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1 Принципи обґрунтування сівозмін у господарствах Миколаївської
області
У Миколаївській області зернові і зернобобові культури займають біля
55-60 % площі ріллі. У посівах зернових культур переважають пшениця
озима, ячмінь ярий, кукурудза (75 % від площі зернових). Питома вага
кормових культур у структурі посівних площ знизилася до 4 %. У структурі
кормових культур близько 19 % займає кукурудза на силос і зелений корм,
39 % однорічні трави і 32 % – багаторічні. Багаторічні трави в основному
старовікові, тільки 26-30 % посівів відноситься до 1-4 років використання.
Технічні культури висіваються на площі 480-490 тис. га (33-34 % у структурі
посівних площ), картопля й овочі – на 43-46 тис. га (біля 3 %).
Питома вага соняшнику залишається на неприпустимо високому рівні –
29 %. Така надмірна насиченість соняшником є однією з причин різкого
падіння врожайності як його, так і наступних за ним культур. Ще раз
нагадаємо, що за умов незадовільного фітосанітарного стану полів (значної
розповсюдженості хвороб і бур’янів, особливо вовчка) питома вага
соняшнику в структурі ріллі не повинна перевищувати 10-15 % та потребує
впровадження спеціальної технології (така технологія була розроблена
науковцями Миколаївської ДСДС і успішно впроваджена у господарствах
області). Нашими дослідженнями встановлено, що навіть в умовах
задовільного фітосанітарного стану полів і спеціальної технології не слід
перевищувати питому вагу культури в структурі ріллі понад 15 %.
Для оптимізації структури використання ріллі ми пропонуємо:
- збільшити посіви зернофуражних культур – ячменю, сорго, кукурудзи.
Ці культури забезпечують високий вихід зерна з одиниці площі, крім того,
ячмінь, як ранньостигла культура, прискорює терміни збирання і забезпечує
ранній зяб;
- розширити посіви зернобобових культур у структурі зернових до 810%, замість 1,5 % у даний час. Зернобобові культури забезпечують удвічі
більше виходу рослинного білка з 1 га, ніж зернові культури, і є добрими
попередниками для інших культур. Так, наприклад, в північних районах соя,
маючи ту саму вартість зерна, що й соняшник, не виснажує землю, а,
навпаки, підвищує її родючість, збагачуючи органічним азотом. Ця культура
майже не уражується хворобами і практично не має шкідників;
- відновити оптимальне співвідношення між зерновими і кормовими
культурами, так як останні є відновлювачами як поточної, так і потенційної
родючості ґрунту. При цьому необхідно збільшити у структурі кормових
культур багаторічні бобові і однорічні бобово-злакові травостої до 65-70 %;
- розширити посіви альтернативних соняшнику олійних культур –
ріпаку, гірчиці, льону олійного, сафлору та ін. Це також надійний ринок
збуту продукції;
- ввести у сівозміни поля з сидеральними парами (від 10 до 15 %) для
заорювання зеленої маси (особливо ефективні сидеральні посіви в північних
районах області, а також в умовах зрошення). Ширше використовувати
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солому, стебла, інші післяжнивні рештки в якості альтернативного удобрення
полів. Це збільшить вміст гумусу та елементів живлення, поліпшить фізичні
властивості ґрунту та сприятиме його захисту від ерозії.
У зв’язку з новим законодавством досить актуальним зараз є питання
розробки у господарствах сівозмін із оптимальним насиченням в них
сільськогосподарських культур та пару, що забезпечило би не тільки високу
їх продуктивність, економічний прибуток, але й збереження та як мінімум
просте відтворення ґрунтової родючості. Такі сівозміни розробляються на
підставі спеціалізації господарства, агроекологічної оцінки земель, набору
відповідних культур, структури сільгоспугідь і посівних площ, ресурсного
забезпечення. У зв’язку з динамікою ринку сільськогосподарської продукції,
мінливістю метеорологічних умов по роках, змін у фінансовому стані
господарств структуру посівних площ і сівозміни не можна розглядати як
застиглу схему на певний тривалий період. Вони повинні бути гнучкими і
передбачати корективи в рамках агроекологічних обмежень для груп і типів
земель.
Розрахунок посівної площі сільськогосподарських культур у кожному
господарстві необхідно здійснювати в наступній послідовності: визначати
загальну потребу продукції рослинництва і тваринництва, що включає обсяг
продукції на корми, реалізацію усередині і за межами господарства з
урахуванням збільшення на перспективу виробництва насіння під майбутній
врожай і страховий фонд; підбір найбільш адаптованого набору
сільськогосподарських культур і сортів для виробництва різних видів кормів
і ринкової продукції.
Дослідженнями Миколаївської ДСДС встановлено, що найбільш
прийнятний тип сівозмін у господарствах степової зони
–
зернопаропросапний з короткою ротацією. Але така сівозміна повинна
обмежуватись культурою, яка має найдовший термін повернення на
попереднє місце вирощування. Соняшник, згідно з Постановою КМУ, може
повертатись на попереднє місце вирощування не раніше, ніж через 7 років, і
тому його необхідно розміщувати в восьмипільній сівозміні. При розміщенні
його в сівозмінах більш короткої ротації поле ділиться на дві половини і
соняшник висівається поперемінно на кожній з них. При цьому культури
доцільно розміщувати в сівозміні за одним із варіантів:
1. ½ Чорний пар/ ½ Горох – Озима пшениця – ½ Соняшник/ ½ Сорго –
Озимий ячмінь – Сорго;
2. ½ Чорний пар/ ½ Горох – Озима пшениця – Кукурудза – Озимий ячмінь – ½
Соняшник/ ½ Сорго;
3. ½ Чорний пар/ ½ Горох – Озима пшениця – Ярий ячмінь – Кукурудза – ½
Соняшник/ ½ Сорго.
4. Чорний пар – Озима пшениця – Кукурудза – Ярий ячмінь.
5. Чорний пар – Озима пшениця – Ярий ячмінь – ½ Озимий ріпак/ ½
Соняшник.
Така структура посівних площ і розроблені на її основі сівозміни
короткої ротації дадуть господарствам змогу одержувати стабільні врожаї,
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конкурентоспроможну продукцію та економічну вигоду.
Однак проектування сівозмін – процес суто індивідуальний, що залежить
від природних і соціально-економічних умов конкретного господарства.
Зокрема, науковці Миколаївської ДСДС проводять оцінку сівозмін та
займаються їх проектуванням, даючи можливість обирати оптимальне
рішення залежно від нагальної ситуації. Цей вибір буде знаходитися у
широкому діапазоні заходів: від інтенсивного використання земель у польових
сівозмінах до трансформації найбільш несприятливих за агрономічними
властивостями, солонцюватих ґрунтів у пасовищні угіддя, рекреації і т.д.
2 Озимі зернові культури
2.1 Метеорологічні умови осінньої вегетації та перезимівлі озимих
культур
Умови для підготовки грунту під посів озимих культур восени 2012 року
були складними внаслідок тривалої атмосферної і грунтової посухи.
Дефіцит опадів у серпні та в першій декаді вересня сприяв висиханню не
лише верхніх 5 см та 10 см шарів грунту, а й орного 20 см шару, що вносило
свої корективи в посівну компанію під урожай 2013 року.
Станом на 10 вересня запаси продуктивної вологи орного шару грунту
на площах, призначених під посів озимої пшениці, на більшій частині
території області були вкрай незадовільними (1-4 мм), в західних районах
вони повністю вичерпані. В північно-західних та південно-східних районах їх
кількість була вища - на рівні 14-17 мм, проте нижче ніж зазвичай.
Нерівномірні опади, які відмічалися протягом 1-3 днів в останній декаді
вересня, зволожили грунт до достатнього рівня лише в північно-західних
районах, а на решті території області зволоження залишилось незадовільним.
Внаслідок цього на більшості площ озимі культури висівалась у сухий грунт.
В більшості днів жовтня переважала тепла та суха погода. Підвищений
температурний режим сприяв активному росту і розвитку рослин. Дощі, які
випали в останні дні місяця, поповнили запаси вологи в грунті на посівах
озимих культур.
Останній місяць осені листопад був також теплим з нерівномірною
кількістю опадів. Внаслідок такої погоди озимі культури вегетували, що
значно покращило їх стан.
Перший місяць зими був сприятливим для перезимівлі озимих зернових
культур. На всій території області озимі культури 5-6 грудня припинили
свою вегетацію, що на тиждень пізніше середніх строків. У цей місяць на
більшій частині області випали опади в кількості 47-95 мм (110-211% норми),
а в Баштанці та Березанці – 38-39 мм (86-93% норми). Мінімальна
температура грунту на глибині залягання вузла кущіння озимих культур у
найхолодніші ночі нижче 4-8 °С морозу не опускалася і була значно вищою
критичної температури вимерзання. Грунт промерз до 11-17 см.
Перед входом в зиму озимі культури на зерно в господарствах
Миколаївської області мали такий розвиток: із посіяних 649,8 тис. га на всій
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площі отримано сходи, з яких добрий стан мали 376,1 тис. га, або 58%,
задовільний – 255,8 тис. га, або 39% і слабі та зрідженні – 17,9 тис. га або 3%.
Станом на 22 січня перезимівля озимих культур проходить задовільно,
пошкоджень рослин не спостерігається.
2.2 Обстеження посівів та методи оцінки життєздатності рослин
В зимовий період основне визначення життєздатності рослин проводять
25 січня і 23 лютого. Додатково визначають життєздатність після періодів з
несприятливими умовами перезимівлі. Перед тим як вести відбір проб, слід
завчасно виділити на кожному полі типові для даного посіву ділянки. Якщо
озимі в тому чи іншому полі знаходяться в однаковому стані, виділяють одну
ділянку площею біля 0,5 га. Коли стан посівів неоднорідний, необхідно
виділити декілька типових ділянок. Всі ділянки означити віхами, що
дозволить правильно вести відбір проб при наявності снігового покриву.
Перед весняним відновленням вегетації рекомендується провести
обстеження всіх посівів по діагоналі кожного поля. Воно дасть попередню
інформацію про стан надземної маси, засміченість зимуючими бур’янами,
пошкодження жужелицею, мишоподібними шкідниками, притертою
льодовою кіркою і т.п.
На початку весняної вегетації, коли рослини активно пішли в ріст,
проводять детальне маршрутне обстеження, при якому визначають такі
показники:
- густоту, рівномірність і характер зрідження;
- кущистість;
- ступінь пошкодження надземної маси і його причини;
- забур’яненість і видовий склад бур’янів.
Обстеження дозволить визначити:
- долю посівів (локальний або повний насів чи пересів);
- доцільність, строки, дози і способи внесення мінеральних добрив;
- обсяг, черговість обробки посівів гербіцидами і асортимент гербіцидів
з урахуванням середньодобових температур повітря;
- можливу шкодочинність личинок хлібного туруна (якщо почалось
пошкодження), необхідність і економічну доцільність обробки посівів
інсектицидами.
Одержана інформація використовується при розробці і уточненні планів
весняно-польових робіт і їх ресурсного забезпечення (насіння, мінеральні
добрива, засоби захисту, ПММ).
Основні методи визначення життєздатності озимих в зимовий період
Враховуючи відсутність в господарствах методичної літератури з
багатьох проблемних питань рослинництва, що призводить до прийняття
неправильних рішень, в цих рекомендаціях викладено декілька основних
методів визначення одного з найважливіших показників – життєздатності
рослин озимих.
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Метод монолітів. Відбирають моноліти в 2-4-х типових місцях поля.
Розмір ящиків для монолітів 30 х 30 см і висотою 15 см. В нього входять
рослини з 2-х суміжних рядків.
Слід пам’ятати, що недотримання методичних вказівок на всіх етапах
визначення життєздатності знецінює виконану трудомістку роботу і дає
недостовірні результати обліку з відповідними наслідками.
Не рекомендується брати моноліти при температурі повітря нижче – 1214°С. В процесі відбору і транспортування їх слід утепляти брезентами,
мішковиною, соломою. Розморожують моноліти в приміщенні з
температурою +5 - +10 °С до повного відтанення.
Після повного розморожування моноліти ставлять в добре освітлюване
приміщення з постійною температурою +15-+20°С поближче до освітлення.
Надземна маса у рослин, що відтанули, обрізується на висоті 5-6 см від
поверхні ґрунту. Це покращує спостереження за відростанням нових листків.
Ґрунт біля стінок ящиків, а при необхідності і в рядках ущільнюють, що
дозволяє усунути пустоти, щілини, покращити контакт кореневої системи з
ґрунтом. Періодично моноліти поливають водою кімнатної температури.
Перший орієнтовний облік життєздатності рослин можна провести через
10 днів. Кінцевий облік проводять через 15-20 днів. При аналізі проб до
живих відносять рослини, які утворили нові листки і вузлові корені. Слід
враховувати, що при вторинній кореневій системі, яка збереглася з осені, а
також при відрощуванні в неналежних умовах освітлення, рослини в
монолітах можуть зовсім не давати вузлових коренів або формувати лише
незначну їх кількість. Тому не слід вважати такі рослини нежиттєздатними
або непродуктивними. Здатність рослин утворювати нові вузлові корені
можна перевірити, відрощуючи їх водним методом.
Загальну оцінку життєздатності необхідно давати, враховуючи такі
показники, як відсоток живих рослин і стебел, інтенсивність відростання
листків і вузлових коренів. Знаючи площу моноліту і кількість рослин, які в
ньому збереглися, можна підрахувати густоту рослин та стеблостою на даний
період часу.
Водний метод дозволяє одержати результати через 7-10 днів. Зразки
відбирають в 2-4 місцях на типових для даного посіву ділянках. Місця
відбору очищають від снігу, не пошкоджуючи рослин.
Рослини з ґрунтом підрубують або підкопують на двох суміжних рядах
довжиною 0,5 м кожний на глибину 8-10 см. Зразки обережно викладають в
ящики або коробки для наступного транспортування і зверху утеплюють
мішковиною або брезентом. Якщо під час відбору температура повітря
нижче -10°С, зразки пакують і утеплюють вслід за відбором, щоб не
допустити прямої дії морозу на відкриті вузли кущіння.
Відтанення ґрунту проводять при тих же умовах, що і монолітів. Після
відтанення рослини промивають водою кімнатної температури. Потім у них
обрізають корені на відстані 3-4 см і стебла з листками на 5-6 см від основи
вузла кущіння.
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Підготовлені рослини ставлять в звичайні, або хімічні склянки, або
інший посуд. Рівень води постійно підтримують на 2-3 см від основи вузла
кущіння. Кількість рослин в зразку для відрощування – не менше 100 штук.
Воду міняють через кожні 2-3 дні. Відрощують зразки в світлому приміщенні
при температурі повітря +15оС- +20°С. Про життєздатність рослин свідчить
поява нових листків і корінців.
Облік проводять на сьомий день, а у сумнівних випадках, відрощування
необхідно продовжувати, а кінцевий облік зробити на десятий день.
Прискорений метод. Менш трудомісткий і, що головне, дає можливість
оперативно отримувати інформацію.
По діагоналі поля, в п’яти місцях вирубують (викопують) по 30 рослин
так, щоб не пошкодити вузла кущіння. Після відтанення рослини відмивають
від ґрунту водою кімнатної температури.
Для відрощування із відмитих рослин беруть не менше 50 штук. Чим
більше рослин буде взято на відрощування, тим точніше будуть результати.
Корені обрізають на відстані 1см, а стебла – на відстані 1,5 см від основи
вузла кущіння. Обрізані вузли кущіння кладуть в склянку, керамічну
посудину на добре зволожений фільтрувальний папір, марлю, тканину. Щоб
створити високу вологість повітря, посуд із зразками закривають склом,
плівкою, фанерою і ставлять на 24 години в тепле, з постійною температурою
+24 - +26°С місце, ізолювавши їх від світла. Аналіз зразків проводять через
18-24 години. За цей час у живих рослин неозброєним оком буде видно
приріст стебел, а в окремих рослин – приріст коренів.
Рослини, у яких вузли кущіння дають приріст близько 10 мм і більше,
вважаються добре збереженими. Слабкий приріст – 3-5 мм вказує на те, що
рослини сильно пошкоджені і продуктивність їх виявиться низькою.
Рослини, що загинули, зовсім не дають приросту. Недолік цього методу в
тому, що він виключає можливість визначення пошкодженості і
життєздатності інших частин рослин.
Після відрощування вузли кущіння сортують по інтенсивності
відростання стебел, визначають питому вагу кожної групи і загальний
показний життєздатності рослин.
Метод «парничка». На типових ділянках поля очищають від снігу
ділянку розміром 1,5 х 1,5 м. Потім її накривають дерев’яною рамкою 100 х
100 см і 15 см заввишки, яка зверху закрита натягнутою поліетиленовою
плівкою. Рамка повинна щільно співпадати з поверхнею ґрунту, тому її по
периметру підсипають ґрунтом і ущільнюють.
В парничках вегетація рослин відновлюється раніше, ніж на відкритому
полі. Після відновлення активної вегетації рослин рамку з плівкою знімають,
а ділянки відмічають кілочками, щоб можна було легко знайти їх в посівах.
За повнотою та інтенсивністю відростання рослин на цих ділянках роблять
висновки про їх стан після перезимівля. Застосування цього методу дозволяє
на 7-10 діб раніше визначити стан посівів, що дуже важливо у випадку
підсіву або пересіву.
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Крім вищезазначених, існують інші способи визначення життєздатності
озимих культур, але вони більш складні і потребують спеціалізованого
обладнання та матеріалів, а по точності визначення не перевершують їх.
2.3 Удобрення
В умовах області максимальний економічний ефект забезпечує
внесення планової дози мінеральних добрив перед сівбою озимих, особливо
по непарових попередниках, слабких агрофонах. Слід пам’ятати, що основна
кількість продуктивних стебел, стартова надземна маса і коренева система, а
отже і потенціал посівів формуються в осінній період вегетації, а не весною.
Суть закладена в термінах ―удобрення‖ і ―підживлення‖. Весняним
підживленням ми безперечно підвищуємо потенціал середньо- та
слаборозвинених з осені посівів, образно кажучи ―реанімуємо‖ їх, але
ефективність підживлення значно поступається основному удобренню.
Внесення мізерної кількості мінеральних та органічних добрив під
сільськогосподарські культури, значний щорічний виніс поживних речовин з
грунту культурами та бур’янами, видалення з поля та спалювання пожнивних
решток, порушення чергування культур в сівозмінах призвели в
господарствах до обвального зниження родючості та деградації грунтів. Це
щорічно підтверджується результатами досліджень, які проводяться в
Миколаївській ДСДС. Перед входом в зиму на посівах озимої пшениці
посіяної по кукурудзі на силос на удобреному фоні, в порівнянні з
неудобреним, коефіцієнт кущіння рослин в 2,8; висота – в 1,7; маса рослин –
4,7 рази вищі.
Враховуючи велику площу озимих, які посіяні на низьких агрофонах,
незадовільних попередниках і в пізні строки сівби, а також слабкий та
зріджений їх стан розвитку значні площі будуть потребують ранньовесняного підживлення.
При ранньому відновленні вегетації на добре розвинених посівах, а це
як правило посіви по доглянутих чорних парах, ранньовесняне підживлення
недоцільне. Воно провокує додаткове кущіння та формування підгонів,
великої надземної маси, що в кінцевому результаті стає основною причиною
нераціонального використання елементів живлення з грунту і добрив та
дефіцитної вологи. В такій ситуації підживлення доцільно перенести на
початок фази виходу в трубку (ІV етап органогенезу), коли формуються
основи озерненості колоса. Оптимальне азотне живлення на цьому етапі
забезпечує виживання колосоносних стебел другого – четвертого порядку.
Слід зазначити, що ІV етап органогенезу – це критичний період у розвитку
озимих по відношенню до елементів живлення, особливо азотного, та
вологозабезпечення. Середню дозу азоту – 40-60 кг/га д.р. уточнюють в
залежності від стану посівів та агрофону. Для підживлення таких посівів
слід резервувати добрива. Спосіб підживлення вибирають в залежності від
вологості грунту, травостою та можливостей господарства. В залежності від
стану посівів дозу азоту диференціюють. На середньо- та слаборозвинених
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посівах достатньо внести N35, на перерослих – N45, на перерослих, частково
зріджених (200-250 рослин/м2) – N45-60.
При вірогідності раннього відновлення вегетації на середньо- та
слаборозвинених посівах більший ефект, ніж азотні, забезпечують азотнофосфорні добрива з високим вмістом водорозчинних форм фосфору
(нітрофос, нітроамофос, амофос) або їх суміш з аміачною селітрою.
Рекомендована доза – N20-30 Р20-40 кг/га д.р. Азотно-фосфорне підживлення
сприяє інтенсивному росту вторинної (вузлової) кореневої системи та
кущінню. Проводять його перед або на початку відновлення вегетації
поверхневим або прикореневим способом.
При пізньому відновленні вегетації перше азотне підживлення
проводять на всіх посівах незалежно від стану розвитку рослин в найкоротші
строки. В таких умовах ростові процеси, кущіння, формування вторинної
кореневої системи значно пригнічені і обмежені в часі, а рослини швидко
переходять до фази трубкування.
Спосіб внесення добрив – поверхневий та прикореневий залежить від
строків, динаміки вологості верхнього шару грунту, розвитку рослин, обсягу
робіт та наявності спеціалізованих агрегатів і машин. Якщо грунт
мерзлоталий, то застосовують продуктивний поверхневий спосіб внесення
наземними агрегатами та с.-г. авіацією. Почергове відтавання і замерзання
грунту та опади в цей період забезпечують достатню вологість поверхні для
розчинення та міграції добрив в грунт.
Прикореневе підживлення більш результативне на посівах з
розвиненою надземною масою. Але й тут спостерігається травмування
рослин дисковими сошниками сівалок. Рослини реагують на це додатковим
непродуктивним кущінням. При проведені прикореневого підживлення на
слаборозвинених посівах рослини частково або повністю засипаються
грунтом та вирізаються сошниками. Підживлення озимих співпадає в часі з
сівбою ранніх ярих культур. Якщо врахувати, що в господарствах
недостатньо посівних агрегатів, то проведення прикореневого підживлення
відволікає їх від сівби. До того ж ці агрегати викликають ущільнення грунту
на значно більшій площі, ніж розкидачі. Перелічені проблеми вирішуються в
кожному конкретному господарстві раціональним поєднанням поверхневого
способу наземними розкидачами і авіацією з прикореневим. При цьому
необхідно розглянути заміни цієї технології підживлення на внесення КАСу.
КАС – це водний розчин аміачної селітри й карбаміду в співвідношенні
1:1. У ньому немає вільного аміаку, завдяки чому він має технологічні
переваги перед твердими азотними добривами під час використання.
На сьогодні виробляють марки КАС-28, КАС-30, КАС-32, в яких масова
частка азоту становить, відповідно, 28, 30, 32%. КАС-32 кристалізується за
0°С, тоді я. КАС-30(за -9°С, а КАС-28 – за -17°С. Тому в разі настання
холоду краще застосовувати КАС-28. Температура замерзання розчинів усіх
марок – мінус 26°С.
Утворення кристалів і короткочасне замерзання розчинів КАС у
складських ємностях не є підставою для переживань: з підвищенням
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температури кристали розчиняються, й добрива повністю відновлюють свої
властивості. Гарантійний строк зберігання без зміни якісних показників –
шість місяців.
Перше весняне підживлення озимих культур потрібно здійснювати
перед відновленням вегетації рослин після сходження снігу у нормі 30-60 кг
азоту/га. Друге – в період закінчення фази кущіння, у нормі 15-20 кг азоту/га
розчином з водою у співвідношенні 1:1. Подальше збільшення дози азоту для
підживлення КАС у фазі кущіння небажане через можливість утворення
великої кількості непродуктивних стебел. Надалі, одночасно із внесенням на
посівах пшениці гербіцидів, фунгіцидів або інсектицидів, для підсилення
їхньої дії й поліпшення якості зерна необхідне внесення невеликих доз азоту
КАС – у межах 3-5 кг/га.
Дози азоту під час підживлення визначають із урахуванням ґрунтової,
листкової і тканинної діагностики, а також достатньої вологи в грунті. У
зв’язку з цим кількість підживлень може бути змінено, але доза не може
перевищувати допустимої. Розчини КАС можна розбавляти водою і в
залежності від технічних можливостей агрегатів доводять витрати робочого
розчину на один гектар від 100 до 300 літрів.
Кращий час для позакореневого підживлення розчинами КАС – ранкові
(якщо немає роси) та вечірні години. У прохолодну й похмуру погоду
працювати можна протягом дня. Не слід підживлювати рослини розчинами
КАС, якщо температура вища за 20°С, низька відносна вологість повітря або
день сонячний: можливі опіки листкової поверхні рослин (найуразливіше
молоде листя). В усі фази розвитку рослин розчини КАС (навіть у дозі 10 кг
азоту/га) спричиняють незначні опіки рослин, але це не призводить до
зниження врожаю.
Обприскування рослин КАС може спричинити появу на листках
некротичних плям або ушкодження тканини. Ступінь ушкодження листя
залежить від культури, фази її розвитку, дози добрива й, особливо, - від
погоди. Внесення КАС на озимих на початку ранньо-весняної вегетації
(перше підживлення), коли температура повітря не перевищує 5-10°С, не
буде небезпечним для рослин навіть у дозі 80-100 кг/га. Під час внесення
КАС на озимі на початку (перше підживлення), коли температура не вища за
10°С, добрива не потрібно розводити. Під час другого підживлення (у фазі
початку або середини трубкування рослин), коли температура повітря 1618°С і вища, доза добрива не має перевищувати 20-30 кг/га.
Застосування в таких умовах дози N30 і більше, особливо в сонячну
погоду, спричиняє опіки листя й зниження врожайності. Тому під час
другого підживлення озимих КАС, щоб уникнути опіків, суміш доцільно
розбавити водою в співвідношенні 1:2.
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2.4 Пересів та насів
Рішення про пересів чи насів приймають на основі комісійного
обстеження посівів, яке проводять перед або на початку відновлення
вегетації. Враховують такі показники стану озимих та інші фактори:
строки відновлення вегетації;
густоту та розвиток рослин;
характер зрідження (локальний, дифузний);
забур’яненість та видовий склад бур’янів;
характер пошкодження шкідниками;
можливий урожай та прибуток до та після проведення цього
агроприйому;
довгостроковий прогноз погоди;
запаси продуктивної вологи в грунті;
фінансову та матеріально-технічну базу господарства.
Після прийняття виваженого рішення вносять корективи в план веснянопольових робіт та ресурсне його забезпечення.
Для пересіву підбирають культури, які покращують набір попередників
озимих, фіто санітарну ситуацію і не порушують основні принципи
чергування культур в сівозмінах.
На основі результатів наукових досліджень і практичного досвіду
рекомендується диференційований підхід до насіву та пересіву озимих з
врахуванням перелічених вище факторів.
Рівномірно зріджені посіви з густотою 250-300 розвинених рослин на
2
1м насівати, а тим більше пересівати недоцільно.
При густоті рослин 200-250 шт./м2 посіви насівають тільки при пізньому
відновленні вегетації, коли ростові процеси значно пригнічені. В основному
це середньо розвинені посіви після несприятливих умов перезимівлі. Такі
посіви своєчасно підживлюють дозою N35-45 кг/га д.р. і захищають від
бур’янів.
Посіви з густотою 150-200 шт./м2 середньорозвинених рослин при
ранньому відновленні вегетації насівають, при пізньому – пересівають.
Нерозкущені посіви озимого ячменю насівають при густоті нижче ніж
150-200 шт./м2. Сорти-дворучки насівають насінням цих же сортів.
Пересіву підлягають:
площі з густотою 150-200 рослин на квадратному метрі в роки з пізнім
відновленням вегетації;
посіви з великою нерівномірністю розміщення рослин, зумовленою
локальним зрідженням або загибеллю від притертої льодової кірки,
вимокання (блюдця), що характерно для полів в з вираженим мікро- і
макрорельєфом, а також пошкоджених шкідниками і хворобами;
зріджені нерозкущені з осені посіви.
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Особливу увагу при насіві слід приділяти нормі висіву ярого ячменю.
Вона повинна забезпечити, разом з рослинами озимої пшениці, які
залишились, густоту 450-500 рослин на квадратному метрі.
Підвищена щільність обумовлена мілким та поверхневим обробітком під
озимі, а також опадами, суттєво ускладнює заробку насіння ячменю при
насіві дисковими сівалками типу СЗ-3,6. Тому насів доцільно вести
пресовими та стерньовими сівалками.
Насів та пересів виконують при досягненні посівним шаром грунту
фізичної стиглості в перші дні польових робіт. Певні труднощі виникають
при пересіві зріджених та посівів, що загинули. Рослини озимих, що вижили,
інтенсивно укорінюються, в той час як польові роботи стримуються опадами,
підвищеною вологістю грунту. Враховуючи ці обставини, рекомендується в
першу чергу вести культивацію під пересів. В окремих випадках пересів
можна проводити без попередньої культивації використовуючи пресові,
стерньові та сівалки прямої сівби.
Слід максимально використовувати для насіву та пересіву лютневі та
березневі «вікна», починаючи з посівів, розташованих на схилах південної
експозиції. При цьому особливу увагу приділяють посівним показникам
якості насіння ячменю ярого та його протруєнню, що обумовлено можливим
поверненням холодів. Нерідкі випадки, коли сходи з’являються через 20-25 і
більше днів. Витримує такий тривалий до сходовий період без суттєвого
зрідження тільки кондиційне насіння.
2.5 Прогноз фітосанітарного стану посівів озимих зернових в період їх
весняно-літньої вегетації та заходи по їх захисту
Шкідники. Погодні умови кінця літа та початку осені минулого року
були малосприятливими для розвитку хлібного туруна: стримувався вихід
жуків з діапаузи, знижувалась плодючість самиць і скорочувалися строки
відкладання яєць. Відродження личинок відмічено у південних районах з 20
вересня. В середині листопаду на посівах озимої пшениці по колосовому
попереднику в середньому нараховувалося 0,8-1,2, на окремих полях
раннього та оптимального строку сівби – до 2,0-3,0 личинок/м2. В зимівлю
личинки ввійшли переважно другого та третього віку.
За такої ситуації слід очікувати повсюдно, особливо в південних
районах, подальшого пошкодження посівів личинками під час відновлення
весняної вегетації. Для попередження пошкодження посівів озимих у цей
період слід обстежити їх перш за все по колосових попередниках ранніх та
оптимальних строків сівби, насамперед площі, на яких не проводилась
боротьба з шкідником восени. При планування хімічної обробки необхідна
інформація по кожному полю не тільки про чисельність фітофагів, але і
характер їх поширення. При осередковому розповсюдженні шкідників можна
обмежитися обробкою осередків пошкодження з захватом 10-15 метрової
зони навкруг них. При дифузному розселенні – обробляється вся площа. При
підсіві посівів озимих ярими колосовими слід пам’ятати, що личинки туруна
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переходять до живлення на сходах ярих культур. Відсутність обробки на
таких полях веде до масового розвитку шкідника та істотної втрати урожаю.
При наявності 3-4 личинок на квадратному метрі проводиться обприскування
посівів одним із рекомендованих інсектицидів: Альфагард 100, к.е. –0,15 л/га;
Дурсбан, к.е. – 1,0-1,5 л/га; Дамаск 60%, в.е. – 1,5-1,8л/га; Маршал 25%, к.е. –
0,8-1,2 л/га; Нурелл Д 55%, к.е. – 0,75-1,0 л/га; Пірінекс 48% к.е. – 1,2л/га та
інші (додаток 1).
Заселеність посівів сівозміни підгризаючими совками (озима) за
результатами осінніх обстежень суттєво не змінилася в порівнянні з минулим
роком: заселено 20% обстежених площ озимих з середньою чисельністю
озимої совки 0,6 гусені/м2 (в основному V-VI віку). У 2013 році
шкодочинність озимої совки залежатиме від сприятливих погодних умов для
розвитку шкідника, льоту метеликів, що обумовлюватиме реалізацію
потенційної плодючості самиць та утворення осередків з підвищеною
чисельністю. В осередках високої чисельності гусениць совок (ЕПШ = 2-3
екз./м2) слід застосовувати інсектициди: Делфіс, к.е. (0,3 л/га), Маршал 25,
к.е. (0,8-1,2 л/га), Пірінекс 48, к.е. (1,2 л/га) та інші дозволені препарати
(додаток 1).
Восени минулого року чисельність злакових мух на посівах озимих
зернових знаходилась на рівні 2011 року. Серед цих шкідників
найпоширенішими є чорна пшенична, ячмінна шведська та гесенська мухи.
Станом на 10.11.12 р. шкідниками було заселено 15% обстежених площ
озимої пшениці за середньої чисельності 5,0-6,5, на окремих полях – до 10-12
личинок/м2. Пошкоджено 3,0-3,7% рослин.
У поточному році, зважаючи на досить низький зимуючий запас і рівень
зараженості площ, значної небезпеки навесні посівам озимих зернових мухи
не становитимуть. Виліт мух весняного покоління в південних районах слід
очікувати в середині квітня.
В осінній період злаковими попелицями було заселено 10-30% площ
озимини, 6-10% рослин з чисельністю 1-3, а на окремих полях в південних
районах – до 8-10 екз./рослину. В 2013 році в разі помірно теплої тривалої
весни слід чекати активного наростання чисельності цих фітофагів, які
небезпечні не тільки як шкідники, але і як перенощики вірусних
захворювань.
Проти злакових мух (30-50 екз./100 помахів сачком), злакових попелиць
(100-400 екз./м2) використовують інсектициди: Бі-58 новий 40%, к.е.–1,5 л/га;
Данадим стабільний 40%, к.е. – 1,0-1,5 л/га; Данадим 40%, к.е.– 1,0-1,5л/га;
Пірінекс 48, к.е. – 1,2 л/га; Рубіж, к.е. – 1,5 л/га; Сумі-альфа 5%, к.е.– 0,3 л/га;
Супер Бізон, к.е. – 1,0-1,5 л/га; Штефесін, к.е.– 0,2 л/га.
В поточному році за умов успішної перезимівлі, сприятливих погодних
умов у період масової яйцекладки та відродження личинок слід очікувати
зростання чисельності та шкодочинності хлібних клопів, насамперед,
найнебезпечнішого з них – клопа шкідливої черепашки. Строки міграції
перезимувавших клопів на посівах цілком залежать від погодних умов,
найчастіше вони настають за середньодобової температури 13-170С. За
16

