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Практична робота №1 
ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 
 
Теоретична частина. Створення і впровадження у виробництво нових 

високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур, які 
відзначаються різною адаптивністю до умов вирощування і агротехнічних 
заходів, викликає необхідність розробки сортової технології стосовно 
конкретної ґрунтово-кліматичної зони. Для того щоб повністю реалізувати 
продуктивний потенціал сорту або гібрида, слід враховувати не тільки його 
вимогливість до екологічних факторів у цілому, а й визначити індивідуальну 
реакцію на окремі технологічні прийоми, що являє великий практичний 
інтерес при їх застосуванні в ресурсозбережних та інтенсивній технологіях. 

Складовими елементами будь-якої технології вирощування 
рослинницької продукції, в тому числі й інтенсивної, є: 

 підбір попередників, 
 підбір сортів (гібридів), 
 підготовка насіння до сівби та сівба, 
 система обробітку ґрунту (основного, передпосівного та догляду 

за посівами), 
 захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, 
 застосування добрив та агрохімікатів, 
 система збиральних робіт. 

 
Підбір попередників 
Основою кожної системи виробництва рослинницької продукції є 

сівозміна. Сівозміна є провідною ланкою зональної системи землеробства та 
ефективним агробіотичним чинником, який у рослинництві слід 
використовувати максимально. 

Роль попередника у сучасній технології вирощування рослинницької 
продукції багатогранна. В залежності від попередника визначають 
технологічну схему вирощування. 

Підбір попередників повинен здійснюватися на основі врахування 
біологічних особливостей культури, спеціалізації господарства, технології 
вирощування, ґрунтово-кліматичних умов, фітосанітарного стану ґрунту, 
регулювання поживного та водного балансу агроценозів, попередження 
процесів ерозії та дефляції, технічних можливостей товаровиробників. 

Правильне розміщення культури в сівозміні дає можливість збільшити її 
урожайність не тільки завдяки попередженню хвороб і пошкодженню 
шкідниками, зниженню забур'яненості поля, але й покращанню водно-
фізичного режиму ґрунту, більш раціональному використанню поживних 
речовин. 

Для більшості сільськогосподарських культур встановлено період 
повернення їх у сівозміні на попереднє поле, дотримання якого запобігає 
нагромадженню шкідників і збудників хвороб у ґрунті. Для зернових культур 
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він становить 2-3 роки, цукрових буряків – 4-6, соняшнику – 8-10, льону, 
люпину – 6-7 років. За цей період під впливом розвитку корисної мікрофлори 
ґрунт оздоровлюється. 

Сьогодні велика частина земель із великих аграрних підприємств 
потрапляє у дрібні приватні, фермерські та присадибні. В них різко 
збільшується кількість повторних посівів, що спричиняє їх монокультурне 
використання. Фітосанітарна ситуація на цих землях може дуже швидко 
погіршитись, що зумовить необхідність застосування великої кількості 
хімічних засобів захисту рослин. Для цих земель потрібно розробляти 
обґрунтоване чергування культур, виходячи з природних умов і спеціалізації. 

Правильне чергування культур дає можливість застосовувати 
раціональну систему обробітку ґрунту і на основі цього протягом всієї ротації 
сівозміни підтримувати оптимальний водний і поживний режим ґрунту, 
успішно здійснювати боротьбу з бур'янами, шкідниками і хворобами, з 
максимальною ефективністю використовувати добрива, і в кінцевому 
результаті – підвищувати рівень родючості ґрунту. 

У разі вирощування в сівозміні рослин-фітомеліорантів – буркуну, 
люцерни, на солонцюватих і осолоділих ґрунтах значно поліпшується 
біологічна активність ґрунту. 

При розробці сівозмін для конкретного господарства з будь-якою 
спеціалізацією слід користуватись рекомендаціями щодо розміщення 
сільськогосподарських культур після попередників (табл.). 

