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Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при
якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Відповідно до п.
3.10.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженого наказом МОН України від 2.06.1993 р., самостійна
робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час,
вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
визначається навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної
дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи
студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної
навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації
освітньо-професійної програми. Самостійна робота студента повинна бути
конкретною за своєю спрямованістю і супроводжуватися ефективним
контролем та оцінкою її результатів.

Опис навчальної дисципліни
Найменування

показників
Галузь знань,

спеціальність, ступінь
вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів 3 Галузь знань

20 «Аграрні науки та
продовольство»

Нормативна

Загальна кількість
годин – 90 годин
Змістових модулів – 2

Спеціальність:
201 «Агрономія» Курс Семестр

4-й 8-й

Вид занять Кількість
годин

Лекції 18 год.
Тижневе навантаження:
– аудиторних занять 4
год.

- самостійна робота
студента – 3 год.

Освітньо-
кваліфікаційний

рівень:
«Бакалавр»

Практичні
заняття

-

Семінарські
заняття

-

Лабораторні
заняття

18 год.

Самостійна
робота

54 год.

Форма контролю:
диференційований залік



Основні положення
Кормові культури поділяють на такі групи: однорічні й багаторічні трави,

кормові коренеплоди, бульбоплоди, баштанні культури. В поєднанні із
зерновими, зернобобовими та хрестоцвітими культурами, посіви яких
використовуються на корм, вони є джерелами виробництва грубих, штучно
зневоднених і концентрованих кормів. Грубі корми (до яких крім сіна входить
ще близько 40-50 % побічної продукції рослинництва — солома озимих і ярих
культур та насінники трав) у кормовому балансі становлять 10-12 %, соковиті
28-32, зелені від 28-34 до 40-45 %, концентровані, включаючи й штучно
зневоднені трав'яні, 22-30 %.

Класифікація кормових культур

Кормові культури

Однорічні трави 

Багаторічні трави

Кормові коренеплоди

Кормові бульбоплоди

Баштанні культури

В останній групі до 70 % становлять зернові й зернофуражні культури.
Посіви кормових культур розміщують переважно в кормових спеціалізованих
сівозмінах прифермського типу, в польових та кормо-польових ґрунтозахисних,
лучних (лукопасовищних, лукоовочевих), у вивідних полях польових сівозмін
та на схилах балок. Зернофуражні (зерно-кормові) культури вирощують
здебільшого в польових (кормо-польових) і ґрунтозахисних сівозмінах, а також
у кормових прифермських як покривні культури (ярий і озимий ячмінь, горох
та ін.) в посівах багаторічних трав. Загальна посівна площа кормових культур в
Україні становить близько 9 млн. га (на польових землях).

Кормові трави – велика група кормових культур, яка об'єднує
багаторічні й однорічні бобові та злакові трави. Їх широко використовують для
згодовування у свіжому вигляді, заготівлі сіна, сінажу, силосу, штучно
зневоднених кормів, створення культурних пасовищ і сіножатей. У структурі
кормової площі вони займають 50 — 60 %.

Про великі біологічні можливості кормових трав свідчать дані дослідних



установ, державних сортодільниць, кращих господарств. Так, у дослідах
Інституту кормів УААН середній урожай зеленої маси люцерни й конюшини
становив 400 - 500 ц/га. Приблизно такою самою була врожайність еспарцету,
буркуну та однорічних кормових трав (суданської трави, пажитниці
багатоквіткової, райграсу однорічного, конюшини персидської, вики озимої і
ярої та ін.) у дослідженнях Уманської СГА. На експериментальній базі
Українського НДІ зрошуваного землеробства середньорічні врожаї люцерни на
зрошенні становили 650 - 700 ц/га.

Польове травосіяння прийшло на зміну природним лучним травостоям
внаслідок інтенсивного розорювання земель у країнах Європи та Росії
наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Введення в сівозміну багато- і
однорічних трав та коренеплодів дало змогу інтенсифікувати
сільськогосподарське виробництво, а сівозміни із зернового трипілля
перетворити на 5-7-пільну плодозміну.

Основне місце вирощування багаторічних трав – кормові і ґрунтозахисні
сівозміни. У польових сівозмінах для них по суті місця немає. Враховуючи
дорожнечу насіння, однорічне вирощування багаторічних трав як культур
зайнятого пару не зовсім виправдане економічно й агротехнічно, оскільки маса
коріння в перший рік користування фактично не переважає таку в однорічних
культур.

У зайнятих паром польових сівозмінах можна використовувати
конюшину лучну й еспарцет посівний (виколистий) Проте буркун переважає їх
як за продуктивністю, так і за масою органічної речовини і азоту, що
залишаються. Насіння його дешевше, урожайність вища, ніж еспарцету і
конюшини.

Широко використовують багаторічні трави на полях в інших країнах. У
США, наприклад, великі площі відводять під люцерну. Основними
багаторічними бобовими культурами в європейських країнах є люцерна і
конюшина лучна.

Багаторічні трави в польовому травосіянні – це переважно трави
верхового типу – люцерна, еспарцет, конюшина лучна, останнім часом і галега
(козлятник), грястиця збірна, костриця лучна, тимофіївка лучна, стоколос
безостий, пирій безкореневищний, райграс високий і багатоукісний, а також
напівверхові – люцерна жовта, лядвенець рогатий, житняк широко- і
вузькоколосий та ін. Можна використовувати пирій повзучий і багаторічне
жито.

Районовані і перспективні сорти основних видів бобових і злакових трав
щороку переглядають і рекомендують спеціальні комісії із сортовипробування
кормових та інших культур.

Слід зазначити, що для реалізації потенційної продуктивності нового або
перспективного сорту, необхідно ретельно вивчити біологічні й екологічні
особливості і суворо враховувати їх при розробці прийомів вирощування, тобто
забезпечувати не тільки видову, а й сортову технологію вирощування. Так, для
нових сортів бобових трав слід добирати відповідні штами бульбочкових
бактерій, для всіх нових сортів бобових і злакових трав враховувати їх реакцію



на густоту посіву, удобрення, зрошення, строки настання технічної і укісної
стиглості, особливості покривної культури, зимостійкість, час весняного
відновлення вегетації та ін. Все це, крім загальних відомостей, які є в опису
сорту, слід уточнювати на місці.

Бобові трави
До багаторічних бобових трав належать: конюшина лучна, конюшина

гібридна (рожева), конюшина біла,люцерна посівна або синя, люцерна жовта,
еспарцет, лядвенець рогатий, козлятник східний, буркун. Найбільш поширені у
польовому кормовому виробництві конюшина лучна (червона), люцерна
посівна й еспарцет.

З бобових однорічних трав Україні поширені вика яра і озима, кормовий
люпин, кормовий горох, середела, однорічні види конюшини. Вика яра –
найбільш поширена однорічна бобова трава. Серед однорічних бобових трав
вона займає найбільші площі. Її вирощують у чистому вигляді та в сумішках на
зелений корм, який за кормовою цінністю не поступається багаторічним
бобовим травам.

Злакові трави
Видовий склад багаторічних злакових трав дуже різноманітний.

Особливо багато їх на природних сіножатях і пасовищах. Використовують їх і в
польовому травосіянні. З багаторічних кормових трав польового травосіяння
більш поширені тимофіївка лучна, вівсяниця (костриця) лучна, стоколос
безостий, житняк, райграс високий, грястиця збірна. Усі вони мають добре
розвинену мичкувату кореневу систему, яка розміщується переважно у
верхньому (до 20 см) шарі ґрунту. Сіно злакових трав зберігається краще, ніж
сінобобових. За висотою рослин і характером облистяності злакові трави
поділяють на дві групи: верхові і низові.