останні 20 років спостережень (1993-2012рр.) переліт клопа на посівах у
нашому регіоні найраніше спостерігали 13 квітня (2004р.) і найпізніше 6
травня (1996р.). Спочатку основна маса клопів зосереджується по краях
посівів, прилеглих до місць зимівлі. Поступово вони розселяються по всій
площі. Цю особливість шкідливої черепашки слід враховувати при хімічному
захисті посівів від шкідників. При чисельності на одному квадратному метрі
два і більше клопів посіви обробляють
одним із рекомендованих
інсектицидів: Альтекс 10%, к.е. 0,10-0,15 л/га; Карате 050 ЕС, к.е. – 0,15- 0,20
л/га; Карате Зеон 050 СS, мк.с. – 0,2 л/га; Нурелл Д 55%, к.е. – 0,75-1,1л/га;
Протеус 110 ОД, о.д. – 0,50-0,75 л/га; Сумі-альфа 5%, к.е. – 0,3 л/га; Фастак
10%, к.е. – 0,1л/га і інші (додаток 1). Ефективне застосування й суміші
піретроїдних інсектицидів з фосфорорганічними за половинних від
рекомендованих «Переліком…» норм їх витрат. За даними Миколаївської
ДСДС цей прийом забезпечує загибель клопа черепашки на 83,0-89,0%.
Обприскування посівів озимої пшениці у фазу виходу в трубку
інсектицидами доцільно поєднувати з внесенням регуляторів росту рослин.
Згідно досліджень МДСДС внаслідок використання на озимій пшениці по
колосовому попереднику суміші Нурелл Д, к.е. (1,0 л/га) + Агростимулін
(5,0мл/га); Вантекс 60 мк.с. (0,07 л/га) + Емістим С, в.с.р. (5,0 мл/га)
смертність клопа-черепашки відзначена в межах 73,0-88,0%.
В цілому минулий рік був сприятливим для розвитку пшеничного
трипсу. У південних районах у фазу формування – наливу зерна озимої
пшениці шкідником було заселено 40-100% обстежених площ, 15-40, а на
окремих полях – до 80% рослин з чисельністю від 10 до 30 екз./колос. В 2013
році за сприятливих умов для його розвитку завдаватиме значної шкоди
посівам. Обприскування посівів проти шкідливої черепашки буде
знешкоджувати також пшеничного трипса.
За даними осінніх обстежень мишоподібні гризуни, переважно полівки,
в середньому заселили 11% обстежених площ озимих зернових за середньої
чисельності 1,0, на окремих полях – до 2-3 колоній на гектарі. Станом на
20.12.12 р. обсяг робіт, виконаних по регулюванню чисельності гризунів до
господарсько-невідчутного рівня, в області складав 22,0, в т.ч. на озимих
зернових - 18,3 тис.га, тобто 100% площ, що підлягали обробці. Враховуючи
високі потенційні можливості розмноження гризунів, відносно задовільні
умови їх перезимівлі, загроза посівам зберігається на всій території області і
в весняний період. Несвоєчасне проведення боротьби з гризунами, особливо
на площах, де ця робота не виконувалась, може привести до підвищення
чисельності шкідників і, як результат цього – недобір урожаю. Засобів для
боротьби з гризунами достатньо, і біологічних, і хімічних (додаток 1).
Хвороби. В осінній період минулого року спостерігалось ураження
рослин борошнистою росою та септоріозом. Борошниста роса охопила 1530% обстежених площ озимої пшениці та 15% ячменю, де уразила 10-25% і
5-15% рослин відповідно за переважно слабкого розвитку. Септоріоз був
виявлений на 20-30% площ пшениці, де уражено, в середньому, 15% рослин;
10-25% площ ячменю (5-12% рослин).
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В поточному році розвиток вищезазначених хвороб буде корегуватися
погодними умовами у період вегетації культур. Борошнисту росу слід
очікувати повсюдно, а за умов теплої та вологої погоди, в загущених, в
високим агрофоном посівах ймовірний розвиток хвороби від помірного до
сильного. Враховуючи існуючий запас інфекції та високу міграційну
здатність уредоспор, за сприятливих погодних умов (температура 11-180С,
періодичне випадання дощів), можливий масовий розвиток бурої листкової
іржі повсюдно, особливо на посівах по колосових попередниках. Розвитку та
розповсюдженню септоріозу буде сприяти тривала волога і тепла вітряна
погода, особливо в період виходу в трубку – формування зерна.
В фазу відновлення весняної вегетації – кущіння озимих (ІІ-ІІІ етапи)
доцільно проведення ранньовесняного боронування посівів поперек рядків,
прикореневе підживлення азотними та іншими добривами з додаванням
мікроелементів. В фазу виходу рослин в трубку (VІ-V етапи) за інтенсивності
ураження 1% (борошниста роса, бура листкова іржа), 5% (септоріоз листа)
посіви озимої пшениці обробляють одним із рекомендованих фунгіцидом:
Альто Супер 330 ЕС, к.е. – 0,4-0,5 л/га; Амістар Екстра 280 SC, к.с. – 0,5-0,75
л/га; Імпакт Т к.с. – 1,0 л/га; Колфуго Супер 20%, в.с. – 1,2 л/га; Рекс Дуо к.е.
– 0,4-0,6 л/га, Рекс Т к.с. – 0,5-1,0л/га; Тілт 250 ЕС, к.е. – 0,5 л/га та інші
(додаток 1). На посівах озимого ячменю доцільне використання препаратів:
Дерозал, к.с.– 0,5 л/га; Імпакт 25% SC, к.с. – 0,5 л/га; Рекс Дуо, к.е. – 0,5 л/га;
Рекс Т к.с.–0,5-1,0 л/га; Тілт 250 ЕС, к.5. – 0,5б/га та ін.
Бур’яни. Зменшити рівень забур’яненості посівів нижче економічних
порогів шкодочинності можливо лише при комплексному поєднанні
агротехнічних та хімічних заходів. Залежно від ступеню засміченості та
видового складу бур’янів для кожного поля
необхідно уточнити
агроприйоми догляду за посівами. Боронування добре розкущених, але
забур’янених зимуючими бур’янами посівів, в один-два сліди важкими
боронами, а середньо- і слаборозкущених – середніми або легкими боронами
в період фізичної стиглості грунту знищує більшу частину бур’янів.
Затягувати строки боронування не можна, тому що бур’яни, які відновили
вегетацію раніше культури, добре укорінюються і ефективність агроприйому
значно знижується. З початком вегетації, особливо при затяжній вологій і
піохолодній весні, зимуючі бур’яни доповнюються масовими сходами ярих
бур’янів. Формується середній і сильний ступінь забур’яненості. На таких
полях необхідна хімічна прополка, ефективність якої залежить від правильно
вибраного гербіциду і строку обтобки.
В ранні строки (при температурі вище +50С), коли необхідно усунути
шкодочинність бур’янів, які перезимували, можна використовувати Гроділ
Ультра, в.г. (150-200 г/га), Ларен 60%, в.г. (8,0-10,0 г/га), Лінтур, в.г. (0,160,66 л/га) і інші препарати сульфуронової групи з одночасним внесенням
КАСу 15 л.
Залежно від видового складу бур’янів проводять обприскування посівів
до початку виходу рослин культур в трубку одним із рекомендованих
гербіцидів: Агрітокс, в.р. – 1,0-1,5 л/га; Амінка, в.р. – 0,7- 1,2 л/га; Банвел 4S
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480 SL, в.р.к. – 0,15-0,30 л/га; Гранстар ПРО 75, в.г. - 15 г/га; Гранстар 75,
в.г. -15 г/га; Діален Супер 464 SL, в.р.к. – 0,5-0,8 л/га; Дікам Плюс, в.р.к. – 0,8
л/га; Естерон 60, к.е. – 0,6-0,8 л/га, та інші (додаток 1).
До появи прапорцевого листка можна використовувати гербіциди:
Аккурат 66, в.г. – 8-10 г/га; Аркан 75 WG, в.г. – 20 г/га; Гроділ Максі 375
ОД, о.д. – 0,09-0,1 л/га; Гранстар 75, в.г. - 20-25 г/га; Гранстар Про 75, в.г. 20-25 г/га; Калібр 75, в.г. – 30-60 г/га; Логран 75 WG, в.г. - 6,5-10,0 г/га;
Мушкет 20 WG, в.г. – 50-60 г/га; Пік 75 WG, в.г. - 15-20 г/га та інші.
3 Ярі зернові, зернобобові та круп’яні культури
3.1 Сортова політика та насінництво
Основні площі посіву ярого зернового клину в області займає ячмінь
ярий. В Державний Реєстр сортів рослин придатних для поширення в
Україні внесено значну кількість сортів цієї культури (на 2012 р. 120 сортів).
Однак, перелік сортів, рекомендованих для зони Степу обмежений. Це
обумовлено насамперед вимогами до характеристик сортів степового
екотипу: ранньостиглість, посухо- і жаростійкість, здатність формувати
достойний урожай в екстремальних умовах. Такими господарськобіологічними показниками володіють
насамперед сорти Селекційногенетичного інституту дворядного типу – Адапт, Сталкер, Південний,
Галактик, Командор, Еней; шестирядного типу - Вакула, Геліос. Із нових
сортів перспективними для зони Степу є Всесвіт, Святогор. Всі ці сорти
характеризуються високою здатністю засвоювати поживні речовини з грунту
в умовах посухи і ефективно використовувати внесені мінеральні добрив.
Сорти шестирядного типу Вакула і Геліос найкраще себе виправдовують в
умовах настання ранньої і надранньої весни. Максимальну продуктивність ці
сорти можуть проявити при дотриманні відповідної технології вирощування:
- розміщення по кращих попередниках на підвищених агрофонах;
- обов’язкове внесення мінеральних добрив;
- сівба при першій можливості виходу в поле;
- норма висіву повинна бути не більше 2,5 млн. схожих зерен;
- застосування комплексної системи захисту рослин.
В північних районах області кліматичні умови більш сприятливі, а тому
можливе використання на посів і сортів лісостепового екотипу: Водограй,
Гетьман, Зоряний, Оболонь, Чудовий, Казковий і інших.
Кукурудза: маса гібридів, широкий вибір (в Реєстрі 1462 гібриди, в т.ч.
912 іноземних). Назвемо лише достойні уваги гібриди української селекції.
Середньоранні: Елегія МВ, Овідій 295 МВ, Успіх МВ, Кадр 267 МВ.
Середньостиглі: Одеський 375 МВ, Одеський 360 МВ, Кобза МВ, Одеський
385 МВ, Лебідь МВ, Шаланда МВ, Розівський 311 СВ, Флагман, Новація МВ.
Середньопізні: Соколов 407 МВ, Кодацький 442 СВ, Дніпровський 453 СВ.
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В цілому ж при виборі гібриду потрібно уважно вивчати його
характеристику від оригінатора, а також відгуки тих, хто вже використовував
даний гібрид. Це стосується особливо гібридів іноземної селекції.
Інформацію можна отримати і по Інтернету.
Із інших ярих культур ми рекомендуємо використовувати сорти:
- пшениця яра – Харківська 39 (тверда), Харківська 26 (м’яка);
- овес – Чернігівський 27, Чернігівський 28, Самуель (голозерний);
- горох – Модус, Камертон, Глянс, Світ, Девіз, Харківський еталонний;
- гречка – Сумчанка, Крупинка, Антарія, Амазонка, Дикуль;
- просо – Миронівське 51, Таврійське, Полтавське золотисте;
- соя – Валюта, Оксана, Знахідка, Фарватер, Ятрань, Діона, Даная, Аполлон,
Деймос, Фаетон;
- сорго – Одеський 205, Генічеське 209, Ерітрея, Скіф;
- ріпак ярий – Магнат, Отаман, Обрій;
- льон-кудряш – Золотистий, Орфей, Дебют.
Той беззаперечний факт, що якісне насіння високих репродукцій
забезпечує при відповідній до культури технології прибавку врожаю більш
як на 20% не повинен підлягати сумніву. За весь час існування людства
питання відбору кращих рослин і зерна на насіння було актуальним і
залишиться назавжди. Краще народжує краще. Тому сортооновлення і
сортозаміну необхідно проводити регулярно, не рідше відповідно 5-6 і 3-4
роки. Якісне насіння в області є, як у державних дослідних господарствах,
так і в приватних структурах. Необхідна лише господарська воля і розуміння
важливості цього процесу.
Другою поширеною культурою в області є соняшник. Важлива культура,
важливо і правильно зробити вибір сорту та гібриду (в Реєстрі 739 сортів і
гібридів). По вегетаційному періоду однозначно потрібно орієнтуватись на
ранньостиглі і ультраранні. Другий фактор при виборі: сорт чи гібрид – це
агрофон, на якому прогнозується посів. Гібриди, безумовно, мають вищий
потенціал урожайності, але і більш вимогливі до агрофону і технології.
Відіграє роль і ціна на насіння гібридів і сортів, так що тут усе потрібно
прорахувати. Отже, непогано в цілому показують в наших умовах гібриди і
сорти Запорізької селекції – Запорізький 26, Запорізький 28, Запорізький 32,
Прометей, Одеської селекції - Одеський 249, Антрацит, Селянин, Сюжет,
Анонс, Харківської селекції – Ясон, Оскіл, Зорепад, Богун. Із ультраранніх
непоганий гібрид Українське сонечко Всеукраїнського інституту селекції. Із
селекції на основі Краснодарського селекційного матеріалу теж непогано
ведуть себе сорти НВА ―Землеробець‖ - Алмаз і Тайфун. При придбанні
насіння гібридів необхідно обов’язково вимагати у продавця рекомендації по
технології вирощування конкретного гібриду і сертифікат гібридності.
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3.2 Ячмінь, овес
Біологічні особливості. Насіння ячменю і вівса починає проростати за
температури 1-2 °С, сходи витримують заморозки до мінус 6 °С. Ячмінь –
порівняно посухостійка культура, транспіраційний коефіцієнт якої 300-450,
особливо чутливий до нестачі вологи від виходу у трубку до колосіння.
Дефіцит вологи у цей період призводить до формування малої кількості
продуктивних стебел, короткого колосу, череззерниці і, в кінцевому
результаті, до суттєвого зниження врожайності.
У посушливих умовах області посіви ячменю та вівса часто відчувають
дефіцит вологи у фазі кущіння, що уповільнює формування вторинної
кореневої системи і вегетативної маси рослин. Овес, на відміну від ячменю,
маловимогливий до ґрунтових умов, але не переносить солонцюватих
ґрунтів. Відноситься до вологолюбних культур, транспіраційний коефіцієнт
470-550. Урожайність вівса по Миколаївській області у роки, близькі до
кліматичної норми, досягає 3,0-3,4 т/га, а у гостропосушливі роки знижується
до 1,2-1,6 т/га.
До беззаперечних позитивних якостей цих культур слід віднести
низьку енергоємність, раціональне використання ґрунтової вологи і весняних
опадів, високу окупність удобрення. В той же час, високий потенціал
урожайності ячменю не використовується у повній мірі у зв'язку зі
зниженням природної родючості ґрунту і вирощуванням його без внесення
мінеральних добрив.
Особливості технології вирощування. Ячмінь найкраще з усіх культур
реагує на поліпшення умов живлення. При вирощуванні його на фуражні цілі
економічно вигідно внести восени або під передпосівну культивацію
мінеральні добрива у дозі N70P40. При вирощуванні вівса внесення
мінеральних добрив у дозах N60-90P40-60 під основний обробіток ґрунту
підвищує його урожайність на 0,12-0,14 т/га. При обмежених економічних
можливостях необхідно проводити припосівне внесення складних добрив в
дозі N10-20P10-20. Доцільно внесення таких добрив як нітроамофоска,
нітрофоска, нітрофос, амофос навесні і локальним способом у помірних
дозах (30-40 кг/га д.р.) на глибину 8-10 см у вологий шар ґрунту, що
забезпечує прирости урожаю зерна на 1-2 ц/га вищі, ніж еквівалентна суміш
простих туків.
Поряд з вологозабезпеченістю і мінеральним живленням визначальний
вплив на урожай мають строки сівби. Ці культури висівають в перші дні
весни в міру досягнення ґрунтом фізичної стиглості.
Запізнення з сівбою ячменю на 1 день призводить до недобору урожаю
в середньому 0,5-0,8 ц/га, а при пізній і посушливій весні – до 1-1,7 ц/га.
Затримка з сівбою вівса призводить до ще більших втрат. В окремі роки
більший урожай одержують при сівбі у більш пізні строки, що залежить від
характеру розподілу опадів у критичний по водоспоживанню період. Але
завідомо орієнтуватися на таку випадковість не можна. Поряд з плановою
сівбою ячменю і вівса цими культурами будуть насівати і пересівати зріджені
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і загиблі озимі культури. Послідовність сівби на площах основного посіву,
пересіву і насіву повинна визначатися в кожному конкретному господарстві.
В першу чергу, сівба ведеться на підготовлених з осені площах з
мінімальною кількістю рослинних решток, тобто там, де потрібен
мінімальний передпосівний обробіток ґрунту, а також на схилових площах
південної і південно-західної експозиції, на ґрунтах з легким механічним
складом. Високі темпи посівних робіт ні в якому випадку не повинні
погіршувати їх якість. Недотримання технологічних вимог при підготовці
ґрунту, встановленні норми висіву і глибини загортання насіння веде до
таких же втрат урожаю, як і запізнення зі строками сівби.
Для сівби ранніх зернових та зернобобових на добре підготовлених з
осені площах доцільно використовувати сівалки СЗА-3,6 з анкерними
кілевидними сошниками, сівалки з дисковими сошниками СЗ-3,6 або їх
широкозахватні модифікації. При швидкому наростанні температур і
небезпеці одержання зріджених сходів по причині висушування посівного
шару для сівби, насіву і пересіву застосовують пресові сівалки СЗП-3,6 в
агрегаті з прикочуючими котками. Використання стерньових сівалок типу
СЗС-2,1 для сівби ранніх ярих допустиме лише при пересушуванні 6-8
сантиметрового шару ґрунту, що не виключається у посушливих умовах
області.
Норми висіву фуражного ячменю – 4,0-4,5, вівса – 4,3 млн. схожих
насінин на 1 га. Сорт Вакула висівають нормою 2,5 млн. насінин на 1 га. В
умовах посушливої весни норми висіву доцільно підвищувати на 10-15 % від
рекомендованої. Оптимальна глибина загортання насіння при сприятливих
умовах зволоження посівного шару і сівбі сівалками з анкерними сошниками
– 3-4 см, дисковими – 4-5 см, пресовими і стерньовими (при низькій
вологості ґрунту) – 6-8 см.
Першим прийомом догляду після сівби анкерними і дисковими
сівалками є прикочування посівів котками типу ККН-2,8 і ККШ-6, після
пресових та стерньових сівалок – боронування зубовими боронами.
3.3 Яра пшениця
Дослідження Миколаївської ДСДС показали, що пшениця яра досить
чутлива до елементів агротехніки і лише комплексна оптимізація всіх
агрозаходів дає можливість реалізувати потенціал нових сортів (3,0-3,5 т/га).
Особливості технології вирощування. Пшениця яра – одна з
найвибагливіших серед зернових культур до попередників. Кращими
попередниками для неї є зайняті пари, зернові бобові культури, багаторічні
трави, удобрені картопля, кукурудза, цукрові буряки, баштанні культури, а
також гречка. В посушливих районах – чисті пари.
Весною проводять закриття вологи і вирівнювання ґрунту зубовими
боронами в 1-2 сліди. Через 3-4 дні проводять культивацію на глибину 68 см, а за посушливих умов передпосівну культивацію виконують на глибину
загортання насіння, аби насіння під час сівби лягло на ущільнене ложе. Сіяти
22