Не допускати сусідства ярих і озимих культур, тому що в іншому 
випадку будуть створюватися умови для швидкого поширення інфекції 
багатьох хвороб (іржа, борошниста роса та інші) і шкідників (шведська муха, 
гессенська і т. д.). 
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Підбір сортів (гібридів) 
Сорт є надійним і економічно вигідним фактором підвищення 

врожайності культури, за будь-якої технології вирощування. Сучасні сорти та 
гібриди повинні максимально відповідати інтенсивним та індустріальним 
технологіям вирощування. 

Створені у світі селекціонерами сорти і гібриди зернових культур мають 
потенціал продуктивності, який ще не реалізований у виробництві. Межа 
продуктивності зернових не тільки не досягнута, але навіть і не встановлена. 
Вона підвищується в міру селекційного поліпшення сортів і оптимізації умов 
вирощування. Однак у виробничих умовах, рівень продуктивності 
реалізується на одну третину, а в деяких випадках – лише на 10-20%. Головна 
причина недоборів врожаю – невідповідність сорту технології та економічним 
ресурсам поля, і навпаки: невідповідність технології біологічним 
особливостям сорту й економічним ресурсам. 

Потенціал продуктивності сучасних сортів та гібридів зернових культур 
на сьогоднішній день далеко перевищує 14,0 т/га. Вони толерантні до 
підвищення рівня азотного живлення, високої щільності стеблостою і 
практично не мають потреби в застосуванні ретардантів. Збиральний індекс 
англійських пшениць (0,6) наблизився, на думку фахівців, до максимально 
можливого. 

З появою сортів напівінтенсивного типу істотно зросли врожайність і 
валові збори зерна. Селекція високопродуктивних низькорослих сортів 
інтенсивного типу, що вимагали високого агрофону і диференційованої 
агротехніки, максимально точного обліку біології сорту і рослин, не 
супроводжувалася відповідним прогресом землеробства у виробничих умовах. 
У результаті сорти, що забезпечують вагоме збільшення врожаю в умовах 
високої культури землеробства на етапах їхнього створення і 
сортовипробування, у виробництві різко знижували врожайність. З іншого 
боку, адаптивні властивості інтенсивних сортів часто не відповідали 
екологічним умовам вирощування. Наприклад, повсюдна заміна наприкінці 
70-х – початку 80-х років у Нечорноземній зоні Росії сорту ячменю 
Московський 121 на високопродуктивні, більш стійкі до вилягання сорти 
закордонної селекції (Надя, Ельгіна, Дворан і ін.) на 80% площ посіву не дали 
належної віддачі через невідповідність культури поля вимогам цих сортів і 
їхньої біології в більш екстремальних умовах Нечорнозем'я. 

Сучасні високопродуктивні сорти зернових культур повинні 
характеризуватися стійкістю до хвороб і шкідників, адаптованістю до умов 
навколишнього середовища та високою якістю зерна. 

Для кукурудзи сучасні високопродуктивні гібриди повинні 
характеризуватися придатністю до механізованого вирощування та збирання, 
що сприятиме зменшенню розриву між біологічною і фактичною 
врожайністю. 

Зміна клімату в останні роки, зокрема, підвищення середньорічних 
температур та збільшення ризику посухи, вимагають вирощування 
інтенсивних, високопродуктивних та посухостійких сортів. У нашій країні 
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створені найбільш зимостійкі та засухостійкі сорти зернових культур, ряд 
високопластичних сортів, добре пристосованих до різних ґрунтово-
кліматичних умов. Підвищення екологічної стійкості сортів, як 
найважливішого біологічного фактора інтенсифікації технологій, особливо 
важливе в зв'язку з тим, що значна частина земельної площі нашої країни 
характеризується або вкрай холодним, або вкрай посушливим кліматом. 