Верхові злаки високорослі, високоврожайні, належать до трав
сінокісного типу використання. Це трави польового травосіяння.

Низові трави займають нижній ярус у травостої,листки розміщуються в
нижній частині рослин,вони належать до трав пасовищного типу використання.
За типом кущіння злакові трави бувають кореневищні (стоколос безостий),
нещільно і щільно кущові.

До однорічних злакових трав відносять суданську траву, могар, райграс
однорічний, сорго на сіно, зелений корм і силос, фацелію. Суданську траву,
могар і сорго на зелений корм і силос найбільше вирощують у степовій частині
України і частково в зоні Лісостепу.

Нові кормові культури
У нашій країні кількість кормових культур збільшується за рахунок

використання дикорослих рослин. Такі рослини мають багато цінних
господарсько-біологічних властивостей, високу продуктивність і значний вміст
білка в зеленій масі. Багато з них дають високі врожаї впродовж десяти і більше
років. Останнім часом у багатьох науково-дослідних установах вивчають
біологічні особливості й технологію вирощування нових культур, досліджують
їх кормову цінність і впроваджують у виробництво. У господарствах нашої
країни вже вирощують нові культури: борщівник Сосновського, гірчак Вейріха,



редьку олійну, живокіст, мальву, козлятник східний, амарант, катран
серцелистий, сильфій пронизанолистий, капусту кормову, тритикале кормове,
маралячий корінь та інші.

Правила щодо оформлення
1 Шрифт Times New Roman
2 Розмір шрифту 14
3 Поля ліве-3см, праве, верхнє, нижнє-1см
4 Об’єм до 5 аркушів
5 Малюнки Чорно-білі або кольорові (на вибір)

МЕТА РОБОТИ: скласти технологічний проекти вирощування кормових
культур з урахуванням новітніх технічних засобів та знарядь

ЗАВДАНЯ
1. Скласти технологічний проект вирощування конюшини червоної
2. Скласти технологічний проект вирощування люцерни
3. Скласти технологічний проект вирощування еспарцету
4. Скласти технологічний проект вирощування буркуну
5. Скласти технологічний проект вирощування тимофіївки лучної
6. Скласти технологічний проект вирощування вівсяниці лучної
7. Скласти технологічний проект вирощування грястиці збірної
8. Скласти технологічний проект вирощування борщівника Сосновського
9. Скласти технологічний проект вирощування гірчаку
10. Скласти технологічний проект с вирощування лядвенцю рогатого
11. Скласти технологічний проект вирощування живокосту шорсткого
12. Скласти технологічний проект вирощування мальви
13. Скласти технологічний проект вирощування козлятнику східного
14. Скласти технологічний проект вирощування вики ярої
15. Скласти технологічний проект вирощування кормового люпину
16. Скласти технологічний проект вирощування середели
17. Скласти технологічний проект вирощування кормового гороху
18. Скласти технологічний проект вирощування стоколосу безостого
19. Скласти технологічний проект вирощування житняку
20. Скласти технологічний проект вирощування райграсу високого
21. Скласти технологічний проект вирощування фацелії
22. Скласти технологічний проект вирощування суданської трави
23. Скласти технологічний проект вирощування чумизи
24. Скласти технологічний проект вирощування могару
25. Скласти технологічний проект вирощування амаранту

Технологічний проект вирощування (назва культури)



№
п/п

Технологічний процес Технологічна операція

1 Вибір попередника Добір кращих або рекомендованих
попередників

2 Обробіток ґрунту Основний, передпосівний (залежно від
попередника)

3 Удобрення Передпосівне, припосівне, післяпосівне
4 Добір сортів Підбір районованих, та перспективних

сортів
5 Підготовка насіння до сівби Калібрування, протруювання та ін.
6 Строки сівби і норми висіву Прогноз строків сівби, визначення норми

висіву
7 Способи сівби Рядковий, суцільний, комбінований
8 Догляд за посівами Післяпосівний обробіток ґрунту,

підживлення, зрошення
9 Збирання врожаю Роздільне (двофазне), пряме (однофазне)

Конюшина червона (лучна). Попередники Конюшина червона
висівається в польовому травосіянні, в кормових, прифермських і
ґрунтозахисних сівозмінах. Під час сівби в польових сівозмінах її висівають під
покрив озимих зернових, ячменю, вівса, проса, ранніх злаково-бобових сумішок
на зелений корм, кукурудзи на зелений корм і силос. Якщо конюшину
висівають чистими посівами, то її можна розміщати після різних попередників
– ярих і озимих зернових, кукурудзи на зерно, технічних та інших культур.
Конюшину не варто довго вирощувати на одному полі, тому що рослини
уражаються грибковими хворобами. Повертати її на те саме поле потрібно
через 6-7 років.

Система обробітку ґрунту Якщо конюшину червону вирощують під
покривом культур, то обробіток ґрунту проводять під основну покривну
культуру. У разі вирощування конюшини чистими посівами обробіток ґрунту
розпочинають одночасно із збиранням попередника. Він включає одно-,
дворазове лущення стерні й наступну зяблеву оранку на глибину30-32 см
звичайними або двоярусними плугами ПЯ-3-35, ПЯ-4-35 та інші.

На землях, що зазнають ерозії, можна застосовувати поверхневий
плоскорізний обробіток ґрунту на глибину 22-24 см. На окремих ґрунтах, де
немає можливості провести глибоку оранку через загрозу вивертання
малородючих шарів, одночасно з оранкою застосовують ґрунтопоглиблення. Не
глибокий обробіток ґрунту 20-22 см припустимий лише на легких супіщаних
ґрунтах, які малоущільняються. Рано навесні ґрунт розпушують,
вирівнюють,застосовуючи комбіновані агрегати.

Удобрення конюшини. Продуктивність конюшини значно залежить від
раціонального використання добрив. Органічні добрива вносять за 1-2 роки до
висівання конюшини, частіше під просапні й озимі культури – 20-30 т/га під
зяблеву оранку. Азотні добрива під цю культуру не вносять, а фосфорно-калійні
набагато підвищують її врожайність. На чорноземах і опідзолених ґрунтах



внесення під конюшину 40 кг/га фосфорно-калійних добрив підвищує
врожайність сіна на 20%. На слабокислих ґрунтах конюшина добре реагує на
внесення фосфоритного борошна. Фосфорно-калійні добрива вносять під
оранку по 60- 80 кг/га діючої речовини, їх використовують як під покривну
культуру, так і конюшину. Норма азотних добрив під ячмінь не має
перевищувати 30-60 кг/га діючої речовини. Дерново-підзолисті ґрунти
обов’язково вапнують. Норма внесення вапнякових добрив залежить від рівня
кислотності ґрунту. На важких ґрунтах
використовують гашене вапно, а на легких – розмелений вапняк. Урожайність
сіна після вапнування підвищується на 8-10 ц/га. Під конюшину вносять також
мікродобрива: молібденові, особливо на ґрунтах з підвищеною
кислотністю; борні – на насінницьких посівах та мідні – на торфоболотних
ґрунтах. На опідзолених чорноземах і важких суглинках можна вносити навесні
гіпс, який поліпшує живлення конюшини червоної калієм та сіркою.
Восени посіви цієї культури підживлюють фосфорно-калійними добривами з
розрахунку по 30-60 кг діючої речовини на гектар.

