
Практична робота №4 
СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ТА АГРОХІМІКАТІВ В 

ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
 
При науковій організації застосування органічних і мінеральних добрив, 

вони не впливають негативно на навколишнє середовище та якість 
сільськогосподарської продукції. Навпаки, сприяють розвитку потужного 
асиміляційного апарату рослин, знижують вміст вуглекислоти в повітрі, а також 
рівень екологічного забруднення та наявної шкідливої мікрофлори. Тривале 
застосування органічних і мінеральних добрив, на фоні періодичного вапнування 
кислих та гіпсування засолених ґрунтів, дає змогу значно поліпшити потенційну та 
ефективну родючість ґрунтів. Хімізація різко поліпшує фітосанітарний стан 
сівозмін, дає можливість ефективніше боротися з бур'янами, хворобами і 
шкідниками. 

Усі добрива поділяють на мінеральні й органічні, а за станом – на тверді та 
рідкі. 

Мінеральні добрива – це продукти промислового походження, їх 
виготовляють на хімічних заводах (азотні: аміачна, натрієва, кальцієва селітри, 
сульфати та ін.; фосфорні: суперфосфати, фосфоритне борошно, борошно з кісток 
та ін.; калійні: хлористий калій, калійна сіль, та ін). Промислові добрива 
застосовують, як правило, в гранульованому вигляді з діаметром гранул 1-4 мм. 
Мінеральні добрива вносять у нормі 20-600 кг/га залежно від способу внесення, 
потреб ґрунту та вирощуваних рослин. 

Органічні добрива – продукт місцевого виробництва, тобто їх заготовляють 
безпосередньо у господарствах (гній, рідкий гній, компости, попіл) або добувають 
неподалік від господарства (торф, вапнякові туфи тощо). Органічні добрива 
(наприклад, гній) вносять у нормі 20-60 т/га, з урахуванням їх післядії протягом 2-
4 років. 

У ґрунт добрива вносять до сівби (основне внесення), під час сівби 
(припосівне) і після сівби (підживлення) різними способами. Серед них виділяють: 
розкидання – добрива рівномірно розкидають поверхнево, а потім загортають їх 
ґрунтообробними знаряддями; локальне внесення – добрива вносять до посіву 
рядком або смугою на глибину більшу (на 1,5-2,0 см), ніж глибина загортання 
насіння; припосівне внесення, коли одночасно висівають у рядки добрива і 
насіння; підживлення – добрива вносять під час вегетації рослин у шар ґрунту, де 
знаходиться їхнє коріння. 

Способом розкидання вносять значну частину органічних добрив та 
приблизно ½ мінеральних. Розрив у часі між розкиданням і загортанням 
мінеральних добрив становить не більше 12, а органічних – не більше 2 годин. При 
локальному внесенні насіння (бульби) і добрива розділені невеликим шаром 
ґрунту. Останнім часом, при застосуванні мінеральних добрив перевагу надають 
припосівному внесенню та дробовому підживленню в певні періоди вегетації 
рослин. 

Регулювання родючості ґрунту в інтенсивному землеробстві спрямоване на 
відновлення запасів органічної речовини в ґрунті, що досягається, насамперед, 
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шляхом використання органічних добрив, виробництво яких останнім часом різко 
знизилось, за рахунок скорочення поголів'я тварин. 

В інтенсивних сівозмінах, насичених на 50% просапними культурами, для 
виходу на бездефіцитний баланс гумусу слід вносити 10-14 т/га гною, за наявності 
поля багаторічних бобових трав, та 14- 17 т/га – без такого поля. 

Оскільки тваринництво не в змозі забезпечити виробництво органіки в таких 
кількостях, вагомості набувають специфічні види органічних добрив, а саме: 
залишені на полі рослинні рештки, сидеральні культури тощо. Істотним джерелом 
органічної речовини можуть бути також осади стічних вод, вихід яких на міських 
очисних спорудах досягає близько 20 млн. т щороку, а також до 10 млн. т міського 
сміття. Ці добрива на даний час використовуються незадовільно, бо їх застосування 
для удобрення пов'язане з додатковими витратами на компостування, 
знезаражування, зменшення вмісту важких металів тощо. 