Становить значний інтерес напрямок селекції із створення агрохімічно 
ефективних сортів (АЕС), які забезпечують зниження витрат мінеральних 
добрив на 30—% і більше. АЕС рослин є, як правило, стійкими до 
екстремальних умов. Модель сортів цього типу включає фізіологічні ознаки, 
що характеризують стійкість рослин до вилягання, толерантність до стресових 
факторів (абіотичних і біотичних), а також показники, що корелюють з 
активним поглинанням і раціональною витратою елементів живлення. Вагоме 
значення в підвищенні віддачі сорту при внесенні добрив має не тільки 
потужний розвиток кореневої системи, але насамперед активна її фізіологічна 
діяльність: підвищений приплив вуглеводів до коренів, більш тривале 
функціонування зародкових і придаткових коренів, підвищений вміст 
фізіологічно активних метаболітів та ін. 

При підборі сортів та гібридів сільськогосподарських культур необхідно 
враховувати реакцію їх на засоби інтенсифікації. Відповідно до цієї 
особливості всі сорти та гібриди можна поділити на: 

 інтенсивні, 
 напівінтенсивні (пластичні), 
 екстенсивні сорти (гібриди). 

Інтенсивні сорти та гібриди, порівняно від напівінтенсивних, 
вимагають високої інтенсифікації технології вирощування. В умовах 
зниження використання засобів інтенсифікації різко зменшують урожайність. 

За обмеженого ресурсозабезпечення (добрив, засобів захисту тощо) на 
менш родючих ґрунтах та після задовільних попередників, де потенційні 
можливості інтенсивних сортів не можуть бути реалізовані повною мірою, 
доцільно використовувати пластичні сорти, які за даних умов здатні 
формувати середні рівні врожаїв. 

Екстенсивні сорти – це сорти, які дають не високий, але стабільний 
урожай при обмеженні використання добрив та інших заходів інтенсифікації і 
характеризуються низьким потенціалом продуктивності. 

Також у сільськогосподарському виробництві застосовують суміші 
видів, сортів та гібридів польових культур. 

Мета поєднання в посіві різних за морфологічними, екологічними та 
біологічними властивостями представлених категорій може бути різною. В 
агрофітоценозах здебільшого вирощують один сорт, який має свої сортові 
ознаки росту і розвитку, періоди вегетації, формування врожаю, відношення 
до екологічних чинників. На відміну від природних фітоценозів, чисті сортові 
посіви мають певні характерні особливості, такі як: тривалість вегетаційного 
періоду, використання сонячної енергії, просторове розміщення наземних та 
підземних органів, їх габітус, однобічне використання елементів живлення, 
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стійкість до несприятливих умов тощо. Тому для якомога повнішого 
використання чинників життя відповідно до росту продуктивності та якості 
врожаю, використовують багатосортові й багатолінійні популяції. 

Посіви сумішей певних видів польових культур (гетерогенні посіви) на 
зерно і корм, залежно від конструкції посіву, називаються змішаними, 
сумісними, підсівними або ущільненими, а посіви сумішей гібридів, сортів, 
або сортів і гібридів однієї культури – блендами (пірамідами). 

Основними принципами формування блендів є: 
1. агрокліматична відповідність сортів, що залучаються до ценозів, 

2. їх адаптаційна різнобічна реакція – відповідь певним умовам поля, 
3. достатній рівень гетерогенності агробіологічних параметрів і 

властивостей сортів у поєднанні з їх біологічною й технологічною 
сумісністю; 

4. технологічна простота формування, вирощування, збирання 
сумісних посівів, 

5. їх агроенергоекономічна доцільність та ефективність. 
Залежно від мети вирощування з таких посівів можна мати: корми з 

більшим вмістом протеїну; посів, що не вилягає завдяки наявності в ньому 
виду або сорту з такою властивістю; суміш з компонентів, які мають різний 
період вегетації. Це інколи необхідно для збільшення періоду згодовування, 
поліпшення якості силосу тощо. Крім того, така полікультура в багатьох 
випадках сприяє кращому росту рослин – компонентів суміші. Це добре видно 
в сумішах ярої вики з вівсом, озимої вики з житом, де злакові компоненти 
краще ростуть порівняно з їх чистими посівами. 