Підготовка насіння конюшини. Насіння конюшини червоної ретельно
очищують Посівний матеріал не має містити насіння бур’яну, бур’яну-паразиту
повитиці. За наявності твердих насінин, не менше ніж 15% його слід
скарифікувати. Без скарифікації такого насіння можна втратити до 50% доброго
насінного матеріалу, тому що тверде насіння сходить довше на 2-3 тижні, а
іноді цей термін розтягується до року. Внаслідок скарифікації на шкірці насіння
утворюються тріщини, вона стає водопроникною, насіння проростає краще.
Перед сівбою проводять повітряно-теплове обігрівання насіння, обробляють
ризоторфіном – для збагачення коріння конюшини активними расами
бульбочкових бактерій та протруюють фундазолом проти збудників грибних
захворювань.

Строк сівби. Кращі строки сівби конюшини – це рання весняна, її сіють
під покрив переважно ранніх ярих культур: ячменю, вівса, однорічних трав та
інші. Доцільно підсівати її під озимі зернові після танення снігу впоперек
напрямку рядків озимини. Для цього використовують зерно-трав’яні сівалки
без сошників.

Спосіб сівби. Висівають конюшину звичайним рядковим способом з
міжряддям 15 см, сівалками СЗТ-3,6.

Норма висіву становить 8-10 млн шт. на 1 га, або у ваговому еквіваленті
становить 15-20 кг/га насіння. Глибина загортання насіння має бути: на важких
заплавних ґрунтах – 1,0-1,5 см, на легких ґрунтах – не глибше 3,0 см. Після
сівби поле коткують легкими котками, краще одночасно в агрегаті із сівалкою.

Догляд за конюшиною. Для знищення бур’янів у покривній культурі
можна використовувати такі гербіциди, як агрітокс, базагран 2М-4Х, луварам –
після появи 1-2-го трійчастого листка у конюшини. Можна вносити до сівби
конюшини без покривної культури ептам у нормі 2,8-5,6 л/га. Після збирання
покривної культури на зріджених місцях підсівають конюшину. Щоб запобігти
вимерзанню конюшини червоної, покривну культуру рекомендується
скошувати на високому зрізі, щоб стерня на посівах затримувала сніг. Після



збирання покривної культури важливо своєчасно і в оптимальні строки,
впродовж 3-5 днів, звільнити поля від залишків покривної культури. У рік сівби
на травах не можна випасати худобу. Якщо конюшина відростає до 25-30 см, її
скошують, але не пізніше, ніж у серпні на висоті не нижче 10 см.

Важливим заходом догляду за посівами конюшини є осіннє поверхневе
підживлення фосфорно-калійними добривами по 30-45 кг діючої речовини на 1
га. Це значно підвищує морозостійкість і врожайність трав. Рано навесні посіви
конюшини боронують упоперек або навскіс напряму рядків. Якщо посіви
зріджені, то навесні підсівають райграс однорічний. Ця трава швидко росте і до
першого скошування вирівнює травостій, а з другого укосу дає боронування і
коткування. Весною також підживлюють конюшину червону фосфорно-
калійними добривами – по 45-60 кг діючої речовини на 1 га. Вносять і невеликі
дози азоту, особливо на ділянках з ослабленими рослинами та зрідженим
травостоєм.

Збирання конюшини. На зелений корм і сіно конюшину червону
скошують у фазі бутонізації та початку цвітіння, коли вона містить найбільше
поживних речовин. У разі запізнення зі збиранням стебла рослин грубіють,
зменшується вміст білка, збільшується вміст клітковини, що значно знижує
поживну цінність корму. З другого укосу можна зібрати найвищий урожай
насіння. Перед збиранням насіння під час побуріння 75-80% головок проводять
десикацію реглоном супер в нормі 3,0-4,0 л/га. Обмолочують конюшину
прямим комбайнуванням через 5-7 днів після десикації. Висота зрізування трав
має бути в межах 5-6 см. Для збирання конюшини на сіно її потрібно швидко
висушити, щоб листочки не пересохли і не обсипалися. Для цього зелену масу
прив’ялюють, згрібають у валки, і після підсихання складають у невеликі
копиці. Копиці декілька разів перекладають, щоб прискорити процес висихання
сіна. Щоб менше втрачати листя конюшини перевертати її краще вранці по
росі, коли листя вологе. Для прискорення сушіння трави використовують
косарки-плющилки КПВ-3, граблі-валкоутворювачі ГВК-6,0 та відцентрові
граблі-ворушилки ГВЦ-3. Прив’ялену масу до 35-35% вологості можна
досушувати у скиртах методом активного вентилювання.

Люцерна. Попередники Люцерну висівають у польових, кормових та
ґрунтозахисних сівозмінах з півтора-дворічним використанням. Часто її сіють
на запільних ділянках і вирощують впродовж 4-5 років. Сіють люцерну під
покрив і чистими посівами. Люцерна вимагає чистих від бур’янів ґрунтів, тому
найкращі попередники для неї – озимі культури, кукурудза, озимий ріпак.

Система обробітку ґрунту. Обробіток ґрунту розпочинають відразу
після збирання попередника. Він складається з одно-дворазового лущення
стерні з наступним проведенням зяблевої оранки на глибину 30-32 см
звичайними або ярусними плугами. Весняний обробіток включає в себе
розпушування і вирівнювання ґрунту за допомогою комбінованих агрегатів
РВК-3,6, Європак-6000 та інші. У разі сівби люцерни у літній період
(післяукісні і післяжнивні посіви) застосовують поверхневий обробіток ґрунту
або після дискування стерні проводять неглибоку полицеву оранку на глибину
16-18 см з одночасним коткуванням кільчасто- шпоровими котками.



Удобрення люцерни. Люцерна добре реагує на внесення добрив. Їх
вносять як під попередник, так і під люцерну. Під зяблеву оранку вносять
органічні добрива у кількості 40-60 т/га та фосфорно-калійні − норма внесення
по 90-120 кг діючої речовини на 1 га. На опідзолених ґрунтах слід ефективно
проводити вапнування ґрунту з нормою внесення вапнякових матеріалів 1,0-2,0
т/га. Щороку восени рекомендується вносити фосфорно- калійні добрива для
підживлення посівів люцерни – по 60-80 кг діючої речовини на 1 га. Перед
сівбою рекомендують внести по 20 кг/га азоту для кращого розвитку рослин.
Під час сівби разом з покривною культурою в рядки слід вносити
гранульований суперфосфат у кількості 50-80 кг/га. Позитивно впливають на
продуктивність люцерни мікродобрива молібденові, які сприяють засвоєнню
азоту з повітря, а також борні та марганцеві, які підвищують насіннєву
продуктивність.

Підготовка насіння люцерни. Насіння люцерни перед сівбою
провітрюють, прогрівають та протруюють фундазолом з нормою витрати 2-3
кг/т. У день сівби насіння обробляють ризоторфіном, мікроелементами такими,
як молібден, бор, марганець, що дає можливість підвищити врожайність
люцерни на 20-30%.

Сівба люцерни Строки сівби. Сівбу люцерни проводять одночасно з
покривною культурою зерно-трав’яною сівалкою СЗТ-3,6 рано навесні.
Кращим покривними культурами для люцерни є однорічні трави на зелений
корм, ярий ячмінь та овес. Норму висіву покривної культури зменшують на 20-
25%. Допускається і літня сівба люцерни: у зоні Полісся і Лісостепу – до 15-20
липня, а у Степу – до 10-15 серпня. Площі під літні посіви потрібно обробляти
впродовж весни й літа, як чистий пар, щоб очистити поле від бур’янів і
нагромадити в ґрунті вологу.