Зелена маса рослин, яка заробл'яється в ґрунт, щоб збагатити його 
органічною речовиною, називається зеленим добривом, що є найдешевшим і 
найефективнішим способом комплексного відродження землі. Внесення зелених 
добрив називається сидерацією, а рослини, які висіваються спеціально для 
використання на зелене добриво, сидератами. 

При використанні сидератів повністю на зелене добриво, всі 95% маси, 
одержаної від фотосинтезу, і 5% – з ґрунту вноситься в землю. 

Під сидератами майже немає бур'янів – вони їх пригнічують, тому можна з 
впевненістю сказати, що сидерати очищають ґрунт від бур'янів. 

Необхідно відзначити і велику фітосанітарну роль, яку відіграють сидерати. 
Вони нейтралізують ґрунтовтому, несумісність рослин, різко знижують шкоду від 
шкідників і хвороб. Картопля, висаджена на люпиновому сидераті, значно менше 
пошкоджується колорадським жуком. 

Період розкладу швидкий, і в залежності від умов (температура і вологість, 
контакт з ґрунтом) триває 30-60 днів. 

Одним із видів застосування сидератів є удобрення соломою. Розширення 
площ під зерновими культурами призвело до збільшення виробництва соломи, яку 
раніше майже повністю використовували як корм. Скорочення поголів'я худоби, 
перехід до технологій інтенсивної відгодівлі, в раціонах якої соломи немає або вона 
становить незначний відсоток, дає можливість широко використовувати її як 
важливе джерело повернення органіки в ґрунт. 

Солома є енергетичним матеріалом для культурного ґрунтоутворення, що дає 
змогу замкнути малий біологічний кругообіг речовин, який було розімкнено за 
систематичного відчуження більшої частини біологічної продукції рослин. 
Внесення соломи збільшує вміст гумусу, поліпшує структуру ґрунту, знижує 
схильність до ерозії, стимулює процес азотфіксації. Вона є джерелом живлення для 
ґрунтових мікроорганізмів, без яких доступність окремих елементів живлення була 
б обмежена. Поліпшуються також водний і повітряний режим та вбирна здатність 
ґрунту. 

В останні роки з'явились бактеріальні препарати, які активізують свою 
діяльність в ґрунті, підвищують його родючість. Проте їх краще застосовувати у 
поєднанні з сидератами, що заробляються у верхній шар ґрунту, без його 
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обертання. Ці препарати дуже ефективно працюють при компостуванні відходів 
рослинництва. 

Аналіз технологій застосування сидеральних культур свідчить, що за 
витратами палива (54,8 грн./га) та праці (4,43 люд. год/га) традиційна технологія 
застосування сидератів значно дешевша за вивезення та внесення органічних 
добрив. Її доцільно застосовувати, перш за все, на віддалених від ферми полях. 
Можлива кількість органічних залишків на поверхні поля перед їх загортанням 
може складати до 120 т/га. Тому потрібно враховувати диференційовані 
можливості ґрунтообробних машин за глибиною загортання рослинних залишків і 
добрив. 

Технології внесення рослинної маси в ґрунт у якості добрив вагомо 
впливають на майбутній врожай культур. Вони окупаються вже при зростанні 
врожайності зернових на 0,3-0,4 т/га. Ефективність сидеральних культур 
виявляється при ресурсоощадній технології їх вирощування, загортанні в ґрунт у 
певний період вегетації на відповідну глибину, досягненні заданої щільності ґрунту 
під посів основної культури тощо. Кількість рослинної сировини (сидератів) на 
поверхні поля істотно варіює на різних агрофонах. При кількості рослинної маси 
понад 5 т/га заробляти її в ґрунт доцільно ярусними плугами. 

Внесення твердих органічних добрив здійснюється за прямоточною (ферма-
поле), перевалочною (ферма-бурт-поле) та двохфазною технологіями.  

При застосуванні прямоточної технології добрива транспортують і 
розподіляють по полю однією машиною. 

За перевалочною технологією, в час, не зайнятий виконанням сезонних 
робіт, добрива транспортують на край поля і складають у бурт, а перед оранкою 
розкидають. 

За двофазною технологією, добрива, з урахуванням заданих норм внесення 
(від 10 до 60 т/га), купами (масою до 4 т) розподіляють на полі, а потім розкидають 
спеціальними машинами, які одержали назву валкоутворювачів- розкидачів. 
Відстань між рядами куп становить 15-20 м, а відстань між купами у ряду залежно 
від їх величини і норми внесення коливається в межах від 30 до 50 м. Подальший 
розподіл добрив на полі з таких куп здійснюється за допомогою валкоутворювачів- 
розкидачів. 