У полікультурах практично не виявляється стомлення ґрунту. При 
вдалому підборі рослин суміші більш стійкі проти хвороб, шкідників і 
бур'янів. 

Добір сортів і гібридів сільськогосподарських культур є також 
альтернативою застосування хімічних регуляторів росту (інгібіторів, 
ретардантів, дефоліантів, десикантів). Для ефективного захисту рослин у 
сівозміні потрібно спрогнозувати видовий склад шкідників, хвороб і бур'янів. 
Це дасть змогу використати в посівах певний сорт, намітити реальні заходи 
захисту рослин, максимально знизити застосування хімічних речовин, 
поліпшити екологічну ситуацію середовища. 

При виборі сорту озимих культур товаровиробники звертають увагу 
лише на його господарські ознаки, такі як: потенційна урожайність, якість 
зерна, висота рослин тощо. Але не враховують ознаки сорту (адаптацію): зимо- 
та морозостійкість, посухостійкість, стійкість до збудників хвороб та 
шкідників. Без врахування цих ознак неможливо отримувати щорічно 
стабільний та якісний врожай озимих культур. 

Адаптивний сорт (гібрид) має відповідати таким характеристикам: 
1) різнитися великою екологічною пластичністю, давати врожай за 

широкої амплітуди змінюваних умов; 
2) відзначатися скоростиглістю; 
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3) мати високу конкурентоздатність щодо бур'янів, стійкість до хвороб і 
шкідників; 

4) давати високий господарський урожай – насіння, бульб тощо; 
5) реагувати на поліпшення умов вирощування; 
6) бути придатним для вирощування в суміші з іншими культурами. 
Адаптивно-зональне розміщення виробництва, ефективне використання 

природно-кліматичних умов, новітніх технологій гарантує розкриття 
генетичного потенціалу гібридів кукурудзи на 70- 80%. Нині, за свідченням 
американських експертів, виробництво зерна кукурудзи можна подвоїти без 
істотного збільшення площ посіву. Сучасні гібриди та технології у 
виробничих умовах дають змогу одержувати 15-18 т/га урожаю зерна. У 
дослідних посівах вони забезпечували урожайність 21-27 т/га. 

Біокліматичний потенціал України дає можливість вирощувати основні 
види сільськогосподарських культур. Впровадження розроблених на 
принципах адаптивного рослинництва технологій вирощування сучасних 
сортів є суттєвим засобом збільшення виробництва продукції рослинництва. 
Ефективність усіх факторів інтенсифікації технологій вирощування 
сільськогосподарських культур повинна підвищуватися на основі дедалі 
зростаючого рівня агротехніки. Сучасні сорти з високою потенційною 
продуктивністю більшою мірою «сканують» нерівномірний розподіл 
абіотичних і біотичних факторів середовища, тому завдання щодо одержання 
стабільних урожаїв нині набуває все більшої актуальності. Це потребує 
перегляду всієї концепції рослинництва та розробки стратегії його адаптивної 
інтенсифікації, яка ґрунтується на використанні адаптивного потенціалу всіх 
біологічних компонентів агроекосистем. 

 
Підготовка насіння до сівби та сівба 
Важливим фактором сучасної інтенсивної технології є високоякісне 

насіння сільськогосподарських культур, що забезпечує високий потенціал 
врожайності, має хороші посівні якості, оброблене захисностимулюючими 
речовинами, внаслідок чого придатне для посіву на кінцеву (без додаткового 
формування) густоту стояння. Якісний насіннєвий матеріал дає змогу без 
додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) забезпечити належний 
ріст рослин, знизити негативний вплив бур'янів, хвороб, шкідників і на цій 
основі підвищити врожайність культури і якість одержуваної продукції, 
поліпшити екологічний стан поля. 