пшеницю треба першою (одночасно з вівсом) серед ранніх ярих хлібів.
Запізнення із сівбою на 10 днів призводить до зниження урожайності на 2025%. За даними Миколаївської ДСДС найвищий урожай на добре
підготовлених площах пшениця формує за норми висіву 4,5 млн. шт./га
кондиційного насіння, але при запізненні з сівбою норму доцільно
збільшувати до 5,0-5,5 млн. шт./га.
Для підсіву і пересіву озимих можна використовувати стерньові
сівалки СЗС-2,1. Вони за один прохід виконують чотири операції:
передпосівну культивацію, сівбу, внесення мінеральних добрив і
прикочування насіння у рядках. Це суттєво прискорює необхідний комплекс
весняних робіт без значних втрат вологи. Для кращої роботи сівалок при
підсіві озимих доцільно встановити на них клиновидні сошники або
обладнати змінними наральниками. Одразу після сівби поле слід закоткувати
кільчасто-шпоровими котками.
В зоні Степу найбільш раціональним є внесення азотно-фосфорних
добрив не нижче 40 кг д.р./га. За внесення N90P60-90 (під основний обробіток
або під передпосівну культивацію) приріст врожаю становить 3-7 ц/га, при
цьому формується якісне зерно із вмістом білку 14-16 %. При наявності
агрохімічної характеристики поля необхідно зробити більш точний
розрахунок потреби елементів живлення під запланований врожай. В рядки
під час сівби вносять по 50 кг гранульованого суперфосфату або нітрофоски.
3.4 Горох
З різних причин, його посівні площі необґрунтовано скоротилися до
символічних показників навіть в північно-західних районах області з
відносно сприятливими кліматичними умовами. При цьому він явно
недооцінюється як добрий попередник озимих зернових, джерело рослинного
білка у виробництві комбікормів. Відсутність в господарствах насіння гороху
не дозволяє вирощувати збалансовані злаково-бобові суміші на зелений
корм, на зерносінаж, які як попередник для озимих явно кращі, ніж стерньові.
Біологічні особливості. Відносно маловимогливий до тепла, насіння
його може проростати при температурі 1-2°С. Мінімальна температура,
необхідна для нормального розвитку сходів і формування вегетативних
органів, складає 4-5°С. З підвищенням її до 10°С насіння проростає протягом
п'яти-семи днів. Сходи більшості сортів гороху можуть переносити
короткочасне зниження температури до мінус 4°С. Ця культура не
відноситься до засухостійких, проте завдяки достатньо глибокій кореневій
системі (проникає на глибину 1 м) у посушливих умовах області за
сприятливих умов вегетації можна одержати відносно високий урожай зерна.
Особливості технології вирощування. Враховуючи вкрай невелику
посівну площу доцільно розмістити посіви по попередниках, які менше
висушують ґрунт, на порівняно чистих від бур’янів площах з незначною
кількістю пожнивних решток, які утруднюють боронування. В сівозмінах
посіви гороху слід розміщувати після зернових колосових культур,
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недоцільно висівати його після цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику.
Розміщувати горох слід так, щоби просторова ізоляція від посівів
багаторічних бобових трав була не менше 500 м. Це зменшує загрозу
пошкодження сходів шкідниками.
Головна мета передпосівного обробітку ґрунту – створення добре
розпушеного дрібногрудочкуватого шару на глибині 8-10 см і ідеальне
вирівнювання поля. Відхилення від цих вимог по глибині і якості рихлення
негативно впливає на дотримання оптимальної глибини загортання насіння, а
невирівняність поля заздалегідь зумовлює втрати урожаю при збиранні.
Обов’язковий прийом на ґрунтах всіх типів і у всіх зонах вирощування
гороху – внесення в рядки при сівбі складних азотно-фосфорних добрив із
розрахунку 10-20 кг/га д.р. Безпосередньо у день сівби проводять
нітрагінізацію насіння препаратами ризоторфін, ризоагрін або ризогумін у
дозі 0,6-1,2 кг/т, поєднуючи її з внесенням молібденового добрива (50 %
молибденовокислий амоній, 25 г/ц) та борного (борна кислота 25 г/ц).
Обробляти насіння гороху бактеріальними добривами бажано в день сівби,
не допускаючи попадання на нього прямих сонячних променів.
Висівають горох звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см
сівалками, які переобладнані анкерними сошниками. Рекомендована норма
висіву 1,0-1,3 млн.шт./га. Якщо передбачається дво- трикратне боронування
посівів, норму треба збільшити на 15 %. Так само поступають і при висіві в
дуже ранні строки. Оптимальна глибина загортання насіння 6-8 см. В умовах
швидкого висушування верхнього шару її збільшують до 9-10 см. І лише на
важких ґрунтах можливий висів на глибину 4-5 см.
Після проведення сівби гороху обов’язковим технологічним заходом є
прикочування поверхні ґрунту. Урожай зерна гороху від заростання посівів
бур'янами знижується на 30-50 %. При одному досходовому боронуванні і
одному-двох по сходах вдається знищити до 60-80 % однорічних бур’янів.
До сходів ґрунт рихлять через 4-5 днів після сівби, коли бур’яни знаходяться
в фазі білих ниток. Боронування по сходах проводять у фазі 3-5 листків, при
масовому проростанні бур’янів в денні години, коли рослини підв’януть.
3.5 Кукурудза
Грунтово-кліматичні умови області дозволяють гарантовано
вирощувати рентабельне зерно кукурудзи. Враховуючи прикрі уроки
виробництва кукурудзи в попередні роки, в тих господарствах, які планують
вирощувати кукурудзу в поточному році слід передбачити:
можливість придбання якісного насіння гібридів різних груп
стиглості і гербіцидів;
можливості машинно-тракторного парку і, в першу чергу,
наявність та стан збиральних агрегатів, а також обладнання для
післязбиральної доробки зерна.
Особливості технології вирощування. Плануючи посівні площі
кукурудзи різного цільового призначення слід пам’ятати, що ця культура є
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попередником озимих культур. Як показує практика, часто цей попередник
використовується нераціонально в зв’язку з грубими порушеннями
технології. Доцільно ввести в структуру посівів кукурудзи ранньостиглі
гібриди, розширити посіви середньоранніх гібридів. Цілком природно, що
гібриди цих груп скоростиглості часто поступаються по врожайності
середньостиглим і середньопізнім, проте в умовах, що склалися, вони мають
беззаперечні переваги. Вирощування їх на силос дозволить раніше звільнити
площі, планомірно підготувати ґрунт і отримати силосну масу з високими
кормовими якостями. Збільшення частки ранньостиглих і середньоранніх
гібридів при вирощуванні на зерно істотно знижує затрати на сушку.
Збирання цих гібридів за підвищеної вологості зерна дозволить, при
сприятливих умовах зволоження, використовувати рано звільнені площі під
посів озимих зернових.
Найбільш повне використання опадів літнього періоду досягається при
висіванні гібридів різних груп стиглості. Рекомендоване співвідношення
гібридів різних груп стиглості наступне (%):
- ранньостиглі – 20;
- середньоранні – 35;
- середньостиглі – 35;
- середньопізні –10.
Переважна частина площ, відведених під кукурудзу, в сильному ступені
засмічена вегетативними органами багаторічних коренепаросткових та
насінням ярих бур’янів. Мінімалізація грунтообробітку на таких площах
недоречна. Крім вирівнювання поверхні ґрунту необхідно провести два
допосівних рихлення культиваторами типу КПЕ – 3,8 на глибину 10-12 та 810 см, а також передпосівну культивацію – на 5-7 см комбінованими
агрегатами, паровими або просапними культиваторами КРЕ-5,6 (КРК-5,6),
переобладнаними для суцільного обробітку ґрунту. Всі культивації
проводять після масового відростання розеток осоту і сходів березки та ярих
бур’янів, щоразу змінюючи напрямок обробітку. Тому сівбу на
сильнозасмічених площах вимушено проводять після оптимальних строків –
в І-ІІ декадах травня ранньостиглими або середньоранніми гібридами.
На непідготовлених з осені площах весною слід застосувати обробіток
важкими дисковими боронами в 1-2 сліди або протиерозійними
культиваторами на глибину 12-14 см з наступною негайною культивацією
КПС-4, УСМК –5,4, КРК –5,6 в агрегаті з зубовими боронами. Такий же
допосівний обробіток ґрунту рекомендується при пересіві кукурудзою
загиблої або зрідженої озимини.
Кукурудза досить вимоглива до підвищеного мінерального живлення і
як культура тривалого вегетаційного періоду здатна засвоювати поживні
речовини впродовж всього життєвого циклу. Тому для формування урожаю
зерна на рівні 50-55 ц/га кукурудза виносить з ґрунту в середньому 130-150
кг азоту, 50-60 кг фосфору та близько 120 кг калію. Враховуючи високу
вартість мінеральних добрив та значний дефіцит фосфорних, раціональні
системи застосування туків повинні формуватись на основі використання
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помірних доз N60Р45К30, в тому числі до сівби N45P45K30. На неудобрених з
осені чи навесні полях доцільно при сівбі в рядки внести гранульований
суперфосфат, або складні мінеральні добрива – амофос, нітрофос,
нітрофоску (10-15 кг/га д.р.). Припосівне внесення мінеральних добрив
забезпечує прибавку урожаю 3-5 ц/га зерна.
Формування оптимальної густоти стеблостою є одним із найважливіших
елементів технології вирощування кукурудзи (таблиця 1).
Таблиця 1
Рекомендована передзбиральна густота рослин гібридів кукурудзи в
агрокліматичних районах області, (тис./га).
Група стиглості