Система мінерального живлення являє собою вчасне забезпечення культури 
необхідними макро- та мікроелементами, включаючи основне підживлення та 
позакореневе внесення. 

Ефективність внесення мінеральних добрив залежить від способу внесення 
добрив та машин для внесення. 

У системах «точного землеробства» застосовують локально-дозоване 
внесення змінних норм добрив. Для механізації внесення твердих мінеральних 
добрив у ґрунт використовують спеціальні туковисівні апарати, які встановлюють 
на комбінованих агрегатах для локального внесення, посівних та садильних 
машинах, культиваторах-рослинопідживлювачах, а також тукові розкидні сівалки. 

Найпоширенішими машинами для внесення твердих мінеральних добрив є 
навісні та причіпні відцентрові розкидачі (типу МВУ), в яких робочі органи 
представляють собою два відцентрових диски, як правило, з оригінальними 
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лопатками. Ці розкидачі призначені для поверхневого розкидання твердих 
мінеральних добрив, вапна і гіпсу. 

Рідкі добрива залежно від походження поділяють на органічні (рідка фракція 
гною), мінеральні (аміачна вода, безводний аміак) і комплексні. Поширеними 
способами внесення рідких добрив є поверхневе, суцільне та локальне (міжрядне) 
внутрішньо-ґрунтове. 

Машини, які застосовують для внесення рідких органічних, мінеральних та 
комплексних добрив, мають різноманітні робочі органи, проте перевагу слід 
надавати штанговим патрубковим системам з центральним розподілом. 

В основному застосовують поверхневе внесення рідких органічних добрив, 
але для зниження втрат поживних речовин та забезпечення екологічної безпеки 
доцільним є внутрішньо-ґрунтове внесення добрив на глибину 10-18 см. Такий 
спосіб дає змогу досягти підвищення врожайності окремих сільськогосподарських 
культур на 30-35%. 

Комплексні добрива характеризуються більш високою концентрацією, тому 
для підвищення ефективності й екологічної безпеки їх внесення здійснюється у 
ґрунт лише локальним способом під час основного обробітку, суцільної культивації 
або підживлення під час міжрядного обробітку. Для забезпечення даних процесів 
широко застосовують підживлювачі-обприскувачі, які мають будову і принцип 
роботи, дуже схожі зі штанговими обприскувачами. 

Отже, комплексне застосування сидератів, соломи та гною дають можливість 
покращити баланс елементів живлення в ґрунті, збільшити кількість органічної 
речовини та суттєво оптимізувати агрономічні властивості ґрунтів, зменшуючи 
внесення мінеральних добрив. 

Застосування КАСів 
Наразі у системі удобрення велику увагу приділяють внесенню аміакатів. 

Отримують аміакати розчиненням у водному аміаку азотних добрив у різних 
комбінаціях. У результаті виходить рідина жовтого кольору з вмістом азоту від 30 
до 50%. Азот в аміакатах знаходиться у різних формах і співвідношеннях, залежно 
від вихідних складових це може бути вільний і зв'язаний аміак, амідна і нітратна 
форма. За дією на сільськогосподарські культури аміакати рівноцінні твердим 
азотним добривам. 

Найпоширенішим добривом з аміакатів є КАС – це високоефективне рідке 
азотне добриво з регульованим вмістом корисного компонента, суміш водних 
розчинів карбаміду – 32-38% і аміачної селітри – 41-47%, в якій азот представлений 
в трьох формах – аміачна, нітратна і амідна, крім того містить воду – 19,4% та 0,5% 
аміачної води. КАС – це насамперед дуже гнучкий додатковий інструмент 
живлення сільськогосподарських культур в умовах високоефективного 
виробництва. Він дозволяє скорегувати живлення у ключові фази розвитку рослини 
для корекції, посилення відсутніх факторів у розвитку, для одержання необхідних 
характеристик товарної продукції (збільшення білка, клейковини і т.д.). 