Спосіб сівби. Для люцерни застосовують суцільно-рядковий та
широкорядний способи сівби з міжряддям відповідно 15 і 45 см. Норма висіву
люцерни становить 8-10 млн. схожих насінин на 1 га, або у ваговому
еквіваленті 16-20 кг/га за 100% господарської придатності. Для чистих
суцільних посівів у посушливих районах норма висіву становить 10-12 кг/га, на
широкорядних насінних ділянках – 6-8 кг/га. У суміші із злаковими
багаторічними травами висівають 12-14 кг/га люцерни. Глибина загортання
насіння – 1-4 см. Для отримання добрих сходів, посіви коткують кільчасто-
шпоровими котками.

Догляд за посівами люцерни. Посіви люцерни доглядають так само, як
посіви конюшини червоної. Якщо у рік сівби люцерна відросла добре, її
скошують за 3-4 тижні до похолодання. Навесні посіви люцерни боронують і
підживлюють фосфорно-калійними добривами, а на широкорядних посівах
розпушують ґрунт у міжряддях. Для захисту від бур’янів можна
використовувати такі гербіциди, як базагран, зенкор, набу, півот, трефлан,
ептам, враховуючи покривний чи безпокривний посів люцерни. Для захисту від
хвороб (переноспороз, бура плямистість) вносять фунгіциди – авіксил
абооксіхом 0,3-0,4% суспензією препарату. Для знищення шкідників
(довгоносики, клопи, попелиці, совки, трипси, лучний метелик) посіви



обприскують арріво, Бі-58 новий, базудін, волотон, децис, золон, фастак.
Збирання люцерни. На сіно люцерну скошують на початку цвітіння,

коли зацвітає 10-20% рослин. Для виготовлення трав’яного борошна її
скошують до фази цвітіння коли в рослині міститься найбільше білка. На
зелену масу люцерну скошують 2-4 рази і більше. Інтервал між скошуванням
35-40 днів. Висота скошування – 7-8 см, восени – не менше 10-12 см. Сушать
люцерну так само, як і конюшину червону. Насіння люцерни можна збирати із
загальних посівів. Під насінники виділяють посіви другого-третього року
використання з незабур’яненим і здоровим травостоєм. Перший укіс збирають
на сіно, а другий залишають на насіння. Люцерна достигає нерівномірно.
Збирання починають, коли побуріє 60-70% бобів. За 7 днів до збирання насіння
– у разі побуріння 80-85% бобів, посіви обприскують десикантами баста або
реглон супер з нормою внесення 2-4 л/га. Це сприяє одночасному достиганню
насіння і підсушуванню вегетативної маси рослини.

Еспарцет Норми і строки внесення мінеральних добрив приблизно такі
самі, як і під люцерну. Як уже зазначалося, еспарцет добре реагує на азотні
добрива. Їх вносять навесні до 60 кг/га д. р. по тало-мерзлому ґрунту або
заробляють культиваторами на глибину 10 — 12 см. Останній спосіб, особливо
на схилах, ефективніший.

Сівба. Як і люцерну, еспарцет можна сіяти навесні під покрив ранніх
ярих і кукурудзи на зелений корм, післяукісно. В післяукісних посівах його
можна сіяти як без покривної культури, так і підсівати під кукурудзу на зелений
корм. Післяжнивно його сіють без покривної культури. Норма висіву 6 — 8 млн
схожих насінин на 1 га, або 100 — 120 кг/га. Висівають насіння, дотримуючись
міжрядь 15 см, звичайними зерновими сівалками на глибину 3 — 4 до 5 см.
Після сівби ґрунт обов'язково коткують. На зайнятих парах добрі результати
дає поєднання еспарцету з буркуном білим. Це підвищує вихід корму, оскільки
еспарцет (особливо піщаний) у перший рік нерідко менш урожайний, ніж
конюшина та буркун. Зелену масу використовують на зелений корм і
виготовлення сінажу.

Догляд за посівами полягає в осінніх фосфорно-калійних (Р60К60) та
весняних (N60Р45К45) підживленнях і весняному боронуванні середніми
боронами. Хороші густі травостої немає потреби обробляти гербіцидами та
пестицидами. Останні інколи використовують на насінних площах.

Збирання. Оскільки еспарцет — добрий медонос, його збирають у фазі
повного цвітіння. Згодовують переважно великій рогатій худобі, вівцям, коням.
Не слід скошувати за один прийом всю площу. При пересушуванні еспарцет
втрачає листя, яке дуже легко обламується. Треба скошувати таку площу, з
якою можна впоратись за день. Сіно обов'язково досушують під накриттям
активним вентилюванням, а ще краще — прив'ялюванням у валках і
використовують для приготування високоякісного сінажу. Біоенергетична й
економічна ефективність вирощування еспарцету приблизно така сама, як
люцерни й конюшини при вирощуванні на незрошуваних площах.

Буркун. Дуже пластична рослина, росте на багатьох типах ґрунтів.
Кращим для нього є ґрунт добре дренований, не кислий (рН > 6). Але і на



зв'язних важкосуглинистих ґрунтах, а також на ґрунтах, де материнською
породою є маловодопроникні суглинки, він непогано росте. Після буркуну на
таких полях краще розміщувати інші польові культури. Буркун добре росте на
солонцюватих ґрунтах і солонцях, виконуючи роль фітомеліоратора.
Однорічний буркун висівають переважно в сумішах з кукурудзою на силос і
зелений корм. Дворічний буркун краще росте як парозаймаюча культура. Він є
добрим попередником для озимої пшениці. Його сіють переважно під покрив
інших культур — ячменю, ранніх ярих сумішей, кукурудзи на зелений корм.
Буркун позитивно реагує на осіннє фосфорно-калійне (Р60К60) і весняне
(N60Р60К60) підживлення.

Біоенергетична й економічна ефективність вирощування дворічного
буркуну навіть перевищує ефективність люцерни, конюшини й еспарцету. За
один укіс одержують 360 — 440 ц/га зеленої маси, тобто стільки ж, як люцерни
і конюшини, тільки за 2 — 3 укоси. Це дає змогу економити сукупні витрати
енергії на скошування, подрібнення, зачищення площ, післяукісні підживлення
та боронування.

Тимофіївка лучна Сіють тимофіївку у польових сівозмінах у суміші з
конюшиною лучною. Використовують її у бобово-злакових лучних і
пасовищних травосумішках для залуження та створення культурних пасовищ.
Травосумішку конюшини і тимофіївки в переважній більшості висівають
одночасно з сівбою ранніх зернових культур зерно-трав’яними сівалками. Якщо
травосумішку підсівають під ярі зернові, насіння конюшини і тимофіївки
змішують і висівають одночасно зернотрав’яними сівалками. Якщо
травосумішку з конюшини і тимофіївки підсівають під озимі культури, тоді
тимофіївку краще висівати восени, одночасно з покривною культурою, а
конюшину – навесні. Норма висіву тимофіївки з конюшиною – 4-6 кг/га, а в
чистому вигляді – 10-12 кг/га. Глибина загортання насіння − 1-2 см. Кращим
строком скошування на сіно вважається період до початку цвітіння, під час
викидання строки, сіно міститиме більше білка.

Удобрення. Тимофіївка лучна добре реагує на внесення добрив і не
вилягає навіть тоді, коли вносять підвищені норми азотних добрив.