Ранньостиглі
Середньоранні
Середньостиглі
Середньопізні

ФАО

100-199
199
200-299
300-399
400-499

Агрокліматичні райони
І

ІІ-ІІІ

50-55
40-45
35-40
30-35

45-50
35-40
30-35
28-30

Зрошувані землі

70-80
60-70
50-55

Рекомендовану густоту доцільно коригувати в певних межах з
урахуванням весняних запасів доступної вологи, родючості ґрунтів і
культури землеробства. При недостатніх стартових запасах вологи в ґрунті
слід формувати нормою висіву меншу із вказаних в таблиці густот. На
зрошуваних землях норму висіву встановлюють з урахуванням очікуваного
режиму зрошення.
Для компенсації зниження схожості насіння в польових умовах та
природної загибелі рослин норма висіву повинна бути більша від
рекомендованої передзбиральної густоти на 15 %. Додаткова страхова
надбавка, яка компенсує зрідження посівів механізованими прийомами при
догляді за посівами, складає:
- на досходове боронувабня - 2-3 %;
- на перше післясходове боронування - 6-8 %;
- на друге післясходове боронування - 5-6 %;
- на міжрядний обробіток з прополюючими борінками - 5-6 %;.
- на обробіток з підгортачами — 4-5 %.
Таким чином, сумарна страхова надбавка при висіві насіння І класу і
звичайній технології вирощування складає 35-40 %. Особливу увагу слід
приділити регулюванню скидача зайвого насіння, як на початку сівби, так і
при заміні насіння (гібриду, фракції). Сівба сівалками без скидачів або
ретельного їх регулювання призводить до безсистемних коливань норми
висіву в межах ± 40% і нерівномірного розподілення його в рядках.
Досходове боронування здійснюють через 4-5 днів після сівби
упоперек рядків або ж по діагоналі середніми зубовими боронами БЗСС-1,0,
що забезпечує знищення проростків бур’янів і рівномірне розпушування
верхнього шару ґрунту. Глибина обробітку становить 3-4 см при робочій
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швидкості 7-8 км/год. і активному положенні зубів борони. Боронування по
сходах кукурудзи проводять у фазах 2-3 та 4-5 листків легкими або середніми
боронами упоперек напрямку рядків при швидкості руху агрегату 4-4,5
км/год. Робочі органи при цьому закріпляють у пасивному положенні.
Правильне застосування боронувань забезпечує отримання 3-5 ц/га приросту
урожаю зерна. Кількість досходових та післясходових боронувань залежить
від рівня забур’яненості посівів кукурудзи. Треба мати на увазі, що
запізнення з боронуванням до появи сходів може призвести до пошкодження
проростків кукурудзи (колеоптіле) боронами чи гусеницями трактора, а при
порушенні технології після сходового боронування має місце присипання
рослин землею та травмування листового апарату рослин.
Перший міжрядний обробіток посівів кукурудзи здійснюють у фазі 6-7
листка, використовуючи культиватори КРК-4,2, КРК-5,6 чи КРН-4,2, КРН5,6. Застосовуючи прополювальні борінки, слід мати на увазі, що найбільший
відсоток бур’янів у захисних зонах знищується при виконанні першого
обробітку міжрядь, коли сходи бур'янів ще мало розвинені і не встигли
вкорінитися. Для останнього міжрядного обробітку застосовують
культиватори, укомплектовані стрілчастими лапами-загортачами. Стрілчасту
лапу встановлюють на глибину 8 см, а загортачі – на 5-6 см.
3.6 Сорго
Зерно сорго може використовуватися на кормові, харчові та технічні
цілі. За кормовими властивостями зерно і зелена маса не поступаються
кукурудзі. Зерно цієї культури є прекрасним концентрованим кормом для
свиней, птиці, великої рогатої худоби, овець, коней. Зі спеціальних сортів
сорго виготовляють крупу, яка за технологічними та органолептичними
властивостями не поступається рису і пшону.
За даними Миколаївської ДСДС у стаціонарному досліді по
короткоротаційних сівозмінах за період повної ротації сорго рисозерне
(сориз) виявилося найбільш врожайною зерновою культурою, в середньому
по фонах удобрення та попередникам його врожайність становила 3,3 т/га,
що на 62 % більше за врожайність решти зернофуражних культур. Ця
культура споживала найменше продуктивної вологи на створення одиниці
врожаю – 749 м3, що на 193-1008 м3/т менше, аніж по інших зернофуражних
культурах.
Біологічні
особливості.
Сорго
невибагливе
до
складних
агрометеорологічних умов. За посухо- та солестійкістю сорго займає перше
місце серед сільськогосподарських культур у світі. Найбільш цінними
фізіологічними особливостями цієї культури є здатність відбивати
надлишкову сонячну радіацію, що дозволяє переносити без великих втрат
періоди засухи, глибоке проникнення кореневої системи, здатність
продовжувати ріст після тривалого періоду засухи, економне використання
вологи на формування сухої речовини, що у кінцевому результаті сприяє
забезпеченню одержання стабільних урожаїв.
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Особливості технології вирощування. Потенційна продуктивність
сорго найбільш повно проявляється при сівбі його після таких попередників,
як озима пшениця, ячмінь, а також при беззмінному вирощуванні на
постійних ділянках. Сорго можна вирощувати і після кукурудзи. За даними
Миколаївської ДСДС найкращим попередником для сорго виявився озимий
ячмінь, що пояснюється меншою забур’яненістю поля та найбільшим
накопиченням продуктивної вологи в ґрунті. Найгіршим попередником був
соняшник, який знижував урожайність зерна на 0,12-0,25 т/га порівняно з
озимим ячменем та кукурудзою відповідно. Пояснити це можна пізніми
строками збирання соняшнику, після якого залишалися грубі стебла у
великій кількості, що утруднювало своєчасну підготовку ґрунту під посів
сорізу, несприятливим водним режимом ґрунту.
Сорго добре реагує на внесення добрив та використання
мікроелементів. Під зяблеву оранку варто вносити добрива в дозі N60P60.
Ефективним є також разове внесення повної дози добрив навесні перед
сівбою або припосівне внесення фосфорних чи складних добрив по 10 кг/га
д.р. В умовах зрошення у зв'язку з більшою продуктивністю культури
вносять N90P90K60.
Обов’язковим заходом є протруєння насіння проти патогенної
мікрофлори і ґрунтових шкідників, особливо голозерних сортів і гібридів, які
не містять в оболонці таніну. Передпосівний обробіток ґрунту включає
ранньовесняне закриття вологи важкими зубовими боронами в 1-2 сліди
впоперек або по діагоналі до оранки. До сівби, в більшості випадків,
проводять дві культивації з боронуванням і коткуванням: першу на глибину
8-10 см, а другу – передпосівну – на 4-6 см.
Сорго сіють при підвищенні температури ґрунту на глибині 10 см до
12-15 °С. Плівчасті сорти та гібриди краще витримують зниження
температури ґрунту, тому висівати їх можна на 3-4 дні
раніше, ніж голозерні. Глибина загортання насіння – 4-5 см. При підсиханні
посівного шару ґрунту глибину загортання збільшують на 2 см. Спосіб сівби
при вирощуванні сорго на зерно і силос широкорядний з міжряддями 70 см.
В південному Степу густота стояння рослин сорго перед збиранням на зерно
повинна становити 80-100 тис./га, в центральному – 100-120 тис./га. В
умовах зрошення травостій цієї культури загущують на 30-40 %.
Після сівби ґрунт обов'язково прикочують кільчасто-зубчастими
котками. Агротехнічні заходи передбачають досходове та післясходове (в
фазі 4-5 і 6-7 листків) боронування легкими боронами. Швидкість руху
агрегату - 4-5 км/год. Впродовж вегетації проводять дві міжрядні культивації.
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3.7 Просо та гречка
В області основними круп’яними культурами є просо і гречка.
Просо є однією з найбільш посухо- і жаростійких культур в нашій зоні.
Рослини витримують температуру повітря до 38-40 °С особливо у другій
половині вегетаційного періоду. Культура відіграє роль страхової при
непередбачених потребах пересіву озимих і ранніх ярих культур.
На полях, які відводяться під просо, ранньою весною необхідно
провести закриття вологи важкими боронами, а потім з інтервалом в 10-12
днів дві культивації: першу на глибину 10-12 см і другу на глибину 5-6 см.
Після першої культивації бажано для провокування проростання насіння
бур’янів виконати коткування грунту. Сівбу проса необхідно проводити при
переході температури грунту на глибині 10 см через 10 °С. Норма висіву
насіння 2,5-3,0 млн. схожих зерен на 1 га, глибина заробки насіння до 5-6 см.
Після сівби обов’язкове коткування котками типу ККН-2,8 або КВГ-1,4.
Гречка відноситься до культур з підвищеним ризиком виробництва і яка
може дати достойний урожай лише при підвищеній увазі, відповідній
культурі землеробства і більш високим витратам ніж, скажімо, соняшник.
Також стримуючим фактором є те, що гречка – це культура вимоглива до
метео-кліматичних умов в період росту і розвитку, а також родючості ґрунту.
Одночасно, гречка є страховою культурою для можливого пересіву озимих
культур.
Розміщувати гречку потрібно по кращих для неї попередниках: пшениця
озима, зернобобові, баштанні культури. Гірший попередник – овес, ячмінь,
кукурудза. І непридатні попередники – це соняшник, сорго, суданська трава.
Гречка дуже відкликається на внесення мінеральних добрив. Норма
внесення добрив N45P60К45, або обов’язково при сівбі N20P20К20.
На півдні, практично завжди, до сівби гречки спостерігається нестача
вологи в ґрунті, а тому весь весняний обробіток ґрунту повинен бути
зосереджений на збереженні вологи, максимальному знищенні бур’янів і
якості розпушування ґрунту. Це забезпечується виконанням ранньовесняного
боронування зубовими боронами, як мінімум двох культивацій. Перша – на
глибину 10-12 см, друга – на 8-10 см. Якщо ґрунт пересушений, важливо
виконати допосівне коткування кільчасто-шпоровими котками.
Для повноцінного отримання сходів температура ґрунту при сівбі на
глибині загортання насіння повинна бути 10-12 ºС. Сходи пошкоджуються
заморозками при мінус 1-2 ºС. Нестача вологи, високі температури повітря
(більше 30 ºС) і низька відносна вологість повітря (менше 40%) в період
плодоутворення зерна знижують урожай.
Щоб максимально уникнути дії цих негативних факторів потрібно
врахувати два моменти. Перший – це використання для посіву ранньостиглих
сортів, які рекомендуються в області; другий – це правильно зорієнтуватись
із строками сівби із врахуванням особливостей весняного періоду. Так як в
Миколаївській області існує реальна загроза пізніх весняних заморозків (до
5-6 травня в південних районах і до 9-10 травня в північних районах), а в
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умовах холодної затяжної весни такий сценарій можливий, то це необхідно
враховувати навіть при сприятливих інших факторах.
В наших дослідженнях, які виконувались в попередні роки,
оптимальними були строки сівби з 25 по 31 квітня і допустимо пізні до 5
травня. При більш ранніх посівах ймовірність попадання під заморозки
значно зростає, більш пізні попадають під посуху.
Із норм висіву, що вивчались, вищі врожаї отримували при нормі висіву
2 млн. шт. схожих насінин на 1 га при широкорядній сівбі і 2,5-максимум 3
млн. шт. схожих насінин на 1 га при суцільному посіві. Більш густі посіви –
це марна витрата насіннєвого матеріалу і зниження урожайності через
підвищення конкуренції між рослинами за вологу і можливість вилягання. В
господарствах часто практикують загущені посіви, мотивуючи це тим, що
густіші посіви менше забур’янюються. Така позиція помилкова. Боротися з
бур’янами потрібно іншими методами, а саме відводити під посів чисті поля,
вносити гербіциди, робити міжрядний обробіток по широкорядних посівах.
Глибину посіву на півдні необхідно збільшувати не менш як до 6-7 см, а
при сухому ґрунті і до 8-10 см. Сучасні сорти, які мають крупне зерно і
відповідно достатній запас поживних речовин, добре виходять із такої
глибини. Обов’язковим агроприйомом після сівби повинно бути коткування
кільчасто-шпоровими котками.
В південних районах області гарантовану урожайність гречки можна
отримати лише в умовах зрошення. Збирання гречки виконується тільки
роздільним способом.
3.8 Захист посівів ярих зернових,
зернобобових та круп’яних культур
Ярі зернові колосові
Хвороби. Обов’язковим прийомом у технології вирощування ярої
пшениці та ячменю є протруєння насіння. Цей захід дає можливість
захистити рослини від хвороб, що передаються з насінням та через грунт, до
того ж є єдиним способом захисту від сажкових хвороб зернових колосових
культур, оскільки в період вегетації обробка рослин не дає можливості
блокувати розвиток збудника. Протруйники вибирають на основі результатів
фітоекспертизи насіння. Слід обов’язково дотримуватись норм витрати
препарату і води для обробки певної кількості насіння. Зменшення норми
витрати препарату щодо рекомендованої знижує ефективність, а проти
окремих патогенів зводить її нанівець. Завищені норми витрати протруйника
призводить до отруєння насіння, погіршення якостей посівного матеріалу.
Рекомендовані «Переліком…» протруйники для ярих зернових колосових
культур наведені в додатку № 2.
Збільшує врожайність, поліпшує якість зерна одночасно з
протруюванням передпосівна обробка насіння ярого ячменю регуляторами
росту рослин (Агростимулін, в.с.р. – 10 мл/т, Емістим С, в.р. - 10 мл/т,
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Радостим, в.с.р. – 250 мл/т, та ін.) При застосуванні суміші фунгіцидів із
рістрегуляторами норму витрати робочого розчину слід збільшити до 15 л/т.
В поточному році розвиток та розповсюдження хвороб буде залежати,
насамперед, від погодних умов у весняно-літній період. При високій
відносній вологості, помірній температурі (15-20 °С) повітря можливий
розвиток гельмінтоспоріозних плямистостей в посівах ячменю від помірного
до сильного. Поширенню борошнистої роси буде сприяти чергування сухої і
вологої погоди. Септоріоз сильніше проявить себе в дощову помірно теплу
погоду. Для захисту посівів пшениці та ячменю від борошнистої роси,
листкової іржі, плямистостей (за інтенсивності ураження 1%), септоріозу
листя (5%) застосовують один із рекомендованих фунгіцидів: Альто Супер
330 ЕС, к.е. – 0,4-0,5 л/га; Амістар Екстра 280 SC, к.с. – 0,5-0,75 л/га; Дерозал
50%, к.с. – 0,5 л/га; Імпакт 25% SC, к.с. – 0,5 л/га; Рекс Дуо 49,7% к.е. – 0,40,6 л/га, Рекс Т-12,5 к.с. – 0,5-1,0л/га; та інші (додаток 3).
Шкідники. З урахуванням достатнього зимуючого запасу фітофагів за
умов ранньої теплої сухої весни слід очікувати підвищення чисельності та
шкідливості п’явиці червоногрудої, смугастої хлібної блішки, злакових мух.
Для боротьби з цими фітофагами доцільно одночасно з протруюванням
провести токсикацію насіння інсектицидом Круізер, т.к.с. – 0,5 л/т або
іншим, наведеним в додатку 3. Ефективним захистом ярого ячменю та
пшениці від вищезазначених шкідників, а також сисних фітофагів (клопа
шкідливої черепашки, попелиць, трипсів) є наземне обприскування посівів
одним із рекомендованих інсектицидів (додаток 3).
Бур’яни. На посівах ярих колосових культур, де на 1 м2 нараховується
понад 20 однорічних бур'янів та більш як один-два пагона багаторічних
видів, проводиться хімічна прополка одним з рекомендованих гербіцидів:
Базагран М, в.р. (2,0-4,0 л/га), Банвел 45 480 SL, в.р.к. (0,15-0,3 л/га),
Гербітокс, в.р. (1,0-1,5 л/га), Гранстар 75, в.г. (15 г/га), Гроділ Максі 375 ОД,
о.д. (0,09-0,10 л/га), Діален Супер 464, в.р.к. (0,5-0,7 л/га) та інші (додаток 3).
Строк обробки - фаза кущіння культури. Препарати та норми їх витрати
вибирають з урахуванням видового складу, чисельності та фази бур’янів на
момент обробки.
Кукурудза
Для захисту від хвороб (пліснявіння, пухирчастоті, летючої сажки,
кореневих гнилей та ін.) проводять обробку насіння одним із протруйників:
Гранівіт, в.с.к., 2,5-3,0; Іншур Перформ, т.к., 0,5; Конор, в.с.к., 3,0; Корріоліс,
т.к.с., 0,2; Максим XL 035 FS, т.к.с.; Сульфокарботіон К, 90-95%, 1,0; ТМТД
КС, 3,0-4,0 л/т. Для підвищення врожайності одночасно з протруйником
застосовують стимулятор росту: Біолан, в.с.р., 15-20 мл/т (в 20 л води на 1 т);
Вимпел, р 300-500 г/т; Емістим С, в.с.р., 15-20 мл/т, Ендофіт L1, в.с.р., 15-20
мл/т; Зеастимулін, в.с.р., 15 мл/т.
В період вегетації захистити посіви від іржі, фузаріозу,
гельмінтоспоріозу можливо за допомогою фунгіцидів: Абакус, мк.е., 1,5-1,75;
Коронет 300 SC, 0,6-0,8; Ретенго, КЕ, 0,5 л/га.
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Для захисту сходів від дротяників, несправжніх дротяників, шведської
мухи та інших шкідників проводиться передпосівна обробка насіння
препаратом Гаучо 70 WS, з.п. 28 кг/т; Ін Сет ВГ, 4,5 кг/т; Космос 250, т.к.с.,
4,0; Круізер 600 FS, т.к.с. 4,5 л/т; Нупрід 600 ТН 5-9 л/т; Табу, к.с., 5,0-6,0
л/т.
В боротьбі з кукурудзяним стебловим метеликом доцільно
застосовувати трихограми. Оскільки період відкладання яєць самицями
шкідника залежно від температури триває 12-24 доби, то трихограми слід
випускати не менше трьох разів з інтервалом 5-6 діб за неможливості
застосування трихограми. З початком виплодження гусені застосовують
інсектициди: Борей, к.с., 0,12-0,14; Децис Ф-Люкс, к.е., 0,4-0,7; Карате 050
ЕС, к.е., 0,2 л/га; Карате Зеон 050 CS, мк.с., 0,2 л/га.
Перед, а також після сівби (до появи сходів) на полях, які засмічені
однорічними злаковими та дводольними бур’янами, використовують: Дуал
Голд, к.е. (1,6 л/га), Фронтьер оптима, к.е. (0,8-1,4 л/га), Тайфун, к.е. (1,6-2,6
л/га), Харнес, к.е. (2,0-3,0 л/га) на інші.
В період сходи – 3-5 листків проти однорічних та деяких багаторічних
дводольних у т.ч. стійкі до 2,4-Д (5-10 шт./м2 і більше), посіви обприскують
одним із препаратів: Базагран, в.р. (2,0-4,0 л/га); Барель, в.р.к., (0,4-0,6 л/га);
Банвел 4S 480 SL, в.р.к. (0,4-0,8 л/га; Діанат, в.р.к., (0,4-0,8 л/га); Лонтрел
300, в.р. (1,0-2,0 л/га); Компас 970, в.г. (0,2-0,4 кг/га) та інші.
Сорго
Обов’язковим заходом проти хвороб (гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі,
пліснявіння насіння) є протруєння насіння суспензією препарату Максим XL
035 FS, т.к.с., з нормою витрати 1,0-6,0 л/т. Проти комплекса грунтових та
шкідників сходів доцільна токсикація насіння препаратом Круізер 600 FS,
т.к.с., 2,5 л/т або Круізер 350 FS, т.к.с., 5,0 л/т.
Велика засміченість полів і різноманітність видів бур’янів у посівах
сорго потребують застосування хімічних заходів захисту від них. Основний
захист від бур’янів необхідно проводити до сівби сорго. Для цього у разі
великої засміченості полів, особливо багаторічними бур’янами, за 2-3 тижні
до сівби застосовують гербіциди суцільно дії. Доза гербіциду залежить від
засміченості поля і фази росту бур’янів. У разі застосування технологій
мінімальних або нульових обробітків грунту цей захід є обов’язковим, якщо
гербіциди не були застосовані з осені. Найбільш ефективним серед них є
Прімекстра Голд 720 SC, к.с. з нормою витрати 2,5-3,5 л/га. У фазу 3-5
листків культури проти однорічних та багаторічних бур’янів застосовують
Пік 75 WG, в.г., 15-20 г/га або Пріма, с.е., 0,4-0,6 л/га.
Захист від шкідників і хвороб здійснюється проведенням комплексу
заходів, що включає організаційно-господарські, агротехнічні, хімічні і
біологічні та інші заходи захисту рослин, тобто – науково-обгрунтоване
чергування культур у сівозміні, сівба в оптимальні строки, добір сортів і
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гібридів, стійких до хвороб, внесення збалансованих норм добрив, догляд за
рослинами з своєчасним застосуванням хімічних засобів їх захисту.
Ефективним засобом захисту сорго від таких фітофагів, як попелиці,
стебловий метелик, цикадки є обприскування посівів інсектицидом Енжіо
247 SC, к.с., 0,18 або Карате Зеон 050 SC, мк.с., 0,2 л/га.
Зернобобові (горох)
Підготовка насіння.
протруюють препаратами:
Назва препарату

Доведене

Діюча речовина

Вінцит 050 CS,
к.с.

флутриазол, 25 г/л +
тіабендазол, 25 г/л

Вітавакс 200 ФФ,
в.с.к.

карбоксин, 200 г/л +
тирам, 200 г/л

посівних

кондицій

Норма
Об’єкт, проти
витрати
якого
препарату
обробляється
(л, кг/т)
Кореневі
гнилі, біла та
2,0
сіра гнилі,
пліснявіння
насіння
2,5

Максим XL 035
FS, т.к.с.

флудиоксоніл, 25 г/л +
металаксил-М, 10 г/л

1,0

Максим 025 FS,
т.к.с.

флудиоксоніл, 25 г/л

1,0

беноміл, 500 г/кг

2,0

Фундазол, з.п.