У разі взаємодії з мікроорганізмами амідна форма азоту КАС переходить в 
амонійну. В процесі нітрифікації, якщо температура ґрунту досить висока для 
мікробної активності, амонійна форма азоту переходить у нітратну. 
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Таким чином, під час внесення азоту в різних формах ми одержуємо 
пролонгований ефект. Крім того, процеси взаємного перетворення азоту в ґрунті 
залежать від безлічі факторів (температури, вологості, аерованості, кислотності та 
ін.), тому наявність різних форм азоту в ґрунті може розглядатися ще і як «політика 
страхування». 

На жаль, під час внесення аміачної селітри, в умовах тимчасового або 
постійного надлишку вологи, значна частина нітратного азоту вимивається із 
ґрунтовою водою. Коли він знаходиться нижче зони кореневої системи, то стає 
недоступним, а, отже, загубленим для живлення рослин. До того ж нітратний азот, 
у процесі денітрифікації (перетворення нітратного азоту в газоподібний), 
випаровується в атмосферу. 

Денітрифікація розвивається при обмеженій кількості кисню в ґрунті, його 
значному ущільненні та надмірній заболоченості місцевості. За підвищених 
температур ґрунту, коли мікроорганізми активізуються, можливість розвитку 
денітрифікації зростає. Амонійний азот часто зв'язується із часточками ґрунту, і, 
таким чином, уникає вимивання, до того ж він більш схильний до випаровування 
(тому амонійні форми азоту завжди загортають у ґрунт). Амонійний азот, за умов 
сприятливих нітрифікації – температура, волога й наявності кисню, швидко 
перетворюється в нітратний (нітрифікація). Амонійна форма азоту, при внесенні з 
осені, економічно більш ефективна, тому що зменшує втрати азоту. 

Наявність амонійної форми робить бажаним мінімальне загортання, 
особливо в умовах високих температур і відсутності опадів після внесення. 

Для забезпечення найбільш оптимального живлення рослин азотом 
необхідно забезпечити в першу чергу дробне живлення, оскільки споживання азоту 
рослинами відбувається впродовж всього періоду вегетації. У зв'язку з наведеним 
вище внесення КАС навесні під передпосівну культивацію виглядає як одне з 
оптимальних рішень. 

КАС не містить техногенного забруднення радіонуклідами, має нейтральну 
або слаболужну реакцію. 

На відміну від рідких аміачних добрив КАС практично не містить вільного 
аміаку, що виключає втрати азоту в атмосферу за рахунок випаровування під час 
внесення в ґрунт, при вантаженні, транспортуванні та зберіганні. Його можна 
вносити за допомогою високопродуктивних агрегатів без одночасної заробки в 
ґрунт, а також з поливною водою. 

Втрати азоту у разі внесення КАС не перевищують 10% від загального азоту, 
у той час, як при внесенні гранульованих азотних добрив досягають 30-40%. 

Важливість позакореневого живлення обумовлюється такими факторами: у 
стресових ситуаціях (низькі температури, заморозок, нестача вологи й т. п.) 
засвоєння елементів живлення кореневою системою сильно уповільнюється, а це 
сповільнює темпи росту й розвитку. 

В умовах низьких температур або нестачі вологи в ґрунті поглинання 
живильних речовин значно вповільнюється. Часто критичні періоди щодо нестачі 
макро- і мікроелементів у зернових наступають у фазі виходу в трубку – колосіння. 

Внаслідок інтенсивного, швидкого наростання вегетативної маси запаси 
легкодоступних елементів живлення із ґрунту вичерпуються або їх засвоєння «не 
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встигає за темпами росту рослин». У такій ситуації рослині можна допомогти 
позакореневим (листковим) живленням. 

При внесенні КАС 15-40% їх залишається на листках, а 30-80% від цієї 
кількості вже протягом 48 годин засвоюється рослинами. 

Ступінь (відсоток) і швидкість засвоєння елементів живлення з добрив через 
листову поверхню значно вище, чим при засвоєнні з добрив, внесених у ґрунт. Для 
цього найкраще підходять розчини карбаміду й КАС, розведені водою. Амідна 
форма азоту швидко проникає через листкову поверхню. 

Листкове живлення доцільно поєднувати із внесенням мікроелементів і 
пестицидів. Асортимент водорозчинних мікродобрив і пестицидів досить високий 
і агроном самостійно визначає, яка діюча речовина найбільш необхідна рослині в 
цей час. 