Для посіву за інтенсивними технологіями допускається кондиційне 
насіння високих репродукцій. Насіння якісно підготовлене, відкаліброване, 
для більшості культур оброблене інсектицидними та фунгіцидними 
протруйниками, надзвичайно високої якості. Внаслідок цього стало можливим 
різко зменшити норми висіву, наприклад ріпаку – до 2,5-3,0 кг/га, цукрового 
буряку – до 1,0-1,1 посівної одиниці, що разюче відрізняються від норм висіву 
в недалекому минулому. 
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Посівні та врожайні якості насіння залежать від умов вирощування. 
Формувати якість насіння потрібно починати з вирощування на насіннєвих 
ділянках, у насінницьких сівозмінах. 

Щоб одержати насіння з високими посівними якостями зібране зерно 
доробляють, тобто очищують від рослинних решток, незрілого насіння, 
насіння інших культур, бур'янів, комах. Післязбиральну доробку зерна 
доцільніше здійснювати на потокових лініях типу «Петкус» або механізованих 
токах, де окремі машини для первинного очищення, сортування, 
просушування і затарювання об'єднані в одну потокову лінію. Для очищення, 
просушування, сортування насіння використовують машини ОВП-20А, ЗАВ-
20, ЗАВ-40, ОС-4,5А, КЗС- 40 та ін. Його очищують від домішок насіння 
бур'янів, щуплого і битого насіння культури, підбираючи відповідні решета і 
трієри. 

Важко відокремлювані домішки, близькі за розмірами до насіння 
основної культури, відокремлюють на очисних машинах, використовуючи 
аеродинамічні властивості, щільність і особливості поверхні насіння та 
домішок. При цьому легко відокремлюється насіння бур'янів із великою 
парусністю і невеликою масою, наприклад, насіння редьки дикої від насіння 
ячменю, пшениці, люпину на пневматичних сортувальних столах ПСС-2,5. 
Ріжки з насіння жита можна відокремити за допомогою розчинів відповідної 
щільності. На гірках, у циліндрах із повстяною поверхнею відокремлюють 
вівсюг від насіння вівса. На гірках з гвинтоподібною поверхнею (змійках) 
очищують насіння гороху, вики від битого насіння цих культур та насіння 
інших культур і бур'янів. Для очищування насіння дрібнонасінних бобових 
трав, льону від насіння бур'янів із шорсткою поверхнею (кускути, пажитниці 
п'янкої та ін.), його обробляють залізними ошурками і пропускають на 
електромагнітних машинах. 

Насіння кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків, рицини та інших 
культур калібрують, тобто розділяють на окремі фракції за розмірами 
(довжиною, товщиною, шириною). Каліброване насіння висівають сівалками 
точного висіву, що забезпечує рівномірний розподіл насіння на площі. 

Обов'язковим агротехнічним прийомом передпосівної підготовки 
насіння є протруювання (знезаражування) від грибних і бактеріальних 
захворювань рослин, які знаходяться на поверхні або усередині насінин, бульб 
тощо, а також підгризаючих ґрунтових шкідників. Протруювання, проведене 
завчасно, підвищує схожість на 20-24%. 

Найбільш поширеним і високоефективним є знезараження насіння за 
типом інкрустування, тобто протруювання з фіксуванням захисних сполук на 
насінні вільними речовинами. Інкрустація насіння підвищує врожай озимої 
пшениці, ячменю, кукурудзи на 0,3-0,6 т/га. Закріплені у плівці на насінні 
пестициди не розпилюються і не змиваються з нього, перешкоджають 
проникненню шкідливої мікрофлори в насіння навіть у ґрунті. 
Плівкоутворювачі закріплюють пестициди на насінні, не змінюють його 
форми. При цьому закриваються тріщини та інші пошкодження на насінні, що 
запобігає зараженню його в ґрунті. Частіше для інкрустування 
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використовують полівініловий спирт (ПВС), який застосовують у вигляді 5% 
водного розчину, натрієву сіль карбоксиметилцелюлози (NaКМЦ) – у вигляді 
2% водного розчину, з розрахунку 10 л робочого розчину на 1 т насіння. Як 
плівкоутворювач можна використовувати РКД (4 л РКД, розчинених у 7 л води 
на 1 т насіння), крохмальний клейстер. Широко використовують 
плівкоутворювальні протруювачі. 