до

Кореневі
гнилі
Фузаріозна
коренева
гниль,
аскохітоз,
пероноспороз,
пліснявіння
насіння
Аскохітоз,
фузаріоз
Аскохітоз,
сіра гниль,
кореневі гнилі

насіння

Спосіб, час
обробок
Протруювання
насіння суспензією
препарату
(8 л води на 1 т
насіння)
Протруювання
насіння суспензією
препарату (10 л
води на 1 т насіння)
Протруювання
насіння суспензією
препарату перед
висіванням
Обробка насіння
перед висіванням
Обробка насіння
перед висіванням

Для боротьби з комплексом хвороб перед сівбою насіння доцільно
обробити біопрепаратом Мікосаном В та Н, 3%, в.р.к. – 5-7 л/т.
Для підвищення врожайності зеленої маси і зерна гороху застосовують
регулятор росту Агростимулін, в.с.р., Біоагростим-екстра (Біосил), в.р.,
Емістим С, в.р. (10 мл в 10 л води на 1 тонну насіння), Радостим, в.с.р.
(250 мл/т), Марс-1, р. (200-260 мл/т).
Хвороби. В минулому році кореневі гнилі уразили в середньому 3, а на
окремих площах – до 10% рослин. Аскохітоз, пероноспороз, іржа, сіра гниль
отримали розвиток від слабкого до помірного, подекуди до сильного.
Враховуючи значний запас інфекції вищеназваних хвороб в поточному році
можливе розповсюдження їх повсюдно. Дотримання технології вирощування
культури (правильна агротехніка, сівба якісним протруєним насінням в
оптимальні строки, своєчасне боронування сходів) зменшує ризик
33

поширення хвороб. За перших ознак захворювань посіви обприскують
фунгіцидом: Амістар Екстра 280 SC, к.с. – 0,5-0,7 л/га, Імпакт К, к.е. – 0,6-0,8
л/га; Квадріс 250 SC, к.с.-0,8 л/га, Рекс Т, к.с. – 0,5-1,0 л/га.
Для підвищення врожайності доцільно посіви обробити стимуляторами
росту рослин: Біоагростим - екстра (Біосил), в.р. – 5-10 мл/га; Вермістим, р. –
5-15 л/га; Емістим С, в.р. - (5 мл у 300 л води на 1 га); Радостим, в.с.р. –
50 мл/га.
Шкідники.
Бульбочкові довгоносики. В минулому році у фазу сходів при середній
чисельності 1,5 екз./м2 було пошкоджено 5-10% рослин у слабкому і
середньому ступені; у фазу цвітіння за середньої кількості 2,5 екз./м2 – 1540% рослин Зимуючий запас шкідників складає 1,0 екз./м2, що на рівні 2011
року. В поточному році тепла і суха погода на початку вегетації гороху
підсилюватиме пошкодження культури перезимувавшими жуками. В період
появи сходів проти шкідників (10-15 жуків/м2) проводять крайову чи
суцільну обробку інсектицидами: Блискавка, к.е. – 0,15-0,165 л/га, Карате 050
ЕС, к.е. – 0,1- 0,125 л/га; Карате Зеон 050 CS, мк.с.–0,125–0,2 л/га; Фастак,
к.е. – 0,15-0,25 л/га.
У фазу бутонізації – цвітіння шкоду посівам завдає: горохова попелиця,
гороховий зерноїд, горохова плодожерка, трипси.
Горохова попелиця. В 2011 році максимуму в своїй чисельності шкідник
досяг у фазу цвітіння гороху. В цьому році, зважаючи на зимуючий запас,
високі репродуктивні можливості шкідника (до 10 поколінь), за сприятливих
погодних умов (тепла, помірно волога погода) слід очікувати зростання
чисельності і шкідливості попелиць повсюдно. Проти фітофагів (250300 екз./10 помахів сачком) у фазу бутонізації – початок цвітіння посіви
обробляють одним із рекомендованих інсектицидів: Альтекс 100, к.е. – 0,150,25 л/га, Дуглас, КЕ – 1,0 л/га, Актара 25 WG, в.г. – 0,1 кг/га; Актара 240 SC,
к.с. – 0,11 л/га; Бі-58 новий, к.е. – 0,5-1,0 л/га; Данадим 400, к.е. – 0,5-1,0 л/га;
Діазол 60, в.е. -0,5-0,75 л/га; Енжіо 247 SC, к.с. - 0,18 л/га; Карате Зеон 050
СS, мк.с. – 0,125л/га; Сумі-альфа, к.е. - 0,3 л/га; Том, к.е. – 0,15-0,25 л/га,
Фастак, к.е. – 0,15-0,25л/га та інші.
Гороховий зерноїд. Враховуючи зимуючий запас зерноїда, при
сприятливих погодних умовах ( підвищений температурний режим) у фазу
цвітіння гороху, в поточному році шкідник може створити серйозну загрозу
врожаю. Проти шкідника (2-3 жука/10 помахів сачком) застосовують
інсектициди: Актара 25 WG, в.г. – 0,1 кг/га; Актара 240 SC, к.с. – 0,11 л/га;
Акцент, 40%, к.е. – 1,0 л/га; Дуглас, КЕ – 1,0 л/га; Енжіо 247 SC, к.с. - 0,18
л/га; Карате Зеон 050 СS, мк.с. – 0,125л/га; Фаскорд КЕ, к.е. – 0,10 л/га.
Горохова плодожерка. Зимуючий запас шкідника залишається на рівні
минулого року (0,2 гусені/м2), але за умов їх доброї перезимівлі, теплої
помірно вологої погоди під час льоту метеликів та відкладання яєць,
можливо зростання шкідливості плодожерки, особливо в осередках з
підвищеною чисельністю зимуючого шкідника. Для захисту посівів
використовують: Бі-58 новий, к.е. – 0,5-1,0 л/га; Данадим стабільний, к.е. –
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0,5- 1,0 л/га; Діазол 60, в.е. - 0,5-0,75 л/га; Енжіо 247 SC, к.с. - 0,18 л/га;
Карате 050 ЕС, к.с. – 0,1-0,125л/га; Ф’юрі, к.е. – 0,07-0,10 л/га, Фостран, к.е.
– 0,5-1,0 л/га та інші.
Проти трипсів використовують інсектициди: Альтекс 100, к.е. – 0,150,25 л/га, Карате 050 ЕС, к.с. – 0,1-0,125л/га, Фастак, к.е. – 0,15-0,25л/га,
Фаскорд КЕ, к.е. – 0,10 л/га, Ф’юрі, к.е. – 0,07-0,10 л/га.
В фазу утворення стручків проти горохової плодожерки, акацієвої
вогнівки, лучного метелика, совок на початку та в період масового
відкладання яєць використовують біологічний метод захисту – випуск
трихограми (1 самка на 10 яєць шкідника).
У період достигання насіння доцільна десикація посівів. За 7 днів до
збору врожаю при пожовтінні нижніх стручків та за волості зерна до 45%
застосовують десиканти: Везувій, в.р.к.; Реглон Супер 150 SL, в.р.к.=
Юстон,(в.р.к.  2,0-3,0 л/га; за 14 днів до збору врожаю при побуренні 7075% стручків – Вулкан плюс, в.р. – 2,5 л/га; Мега, в.р. – 2,0 л/га; Раундап
Екстра, в.р.; Раундап Макс, в.р. – 2,4 л/га.
Бур’яни. Для боротьби з небажаними рослинами проводять досходове та
післясходове боронування. Але цей агроприйом не завжди забезпечує
достатній ефект, тому для знищення бур’янів доцільно використовувати
хімічний захід.
На сильно забур’яненими злаковими та однорічними дводольними
бур’янами полях до сівби вносять: Дуал Голд 960 ЕС, к.е. – 1,6 л/га; Гезагард
50% FW, к.с. - 3-5 л/га; Півот 10%, в.р.к. – 0,5-0,75 л/га; Стомп 330, к.е. – 3,06,0 л/га; Фронтьєр Оптима, к.е. – 0,8-1,4 л/га; Юпітер, в.р.к. – 0,5-0,75 л/га
В фазу 3-5 листків культури використовують: Агрітокс 50%, в.р. 0,5 л/га; Гербітокс, в.р. – 0,5 л/га; Півот 10%, в.р.к. - 0,5-0,75 л/га; Пульсар,
4%, в.р. – 0,75-1,0 л/га; Селект 120, к.е. – 1,2-1,6 л/га; Хвастокс Екстра 300,
в.р. – 0,8 л/га.
В фазу 5-6 листків – Базагран 48%, в.р. – 3,0 л/га; Базагран М, в.р. – 2,03,0 л/га; Ефес, в.р.к. – 3,0 л/га.
Проти багаторічних злакових бур’янів посіви обробляють гербіцидом
Фюзілад Форте 150 ЕС, к.е. – 1,0-2,0 л/га; Пантера, 4%, к.е. – 1,75-2,0 л/га.
Круп’яні культури
Просо
Важливим є очищення насіння після обмолоту та доведення його до
високих посівних кондицій перед засипкою на зимове зберігання.
Проти сажки, кореневих гнилей перед сівбою насіння протруюють
одним із препаратів, розчинених у 10 л води: Байтан універсал, з.п. (2 кг/т),
Фундазол, з.п. (2,0 кг/т), Сульфокорбатіон – К, 90-95% П (0,5-1,0 кг/т).
Підвищує врожайність передпосівна обробка насіння проса регулятором
росту: Вермістим, р. (8-10 л/т); Ендофіт L1, в.с.р. (3-5 мл/т); Марс-1, р. (200260 мл/т).
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З метою обмеження пошкодження посівів просяним комариком
ефективні ранні строки сівби (при прогріванні ґрунту на глибині загортання
насіння до 12-15 С).
Вирішальним у технології догляду за посівами проса є боротьба з
бур’янами. З появою сходів культури необхідно стежити за забур’яненістю
посівів, визначаючи їх видовий склад і їх чисельність. У фазі 3-х листків –
кущіння проти однорічних дводольних використовують Базагран 48%, в.р.
(2,0-4,0 л/га). Від фази кущіння до виходу в трубку проти однорічних
дводольних бур’янів посіви обприскують одним із препаратів: Агрітокс, в.р.
(0,7-1,7 л/га); 2М-4Х 750, в.к. (0,5-1,1 л/га), Пік 75 WG, в.г., (15-20 г/га),
Пріма, с.е. – 0,4-0,6 л/га.
На початку фази викидання волоті посіви обстежують з метою
визначення інтенсивності льоту просяного комарика. При необхідності
крайові смуги до 100 м обприскують БІ-58 новий, к.е. (0,7-1,0 л/га).
Гречка
Проти кореневих гнилей насіння протруюють суспензією препарату
Сульфокарбатіон –К, 90-95% П (0,1-0,25 кг/т).
З метою підвищення польової схожості насіння, врожайності,
поліпшення якості продукції проводиться передпосівна обробка насіння
регулятором росту: Агростимулін, в.с.р., Біоагростим-екстра (Біосил), в.р. ,
Вермистим, р., Емістим С, в.р. (10 мл в 10 л води на 1 т насіння),
біодобривом Біокомплекс БТУ, р, 0,5-2,5 л/т.
При утворенні кірки і появі сходів бур’янів використовують легкі
борони, що, крім знищення сходів бур’янів, обмежує ураженість рослин
гнилями. Проти однорічних дводольних бур’янів (в фазу кущіння) посіви
обробляють гербіцидом Луварам, в.р.к. (1,2-1,6 л/га).
При появі на посівах гречки лускокрилих (совки, лучного метелика)
проти них у період відкладання яєць випускають 2-3 рази трихограму (50000
особин на 1 га).
Дозволені проти основних хвороб фунгіциди можна застосовувати
тільки до цвітіння при загрозі значного їх поширення.
4 Технічні культури
4.1 Соняшник
У південних регіонах України соняшник залишається основною
олійною культурою. Врожайність соняшнику за останні роки при цьому
знизилася як по Україні, так і по Миколаївській області на 35-40 %.
Багаторічні досліди, проведені Миколаївською ДСДС переконливо свідчать,
що скорочення терміну повернення соняшнику на попереднє місце у
сівозміні призводить до зменшення врожайності культури з 2,08 до 1,18 т/га.
Такі умови різко погіршують фітосанітарний стан посівів, поживний і водний
режими ґрунту.
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З появою невеликих господарств виникла проблема у зменшенні
набору культур і переходу до спеціалізованих короткоротаційних сівозмін.
Впровадження елементів технології, які ми пропонуємо, в значній мірі
зменшують негативний вплив скорочення терміну ротації соняшнику в
умовах південного Степу України. Результати наших дослідів засвідчують,
що між питомою вагою соняшнику у сівозмінній площі та його
продуктивністю відмічається зворотна залежність. Так, найвищу врожайність
насіння соняшнику одержано у сівозмінах із його питомою вагою у межах
10 %. Подальше зростання посівної площі соняшнику у сівозмінах спричиняє
зниження його врожайності на 7-24 %, яка досягає своїх мінімальних значень
за 40 % насиченості у сівозмінах (0,7-1,5 т/га).
Особливості технології вирощування. Насамперед, всі агротехнічні
заходи по вирощуванню соняшнику мають бути спрямовані на збереження
вологи. Не варто зайвий раз обробляти поле, якщо воно чисте від
багаторічних бур’янів або падалиці озимини.
При розміщенні соняшнику після зернових культур, основний
обробіток ґрунту полягає в 2-3 разовому лущенні стерні й зяблевій оранці
плугами з передплужниками ПЛН-4-35, ПЛН-6-35 на глибину 28-30 см.
Якщо поля забур’янені однорічними бур’янами, обмежуються одним
дискування на глибину 6-8 см БДТ-3, БД-10. На забур’янених полях
кореневищними та коренепаростковими бур’янами проводять два дискування
на глибину 12-14 см. Полицевий обробіток ґрунту забезпечує не тільки більш
високий рівень врожайності насіння порівняно з безполицевим (на 11-13 %),
але й меншу ураженість його вовчком (у 2-4 рази).
Для руйнування плужної підошви застосовують ярусну оранку на
глибину 30-32 см плугами ПНЯ-2-45 та ПНЯ-4-45, що дозволяє також
накопичити додаткових 20 мм продуктивної вологи в орному шарі ґрунту, де
міститься 70 % кореневої маси соняшнику.
На полях, схильних до вітрової та водної ерозії восени застосовують
плоскорізний обробіток ґрунту КПШ-5, КПШ-9, КПЕ-3,8 на 10-12 см у
поєднанні з глибоким щілюванням.
Застосування добрив помітно зменшує негативну реакцію соняшнику
як на скорочення терміну повернення його на попереднє місце, так і на
вирощування по менш сприятливих для нього попередниках. На формування
1 ц насіння соняшник витрачає 4,5-4,8 кг азоту, 2,5-2,7 фосфору і 12-15 кг
калію. З органічних добрив кращі наслідки дає гній. Дослідженнями
Миколаївської ДСДС встановлені оптимальні норми внесення мінеральних
добрив під соняшник – N40-60Р60-80К30-40. Краще їх вносити з осені під оранку.
Якщо цього не зроблено, навесні добрива бажано вносити не в розкид перед
культивацією, а локально на глибину 10-12 см культиваторамирослинопідживлювачами або зерновими сівалками. При цьому способі
ефективність добрив підвищується на 15-20 %. При сівбі в рядки можна
внести невелику норму суперфосфату чи амофосу (Р10).
Під передпосівну культивацію слід внести ґрунтові гербіциди з
одночасним загортанням. Враховуючи високу схильність соняшнику до
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ушкодження хворобами, насіння перед посівом необхідно протруювати.
Сіяти соняшник починають при прогріванні ґрунту на глибині загортання
насіння до 8-10 °С, сортами та гібридами, що відрізняються посухостійкістю
і мають генетично обумовлену стійкість до вовчка та фомопсису. При сівбі
обов’язкове внесення фосфорних добрив (Р10), що сприяє підвищенню
врожайності, вмісту олії в насінні та збільшенню стійкості до фітопатогенів.
На ґрунтах, де поживні речовини знаходяться у малодоступних формах,
бажано використовувати активні штами асоціативних мікроорганізмів.
Густота рослин перед збиранням повинна становити для сортів 30-35
тис./га, для гібридів – 55-60 тис./га. Враховуючи польову схожість та
ураженість рослин в період вегетації, норму висіву збільшують на 20-25 %.
Глибина загортання насіння при застосуванні гербіцидів – 5-6 см (при
достатньому зволоженні ґрунту), або 6-8 см, якщо гербіциди не вносились,
що дає можливість провести одне-два досходових та 1-2 післясходових
боронування з метою знищення пізніх дводольних та однодольних злакових
бур’янів. Для знищення дрібних однорічних бур’янів у рядках при першому
міжрядному обробітку на культиватори встановлюють прополювальні
борінки КЛТ-3,8, при другому – підгортачі типу КРН-5,2, КРН-5,3.
Для боротьби з пустозерністю насіння соняшнику та збільшення його
врожайності необхідно до цвітіння на поле вивозити вулики із розрахунку 12 бджолосім’ї на гектар посіву.
Збирання соняшнику починають, коли 10-15 % рослин мають жовті та
жовто-бурі кошики, а решта – бурі та сухі. В цій фазі стиглості вологість
насіння знижується до 12-14 %, а втрати насіння не перевищують 1,0-1,5 %.
Дотримання таких агротехнічних заходів, використання кращих сортів
та гібридів дають змогу вирощувати соняшник при скороченій ротації з
врожайністю 23-25 ц/га. Так, у екстремально посушливих умовах 2012 року у
ДПДГ ―Зелені кошари‖ та ДПДГ ―Зоряне‖ Первомайського району, де
впроваджена така технологія, врожайність соняшнику становила відповідно
2,5 та 3,9 т/га.
Захист від шкідливих організмів.
Перед сівбою проводять знезараження насіння від збудників хвороб
(фомопсису, фомозу, переноспорозу, сірої та білої гнилей, вертицильозу)
фунгицидами: Апрон XL, т.к.с., 3 л/т, Вінцит, к.с., 2 л/т; Вітавакс 200 ФФ,
в.с.к., 2,5-3,0 л/т; Колфуго Супер, в.с., 2 л/т; Максим XL, т.к.с., 6 л/т.
Для захисту від дротяників і інших шкідників сходів до протруйників
додають інсектицид: Гаучо, з.п., 10,5 кг/т, Космос, т.к.с., 4 л/т або Круізер
350 т.к.с., 6-10 л/т. У фазу сходів – 1-2 пари справжніх листків культури
проти піщаного мідляка, сірого довгоносика (понад 2 екз./м2) ефективні
суміші піретроїдних і фосфоорганічних інсектицидів у половинних норм
витрат.
У фазу 2-4 пар справжніх листків, в разі заселення попелицями понад
10% рослин, проводиться обробка посівів Фуфаноном, 57% к.е., 0,6 л/га або
Енжіо, к.с., 0,18 л/га. Для боротьби з несправжньою борошнистою росою
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використовують Амістар Екстра 280 SC, к.с., 0,75-1,0 л/га або Дерозал 500
SC, КС, 0,5 л/га.
Для боротьби з бур’янами проводять обприскування грунту до, під час
сівби або до сходів культури гербіцидами: Аценіт А, 880, к.е., 2,0-2,5;
Гезагард 500, FW, к.с., 2,0-4,0; Еталон КЕ; Піонер 900, к.е., 1,5-3,0;
Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с., 4,0-4,5; Трефлан 480, КЕ, 2,0-5,0; Харнес,
к.е., 1,5-3,0 л/га.
Якщо гербіциди не вносили, проводять два боронування посівів: перше
– на 3-4 день після сівби (суцільне); друге – за появи 2-3 пар справжніх
листків культури (поперек або по діагоналі поля). При необхідності - дві
міжрядні культивації: І – на глибину 6-8 см, ІІ – 8-10 см.
Для знищення однодольних та дводольних бур’янів у фазу 4 справжніх
листків культури посіви спеціальних гібридів (стійких до Євролайтингу)
обробляють гербіцидами Євро-Ланг, р.к. або Євро-лайтинг, в.р., 1,0-1,2 л/га.
Незалежно від фази розвитку соняшника застосовують гербіциди (д.в.
клетодим, 120 г/л): Блейд, к.е., Дарвін, КЕ, Селект 120, к.е. за нормою
витрати 0,4-0,8 л/га (проти однорічних злакових) та 1,4-1,8 л/га - (проти
багаторічних злакових бур’янів).
4.2 Соя
Темпи
збільшення
виробництва
сої
обумовлені
великим
народногосподарським значенням, невеликою трудомісткістю вирощування,
позитивним впливом на підвищення культури землеробства та економічною
вигідністю, що особливо зростає в міру збільшення комплексності її
використання. Головним кліматичним фактором в отриманні високих
урожаїв сої в умовах Миколаївської області є достатня вологозабезпеченість.
Найважливішим завданням у підвищення урожайності цієї цінної культури є
впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і диференційованої
агротехніки з урахуванням біологічних властивостей рослин.
Біологічні особливості. Соя – теплолюбива культура. Насіння її починає
проростати при температурі ґрунту 8-10 °С, а дружні сходи з’являються при
15-18 °С. Сходи її практично не пошкоджуються заморозками мінус 2-3 °С, а
іноді (при низькій відносній вологості повітря) навіть витримують зниження
температури до мінус 5 °С. Соя – вологолюбна культура. Транспіраційний
коефіцієнт коливається від 390 до 700. На початку вегетації до цвітіння, коли
соя в основному вкорінюється, а темпи росту її вегетативної маси
сповільнені, рослини добре витримують посуху. Найбільші врожаї
одержують на родючих ґрунтах, багатих органічною речовиною, з доброю
водопроникністю та обміном повітря. Це дуже важливо для біологічної
фіксації азоту бульбочковими бактеріями.
Особливості технології вирощування. Найкращими попередниками є
озима пшениця, ярий ячмінь або кукурудза на силос. Ці культури рано
звільняють поля, внаслідок чого з’являється можливість провести заходи по
знищенню бур’янів і накопичити вологу в літньо-осінній період. Розміщення
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сої по пізніх просапних культурах (кукурудза на зерно, цукрові буряки,
соняшник) призводить до зниження врожаю на 3-5 ц/га. Непогані результати
одержують при висіві її після овочевих та баштанних культур. В польовій
сівозміні на попереднє місце сою повертають через 3-4 роки, в
короткоротаційних сівозмінах – через 2-3 роки.
За даними багатьох дослідів, соя залишає після себе у ґрунті стільки
елементів живлення, скільки їх знаходиться в 15-20 т гною, але і сама також
потребує внесення добрив. На чорноземі південному рекомендується
вносити у середньому N40P60 на суходолі і N60P80 на зрошуваних землях.
Фосфорні добрива вносять восени під основний обробіток. Якщо восени під
оранку цього не було зроблено, то їх слід внести під передпосівну
культивацію весною в помірній дозі поживних речовин. Аби зменшити
негативний вплив азотних добрив на життєдіяльність азотфіксуючих
бактерій, норма внесення азотних добрив не повинна перевищувати 20-40
кг/га д.р. Азотні добрива варто вносити вроздріб лише на дуже збіднених
поживними речовинами ґрунтах. Ha зрошенні хороший ефект дає внесення
N30-40 кг д.р./га з поливною водою у фазі формування бобів та наливу насіння.
Ранньої весни обробіток ґрунту включає вирівнювання поверхні
культиваторами з шлейф-боронами або два боронування і передпосівну
культивацію. В кожному господарстві рекомендується вирощувати 2-3 сорти
різної скоростиглості, що дозволяє раціонально використати вологу опадів.
Спосіб сівби визначається рівнем забур’яненості та наявністю
багаторічних бур’янів. При незначному рівні забур’яненості переваги
надаються суцільному рядовому способу сівби. За середнього і сильного
рівня забур'яненості кращим вважається широкорядний спосіб сівби. Серед
способів сівби більш доцільним є широкорядний з міжряддями 45 см,
залежно від місцевих умов та наявності в господарствах відповідного набору
техніки. Глибина загортання насіння 5-6 см, а якщо посівний шар достатньо
зволожений – 4-5 см. До сівби приступають коли посівний шар ґрунту
прогріється до 12-14° С.
Важливим фактором в одержанні високого врожаю сої є оптимальна
норма висіву насіння, яка для ранніх і середньоранніх сортів складає 600-700,
середньостиглих – 500-600 тис. схожих насінин на гектар на зрошенні. На
незрошуваних землях норми висіву зменшують на 20-30 %.
Після сівби, до появи сходів, проводять боронування впоперек або по
діагоналі посіву. По сходах посіви сої боронують у фазі 1-3 трійчастих
листків. Кількість міжрядних розпушувань і строки їх виконання залежать
від рівня засміченості посівів та агрофізичних властивостей ґрунту. Перший
міжрядний обробіток виконують через 1,5-2 тижні після появи сходів сої,
останній – перед змиканням рядків. Глибина обробітку міжрядь повинна
становити 5-6 см. Для знищення бур’янів у рядках застосовують голчасті
диски або прополювальні борінки.
Захист від шкідливих організмів.
Проти насіннєвої інфекції (переноспороз, церкоспороз, септоріоз,
фомопсис, бактеріоз та ін.) насіння обробляють одним із протруйників: Віал
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Траст, КС, 0,4-0,5; Максим XL 035 FS, т.к.с., 1,0 або ТМТД, к.с., 6,0-8,0 л/т.
Необхідно також провести токсикацію насіння проти комплексу грунтових
наземних та шкідників сходів препаратом Табу КС, 0,4-0,6 л/т.
В фазу 2-6 листочків культури проти бульбочкових довгоносиків (8-15
жуків/м2), люцерневого клопа (2-5 екз./рослину), попелиць (250-300 екз./10
п.с.) посіви обприскують Бі-58 новий, к.е., 0,5-1,0 л/га.
В фазу бутонізації-цвітіння за виявлення перших ознак хвороб
(пероноспороз, аскохітоз, іржа, септоріоз) застосовують фунгіциди: Амістар
Екстра 280 SC, КС, 0,5-0,75; Імпакт Т, к.с., 0,8; Коронет 300 SC, к.с., 0,6-0,8;
Фитал, в.р.к., 2,0-3,0; Фортеця Тотал ЕС, КЕ, 1,0 л/га.
В період формування бобів проти акацієвої вогнівки (1-2 гусениці/м2),
листогризучих совок (1-3 гусениці/м2), лучного метелика (4-5 гус./м2) та
інших шкідників використовують інсектициди: Борей, к.с., 0,10-0,14; Децис
Ф-Люкс, к.е., 0,25-0,3 або Золон 35, к.е., 2,5-3,0 л/га.
Соя дуже чутлива до забур’яненості, особливо на перших фазах
розвитку. Тому на засмічених полях необхідно передбачити внесення
грунтових гербіцидів, таких як Ацетоган 900, к.е., 1,5-2,5; Герб 900, к.е., 1,53,0; Дуал Голд 960 ЕС, к.е., 1,0-1,6; Харнес, к.е., 1,5-3,0 л/га. Для боротьби з
бур’янами після сходів в фазі 1-3 листків застосовують Базагран , 48% , в.р.,
1,5-3,0; Набоб, в.р.к., 1,5-3,0 л/га або Хармоні 75, в.г., 6-8 г/га.
4.3 Озимий ріпак
Під врожай 2013 року в області посіяно 53,7 тис. га озимого ріпаку.
Станом на 16 січня 2013 року 47,8 тис.га (89%) посівів знаходяться в
доброму та задовільному стані. Проте треба зазначити, що зимово-весняний
період для рослин ріпаку є одним із найкритичніших.
Оцінка стану посівів після зимового періоду є основою для прийняття
рішення про майбутнє посівів. Оцінку посівів дають після відновлення
вегетації посівів, визначаючи кількість рослин на одиницю площі та їх стан.
(таблиця 2).
Таблиця 2