Крім усіх вищезазначених переваг КАС поліпшує споживання азоту під час 
посухи. Його використовують на всіх видах ґрунтів під злакові, технічні, овочеві, 
плодово-ягідні і квіткові культури. 

КАС можна використовувати в такі строки й способи: 1) восени – під 
основний обробіток ґрунту; 2) навесні – під передпосівний обробіток; 3) для 
кореневого й некореневого живлення. 

Досвід використання розчинів КАС показав їх високу ефективність при 
основному внесенні і позакореневому підживленні сільськогосподарських культур. 

Норми й дози внесення КАС залежать від виду культури, строку й способу 
внесення, попередника культури, яку підживлюють, та інших факторів, що 
враховують під час розробки системи живлення рослин. Ніяких спеціальних 
обмежень не існує. 

Кращий час для позакореневого підживлення розчинами КАС – ранкові (за 
відсутності роси) і вечірні години. У прохолодну й похмуру погоду цю роботу 
можна проводити впродовж дня. Максимальна ефективність КАСів буде тоді, коли 
розчин залишається на поверхні листя тривалий час. Не слід підгодовувати рослини 
розчинами КАС при температурі вище 20°С, низької відносної вологості повітря, у 
сонячний день, тому що у цих випадках можливі опіки листової поверхні рослин. 
Найбільш схильні до опіків молоді листки рослин. В усі фази розвитку рослин 
розчини КАС навіть при дозі 10 кг азоту на 1 га спричиняють опіки рослини, однак 
вони не призводять до зниження врожаю. 

Відразу після заливних дощів, сильної роси застосовувати КАС у суміші не 
рекомендується, тому що опади роблять структуру верхньої пластинки листя більш 
проникною (відповідно більш чутливою), тому обприскування посівів має 
проводитися після висихання листя рослин. 

Оптимальний час для внесення КАС у суміші з гербіцидами – вечірні години, 
тому що поглинання азоту вночі відбувається повільніше. Під час внесення КАС 
необхідно використовувати розпилювачі з розміром крапель вдвічі більше, ніж для 
гербіцидів. 

При виборі розпилювачів для внесення КАС потрібно враховувати, що є 
ризик опіку листя, тому: 1) чим краще розвинутий восковий шар, тим краще 
рослина перенесе КАС; 2) чим вище стадія розвитку рослини, тим вона більш 
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чуттєва до КАС; 3) чим більш чуттєва рослина до КАС, тим більш бережливою має 
бути технологія внесення. 

Внесення КАС забезпечує такі переваги: 1) висока ефективність 
застосування у будь-яких кліматичних зонах, зокрема посушливих; 2) більш 
рівномірне внесення, точне дозування розподілу по площі; 3) можливість 
використання на різних стадіях вегетації; 4) швидке проникнення в ґрунт без 
необхідності обов'язкового закладення (крім лужних ґрунтів) а тому краща 
пристосованість до різних технологій; 5) пролонгованість дії; 6) скорочення 
технологічних витрат завдяки можливості внесення КАС у рідких туках, а також у 
суміші з пестицидами й іншими рідкими мінеральними добривами (у першу чергу 
з мікроелементами); 7) низька вартість одиниці діючої речовини (ДР) порівняно із 
гранульованими формами; 8) відсутність біурету. 

У той же час необхідно відмітити і деякі недоліки використання КАСів: 1) 
ризик опіків рослин і пов'язаний з цим постійний контроль норми внесення, норм 
розведення, враховуючі особливості культур, погодних умов; 2) необхідність 
особливих умов транспортування, зберігання та спеціальної техніки для внесення. 
Однак, зазначені недоліки досить легко усунути. 

Будь-який обприскувач іноземного та вітчизняного виробництва може бути 
переобладнаний під внесення КАСів. 

Неухильне збільшення споживання КАС в першу чергу пов'язане з 
підвищенням культури землеробства, низькою технологічною вартістю азоту й 
низкою вищезазначених переваг.  

Застосування азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій 
Сучасні технології вирощування рослинницької продукції для підвищення 

засвоєння елементів живлення рослинами передбачають використання мікробіоти 
– азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій. 