У практиці вирощування багатьох культур широко застосовують 
дражування насіння – нашаровування на насінні захисних поживних 
органічних і мінеральних речовин із метою надання йому зручної для 
висівання кулястої форми. До дражуючих сумішей додають органо-мінеральні 
поживні суміші, мікродобрива, бактеріальні препарати, протруювачі й 
активізуючі ріст речовини. При використанні дражованого насіння необхідно 
враховувати, що при проростанні воно вимагає більшої кількості вологи для 
отримання сходів. 

Щоб забезпечити більш ранню сівбу пізніх ярих культур (кукурудзи), 
використовують гідрофобізацію насіння – покриття насіння плівками з 
речовин, які розчиняються в ґрунті за умови достатнього зволоження і лише 
за температури, сприятливій для проростання насіння даної культури. 

Для знезаражування доцільніше використовувати комплексні 
препарати, що діють не тільки на хвороби, а й на ґрунтових шкідників. 
Найбільш поширені байлетон, фентіурам, панорам, вітавакс, байтан, фундазол 
та ін. Витрата препаратів – 150-300 г на 0,1 т насіння. 

Протруювання проводять за 2-3 тижні до сівби на машинах ПС- 10А, 
ПС-30, АПК-20 "Супер", ПНШ-3 "Фермер", ПШ-5, "Мобітокс-Супер", КПС-
10, КПС-40, АПС-4А та ін. Кожний з препаратів має певний спектр дії, тому їх 
використовують з урахуванням найбільш поширених у даних умовах хвороб і 
шкідників. 

Якщо немає можливості зробити інкрустування насіння, у такому 
випадку знезаражування проводять іншими способами, наприклад, 
напівсухим або зі зволоженням (5-10 л робочої водної суспензії на 1 т насіння) 
з обов'язковим додаванням клейких речовин (спиртової барди, ОП-07, патоки 
та ін.) для утримування протруювачів на насінні. 

Напівсухе протруювання плівчастих хлібів (ячмінь, овес, просо) можна 
проводити розчином формаліну. На 1 т насіння беруть 30 л розчину, який 
складається з 1 частини 40%-го формаліну і 85 частин води. Обприскане і 
ретельно перемішане насіння витримують під брезентом упродовж 4 годин, а 
потім просушують. При мокрому протруюванні на 1 т насіння беруть 100 л 
розчину (1 частина 40%-го формаліну і 300 частин води). 

Проти летючої сажки пшениці та ячменю застосовують термічне 
знезараження насіння. Насіння замочують у воді при температурі +28...+32°С 
протягом 4 годин (за цей період спори проростають), а потім витримують при 
температурі +52...+53°С протягом 7-8 хв. (спори гинуть). Після цього насіння 
охолоджують у холодній воді й підсушують. Застосовують також однофазне 
прогрівання насіння протягом 4-4,5 год. при температурі +45...+46°С за 
допомогою машини КТС-0,5. 
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Одним із прийомів підготовки насіння до сівби є повітряно-теплове 
обігрівання. Насіння витримують під сонячним випромінюванням протягом 3-
5 днів або проводять активне вентилювання підігрітим до +30...+35°С 
повітрям. 