Збирання тимофіївки лучної. Насіння тимофіївки часто збирають із
господарських посівів із сумішок її з конюшиною на 2-й-3-й рік вирощування,
або тимофіївку сіють на насіння у чистому вигляді широкорядним способом з
міжряддям 45 см за норми висіву – 6-8 кг/га. Насінні ділянки тимофіївки
використовують впродовж 4-5 років, збирають зернозбиральними комбайнами
Дон-1200, Дон-1500, Лан, Славутич, коли колоски мають біло-жовте
забарвлення, а насіння стає білуватим.

Вівсяниця лучна (костриця). Вівсяницю лучну висівають навесні під
покрив ярих зернових звичайним рядковим способом з міжряддям 15 см. Під
озимі її доцільно підсівати восени одночасно зі сівбою покривної культури.
Норма висіву насіння на чистих посівах 12-15 кг/га, у травосумішках – 7-8
кг/га. На сіно вівсяницю лучну скошують на початку цвітіння, оскільки вона не
так швидко грубіє, як інші злакові трави. В умовах достатнього зволоження
врожаї якісного сіна високі – 60 ц/га і більше.



Грястиця збірна. Грястиця збірна морозовитривала, але пошкоджується
пізніми весняними заморозками і безсніжними зимами. Вона більш
посухостійка, ніж костриця і
тимофіївка. Не витримує надмірного зволоження і затоплення довше ніж 10-12
днів. Її часто висівають у суміші з люцерною і еспарцетом. Добре росте на
різних типах ґрунтів, але краще – на родючих суглинкових і карбонатних.
Піщані ґрунти непридатні. Найбільші врожаї грястиця дає на 2-й-3-й рік
використання. Після скошування швидко відростає і довго (7-8 років)
тримається у травостої. Добре реагує на зрошення і внесення добрив.
Найкращий строк скошування – період викидання волотей. Після цвітіння
рослини грястиці швидко грубіють. При внесенні високих доз азотних добрив
збирають 500 ц/га і більше зеленої маси. Норма висіву грястиці збірної у чистих
посівах 20 кг/га, у сумішках – 10-12 кг/га, а на насіння – 8-12 кг/га. Насіння
збирають у фазі воскової стиглості вранці і ввечері.

Борщівник Сосновського. Багаторічна рослина родини Селерових.
Росте в усіх природних зонах України. Вирощують його для силосування.
Поживність силосу висока – в 100 кг його міститься 14-15 кормових одиниць і
90-110 г на одну кормову одиницю перетравного протеїну. Силосувати його
можна у чистому вигляді або з іншими культурами. Силос добре поїдається
тваринами. Ця рослина росте і плодоносить впродовж 7-8 років. Корінь
стрижневий, м’ясистий, стебло округле, виповнене, заввишки 2,0-3,5 м, а
довжина листків досягає 1,5-2 м. Борщівник Сосновського – холодостійка
рослина. Насіння його проростає за температури 1-2° С, сходи витримують
приморозки до мінус 6-8° С, а взимку морози – до мінус 20-25° С без снігу.
Вимогливий до світла, до вологи. Добре росте на родючих ґрунтах з рН 5,5-7,0.
Сіють борщівник Сосновського поза сівозміною. Під нього вносять органічні
добрива – 40-50 т/га і повне мінеральне добриво – по 60-90 кг діючої речовини
азоту, фосфору і калію на один гектар. Висівають його в жовтні або навесні
широкорядним способом з міжряддям 60-70 см овочевими або кукурудзяними
сівалками. Норма висіву насіння – 16-20 кг/га, глибина загортання 2-3 см. Для
весняної сівби застосовують скарифіковане насіння і обов’язково – поточного
року, бо дворічне цілком втрачає схожість. Під час вегетації міжряддя
розпушують, підживлюють аміачною селітрою – 1,0-1,5 ц/га. Щороку навесні
вносять повне мінеральне добриво – по 60-90 кг діючої речовини на га. Зелену
масу борщівника збирають до цвітіння силосними комбайнами КС-2,6 або
косаркою подрібнювачем КІР-1,5Б. Урожайність зеленої маси становить 500-
700 ц/га. Сік борщівника містить фурокумарин, який у разі потрапляння на
шкіру спричинює почервоніння і опіки. Отже, під час догляду, збирання і
силосування потрібно працювати в одязі, а на руки одягати рукавиці.

Гірчак або спориш Вейріха. Багаторічна рослина, яка росте й
плодоносить на одному місці 10-15 років. Вирощують його поза сівозміною.
Стебло заввишки 2 м дає кущ, листя велике, знизу опушене. Рослина
холодостійка, вологолюбна. Зелену масу гірчаку силосують з іншими
культурами, які містять багато цукрів, а також виготовляють трав’яне борошно,
100 кг зеленої маси містить 15-16 кормових одиниць і 150 г на одну кормову



одиницю протеїну. Розмножується насінням, розсадою та кореневищними
живцями. Висівають гірчак пізно восени, перед настанням морозів з шириною
міжрядь 60-70 см. Норма висіву 4-6 кг/га, глибина загортання 1,5-2,0 см.
Перший рік росте повільно, тому його не косять. На другий рік гірчак збирають
на силос у фазі масового цвітіння. Урожайність зеленої маси за 2 укоси
становить 500-700 ц/га.

Редька олійна. Однорічна рослина, має невеликий вегетаційний період
(45-55 днів), росте швидко і дає урожайність 250-300 ц/га зеленої маси. Її
можна вирощувати як післяжнивну, так і післяукісну культуру. Зелену масу й
силос редьки олійної добре поїдають корови, свині, молодняк тварин. Редька
олійна – холодостійка, вологолюбна рослина. Мало вибаглива до ґрунтів, проте
добре реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. Висівають редьку
олійну звичайним рядковим способом – 15 см, норма висіву 18-20 кг/га глибина
загортання насіння – 2-3 см. На зелений корм редьку збирають у період від
бутонізації до початку плодоношення, на силос – у період плодоношення.
Редька добре відростає після скошування.

Живокіст шорсткий. Рослина росте швидко, досягаючи висоти 1,5-2 м.
Починаючи з другого року життя, живокосту збирають по 2-3 укоси.
Урожайність зеленої маси становить 200-500 ц/га. У фазі цвітіння містить 14-
15% протеїну. Зелену масу живокосту використовують для виготовлення
силосу, трав’яного борошна, а також згодовують свиням, вівцям, птиці.
Живокіст – холодостійка і вологолюбна рослина, добре реагує на внесення
органічних і мінеральних добрив. Висівають під зиму, з міжряддям 45-70 см,
норма висіву насіння 8-10 кг/га, глибина загортання – 2-3 см. Його можна
розмножувати також стебловими або кореневими живцями довжиною 8-10 см.
Під час догляду міжряддя розпушують навесні і після скошування. На силос
живокіст скошують у період масового цвітіння, а на зелений корм і
виготовлення трав’яного борошна – до початку цвітіння.

Мальва. Для вирощування на корм використовують однорічні форми
мальви. Її використовують на зелений корм і силос. Її добре поїдають всі види
тварин. Урожайність зеленої маси − 350-500 ц/га. У 100 кг зеленої маси мальви
міститься 22-24 кормових одиниць. Мальва досить холодостійка рослина, сходи
її витримують приморозки до мінус 5-7° С, а насіння проростає за температури
3-5° С. Для сівби відводять чисті від бур’янів поля.