Відомо, що засвоєння азотних добрив рослинами не перевищує 45-50%, 
фосфорних – 20%, калійних – 25-60%, залежно від культури і типу ґрунту. При 
розрахунках необхідної кількості мінеральних добрив (наприклад, за виносом 
NРК) враховуються відповідні показники ступеня засвоєння біогенних елементів. 
Переважна кількість добрив при цьому «планується» не для живлення рослин, а для 
забруднення довкілля. Інтродукуючи ж агрономічно-цінні мікроорганізми з 
підвищеною специфічною активністю, зокрема фітостимулювальною, ми можемо 
істотно збільшити коефіцієнти використання добрив. Це здійснюється за рахунок 
надходження до рослини фітогормонів бактеріального походження в оптимальній 
кількості і в збалансованому вигляді, їх впливу на ризогенез, адсорбційну здатність 
коріння та додатковий синтез окремих ферментів. 

Відсутність у кореневій зоні сільськогосподарських культур корисної 
специфічної мікрофлори провокує захоплення цієї екологічної ніші іншими, 
нетиповими мікроорганізмами, в т.ч. патогенними. З огляду на це, екологічна (як і 
економічна) доцільність бактеризації сільськогосподарських культур не викликає 
сумніву. Корисні ґрунтові мікроорганізми, заселивши ризосферу рослин, тривалий 
час не допускають патогенні мікроорганізми до інфікування рослин.  

Навіть у роки епіфітотій деяких захворювань, передпосівна інокуляція 
насіння біопрепаратами сприяла затримці розвитку хвороби на 2-3 тижні, що 
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суттєво позначалось на урожайності культур. Слід також сказати, що насіння, 
одержане з бактеризованих рослин, є менш зараженим збудниками хвороб, 
особливо грибкових, що дуже важливо як при зберіганні зерна та застосуванні в 
насінництві, так і у випадку використання його на харчові потреби. 

Бактеріальні препарати – екологічно безпечні добрива комплексної дії, 
оскільки мікроорганізми, на основі яких вони створені, не тільки фіксують азот 
атмосфери або трансформують фосфати ґрунту, а й продукують амінокислоти, 
рістактивуючі сполуки та речовини антибіотичної природи, що стримують 
розвиток фітопатогенів. 

Підсилене засвоєння поживних речовин та використання мікробних 
препаратів не призводить до накопичення шкідливих мінеральних сполук у 
продукції. Так, наприклад, відомо, що фосфор до 50% вмісту у рослинах може 
накопичуватись у вигляді неорганічних сполук. Внаслідок впливу на інтенсивність 
ферментативних процесів, бактеризація сприяє переходу його в органічні сполуки, 
тим самим підвищує енергетичну цінність одержуваної рослинницької продукції. 

Азотфіксатори. Препарати (ризогумін, ризобофіт, ризоагрин, 
азотобактерин, діазобактерин, діазофіт, ризоторфін, флавобактерин, мізорин, 
азоризин та ін.) виготовлені на основі азотфіксуючих бактерій мають 
багатофункціональний вплив на розвиток і формування рослин. Вони забезпечують 
збільшення польової схожості рослин та енергії проростання насіння, сприяють 
формуванню добре розвиненої кореневої системи, посиленню процесу 
фотосинтезу у рослин. Фізіологічно-активні речовини активізують формування 
генеративних органів, що суттєво впливає на насіннєву продуктивність культур. 
Використання азотфіксаторів забезпечує прискорене формування вторинної 
кореневої системи, що значно покращує водний режим в умовах посухи; 
підвищення стійкості рослин до хвороб за рахунок покращання загального 
імунного стану та збільшення речовин фунгіцидної та фунгістатичної дії, 
збільшення адсорбуючої здатності коріння і продуктивності фотосинтезу 
забезпечує покращання використання рослинами елементів живлення із 
мінеральних добрив на 25-35%, що дає змогу відмовитися від частини добрив без 
зниження урожаю. 

Незважаючи на посилене засвоєння рослинами поживних речовин, нітрати у 
рослинних тканинах не накопичуються, а залучаються до синтезу амінокислот та 
білків, що значно покращує якість сільськогосподарської продукції. 

Бактеріальні препарати застосовують для передпосівного обробітку насіння 
зернових, зернобобових культур та бобових трав і овочів. Виготовляються вони 
окремо для кожного виду сільськогосподарської культури. 