Загущений
Оптимальний
Середній
Мінімальний
Критичний

Оцінка стану посівів
Кількість рослин на м2, шт.
гібрид
сорт
45
65
30-40
40-60
20
35
15
20
5
10

Прогноз урожаю,
т/га
2,5-4,0
3,0-4,0
3,0
2,0-2,5
1-1,5

Слід зауважити, якщо густота посівів сортів і гібридів вітчизняної
селекції становить 30-45 шт./м , то такі посіви можна не пересівати.
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Окрім кількості рослин на 1м2 також необхідно оцінити біометричні
показники рослини: товщину кореневої шийки, кількість листя на рослині та
фізіологічний стан.
Для ослаблених рослин для їх оптимізації після перезимівлі,
слід застосовувати азотні підживлення рослин. Але в умовах південного
Степу, підвищенні дози азотних добрив не тільки не збільшували, а в окремі
роки навіть знижували врожайність. Це пояснюється тим, що на добре
удобрених азотом ділянках рослини ріпаку формували велику вегетативну
масу і тому гострий дефіцит ґрунтової вологи у другій половині вегетації
відчували більше, ніж на неудобреному фоні.
У світі все ширше використовують позакореневе підживлення
багатокомпонентними препаратами, до складу яких входять основні
елементи живлення (NРК), мікроелементи та стимулятори росту, КАС. Ці
препарати вносять по вегетації рослин у бакових сумішах з гербіцидами та
фунгіцидами, що дає змогу зменшити норму витрати добрив під основне
внесення.
Захист від бур’янів, шкідників та хвороб. При інтенсивній технології
вирощування ріпаку навесні звертають увагу переважно на ті види бур’янів,
які можуть конкурувати з ріпаком у другій половині вегетації (ромашкові,
злакові та підмаренник чіпкий, осоти). Для боротьби з ними застосовують
гербіциди Тарга Супер, Лонтрел, Центуріон та інші.
За даними досліджень недобір врожаю насіння ріпаку від шкідників
може сягати 30-60% і більше. До найбільш небезпечних шкідників культури
належать,
насамперед,
ріпаковий
квіткоїд,
ріпаковий
пильщик,
прихованохоботник, капустяна попелиця, хрестоцвіті блішки, ріпакова
блішка, ріпаковий білан, озима совка та інші. Найбільше знижує врожайність
прихованохоботник навесні у фазі стеблування, бутонізації. Суттєво знижує
врожай ріпаковий квіткоїд у фазі цвітіння. Щоб знизити ризики при обробці
посівів ріпаку під час цвітіння, коли спостерігається масовий виліт
медоносних бджіл на ріпак, інсектициди потрібно вносити лише у вечірній
час і бажано ті, які мають репелентну дію (Карате Зеон, Нурелл Д та ін.).
Найбільш шкодочинними інфекційними хворобами на ріпаку є чорна
ніжка, біла і сіра гниль, бактеріоз коренів, слизистий бактеріоз,
переноспороз, циліндроспоріоз, фомоз, альтернаріоз, вертицильоз.
Основними зареєстрованими фунгіцидами для озимого ріпаку є Ридоміл
Голд МЦ, Фолікур, Доктор Кроп, Універсал та інші (додаток 4).
4.4 Цукрові буряки
Цукрові буряки – культура високопродуктивна і відповідно для
формування високого урожаю вимагає значної уваги до всіх факторів, що
забезпечують життєдіяльність рослин. Перш за все, велике значення має
розміщення посівів у сівозміні. На полях, слабко чи зовсім не уражених
нематодами період чергування культури допускається не раніше, ніж через 34 роки. Цей термін збільшується до 5 років за помірного, і 6-7 років –
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сильного ураження нематодами. Не варто розміщувати буряк також після
культур, на яких може розвиватися бурякова нематода: ріпак, гірчиця,
суріпиця, капуста, редька, редис. Не слід вирощувати буряк на полях, по
сусідству з полями, де сіяли буряк торік (можливий ризик переходу деяких
шкідників).
Оптимізація мінерального живлення рослини цукрових буряків є
важливим важелем отримання високої урожайності і якості коренеплодів.
При вирощуванні за інтенсивною технологією 90% добрив рекомендується
вносити восени під оранку, решту – під час сівби в рядки (N10P15-20K10).
Азотні форми добрив, що легко вимиваються, вносять перед весняним
обробітком грунту, а решту – у підживлення (40-70 кг/га д.р.).
Технологія вирощування цукрових буряків, порівняно з іншими
культурами, є найскладнішою.
Площі, які добре вирівняні восени, обробляють весною при фізичній
стиглості грунту лише боронами або комбінованими агрегатами типу АРВ –
8,1-0,2, АПГ-6, МПГ - 0,1 (Борекс), Європак 600, Компактор на глибину
загортання насіння. Площі засувають без розриву в часі.
На полях, де восени не проведено вирівнювання, після основного
обробітку грунту, сівбі передує комплекс робіт з вирівнювання і розпушення
грунту. За відсутності нових знарядь цю роботу проводять у декілька
прийомів, з використанням широкозахватних агрегатів, які комплектують
різного типу зубовими боронами та шлейф-боронами. Передпосівну
культивацію здійснюють відразу після вирівнювання площі. При цьому
застосовують культиватори УСМК-5,4, обладнані стрілчастими лапами,
здвоєними лапами бритвами, легкими боронами (за умов достатнього
зволоження грунту) або прутковими роторами з шлейф-балками (при
недостатньому зволоженні грунту). На відносно чистих від бур’янів площах
цілком можливе застосування борони-культиватора ВНІЦ-РА або й важких
зубових борін в агрегаті з райборонками. Досвід показує, що такі агрегати
дозволяють розпушувати грунт на глибину 3 см, що є оптимальним. Ні в
якому разі не застосовувати паровий культиватор, який не дозволяє виконати
необхідний мілкий обробіток, обумовлює надмірні втрати вологи та
грудкуватість поверхні грунту.
Сучасна технологія вирощування культури передбачає застосування
генетично однонасінних сортів і гібридів, створених на стерильній основі з
потенційною врожайністю 75-85 т/га і цукристістю 16-19,5% (Ялтушківський
ЧС-72, Ярина, Ромул, Ольжич, Анічка, Булава, Хорол, Олександрія). Насіння
готують до сівби на спеціалізованих заводах, де його калібрують на фракції
4,5-5,5 мм і 3,5-4,5 мм, шліфують, піддають дражуванню і обробці захисними
та стимулюючими речовинами. Лабораторна схожість насіння має бути не
менше 80%, а одноростковість і вирівняність – 95%.
Передпосівний обробіток грунту, внесення грунтових гербіцидів та
сівба являють собою єдиний технологічний процес і повинні виконуватись
без будь-якого розриву в часі.
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Сівбу починають з настанням фізичної стиглості грунту при
температурі 5-6 °С на глибині 8-10 см (одночасно з ярими зерновими
культурами). Запізнення з сівбою на 5-6 днів призводить до недобору 30-40 і
більше ц/га коренеплодів. Сівбу виконують пунктирними сівалками ССТ12А, ССТ-12Б, які одночасно вносять у рядки мінеральні добрива і
забезпечують ширину міжрядь 45 см. Для висівання дражованого насіння
застосовують спеціальне пристосування СТЯ-45. Оптимальною глибиною
загортання насіння є 2-3 см, але при недостатній вологості поверхневого
шару грунту її слід збільшити до 3-4 см. Головна умова – це заробка насіння
у вологий грунт на ущільнене насіннєве ложе. На грунтах, що мають глибину
розпушування шару більше 5 см обов’язково проводиться передпосівне
коткування.
Норму висіву встановлюють з врахуванням погодних і грунтових умов,
окультуреності полів, посівних якостей насіння, наявності шкідників та
збудників коренеїду сходів. При визначенні норми висіву треба враховувати,
що різниця між польовою та лабораторною схожістю становить 15-35%. Крім
того, до змикання рядків втрачається 5-10% весняних сходів. При слабкому
забур’яненні і слабкій загрозі шкідників та хвороб норма висіву становить 10,
при середньому – 10-12, при сильному – 15 шт./м. За такої норми висіву
можна отримати 8-10 шт./п.м. сходів, провести до- та після сходове
боронування, а також комплекс розпушування грунту міжряддя, за
допомогою механізмів та ручної праці сформувати густоту в межах 100-120
тис.шт./га.
Догляд за посівами. Досходове суцільне розпушування ґрунту легкими
чи середніми боронами проводять на 4-5 день після сівби впоперек напрямку
рядків. Цю ж операцію повторюють при наявності 8-10 рослин на 1 п.м рядка
в фазі першої пари справжніх листків. Бур’яни та ґрунтову кірку знищують
також шляхом розпушування ґрунту культиваторами з відповідно
обладнаними робочими органами. Коригування густоти проводять у фазі
вилочки, не пізніше 2-ї пари справжніх листків, залишаючи на 1 п.м рядка 56 рівномірно розміщених рослин. Глибоке розпушування ґрунту, яке
виконують перед змиканням листків у міжряддях, при необхідності
поєднують з підживленням азотними добривами.
У технології вирощування цукрового буряка найголовніша проблема –
знищення бур’янів. Рослини цукрового буряка є малоконкурентними щодо
рослин бур’янів, особливо на перших фазах росту, тому зараз широко
застосовуються досходові й післясходові гербіциди. При необхідності
роблять суміш з 2-4 препаратів, або вносять певний препарат роздрібно для
знищення нових хвиль бур’янів. Після внесення гербіцидів не
рекомендується проводити розпушування ґрунту, оскільки руйнується
гербіцидна захисна плівка, а на поверхню ґрунту вигортається насіння
бур’янів.
Найбільш поширеними і шкодочинними хворобами цукрових буряків є
коренеїд сходів, церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, вірусні
хвороби, гнилі коренеплодів. Для боротьби з ними посіви обробляють
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фунгіцидами: Акробат МЦ, в.г., 2 кг/га; Альта Супер 330 ЕС, к.е., 0,5 л/га;
Дерозал 500 SC, КС, 0,3-0,4 л/га; Доктор Кроп КС, 0,3-0,5 л/га; Імпакт 500,
КС, 0,125 л/га; Рекс Дуо, к.с., 0,4-0,6 л/га; Фундазол, з.п., 0,6-0,8 кг/га та інші.
З шкідників у нашій зоні найбільш небезпечними є довгоносики,
насамперед, звичайний буряковий, бурякові блішки, піщаний мідляк,
бурякова попелиця, личинки коваликів, бурякова крихітка, гусениці
листогризучих совок. Проти цих фітофагів проводять обробку посівів одним
із рекомендованих інсектицидів: Актара 240 SC, к.с., 0,09 л/га; Альтекс 100,
к.е., 0,1-0,25 л/га; Золон 35, к.е., 2,0-3,5 л/га; Каратель ЕС, КЕ, 0,125-0,15 л/га;
Нурелл Д, к.е., 0,8 л/га; Пірінекс 48, к.е., 2,5 л/га; Фуфанон 570, к.е., 1,0-2,5
л/га та інші.
Можливі варіанти хімічного захисту цукрових буряків від бур’янів
Гербіциди або
№
з/п композиції гербіцидів
1

Дуал Голд, 96% к.е.
Фронтьєр Оптіма, к.е.

2 Голтікс, 70% к.с.
Пірамін Турбо, 52%
3
к.е.

Норма внесення
1,0-1,6 л/га
0,8-1,0 л/га
2,0-3,0 л/га
5,0-6,0 л/га

Бур’яни, проти яких
застосовується

Умови та строки
внесення

Однорічні злакові та
Під передпосівну
деякі дводольні
культивацію або
Однорічні дводольні до появи сходів
(при достатньому
_"_
зволоженні)

1,0 л/га

Однорічні дводольні
та деякі дводольні
По сходах буряків
злакові

5 Карібу, 50% з.п.

30 г/га + ПАР
Тренд – 90 мл/га

Однорічні дводольні По сходах буряків

6 Лонтрел 300, в.р.

0,3-0,5 л/га

4

Бетанал Експерт, к.е.

7 Лонтрел Гранд, в.г.
8 Пантера, 4% к.е.
Тарга Супер, к.е.
Пантера, к.е.
9 Зеллек-Супер, к.е.
Центуріон, к.е.

10 Центуріон, к.е.

11

Фюзілад Форте 150
ЕС, к.е.

200 г/га
1,75-2,0 л/га

Однорічні дводольні При появі 1-3 пар
справжніх листків
та багаторічні
культури
коренепаросткові
По вегетуючій культурі
(за висоти бур’янів
Однорічні злакові
10-15 см)

1,2 л/га
1,5-2,0 л/га
0,5-1,0 л/га
Багаторічні злакові
0,6-0,8 + ПАР
«Аміго», 1,8-2,4 л/га
0,2-0,4 л/га + ПАР
«Аміго», 0,6-1,2 л/га Однорічні злакові

За висоти бур’янів 15-20
см (незалежно від фази
розвитку культури)