Після просапних культур під оранку рекомендують вносити 20 т/га гною і
мінеральні добрива – по 60 кг діючої речовини азотних, фосфорних і калійних
на один гектар. Сіють мальву на початку польових робіт, широкорядним або
звичайним рядковим способом з шириною міжрядь 45-60 см та 15 см. Норма
висіву 5-6 і 10-12 кг/га відповідно, глибина загортання насіння 2-3 см. Зелену
масу на силос збирають наприкінці серпня, на початку вересня місяця, вдруге –
скошують пізно восени.

Козлятник східний. Кращими попередниками для козлятнику є озимі
зернові та просапні культури. Розміщують його плантації поза сівозміною у
зв'язку з багаторічним використанням.

Обробіток ґрунту включає лущення стерні після зернових і оранки на зяб



на глибину 20-22 см. Весняний обробіток полягає у закритті вологи важкими
боронами і 1-2 культивації для передпосівної підготовки ґрунту.

Поле до і після сівби коткують. Під оранку вносять мінеральні добрива -
Р60-90К90–120. Потреба в азоті повністю задовольняється за рахунок
симбіотичної діяльності, тому азотних добрив не вносять.

Насіння перед сівбою скарифікують для підвищення схожості твердих
насінин. У день сівби проводять протруювання фунда-золом одночасно з
обробкою специфічними для козлятнику ризоторфіном та молібденовим
мікродобривом. При сівбі ящики сівалки мають бути закриті, щоб сонячні
промені не попадали на інокульоване насіння. Без інокуляції насіння козлятник
росте погано, рослини відстають в рості, мають світло-зелене забарвлення і
пригнічений вигляд. Бульбочки мають бути рожевого чи червоного
забарвлення. Зелені або сірі бульбочки не засвоюють азот з атмосфери.

Сіють козлятник рано навесні, одночасно з ранніми ярими зерновими
культурами безпокривним способом. Норма висіву при сівбі рядковим
способом з шириною міжрядь 15 см становить 4 млн/га або 28 кг/га при масі
1000 насінин 7 г. При широкорядному способі сівби (45см) норму висіву
зменшують до 2 млн/га або 14 кг/га.

Оптимальна глибина загортання насіння 1-2см, на легких грунтах - до
Зсм. Перед сівбою для боротьби з бур'янами в грунт заробляють гербіциди
трефлан, ерадикан. По вегетуючих рослинах вносять базагран. На
широкорядних насівах бур'ян знищують за допомогою міжрядних
розпушувань. На другий і наступні роки догляд за насівами козлятника значно
спрощується, оскільки його травостій придушує як однорічні так і багаторічні
бур'яни, крім пирію повзучого.

Для знищення цього бур'яну посіви обприскують фюзіладом. Крім чистих
посівів, козлятник (14-16кг/га) рекомендується висівати в суміші з стоколостом
безостим (6-8кг/га). Щорічно посіви підживлюють восени фосфорними і
калійними добривами - Р45–60К45–60.

Скошують зелену масу на висоті не менше 10-12см у фазі бутонізації - на
початку цвітіння. Отаву косять на висоті 12-14см в середині вересня. На
насіння збирають козлятник при побурінні 90-100% бобів. У вологі роки
проводять десикацію реглоном. Через 5-7 днів обмолочують комбайном, при
цьому кількість обертів барабана збільшують до 900-1300 об/хв.

Вика яра. Попередники: Кращими попередниками для неї є кукурудза,
картопля й цукрові буряки.

Сівба: Спосіб сівби звичайний рядковий. Норма висіву вики для
вирощування в суміші з вівсом на сіно й зелений корм залежно від району
вирощу¬вання становить 100 — 120 кг/га (вівса 50 — 75 кг/га). На насіння
ви¬ку вирощують у чистих посівах, висіваючи по 120 — 160 кг/га зерна.
Догляд за посівами (культурою): При вирощуванні вики ярої на насіння її
розміщують у полі, що призначене для ярих культур. Висівають її після
просапних або зернових культур. Вика яра не вимоглива до попередників. Не
рекомендується сіяти вику раніше, ніж через три роки після.

Основний обробіток ґрунту полягає в лущенні стерні й зяблевій оранці



після зернових та оранці після просапних. Весняний обробіток розпочинають
при фізичній стиглості ґрунту. З допомогою культиватора КПС-4 поле готують
за один чи два проходи до сівби. Вика як і всі інші зернобобові культури, добре
використовує післядію добрив, що внесені під попередник.

Необхідність внесення мінеральних добрив безпосередньо під вику
виникає при низькій забезпеченості ґрунту доступними формами мінерального
живлення. Тому на родючих ґрунтах, після удобрених попередників можна
обмежитись передпосівною обробкою насіння молібденом і внесенням в рядки
при сівбі гранульованого суперфосфату в дозі 10кг/га д.р. При розміщенні на
малородючих ґрунтах вносять фосфорні і калійні добрива.

Внесення під основний обробіток Р45К45 забезпечує підвищення врожаю
зерна на 3,0-5,0 ц/га. Спосіб сівби - звичайний рядковий і вузькорядний, що
забезпечує рівномірне розміщення насіння на площі. При цьому добре
пригнічуються бур'яни рослинами вики. Насіння вики при проростанні
потребує доброго надходження вологи, загортають його на глибину не менше
4-5см. На легких ґрунтах глибину збільшують до 5-6см. Вику яру висівають
дуже рано. Сходи з'являються через 7-10 днів. Сіють її на насіння одночасно з
ранніми зерновими культурами.

Норма висіву насіння в чистих посівах 1,2-1,8млн/га схожих насінин, або
100-150кг/га. Вику на насіння часто сіють у суміші з вівсом у співвідношенні
вики і вівса як 3-4:1. Норма висіву вики становить 100-110кг/га, вівса - 40-
60кг/га, всього - 140-170кг/га. За умов перезволоження треба використовувати
розріджені посіви з висівом 0,8млн/га, або 45-60кг/га насіння. Завдяки тому, що
рослини вики добре галузяться, на таких посівах можна зібрати високий врожай
насіння - 20-25ц/га.

Вику на насіння можна висівати також у суміші з кормовими бобами,
гірчицею білою. Догляд за посівами полягає у коткуванні, досходовому і
післясходовому боронуванні (у фазі 2-3 справжніх листків). Використовують
гербіцид прометрин, обприскуючи поле за 2-3 дні до появи сходів вики. Для
захисту від попелиці вносять Бі-58 новий (0,5-1,0л/га).

Збирання: Внаслідок сильного вилягання, нерівномірності достигання,
легкого обсипання насіння, збирання вики на зерно досить складне. Збирають
вику двофазним способом. Скошують насінники у валки жаткою ЖРБ-4,2 при
побурінні бобів у нижній і середній частині рослин (50-75% бобів). Насіння в
цей час має воскову фазу стиглості і добре достигає у валках. Підбирають і
обмолочують валки, коли вологість зерна зменшиться до 16-18%. При вологості
менше 15% насіння сильно дробиться, а при вологості більше 20% травмується.
Оптимальні строки збирання на зелену масу - у фазі бутонізації - цвітіння. На
сіно і сінаж - при повному цвітінні вики, на силос - у фазі сизих бобів.
Технологія зберігання врожаю: Урожайність зеленої маси досягає 300-400 ц/га,
сіна - до 60-80 ц/га. Вирощують у сумішках з вівсом, горохом, капустяними та
іншими культурами. Основний сорт: Білоцерківська 34, Білоцерківська 679,
Білоцерківська 7, Білоцерківська 70, Білоцерківська 88,

Кормовий люпин. Люпин не слід висівати після бобових культур, а
також розміщувати поряд з ними через наявність спільних шкідників. Люпин