Під час вегетації сільськогосподарських культур азотфіксуючі бактерії 
використовують методом обприскування рослин у ранкові і вечірні години. Норма 
внесення 1-2 л/га. 

Застосування мікродобрив 
Застосування мікродобрив є невід'ємною складовою сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур. 
Роль мікроелементів у живленні рослин різнопланова. Вони входять до 

складу ферментів і вітамінів, що синтезуються рослинами, беруть участь у майже 
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всіх фізіологічних процесах. Завдяки їм рослини більш активно поглинають 
поживні речовини з ґрунту, в тому числі із малодоступних форм, підвищують 
стійкість до несприятливих погодних умов, ряду бактеріальних і грибкових хвороб, 
запобігають фізіологічній депресії. У формуванні високих і повноцінних урожаїв 
вони відіграють не менш важливу роль, аніж основні елементи мінерального 
живлення – азот, фосфор, калій, кальцій, сірка та магній. 

Різні культури мають різні потреби в окремих мікроелементах. Наприклад, 
зернові культури відчувають найбільшу потребу у міді та марганці, кукурудза – у 
цинку, цукровий буряк – у борі, соняшник добре реагує на внесення бору і міді, 
ріпак – на бор і марганець. Тому, співвідношення мікроелементів повинно бути 
збалансованим відповідно до потреб культур з урахуванням особливостей вмісту 
доступних форм мікроелементів в орному шарі ґрунту. Особливо зростає їх роль за 
умови застосування високих норм при вирощуванні культур за інтенсивними 
технологіями. 

Ще донедавна мікроелементи застосовували в так званій сольовій формі, 
тобто у вигляді неорганічних солей металів, що мають цілий ряд недоліків 
(токсичність, шкідливість для ґрунту, засвоєння рослинами лише на 20-30 %). В 
теперішній час на зміну солям прийшли хелати мікроелементів – складні органічні 
комплексні сполуки, які забезпечують високий рівень засвоєння елементів 
живлення (на 90-95 %), швидку ліквідацію дефіциту мікроелементів в період 
вегетації, зменшення норми внесення мікроелементів, і відповідно підвищення 
рівня рентабельності рослинницької продукції. 

Існує декілька форм хелатів на основі яких виробляються мікродобрива: 
ЕДТА, ДТПА, ДБТА, ЕДДА, ОЕДФ, НТФ. Найбільш поширеною формою є ЕДТА. 

Регулятори та стимулятори росту 
У процесі росту рослин відбувається його саморегуляція. Екзогенні 

коливання росту регулюються зовнішніми факторами середовища, ендогенні – 
"біологічним годинником", інтенсивністю нуклеїнового і білкового синтезу, 
темпами утворення, нагромадження і активності ферментних та ізоферментних 
систем, фітогормонами й іншими продуктами метаболізму рослин. 

Регуляторна функція росту в онто- й морфогенезі рослин виявляється у його 
впливі на швидкість і напрям метаболічних процесів синтезу, розпаду, руху і 
нагромадження органічних сполук та інших речовин, у їх розподілі та реутилізації 
під впливом атрагуючої дії ростучих органів рослин – могутніх центрів поглинання 
речовин. 

У процесі індивідуального розвитку рослин (онтогенезу) розрізняють 
фенологічні фази. Крім того, в житті рослин виділяють періоди та етапи 
органогенезу, які припадають на певні фази утворення і розвитку органів рослин. 
У злакових, бобових і хрестоцвітих та інших культур розрізняють такі фази 
вегетації: проростання, кущення у злакових; пагоноутворення у бобових, 
хрестоцвітих та інших стрижнекореневих; вихід у трубку у злакових; гілкування у 
бобових та ін.; колосіння (або викидання волоті) у злакових; бутонізація, цвітіння, 
плодоношення в інших культур. 
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Стежачи за фенологічними фазами росту, їх інтенсивністю, можна за 
допомогою технологічних прийомів регулювати елементи продуктивності рослин 
у запрограмованому напряму. 

В останні роки особливо актуальними для сільськогосподарського 
виробництва є питання підвищення адаптивності сільськогосподарських рослин. 
Тому на зміну традиційним енерговитратним технологіям у рослинництві повинні 
прийти принципово нові прийоми землеробства, що базуються на впровадженні 
нових елементів високих технологій. У цих цілях широкого практичного 
використання набувають, окрім мікроелементів на хелатній основі, регулятори 
росту рослин.  