У фазі 2-4 листків у
бур’янів
За висоти бур’янів
10-15 см (незалежно від
0,4-0,8 л/га + ПАР
«Аміго», 1,2-2,4 л/га Багаторічні злакові фази розвитку культури)
По вегетуючій культурі
(у
фазі 2-4 листків у
Однорічні злакові
0,5-1,0 л/га
бур΄янів)
Багаторічні злакові По вегетуючій культурі
1,0-2,0 л/га
(за висоти бур΄янів 10-15
см)
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Особливості вирощування цукрових буряків в умовах зрошення
- чизелювання та вирівнювання оранки восени;
- застосування мінеральних добрив у нормах, розрахованих на
програмований урожай;
- гіпсування площ взимку, 3-4 т/га гіпсу;
- ранні строки сівби високоякісним насінням, новітніх вітчизняних ЧСгібридів, обробленим захисно-стимулюючими речовинами;
- застосування грунтових та страхових гербіцидів (при необхідності
осередково);
- зрошення при вологості ґрунту не нижче 70-80-80% НВ по періодах росту
цукрових буряків;
- проведення 2-3-х підживлень мінеральними добривами перед або під час
зрошення;
- позакореневе підживлення рослин буряків комплексними водорозчинними
добривами у фазі змикання листків в міжряддях;
- застосування фунгіцидів (при необхідності) у другій половині вегетації.
5 Овочеві культури
Овочівництво є однією з найбільш рентабельних галузей
сільськогосподарського
виробництва.
Подальший
розвиток
галузі
неможливий без застосування наукових розробок в овочівництві.
Важливим резервом збільшення виробництва продукції овочівництва є
впровадження сучасних технологій вирощування, значна увага при цьому
приділяється підвищенню врожайності овочевих культур з одночасним
скороченням витрат на вирощування.
Найбільшу питому вагу у структурі посівних площ в області займають
такі культури: томати (23-25%), капуста (19-20%), цибуля ріпчаста (11-12%)
та столові коренеплоди (15-16%).
Необхідно уже зараз чітко визначитись із структурою посівних площ,
визначити сортовий склад, залежно від площ, використання продукції та
технології вирощування, і придбати необхідну кількість високоякісного
насіння.
Враховуючи кліматичні умови 2012 року з малою кількістю опадів в
осінньо-зимовий період, необхідно відповідально підійти до передпосівної
підготовки ґрунту і строків сівби всіх овочевих культур.
Для забезпечення сприятливих умов проростання насіння ранніх
овочевих культур необхідно до мінімуму звести передпосівну підготовку
ґрунту, щоб не допустити пересушування посівного шару ґрунту. На ґрунтах,
добре підготовлених з осені, сіяти ранні овочі можливо без передпосівної
культивації. Передпосівна підготовка ґрунту в даному випадку полягає в
боронуванні комбінованими агрегатами – важкі борони + шлейф-борони або
райборінки. Під пізні овочеві культури після закриття вологи, з метою
очищення поля від бур’янів, проводять декілька суцільних культивацій, а при
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наявності багаторічних бур’янів поле обробляють гербіцидами суцільної дії
(Раундап, Ураган Форте – 2-4 л/га).
Більшість овочевих культур потребує мілкого загортання насіння, тому
допосівне прикочування ґрунту дозволяє витримати рівномірну глибину
заробки насіння і підтягування вологи у посівний шар ґрунту. При
недостатній вологості ґрунту на глибині загортання насіння доцільно
провести ще й післяпосівне коткування посівів, що поліпшує контакт насіння
з ґрунтом, підвищує вологість його посівного шару та температуру, що
сприяє дружному проростанню насіння та прискорює появу сходів.
Строки сівби овочевих рослин визначаються їх біологічними
особливостями, фізичним станом та вологістю ґрунту навесні,
середньодобовою температурою повітря і прогрівання ґрунту на глибині 8-10
см до температури, необхідної для проростання насіння.
Для вирощування необхідно використовувати сорти і гібриди придатні
для вирощування в південній зоні України.
Холодостійкі овочеві культури (цибуля ріпчаста, столові коренеплоди,
петрушка та інші) необхідно висівати в самі ранні строки (ІІІ декада березня
– І декада квітня), а теплолюбні – коли температура ґрунту на глибині 8-10
см становитиме 12-14 ºС.
Важливою умовою одержання високоякісних врожаїв є забезпечення
оптимальної густоти рослин. Тому в овочівництві застосовують різні схеми
сівби і садіння, в залежності від культури, сорту (гібриду), способів
вирощування та наявності техніки. Схеми розміщення рослин повинні бути
зручні для проведення заходів по догляду за рослинами.
Збалансоване застосування добрив – один із важливих факторів
одержання високої врожайності овочевих культур. Норма внесення добрив
для кожної культури розраховується залежно від виносу поживних речовин
врожаєм та наявності їх в ґрунті.
Якщо восени добрива не вносили, необхідну частину потрібно внести
перед сівбою і запланувати 2-3 підживлення в період вегетації рослин.
В зв’язку з високою ціною на мінеральні добрива їх краще вносити
локально культиватором-підживлювачем (КОР-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6 та ін.)
на глибину 10-12 см під розсадні культури і на 6-8 см при висіві насіння.
Таке внесення не чинить негативного впливу на рослини, оскільки насіння і
добрива відокремлюються один від одного ґрунтовим прошарком. Крім
цього, цей спосіб дозволяє зменшити норму внесення добрив в 1,5-2 рази без
зменшення врожайності.
При вирощуванні розсадних культур доцільно перейти на використання
касетної розсади. Це дає можливість повністю механізувати посадку і, таким
чином, значно скоротити витрати ручної праці.
Враховуючи те, що шкідники, хвороби та бур’яни можуть зменшувати
врожайність овочевих культур від 25 до 100%, особливу увагу необхідно
приділяти захисту рослин.
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Боротьба з бур’янами тільки агротехнічними методами не завжди дає
бажані результати, оскільки робочі органи сільськогосподарських машин не
дозволяють знищити їх на 100%, особливо в зоні рядків.
З метою зменшення забур’яненості посівів овочевих культур необхідно
використовувати високоефективні гербіциди ґрунтової та листкової дії, які
занесені до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні».
Не менш важливим в технології вирощування є захист рослин від хвороб
і шкідників. Тому необхідно постійно проводити спостереження за станом
посівів і при перевищенні порогу шкодочинності проводити їх обробку
дозволеними препаратами, для чого уже зараз необхідно придбати більшу
частину препаратів під заплановані площі.
Високі сталі врожаї овочевих культур в посушливих умовах
Миколаївщини можливо одержувати тільки при зрошенні. На продуктивність
зрошуваних земель значною мірою впливає і спосіб поливу. Кращим з них
для багатьох овочевих рослин в наш час є крапельне зрошення, завдяки
дозованій подачі води з розчиненими в ній добривами та мікроелементами
безпосередньо в зону живлення кожної рослини. У виробничих умовах при
застосуванні сучасних технологічних та селекційних досягнень врожаї
томата, огірка та капусти середньопізньої – 80-100 т/га, перцю солодкого –
50-60 т/га, цибулі ріпчастої 80-90 т/га є реальністю.
Подальший догляд за овочевими культурами полягає у підтриманні
оптимального режиму зрошення стосовно кожної культури та міжрядних
рихленнях після поливів та випадання дощів.
Дотримання технології вирощування дозволить одержати високі врожаї
овочевих культур.
6 Картопля
Картопля – важливий і соціально значимий продукт. Україна посідає
четверте місце у світі за виробництвом цієї культури. Проте, досягається
такий результат завдяки великим площам посівів.
Степ – найменш придатна для картоплі зона, проте переважне значення
має вирощування ранньої картоплі на продовольчі цілі і насіннєвої картоплі в
літніх посадках.
Критерієм високих і гарантованих урожаїв картоплі є застосування
нових високопродуктивних сортів, якісного садивного матеріалу, повноцінне
забезпечення рослин поживними речовинами.
Для отримання високих урожаїв картоплі необхідно використовувати
сорти картоплі вітчизняної селекції, які більш адаптовані до місцевих умов
вирощування. Вони відзначаються високим урожаєм бульб, вмістом
крохмалю, вітаміну С, сухих речовин.
Сорти, які занесені до Реєстру сортів рослин України:
- ранньостиглі – Загадка, Серпанок, Тирас;
- середньоранній – Водограй, Світанок київський, Фантазія;
- середньостиглі - Багряна, Луговська, Слов’янка.
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Високоякісний насіннєвий матеріал – один із найважливіших факторів
високого урожаю культури. За 25 днів до садіння бульби ретельно
перебирають, прогрівають при температурі +16 - +20 °С, відкалібровують на
фракції масою 30-50, 50-80 г і висаджують окремо.
Картопля потребує пухку, удобрену землю, тому перед садінням її
розпушують на глибину 27-32 см, оскільки в цьому шарі грунту
розміщується основна маса кореневої системи рослин. Під основний
обробіток грунту слід внести 15-20 т/га перепрілого гною. Добрі результати
забезпечує локальне внесення мінеральних добрив в нормі N30P30K30 під час
садіння картоплі. При вирощуванні ранньої картоплі необхідно восени
нарізати посадкові гребені, цей агроприйом дозволяє створити пухкий грунт,
який швидко прогрівається.
В залежності від величини посадкового матеріалу відстань між
бульбами при садінні становить від 20 до 35 см. Потреба в посадковому
матеріалі складає від 1,8 до 5 т/га (35-45 тис.шт./га). Глибина садіння
залежить від величини посадкової картоплі – 7-8 см.
При вирощування картоплі за гребеневої технології догляд за
рослинами необхідно починати через 5-7 днів після садіння, з
розпушуванням грунту в міжряддях, знищенням бур’янів і підживленням
рослин картоплі. Механічний спосіб догляду складається з 2-3 підгортань
картоплі з формуванням гребенів. Для захисту бульб картоплі від вірусних
хвороб і колорадського жука та дротяників перед садінням обробляють
препаратом Престиж. Найефективнішим заходом боротьби з бур’янами є
методика захисту механічно-хімічна, яка полягає у проведенні механічних
культивацій до сходів картоплі та обприскування гербіцидами перед самими
сходами картоплі.
Літнє садіння картоплі.
Для двоврожайної культури важливо підібрати ранні сорти картоплі,
такі як Загадка, Незабудка, Серпанок, Скарбниця, свіжозібрані бульби яких
при стимуляції забезпечують максимально польову схожість і
продуктивність рослин. Для стимуляції проростання свіжозібраних бульб
застосовують чотирьохкомпонентний розчин у складі: 1% мочевини; 1%
родонистого калію; 0,02% янтарної кислоти та 0,0005% гібереліну.
Кращим попередником є чорний пар. Бульби висаджують на глибину
10-12 см з густотою садіння 60 тис. шт./га.
У період вегетації рослин слід підтримувати вологість грунту за фазами
розвитку (сходи – бутонізація; бутонізація – цвітіння; після цвітіння до
збирання) в кореневмісному шарі грунту на рівні 70-80% НВ.
Після садіння свіжозібраних бульб догляд за посадкою складається з
досходового обробітку комбінованим агрегатом, обробітку сходів із
присипанням їх грунтом на 1-2 см і наступних міжрядних розпушувань.
Обробка міжрядь і підгортання рослин проводяться після вегетаційних
поливів за потребою.

49

Картопля, що вирощується зі свіжозібраних бульб уражується
вірусними хворобами у 2-6 разів менше, ніж в літніх посадках від бульб
весняного садіння попереднього року, а врожай на 17,0-18,0% вищий.
При двоврожайній культурі відбувається безперервний процес
омолодження картоплі, що підвищує її життєздатність і продуктивність
насіннєвого матеріалу в наступних репродукціях. Створюються умови для
повної ліквідації кільцевої гнилі і стеблового нематоду.
Продуктивність рослин від бульб двоврожайної культури на 20-22%
вище рослин від бульб весняного садіння і на 10% - від бульб звичайного
літнього садіння.
7 Раціональне використання зрошуваних земель
На сучасному етапі розвитку зрошувальних меліорацій поливні землі
вимагають надто сумлінного відношення, збереження їхньої родючості. За
цих умов особливого значення набуває проблема відтворення родючості
зрошуваних земель та охорони довкілля. У розв’язанні цих проблем
найперша роль належить сівозмінам. Виключно сівозміни у комплексі з
технологічними заходами підвищують продуктивність культур на 25-30% за
одночасного збереження і підвищення родючості грунту. Тому планування
розміщення сільськогосподарських культур на зрошенні та технологічні
заходи з їх вирощування повинні виконуватись з огляду введення, освоєння
та дотримання науково-обгрунтованих сівозмін.
Зважаючи на те, що кліматичні умови південних районів Миколаївської
області у весняний період характеризуються стрімким наростанням
температур та швидким втрачанням вологи з орного шару грунту, слід
прискорити підготовку до зрошуваного сезону.
Першочергово слід приділити увагу ремонту і підготовці обладнання
зрошувальної мережі та насосних станцій, що забезпечують подачу поливної
води.
У весняний період на площах, які планується зрошувати, слід
створювати оптимальні умови для одержання дружніх сходів культурних
рослин, збереженню достатніх запасів вологи у верхньому шарі грунту до
початку поливного періоду, запобігання засміченості посівів.
Для цього на тих площах, де не проведено вирівнювання грунту восени,
слід застосовувати широкозахватні агрегати з борін та шлейф борін
у ранньовесняний період для вирівнювання та закриття вологи.
Враховуючи, що грунти на зрошенні характеризуються, як правило,
погіршеними фізичними властивостями, фізична стиглість грунту на цих
площах може тривати декілька годин. Тому проведення комплексу весняних
робіт повинно бути вчасним та в короткий термін.
Ефективність зрошення знаходиться у прямій залежності від
забезпеченості грунтів поживними речовинами. За вмістом поживних
речовин грунти на зрошенні у більшості збіднілі. Тому на площах, де не
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внесені з осені мінеральні добрива, необхідно їх внести під ранню
вирівнюючу культивацію, при сівбі та підживленні – в період вегетації.
На полях, що удобрені та якісно вирівняні восени, закриття вологи,
передпосівну культивацію, внесення ґрунтових гербіцидів та сівбу чи садіння
ранніх культур доцільно проводити єдиним комплексом без розриву в часі.
При підготовці зрошувальної мережі, виборі схеми та напряму сівби чи
садіння культури необхідно враховувати спосіб поливу, що передбачається
застосовувати.
На сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву факт, що найбільш
прогресивним способом зрошення овочів і картоплі є краплинний спосіб
поливу. Саме краплинне зрошення є визначною складовою сучасних
високоінтенсивних технологій вирощування овочів, оскільки завдяки
технологічним можливостям цього способу зрошення (дискретна подача
води та розчинених в ній добрив і мікроелементів кожній рослині у строгій
відповідності до її потреби) створюються умови для максимального
використання потенціалу сучасних гібридів. Підтвердженням цього є
врожайність овочів у кращих овочевих агрогосподарствах півдня України,
яка становить 100-120 т/га для томатів і цибулі ріпчастої, 60-80 т/га для
перцю солодкого та баклажанів, 80-100 т/га для білоголової капусти, моркви,
столових буряків і кабачка.
Значному поширенню краплинне зрошення завдячує відомим та
безперечним перевагам порівняно з дощуванням та поверхневим поливом, а
саме:
- економія поливної води (від 50% до 3,5 разів); електроенергії (5070%) та добрив (20-50%). Ефективність зрошення досягла 90-98%;
- істотне (від 30% до 3 разів) збільшення врожайності овочевих культур
за поліпшення якості продукції;
- високий рівень механізації і автоматизації (полив, внесення добрив,
хімічних меліорантів, засобів захисту рослин) і на цій основі високий ступінь
контрольованості технологічних процесів поливу, внесення добрив та
хімреагентів, а також екологічних навантажень на довкілля;
- скорочення застосування засобів захисту рослин (25-50%);
- зниження експлуатаційних витрат на 15-20%;
- виключення впливу вітру на процес зрошення;
- зниження вимог до систем дренажу;
- можливість використання слабомінералізованих вод, які є
непридатними для поливу іншими способами зрошення;
- відсутність поверхневого стоку та інфільтраційних втрат, що
виключає водну ерозію грунтів і піднімання грунтових вод;
- можливість використання схилових земель із складним рельєфом (з
ухилом до 30°).
Важливою особливістю краплинного зрошення є те, що його можна
змонтувати практично в будь-якому господарстві області. Джерелом
поливної води може служити відкрите водоймище або свердловина.
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Слід звернути увагу, що при монтуванні системи краплинного
зрошення вибір культури, схеми сівби чи садіння та планування
культурообороту мають першочергове значення.
Дощування все ще залишається на сьогодні поширеним способом
поливу овочів, картоплі та інших сільськогосподарських культур, хоча
спостерігається стійка динаміка скорочення площ поливу цим способом. Як
свідчать результати наукових досліджень та передовий виробничий досвід,
дощування залишається досить ефективним, насамперед, для поливу моркви,
буряку столового, капусти білоголової, зелених культур, редиски, а також
пшениці озимої і ярої, кукурудзи, сої, кормових культур тощо.
Перспективи розширення застосування дощування для поливу культур
зрошуванної сівозміни доцільно пов’язувати з використанням дощувальних
машин нового покоління, конструкція яких передбачає застосування
дефлекторних дощувачів для утворення дощової хмари у приземних шарах
повітря за високої рівномірності водоподачі.
При виборі способу поливу дощуванням слід заздалегідь звернути
увагу на розташування та нахил тимчасових зрошувачів, створення
вирівняних доріг для проходу дощувальних машин.
Поверхневі способи поливу мало
застосовують у великих
промислових агрогосподарствах, але вони є поширеними у невеликих за
площею фермерських господарствах та на присадибних ділянках. До
переваги поверхневих способів поливу можна віднести найнижчі капітальні
вкладання на організацію зрошення, а до недоліків – неекономні витрати
поливної води, нерівномірне зволоження за довжиною борозни, необхідність
капітального планування поверхні поля, періодичного проведення заходів
захисту грунту від засолення і постійного захисту грунту від водної ерозії.
Поверхневі способи поливу застосовують на попередньо капітально
спланованих полях, які мають ухили у межах від 0,002 до 0,008, за глибини
залягання грунтових від нижче 4 м. Відстань між борознами залежить від
водно-фізичних властивостей грунту і технології вирощування культури,
глибина борозен – від рельєфу і способу сівби культур. Для більш
рівномірного поглинання води та запобігання змиву верхніх шарів грунту
при слабкій водопроникненості у борознах доцільно створювати щілини
одночасно з нарізанням борозен.
Загалом, якими б способами не проводились поливи, для економного
витрачання енергоресурсів та поливної води на зрошенні слід застосовувати
енерго- та водозберігаючі технології та режими зрошення. Зрошення повинно
проводитись з урахуванням біологічних особливостей культури і її
критичного за вологозабезпеченістю періоду. В господарствах, де не
вистачає техніки і ресурсів для виконання відповідного режиму зрошення на
всій площі зрошуваних земель, доцільно концентрувати техніку і ресурси на
зрошенні тих культур, які можуть забезпечити максимальну окупність
витрат. Економічні розрахунки та практичний досвід показують, що
вкладання коштів і ресурсів в зрошення є більш прибутковим, ніж у
богарному землеробстві.
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Додаток 1.
Система захисту озимих колосових культур від шкідників,
хвороб та бур'янів у весняно-літній період
Фенологічний
строк проведення
заходу захисту
(етап органогенезу,
календарний строк)
Відновлення
вегетації - весняне
кущіння (II—III,
березень-квітень)
весняне кущіння
(III, березеньквітень)

Мета і умови проведення заходів
(ЕПШ)

Зміст заходу, назва та норма витрати
препарату (л, кг/га)

Зменшення чисельності та
шкодочинності мишовидних
гризунів ( 3-5 колоній на 1 га)

Розкладання принад в нори –Бактороденцид2 г, Роденфос - 3 г, Бродісан А – 3 г в нору;
Шторм 0,005% воскові брикети – 1 брикет
на нору та інші.

Захист посівів від хлібного туруна,
підгризаючих совок (ЕПШ - 2-3
личинки/м2)

Обприскування вогнищ шкідників
інсектицидами: Альфагард 100, к.е., 0,1-0,15;
Дурсбан, к.е., 1,0-1,5; Маршал, к.е., 0,8-1,2;
Нурел Д, к.е., 0,8-1,0; Пірінекс, к.е. 1,2;
Протеус, к.е., 0,5-0,75
Агрітокс, в.р. – 1,0-1,5 л/га; Амінка, в.р. –
0,7- 1,2 л/га; Банвел 4S 480 SL, в.р.к. – 0,150,30 л/га; Гранстар ПРО 75, в.г. - 15 г/га;
Гранстар 75, в.г. -15 г/га; Діален Супер 464
SL, в.р.к. – 0,5-0,8 л/га; Дікам Плюс, в.р.к. –
0,8 л/га; Естерон 60, к.е. – 0,6-0,8 л/га,
Компас 970, в.г. – 0,07-0,25 кг/га; Лонтрел
300, в.р. – 0,16-0,66 л/га; Ультра 730, в.р. –
0,7-1,2 л/га; 2,4-Д амінна сіль, в.р. – 0,7-1,0
л/га та інші.

Боротьба з бур'янами в посівах
пшениці озимої (12-16 шт./м2
однорічних і 2 шт./м2 багаторічних)

Зменшення чисельності клопівчерепашок, які перезимували
(більше 2 екз./м2); пшеничного
трипса (8-10 екз./стебло), злакової
листокрутки (більше 50 екз./м2)
Вихід в трубку (IVV, квітень-травень)

В період масової міграції клопів з
місця зимівлі на посіви озимих - крайові, а
після завершення переходу- суцільні хімічні
обробітки інсектицидами:
Актара, в.г., 0,14; Альтекс, к.е., 0,10-0,15;
Енжіо, 0,18; Імідор, в.р.к., 0,15;
Карате Зеон, мк.с., 0,2; Каратель, к.е., 0,15;
Кінфос, к.е., 0,2-0,25; Коннект КС, 0,4-0,5;
Нурелл Д, к.е., 0,75-1,0; Протеус, о.д., 0,500,75; Сумітіон, 50% к.е., 1,0; Фастак, к.е.,
0,15, к.е., 0,15; Ф’юрі, в..е., 0,07.

Захист від борошнистої роси, бурої
листкової іржі, гельмінтоспоріозних
плямистей та ринхоспоріозу
(інтенсивність ураження – 1%);
септоріозу листя та піренофорозу
(за інтенсивності ураження - 5%)

Обробітки фунгіцидами:
Альто Супер, к.е., 0,45; Амістар Екстра, к.с,
0,5-0,75; Дерозал, к.с, 0,5; Імпакт Т, к.с., 1,0;
Колфуго Супер, в.с., 1,2; Міраж, к.е., 1,0;
Рекс Дуо, к.е. 0,4-0,6; Сарфун, к.с., 0,4-0,5;
Солігор, к.е., 0,7-0,9; Тілт 250, к.е., 0,5;
Топсін М, з.п., 1,0; Титул 390, к.к.р., 0,26;
Фалькон, к.е., 0,6; Фолікур, Е.W., 0,5-1,0

Колосіння-цвітіння Захист посівів від борошнистої роси,
(VIII- IX, травень- іржастих хвороб, септоріозу,
червень)
плямистостей при загрозі їх
масового розвитку. Попередження
ураження колоса і зерна фузаріозом,
септоріозом та іншими хворобами

Обприскування посівів фунгіцидами:
Амістар Екстра, к.с, 0,5-0,75;Амістар Тріо,
к.е., 1,0; Імпакт Т, к.е., 1,0; Рекс Дуо, к.с, 0,5;
Солігор, к.е., 0,9-1,0;Тілт 250, к.е., 0,5;
Титул Дуо, к.к.с, 0,25; Фалькон, к.с, 0,6.
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Закінчення
формування -налив
зерна (Х-ХІ,
червень)

Захист посівів від личинок клопачерепашки (2 екз./м2 в посівах
сильних і цінних пшениць, 4-6
екз./м2- на решті посівів), злакових
попелиць (10-20 екз./колос), трипсів
(40-50 екз./колос), хлібних жуків
(більше 3 екз./м2)
Повна стиглість
Запобігання погіршенню якості
зерна (XII, липень) зерна від шкідливої черепашки,
фузаріозу та інших хвороб колосу

Післязбиральний
період (липеньсерпень)

Хімічні обробки інсектицидами:
Актара, к.с.., 0,15; Антіжук Профіт, з.п.,
0,045-0,05; Карате Зеон, к.е, 0,2; Оперкот,
з.п., 0,15-0,2; Нурел Д, к.е., 0,75-1,0;
Фостран, к.е., 1,5; Ф’юрі, в.е., 0,07; Децис Флюкс, к.е., 0,20-0,25; Карате , к.е., 0,15-0,2

Першочергове і в стислі строки збирання
урожаю прямим комбайнуванням сильних і
цінних сортів пшениці та насіннєвих посівів,
заселених шкідливою черепашкою і
уражених фузаріозом колоса та іншими
хворобами
Попередження перезараження зерна Розміщення в буртах зерна партіями з
грибними та бактеріальними
однаковим ступенем ураження
хворобами в буртах, на токах і в
хворобами.
зерносховищах
Очищення та просушування зерна до 13-14%
вологості

54

Додаток 2
Протруйники насіння ярих зернових культур
Спектр дії препарату
Кореневі
гнилі

5

6

7

1 Абсолют, к.с.