невимогливий до попередників, проте слід віддавати перевагу розміщенню його
після культур, які добре очищають ґрунт від бур’янів. Кращими попередниками
можуть бути озимі та ярі зернові, гречка, гірчиця, ріпак й інші капустяні
культури

Основний обробіток під люпин проводять відразу після збирання
попередника. Якщо люпин висіватимуть після зернових культур, першою
операцією мусить бути лущіння стерні: на ґрунтах легкого гранулометричного
складу — дисковими знаряддями, а на більш зв’язних та ущільнених — важких
культиваторами. На полях, де зустрічаються однорічні бур’яни, лущіння
проводять на глибину 6-8 см, на запирієних — обробляють у 2 сліди важкими
дисковими боронами на глибину 10-12 см. Якщо поширені коренепаросткові
бур’яни, спочатку лущать дисковими лущильниками на глибину 6-8 см, а після
появи розеток бур’янів — важкими культиваторами впоперек до напрямку
попереднього обробітку. Зяблеву оранку виконують після проростання бур’янів
плугами з передплужниками на глибину 20-22 см або на глибину орного шару.
Якщо люпин розміщують після просапних культур, на зяб орють слідом за
їхнім збиранням. Весняний обробіток ґрунту складається із боронування та
передпосівної культивації. Передпосівний обробіток ґрунту під люпин
ефективніше проводити комбінованими агрегатами, які за один прохід поле
розпушують, вирівнюють і коткують.

Удобрення. Характерною особливістю люпину є слабка порівняно з
іншими культурами реакція на мінеральні добрива за високого рівня потреби в
поживних речовинах. На формування 100 кг зерна та відповідної кількості
соломи він потребує 6 кг азоту, 1,7 — Р205 і 3,3 кг К20. Люпин має глибоку
кореневу систему, що дає можливість використовувати поживні речовини з
підорного шару . Крім того, за допомогою кореневих виділень рослини здатні
засвоювати фосфор та калій з важкорозчинних сполук. На ґрунтах із середнім
та підвищеним вмістом рухомих форм фосфору і калію (Р205 > 10-15, К2О >
15—20 мг/100 г ) вносити добрива недоцільно, а за низького вмісту ефективним
є їхнє внесення у співвідношенні 1:2 (Р30-45К60-90). Потребу в азоті люпин
кормовий майже на 2/3 задовольняє завдяки життєдіяльності бульбочкових
бактерій, решту — за допомогою ґрунтового азоту. Ефективним заходом є
передпосівне інокулювання насіння активними, комплементарними стосовно до
сорту штамами бульбочкових бактерій. Вапнування ґрунту за необхідності
доцільно проводити під попередню культуру. Мікроелементами, які
активізують процес симбіотичної фіксації азоту рослинами люпину, є молібден
і бор. За низького вмісту їх у ґрунті (менше 0,3 мг/кг ґрунту) слід
використовувати відповідні мікродобрива.

Підбір сортів і підготовка насіння до сівби. Створено нове покоління
скоростиглих, високоврожайних сортів люпину кормового, стійких до
несприятливих біо- та абіотичних факторів. У господарстві за умови значних
площ люпину необхідно висівати 2-3 районованих сорти, різні за
скоростиглістю, віддаючи перевагу фузаріозостійким сортам, унесеним до
Реєстру: люпин жовтий — Бурштин, Волинський 1, Індустріальний, Круглик,
Лідер, Обрій, Промінь, Чернігівець, люпин білий — Борки, Володимир,



Вересневий, Гарант, Дієта, Козелецький, Либідь, Макарівський, Олєжка,
Піщовий, Синій парус, Серпневий, Туман, люпин вузьколистий — Зірковий,
Пелікан. Для сівби використовують високоякісне насіння зі схожістю 90-95%.
За два-три тижні його протруюють фундазолом (3 кг/т насіння). У день сівби
проводять інокулювання насіння ефективними штамами бульбочкових
бактерій. За необхідності одночасно обробляють мікроелементами,
використовуючи для розведення нітрагіну їхній 0,1%-й водний розчин.

Сівба (строки, способи, норми, глибина загортання). Люпин на зерно
сіють одночасно з ранніми ярими культурами. Основна вимога при цьому грунт
повинен доспіти, а його температура на глибині 10 см перевищувати 5-7°С. На
чистих від бур’янів полях люпин сіють звичайним рядковим способом, з
нормою висіву для білого — 0,8-0,9, вузьколистого та жовтого — 1,2-1,4 млн/га
схожих насінин. На забур’янених полях, а також на важких, запливаючих
ґрунтах люпин доцільніше висівати широкорядним способом з шириною
міжрядь 45 см і нормою висіву для білого — 0,8-1,0, 5 вузьколистого та
жовтого — 1,0-1,2 млн/га схожих насінин.Глибина загортання насіння на
легких ґрунтах для жовтого та вузьколистого люпину — 3-4 см, білого — 4-5
см, на більш зв’язних — 3-4 см

Сівба (строки, способи, норми, глибина загортання). Люпин на зерно
сіють одночасно з ранніми ярими культурами. Основна вимога при цьому грунт
повинен доспіти, а його температура на глибині 10 см перевищувати 5-7°С. На
чистих від бур’янів полях люпин сіють звичайним рядковим способом, з
нормою висіву для білого — 0,8-0,9, вузьколистого та жовтого — 1,2-1,4 млн/га
схожих насінин. На забур’янених полях, а також на важких, запливаючих
ґрунтах люпин доцільніше висівати широкорядним способом з шириною
міжрядь 45 см і нормою висіву для білого — 0,8-1,0, 5 вузьколистого та
жовтого — 1,0-1,2 млн/га схожих насінин.Глибина загортання насіння на
легких ґрунтах для жовтого та вузьколистого люпину — 3-4 см, білого — 4-5
см, на більш зв’язних — 3-4 см.

Середела. Вирощують у паровому полі після зернових чистими посівами
або підсівають під покрив озимих чи ярих культур. Часто її підсівають навесні
під зріджену конюшину, тоді другий укіс збільшує вихід зеленої маси. Якщо
середелу вирощують у зайнятому пару і без покривної культури, кращими
попередниками для неї є просапні культури. Обробіток ґрунту Обробіток
ґрунту аналогічний обробітку під інші ранні зернобобові культури.

Удобрення Великий приріст врожаю середели одержують від внесення
калійних і фосфорних добрив у дозі по 45-60 кг діючої речовини на га. Азотних
добрив вона не потребує, бо задовольняє себе за рахунок діяльності
бульбочкових бактерій, які живуть на її корінні.

Підготовка насіння Перед сівбою насіння обробляють ризотрофіном і
мікроелементами – бором і молібденом.

Сівба Строки сівби. Сівбу проводять рано навесні, в разі його запізнення
із сівбою врожай насіння знижується до 7 ц/га.

Способи сівби. На зелений корм для випасання тварин середелу
висівають звичайним рядковим способом з міжряддям 15 см, а на насіння



висівають широкорядним – з міжряддям 45 см. Норма висіву серадели на
кормові цілі – 45-50 кг/га, насіння – 15-25 кг/га. Насіння середели виносить на
поверхню сім’ядолі, тому глибина загортання має бути не більше 2-4 см. Якщо
сераделу підсівають під озимі або ярі зернові культури, то її сіють напровесні
дисковими сівалками впоперек рядків зернових і норму висіву збільшують до
50-60 кг.