Загалом регулятори росту рослин – це природні або синтетичні сполуки, які 
використовують для обробки рослин із метою ініціювання змін у процесах їх 
життєдіяльності для покращення якості рослинного матеріалу, збільшення 
врожайності, полегшення збирання і зберігання врожаю. Потрапляючи в рослину, 
вони безпосередньо включаються в обіг речовин або чинять на нього певну дію. В 
результаті змінюється спрямованість біохімічних процесів, що призводить до 
підвищення рівня життєдіяльності рослин. Регулятори росту впливають на систему 
гормональної регуляції, яка визначає характер таких найважливіших фізіологічних 
процесів, як ріст, утворення нових органів, перехід рослин до цвітіння, старіння, 
стан спокою або вихід із нього. 

Дія регуляторів росту проявляється на молекулярному рівні, а тому її 
фенотипічне відображення не завжди фіксується як у наукових дослідженнях так і 
реальному сільськогосподарському виробництві. До того фенотипічні ефекти від 
застосування регуляторів росту рослин у значній мірі можуть модифікуватися 
ґрунтово-кліматичними та погодними факторами. 

Застосування біологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських 
культур дає змогу компенсувати дію екстремальних факторів зовнішнього 
середовища. Особливий інтерес представляють регулятори росту, які здатні 
збільшити загальну і специфічну адаптованість рослин при швидких змінах умов 
зовнішнього середовища. 

Комплекс біологічно активних сполук регулює процеси клітинного поділу, 
диференціації, формоутворення і контролює розвиток та продуктивність рослин. Ці 
препарати впливають на життєві процеси рослин і не мають токсичної дії на живі 
організми. 

Регулятори росту позитивно впливають на ріст рослин і розвиток кореневої 
системи та листової поверхні. Це сприяє ефективному використанню рослинами 
елементів живлення, у тому числі малорозчинних сполук фосфору, прискоренню 
окремих етапів розвитку, підвищенню стійкості до хвороб та шкідників. 
Застосування біостимуляторів призводить до підвищення продуктивності й 
поліпшення якості продукції та умов сільськогосподарського виробництва, завдяки 
можливості зменшення на 25-40 % норм витрат фунгіцидів і інсектицидів, при їх 
комплексному застосуванні з регуляторами росту рослин при допосівній обробці 
насіння і фітосанітарних обробках посівів проти шкідників і хвороб. 
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Поряд з тим, що рослина має здатність сама продукувати під впливом певних 
умов стимулюючі речовини, розроблені засоби застосування синтетичних хімічних 
речовин, яким властива біологічна активність. 

За особливостями дії всі регулятори росту поділяють на активатори, або 
стимулятори (посилюють ріст), інгібітори (пригнічують процеси росту) і летальні 
речовини (спричинюють у рослинах незворотні зміни та їх загибель). 

Регулятори росту використовують для впливу на процеси цвітіння і 
плодоношення, керування станом спокою, прискорення опадання листя, 
підсушування рослин перед збиранням, запобігання виляганню рослин, знищення 
бур'янів тощо. Проти вилягання хлібів застосовують ретарданти – 
хлормекватхлорид, хлорхолінхлорид, кампозан. Період спокою переривають за 
допомогою тіосечовини, етиленхлорхолін хлориду, дихлоретилену, бромистого 
етилену. Щоб прискорити опадання листків (дефоліація), застосовують дефоліанти 
(магнію хлорат, ендотал, ціанамід кальцію та натрію тощо). Підсушують рослини 
на корені (десикація) за допомогою десикантів (сульфат амонію, реглон, їдкі луги, 
гліфосат та ін.). 

Отже, застосування регуляторів росту рослин дає результати, які не можуть 
бути досягнуті іншими агроприйомами. Регулятори росту рослин (стимулятори 
росту рослин, ріст регулюючі речовини, біостимулятори) дають змогу не лише 
підвищувати урожай, покращувати його якість, але й зміщувати строки дозрівання, 
суттєво підвищувати стійкість рослин до несприятливих факторів середовища, 
значно покращувати екологічний стан навколишнього середовища за рахунок 
зменшення норм використання пестицидів, зниження впливу радіонуклідів. 
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