Насіння зернобобових культур перед сівбою інокулюють, тобто 
обробляють нітрагіном, ризоторфіном, азотобактерином – препаратами, які 
містять бульбочкові бактерії або вільноживучі в ґрунті азотфіксуючі бактерії. 
Обробку проводять під навісами безпосередньо перед сівбою. Інокуляція 
насіння фосфоробактерином поліпшує фосфорне живлення рослин. Для 
боротьби з виляганням посівів насіння обробляють ретардантами. При цьому 
глибше формується вузол кущіння і підвищується зимостійкість рослин, але 
знижується польова схожість насіння. 

У бобових трав багаторічного люпину насіння, як правило, є непроникна 
для води і повітря оболонка (твердокам'яне насіння). Для підвищення схожості 
таке насіння скарифікують – пошкоджують механічним або хімічним 
способом насінну оболонку, роблять її проникною для води і повітря. 

В овочівництві, картоплярстві застосовують прийоми попереднього 
пророщування насіння, обробку стимулюючими речовинами. 

Досліджуються і розробляються ефективні прийоми обробки насіння 
струмом великої напруги, ультразвуком, рентгенівським і лазерним 
випромінюванням тощо. 

Сівба за інтенсивної технології повинна виконуватися в оптимальні 
строки. Для покращання екологічних показників, у першу чергу, зменшення 
ущільнення ґрунту при посіві, забезпечення достатнього тягового зусилля під 
час обробітку ґрунту, колісні трактори використовують з подвоєними шинами. 
Коли вартість додаткових шин і складність переобладнання наближається до 
вартості гусеничного ходу, це стає вагомим аргументом щодо застосування 
екофільних гусеничних рушіїв. Провідними зарубіжними фірмами створені 
гусеничні трактори, обладнані гумово-тросовою гусеницею, яка має 
довговічність в 1,5-2 рази більшу, ніж шини колісних тракторів. На ринку 
з'явились ефективні конструкції просапних гусеничних тракторів середнього 
класу. Гусеничні трактори у сільськогосподарському виробництві виступають 
конкурентами колісних моделей, особливо при підвищенні їх транспортних 
швидкостей до 25-30 км/год. 

Строки сівби мають значний вплив на формування продуктивної 
конструкції посіву, перезимівлю озимих культур, фітосанітарний стан та 
продуктивність культури. 

При виконанні сівби необхідно рівномірно за глибиною та довжиною 
рядка розмістити насіння в добре розпушений і зволожений дрібно-
грудкуватий посівний шар ґрунту. Оптимальна глибина загортання насіння 
більшості культур 2-5 см. Її збільшують на 1-2 см за умов дефіциту вологи в 
посівному шарі ґрунту і зменшують у випадках висіву напівкарликових сортів. 
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Рис.1 Вплив глибини посіву озимої пшениці на розвиток рослин і на 

утворення підсім'ядольного коліна: I – 2 см; II – 4 см; III – 6 см. 
 
Після сівби, в умовах дефіциту вологи, за необхідності поле прикочують 

котками. 
Посівну сільськогосподарську техніку удосконалюють у напрямках 

модульної побудови сівалок, збільшення ширини захвату, покращення якості 
висіву, застосування центрального дозування, підвищення універсальності, 
надійності та продуктивності роботи. 

Основні вимоги до виконання сівби: 
1) прямолінійність рядків; 
2) однакова ширина міжрядь; 
3) рівномірне розміщення насіння на задану глибину і довжину рядка; 
4) відсутність просівів і надмірного перекриття на стиках суміжних 

проходів сівалки; 
5) додержання заданої норми висіву. 
Сівбу можна проводити у підготовлений ґрунт (традиційна технологія), 

або у необроблений ґрунт (за нульової технології вирощування). Якісне 
виконання сівби залежить від наявної у господарстві посівної техніки. 

Ще одна можлива революція в технологіях, яка є на часі в Україні, це 
кардинальне зменшення (в 1,5-2,0 рази) норм висіву зернових культур.  
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