карбендазим, 500 г/л

пшениця

1,5-2,0

+

+

2 Віал Траст, к.с.

тіабендазол, 80 г/л +
тебуконазол, 60 г/л

ячмінь

0,4-0,5

+

+

3 Віват, в.с.к.

Карбоксин, 200 г/л +
тирам, 200 г/л

пшениця,
ячмінь

2,0-3,0

+

Вінцит 050 SC, флутриафол, 25 г/л +
к.с.
тіабендазол, 25 г/л

пшениця,
ячмінь,
овес

1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0

+
+
+

пшениця,
ячмінь

1,0-2,0
1,0-2,0

+

1,0-1,25

+

+

2,5-3,0
2,5-3,0

+
+

+
+

4

Вінцит
5
Мі німа, к.с.

флутриафол, 25 г/л

Вінцит
6
Форте SC, к.с.

флутриафол, 37,5 г/л +
імазаліл, 15 г/л +
ячмінь
тіабендазол, 25 г/л

Вітавакс 200
7
ФФ, в.с.к.

карбоксин, 200 г/л +
тирам, 200 г/л

пшениця,
ячмінь

сітчаста та інші
плямистості

4

септоріоз

3

борошниста
роса

2

Пліснявіння
насіння

гельмінтоспоріозна

1

Діюча речовина

Культура

Хвороби листя

фузаріозна

Протруйники

летюча

№
п/п

Норма
витрати
л, кг/т
насіння

тверда

Сажка

8

9

10

11

12

13

Спосіб, час обробок, обмеження

14

Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Протруювання насіння
суспензією препарату

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

Протруювання насіння
суспензією препарату
(8-10 л води на 1 т насіння)
Обробка насіння перед
висіванням
Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)
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1

2

8 Гранівіт, в.с.к.

3

карбоксин, 200 г/л +
тирам, 200 г/л

карбендазим,
500 г/л
дифеноконазол,
Дивіденд Стар
10
30 г/л + ципроконазол,
036 FS, т.к.с.
6,25 г/л
9 Дерозал, к.с.

4

5

6

7

пшениця,
ячмінь

2,5-3,0
2,5-3,0

+
+

+
+

пшениця,
ячмінь

1,5
1,5

пшениця,
ячмінь

1,0
1,5-2,0

+
+
+
+

+
+
+
+

8

+
+

+

9

10

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

11

Діксил Ультра,
тебуконазол, 120 г/л
т.к.с.

ячмінь

0,2-0,25

+

+

+

+

12

Дітан М-45,
з.п.

манкоцеб, 800 г/кг

ячмінь

2,0-3,0

+

+

+

+

13 Класік, т.к.к.

тебуконазол, 60 г/л

ячмінь

0,5

+

+

+

14 Кінто Дуо, к.с.

тритіконазол, 20 г/л +
прохлораз, 60 г/л

пшениця,
ячмінь

2,0-2,5
2,0-2,5

+
+

+
+

+
+

+
+

Колфуго
Супер, в.с.

карбендазим,
200 г/л

пшениця
ячмінь

3,0
3,0

+
+

+
+

+
+

+
+

16 Кольчуга, т.к.с.

тебуконазол,
60 г/л

Корріоліс,
17
т.к.с.

тритіконазол, 200 г/л

пшениця
ячмінь
ячмінь,
овес

0,4-0,5
0,4-0,5
0,2
0,2

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

15

протіоконазол, 100 г/л
Ламардор Про
18
+ тебуконазол, 60 г/л + ячмінь
180 FS, ТН
флуопірам, 20 г/л

0,5-0,6

+

+

+
+

+

+

+

11

12

13

14

Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)
-―-

+

+

+

+

Обробка насіння перед
висіванням
(10 л води на 1 т насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату
Обробка насіння перед
висіванням
(10 л води на 1 т насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)
Обробка насіння перед
висіванням
(10 л води на 1 т насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату
-―Обробка насіння перед
висіванням
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1

2

3

4

азоксістробін, 10 г/л +
Максим Форте
19
тебуконазол, 15 г/л
ячмінь
050 FS т.к.с
флудіоксоніл, 25 г/л
Оріус
20 Універсал ЕS,
е.н.

тебуконазол, 15 г/л +
прохлораз, 60/л

Раксил Ультра
21
тебуконазол, 120 г/л
FS, т.к.с.

ячмінь

5

1,5-2,0

0,4-0,5

ячмінь

0,25

0,25

22

Раназол
Ультра, т.к.с.

тебуконазол, 120 г/л

ячмінь

23

Сумі-8 Фло,
к.с.

диніконазол, 20 г/л

пшениця,
ячмінь

1,7
1,7

пшениця,
ячмінь

0,2-0,6
1,0-2,0

Сульфа24 карбатіон-К,
90-95% п.
Тебузан
25
Ультра, т.к.с.

N-(диоксотіолат з-іл)
дитіокарбамат калію,
950 г/кг
тебуконазол, 120 г/л

Тебу 60 МЕ,
тебуконазол, 60 г/л
м.е.
Фунабен Т 480 тирам, 332 г/л +
27
FS, т.к.с.
карбендазим, 148 г/л
26

28 Фундазол, з.п. беноміл, 500 г/кг

6

7

8

+

+

+

+

+
+

10

+

11

12

13

+

+

Протруювання насіння
суспензією препарату перед
висіванням (10 л води на 1 т
насіння)
Протруювання насіння
суспензією препарату перед
висіванням (10 л води на 1 т
насіння)
Обробка насіння перед
висіванням
Протруювання насіння
суспензією препарату
(10 л води на 1 т насіння)

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Протруювання насіння
суспензією препарату

+

+

Протруювання насіння
суспензією препарату перед
висіванням (10 л води на 1 т
насіння)

+
+

+

+

14

Обробка насіння перед
висіванням

+

+

+
+

9

+

+

+

+
+

+

ячмінь

0,2

ячмінь

0,4-0,6

+

+

+

+

+

-―-

пшениця,
ячмінь
пшениця,
ячмінь,
овес

2,5
2,5
2,0-3,0
2,0-3,0
2,0-3,0

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

-―-

+

+

+

+

+

Обробка насіння перед
висіванням
(10 л води на 1 т насіння)
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Додаток 3.
Система заходів захисту ярих колосових культур від шкідників, хвороб
та бур’янів
Фенологічний строк
проведення
заходу (етап
органогенезу,
календарний строк)

Мета і умови проведення
заходу

Допосівний
період
(лютийквітень)

Захист від сажкових
хвороб, кореневих
гнилей, плямистостей
листя, пліснявіння
насіння
Захист від комплексу
шкідників: злакових
мух, цикадок,
попелиць, блішок,
хлібного туруна,
трипсів

Сходи–
3-й
листок
(І-ІІ,
квітеньтравень)

Кущіння (ІІІ,
травень)

Вразі не проведення
токсикації насіння
захист посівів від
хлібних блішок
(ЕПШ: 30-50 екз./м2),
п’явиці
(10-30 жуків/м2),
злакових мух
(30-50 екз./100 п.с.)
Захист посівів від
бур’янів (ЕПШ:
20шт./м2 однорічних і
2 шт/м2 багаторічних)

Зміст заходу

Назва та норма витрати препарату

Обов’язкове протруєння
насіння.

Вінцит 050 СS, к.с., 1,5 л/т,
Вітавакс 200 ФФ, в.с.к.,
2,5-3 л/т, Дерозал, к.с., 1,5
л/т, Дивіденд Стар 036 FS,
т.к.с., 1-2 л/т, Діксил Ультра,
т.к.с., 0,2-0,25 л/т,
Додавання інсектицидКінто Дуо, к.с., 2-2,5 л/т,
ного протруювача
Колфуго Супер, в.с., 3,0 л/т,
дозволить захистити
Ламардор 400 FS, т.к.с.,
рослини від шкідників на 0,15-0,2 л/т,
ранніх етапах розвитку
Максим 025 FS, т.к.с., 1,5-2
(доречним є застосування л/т, та інші наведені у
препаратів з комплексдодатку 2.
ною фунгіцидноІн Сет ВГ, 0,75,
інсектицидною дією).
Круїзер 350 FS, т.к.с., 0,5 л/т,
Тривалість захисної дії
Нупрід Макс, т.к.с., 2,5 л/т
препаратів становить 2-8 Рубіж, к.е., 2,0 л/т
тижнів
Обприскування крайових Альфагард, к.е., 0,10-0,15
смуг або всього посіву
л/га, Бі-58 новий, к.е., 1,01,5 л/га, Децис Профі 25 WG,
в.г., 0,04 кг/га, Децис
Ф-Люкс, к.е., 0,25-0,3 л/га,
Карате Зеон, мк.с. 0,15 л/га,
Фастак, к.е., 0,1-0,15 л/га,
Циперкіл 250, к.е., 0,2 л/га
Обприскування посівів
одним із гербіцидів.
Для комплексного
контролю за
різновидовим складом
бур’янів доцільно
застосування бакових
сумішей

Аркан 75 WG, в.г., 20 г/га,
Базагран, в.р., 2-4 л/га,
Банвел 45 480 SL, в.р.к.,
0,15-0,3 л/га, Гранстар 75,
в.г., 15 г/га, Грізний, в.д.г.,
15 г/га, Гроділ Максі 375
ОД, 0,09-0,10 л/га, Діален
Супер 464 SL, в.р.к., 0,50,7 л/га, Естерон 60, к.е., 0,60,8 л/га, Ларен Про 60, в.г.,
8-10 г/га , Лінтур 70 WG,
в.г., 0,15-0,18 кг/га, Пріма,
с.е., 0,4-0,6 л/га, Старане 250,
к.е., 0,5-0,7 л/га
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Кущіння (ІІІ,
травень

Захист посівів від
клопа шкідливої
черепашки за
перевищення
ЕПШ - на пшениці
1-2, ячмені 2-4 екз./м²,
інших фітофагів

Бакова суміш з
гербіцидами, або окремо,
вразі не співпадання
строків обробок

Вихід в
трубку
(IV-VIII,
травеньчервень)

Захист посівів від
борошнистої роси,
бурої іржі,
гельмінтоспоріоз-них
плямистостей листя
(понад 1% уражених
рослин), септоріозу
(понад 5% уражених
рослин)

Обприскування посівів
фунгіцидами

Проти личинок п’явиці
(0,5-1,0 екз./стебло),
попелиць
(5-10 екз./стебло)
Цвітін- Захист посівів від
ня –
клопа шкідливої
форму- черепашки. ЕПШ:
вання пшениця: 1-2 - тверді
зерна
сорти, 4-6 - м’які
(ІХ-Х, сорти; ячмінь: 8-10
червень- насіннєві посіви, 20-25
липень) личинок/м² - товарні
посіви.
Личинки трипсів –
40-50 екз. на колос,
злакові попелиці –
15-25 екз. на стебло
На ярій пшениці у фазу
цвітіння проти
фузаріозу колоса, за
сприятливих погодних
умов для розвитку
хвороби
Повна
Зниження чисельності
стигшкідників і розвитку
лість
хвороб в посівах.
зерна –
Обмеження втрат
післязби урожаю і збереження
ральний якості зерна в буртах,
період
на токах і
(липень- зерносховищах
серпень)

Бакова суміш з
фунгіцидами

Актара 240 SС, к.с., 0,15 л/га,
Акцент, к.е., 1,5 л/га,
Децис Профі 25 WG, в.г., 0,04
кг/га, Карате Зеон 050, СS,
мк.с., 0,15-0,2 л/га, Фастак,
к.е., 0,1-0,15 л/га, Пірінекс
Супер, 420 к.е., 0,4-1,0 л/га,
Протеус, МД, 0,5-0,75 л/га,
Циперкіл 250, к.е., 0,2 л/га
Альто Супер 330 ЕС, к.е.,
0,4-0,5 л/га, Амістар Екстра
280 SС, к.с., 0,5-0,75 л/га,
Байзафон, з.п., 0,5-1,0 л/га,
Балеро, к.е., 0,5 л/т, Дерозал,
к.с., 0,5 л/га, Доктор Кроп,
КС, 0,3-0,5 л/га, Імпакт 25 SС,
к.с., 0,5 л/га, Колосаль, к.е.,
0,5-1,0 л/га, Корнет, к.с., 0,5
л/га, Тілт 250ЕС, к.с., 0,5 л/га,
Рекс Дуо, к.е., 0,4-0,6 л/га
Інсектициди, що
рекомендовані у фазі кущіння

Вибіркове або суцільне
обприскування посівів
інсектицидами

Інсектициди рекомендовані у
фазі кущіння та інші
дозволені до використання

Обприскування посівів
фунгіцидами у баковій
суміші або окремо, у разі
не співпадання строків
обробки проти шкідників

Абакус, мк.е., 1,25-1,75 л/га,
Імпакт 25 SС, к.с., 0,5 л/га,
Фолікур 250 ЕW, к.е.,1,0 л/га,
Фитал, в.р.к., 1,5 л/га, Фулгор,
к.с., 0,5 л/га, Штефікур, к.с.,
1,0 л/га

Першочергове і в стислі
строки збирання прямим
комбайнуванням урожаю
сильних і цінних сортів
пшениці та насіннєвих
посівів. Організаційногосподарські заходи такі
самі як для озимих
культур.
59

Додаток 4.
Система заходів захисту ріпаку озимого та ярого від шкідників і хвороб
Строки
виконання, фаза
розвитку
Навесні
відновлення
вегетації озимого і
поява сходів ярого
ріпаку

Шкідники,
хвороби, (ЕПШ)

Заходи

Препарат, норма
витрати, л, кг/га, кг,
л/т

Чорна ніжка,
бактеріоз,
снігова пліснява

Розпушування міжрядь.
Боронування, підживлення
азотними добривами
(озимого). Використання
протягом вегетації
регуляторів росту.

Агростимулін, в.с.р.,
10мл/га, Вермістим Д,
р,7- 12 мл/га, Ноостим,
в.р., 0,3, Трептолем, р.
10 мл/га.

Обприскування
інсектицидами

Альфагард, к.е., 0,15
л/га, Альтекс, к.е.,
0,10-0,15 л/га, Біская,
о.д., 0,25; Децис фЛюкс, к.е.,0,25-0,5л/га ,
Ін Сет ВГ, 0,05-0,07
кг/га, Карате Зеон,
мк.с., 0,15 л/га, Лорд,
в.г., 0,05-0,07 кг/га,
Пірінекс, мк.с., 0,751,0 га та інші.

Обробка фунгіцидами за
появи перших ознак хвороб

Альєтт, з.п. 1,2-1,8
кг/га, Амулет, к.е., 1,0
л/га, Ридоміл Голд
МЦ, в.г. 2,5 кг/га,
Колосаль, к.е. 0,75-1,0
л/га, Містік, к.е. 1,0
л/га, Сарфун, к.с.,
0,6л/га, Штефікур, к.е.
0,5-1,5л/га (для ярого)

Хрестоцвіті
блішки, (3-5
екз./м2)
Сходи – 2-4
листки
Фомоз,
несправжня
борошниста
роса,
альтернаріоз та
інші

Утворення
розетки – початок
бутонізації

Ріпаковий
пильщик,
листоїд
прихованохобот
ники, (3 екз./м2)
клопи,

Обприскування
інсектицидами за
показниками ЕПШ

Данадим стабільний,
к.е., 0,7-1,2 л/га, Децис
Профі, в.г., 0,03-0,04
кг/га, Децис ф-Люкс,
к.е., 0,25-0,5 л/га ,
Нурік, к.е., 0,6 л/га,
Нурелл Д, к.е., 0,5-0,6
л/га, Ф’юрі, в.е., 0,1 л/га,
Моспілан, РП, 0,10-0,12
л/га

Бутонізація

Капустяна совка,
білани, гусінь іІІ-го віків
(2-3 екз./м2)

Випуск трихограми на
початку та за масового
відкладання яєць у 2-3
строки з інтервалом 5-7 днів.
Застосування біопрепаратів

По 20-30 тис./га
Біокомплекс – БТУ, р.
0,3-3,0 л,га; Емпробіо,
р. 1-5 л/га
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Наприкінці
бутонізації

Перед збиранням
(за 14 днів)

Збирання

Після збирання

Альфагард, к.е., 0,100,15 л/га, АЦ Люкс,
з.п., 0,2-0,25 кг/га,
Ріпаковий
Біская о.д. 0,25 л/га,
квіткоїд,
Борей, к.с., 0,10-0,12
стебловий
л/га, Вантекс мк.с.
Обприскування
хрестоцвітний і
0,04-0,06 л/га, Децис
інсектицидами посівів
насіннєвий
Профі ВГ, 0,07 кг/га;
(насіннєвих та призначених
прихованохоботДецис Ф-Люкс, к.е.,
на технічні цілі) з
ники (5-6
0,25-0,5 л/га, Карате
дотриманням санітарних
жуків/рослину),
Зеон, мк.с. 0,15 л/га,
строків останньої обробки та
ріпаковий
Каратель КЕ, 0,10збирання врожаю
пильщик,
0,15 л/га, Фуфанон,
капустяна
к.е. 0,6-0,8 л/га та
попелиця, клопи
інші препарати, що
вказані вище проти
блішок, пильщика і
совок
Альтернаріоз,
Бста РК, 2,0-2,5 л/га,
Десикація за побуріння 70%
фомоз, сіра
Вулкан Плюс, в.р., 3,0
стручків і вологої погоди
гниль
л/га, Гліфоган, в.р. 3,0
л/га, Домінатор., в.р.
За рівномірного
3,0 л/га, Домінатор
фізіологічного достигання
Пліснявіння,
рослин (вологість насіння в Мега, в.р., 2,0 л/га,
альтернаріоз,
Раундап Екстра, в.р.,
побурілих стручках
фомоз, гнилі,
центрального стебла 25%) – 2,6 л/га, Реглон
капустяна
Супер, в.р.к. 2,0-3,0
роздільний спосіб, за
стручкова
технічно стиглості рослин і л/га.
галиця, обпалена
вологості насіння 12-14% –
вогнівка
пряме комбайнування у
стиглі строки
Збудники
Глибока оранка на зяб.
хвороб, насіння Підсушування, очищення та
бур’янів
калібрування насіння
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Додаток 5
Очікувана реалізація насіння ярих культур з урожаю 2012 р. дослідними господарствами ЦНЗ Миколаївської області

Харківська 311 МВ

10

12

13

1105,6 300,6 805,0 59,0 30,0 29,0 78,6

78,6

218,0

130,0

981,6
107,2
165,2
79,0
548,0
47,2
35,0
104,0
92,0
12,0
20,0
20,0
36,0
6,0
75,0
25,0
15,0

78,6
17,2
25,2

198,0
48,0
115,0

110,0
25,0
50,0

280,6 701,0 59,0 30,0 29,0 78,6
84,2 23,0 30,0 30,0
17,2
100,2 65,0
25,2
79,0 29,0
29,0
44,0 504,0
19,0
17,2 30,0
17,2
35,0
104,0
92,0
12,0
20,0
20,0
36,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
30
45
25,0
15,0
10,0

19,0
17,2
35,0

І
генер

9

всього

8

18

19

88,0 621,0 37,0 584,0 25,0 25,0

104

104

88,0 517,0 37,0
23,0 12,0 12,0
65,0 25,0 25,0
50,0
400,0
30,0

480,0 25,0 25,0

104

104

50,0
400,0 25,0 25,0
30,0

104

104

15

16

45

45

17

35,0
104,0
92,0
12,0

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

30,0
25,0
15,0

30,0

10,0

14

базове

всього

7

в т.ч.

в т.ч.
всього

т.ч.
базове

всього

всього

6

Відділ
ДП «ДГ «Зорі
насінництва над Бугом»

в т.ч.

І генер.

І генер.

5

базове

4

в т.ч.

11

10,0

3

ДП «ДГ «Агрономія»

базове

Ярі зернові і зернобобові,
всього
з них ярий ячмінь, всього
в т.ч Командор
Сталкер
Південний
Еней
Вакула
Геліос
Горох, всього
в т.ч. Грегор
Харді
Овес, всього
в т.ч. Чернігівський 28
Просо, всього
в т.ч. Вітрило
Миронівське 51
Кукурудза, всього
в т.ч. Селянська 298 СВ

всього

2

І генер.

1

ДП «ДГ «Зелені
Кошари»

в т.ч.

базове

всього

в т.ч.

Культура

ДП «ДГ
«Зоряне»

І генер.

ДП «ДГ «Еліта»

базове

Всього по ДС

25,0
15,0
10,0

104,0
92,0
12,0

1

Соняшник, всього
в т.ч. Зорепад
Богун
Прометей
Гречка, всього
в т.ч. Ювілейна
Крупинка

2

14,0
3,0
4,0
7,0
20,2
6,0
14,2

3

20,2
6,0
14,2

4

5

6

7

14,0
3,0
4,0
7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

8

9

10

7,0
3,0
4,0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7,0
3,0
4,0

20,2 20,2
6,0
6,0
14,21 14,21
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