Збирання Влітку середелу скошують на зелений корм і сіно у фазі
повного цвітіння. Для одержання нормального врожаю отави не слід
запізнюватися із збиранням і скошуванням . Оптимальна висота скошування –
6-8 см, якщо зріз нижче, то серадела погано відростає. Пізньої осені на її
посівах випасають корів, коней та овець. На насіння середелу збирають
роздільним способом у разі побуріння нижніх бобів. Урожайність насіння
становить близько 8 ц/га. Солома з її насінних посівів за кормовою цінністю
прирівнюється до лучного. Полова серадели є добрим кормом для корів,
свиней, птиці і овець. Щоб не обсипалося насіння валки краще обмолочувати в
ранкові та вечірні години

Кормовий горох. Кормовий горох належить до групи культур, не
вибагливих до попередників. Він добре росте як у паровому полі, так і після
просапних та зернових культур. У польовій сівозміні на зелений корм його
висівають зазвичай у паровому полі (особливо скоростиглі сорти), як
парозаймаючу культуру під озиме жито чи пшеницю. На легких ґрунтах він
зацвітає до 10 – 15 червня і до сівби озимих культур поле може парувати
протягом двох місяців. В кормових сівозмінах його вирощують у полі ранніх
ярих кормосумішей в чистих і змішаних посівах з вівсом, вівсом і викою.

Підготовка ґрунту під кормовий горох практично така сама, як і під
посівний. Треба тільки на легких ґрунтах більшу увагу приділяти збереженню
вологи.

Кормовий горох позитивно реагує на органічні й мінеральні добрива.
Однак у зв'язку з його здатністю добре використовувати післядію добрив, їх
вносять, як правило, під попередник. Все ж для одержання високого врожаю
кормового гороху треба вносити добрива, особливо фосфорно-калійні,
безпосередньо під пелюшку (по 45 - 60 кг/га фосфору і калію). На кислих
ґрунтах поле під пелюшку треба вапнувати. Кормовий горох на зелений корм
висівають у 2 - 3 строки з інтервалом 15 - 20 днів.

На зелений корм горох висівають у суміші з вівсом. Норма висіву 1 - 1,2
млн зернин гороху (180 - 200 кг/га) і 60 - 70 кг/га вівса. Глибина загортання
насіння на піщаних ґрунтах, а також у посушливих районах 6 — 8 см, в районах
з більшою вологістю, на глинистих ґрунтах 4 — 5 см.

У суху весну площі після сівби кормового гороху треба коткувати
кільчасто-шпоровими котками в агрегаті з легкими боронами.

Подальший догляд за горохом полягає в до- і післясходовому
боронуванні для знищення ґрунтової кірки і бур'янів у фазі «білої ниточки».

Використовують кормовий горох також як післяжнивну культуру. У
післяжнивних посівах він швидко розвивається і може давати до 100 ц/га
зеленої маси. При післяжнивній сівбі треба трохи збільшити норми висіву і



глибину загортання насіння.
Горох на зелений корм в чистому вигляді і в суміші збирають у фазі

наповнення бобів до молочно-воскової стиглості; на зерно — у восковій
стиглості насіння в бобах нижніх і середніх ярусів, використовуючи ті самі
збиральні машини.

У південних і південно-західних районах України перспективною
культурою є горох зимуючий. Його вирощують у суміші з озимим зерновими
культурами. Важливою умовою успішної перезимівлі таких сумішей є сівба їх в
оптимальні строки. Для підвищення стійкості гороху проти низьких температур
треба внести під основний обробіток ґрунту фосфорно-калійні добрива в дозі 45
- 60 кг/га д. р. Норма висіву гороху в суміші — до 100 кг/га, пшениці 70 - 80
кг/га.

Стоколос безостий. Кращими попередниками є коренеплоди, озимі та ярі
колосові, одно – та багаторічні бобові трави, бобово – злакові сумішки.
Найкращими для вирощування стоколосу є чорноземи та заплавні й наносні
ґрунти річкових долин. У районах достатнього зволоження високі врожаї його
мають на легких супіщаних, а також пісних сухих карбонатних ґрунтах.
Заболочені й засолені ґрунти для його вирощування непридатні.

Обробіток ґрунту має забезпечити знищення бур’янів, рівномірність
сходів для чого необхідно створити достатньо ущільнене посівне ложе. Вибір
конкретної схеми обробітку ґрунту буде також залежати від плануємо строку
сівби.

Стоколос безостий вимогливий до забезпеченості поживними речовинами
і з врожаєм насіння 5-6 ц/га виносить з ґрунту 130-180 кг азоту, 40-45 кг
фосфору та 170-180 кг калію. Ефективність добрив залежить від оптимізації доз
та строків їх внесення. Добрива, особливо азотні, найбільш ефективні на другий
рік використання травостою. Так, якщо на перший рік удобрення азотом
збільшувало врожай насіння в 1,7-2,6 рази, то на другий – в 2,1-4,2 рази.
Фактичні дози добрив розраховуються в залежності від плануємого рівня
врожайності та забезпеченості ґрунту поживними речовинами Як зазначалося, в
стоколосу генеративні пагони утворюються з вегетативних вкорочених, які
утворюються в літньо – осінній період попереднього року. В цьому зв’язку
доцільні азотні підживлення не тільки і не стільки весною, скільки в
ранньоосінній період.

Експериментально доказано, що дрібне внесення азоту весною і восени
збільшує урожай насіння в 2,0-2,4 рази в порівнянні з виключно весняним
підживленням. Проте за осіннього внесення азотні добрива ефективні тільки у
разі достатньої забезпеченості вологою. За її відсутності в першій декаді
вересня, коли ще можливо впливати на процеси кущіння, підживлення
необхідно перенести на весну.

За широкорядної сівби – фосфорно-калійні добрива можна внести восени
при міжрядному обробітку. За звичайного рядового – краще одноразово на весь
період використання посіву під основний обробіток ґрунту.

Сорти: Вишгородський, Дніпровський, Козаровицький, Полтавський ЗО,
Полтавський 52, Ставропольський 43, Таврійський, Марс. Можна підсумувати,



що кращим строком сівби стоколосу безостого слід вважати 10-15 серпня. За
жаркої погоди його можна перенести на 20-25 серпня. Більш пізні строки сівби
невиправдані і краще вже сіяти весною. Весняну сівбу слід провести на початку
весняно-польових робіт, при можливості у лютневі вікна. Для цього грунт
необхідно вирівняти з осені і весною обмежитися боронуванням без
культивації.

Визначаючи норму висівання стоколосу безостого, необхідно виходити з
положення, що оптимально розріджений травостій більш врожайний, ніж
загущений. Особливо схильні до загущення посіви, починаючи з третього року
використання, що знижує їх насіннєву продуктивність. За посушливих умов
степу на окультурених ґрунтах її знижують, а за доброї вологозабезпеченості,
але не на достатньо родючих ґрунтах – підвищують.

Сівба стоколосу безостого достатньо складна, що зумовлено високою
парусністю та поганою сипучістю насіння. Краще використовувати овочеві
сівалки СКОН-4,2 чи СО-4,2. При цьому навіть малі норми можна висівати без
баласту. Сівалка під принадою подає насіння до висівних апаратів.
Обмежується глибина загортання насіння. В рік сівби всі агротехнічні заходи
мають бути націлені на отримання дружних сходів, боротьбу з шкідниками та
хворобами. За появи ґрунтової кірки ще до сходів поле прикочують кільчасто –
шпоровими котками. На широкорядних посівах при визначенні рядків
проводять шаровку на глибину 3-4 см, використовуючи J19, залишаючи
захисну зону 7-8 см. Суцільні посіви і при необхідності широкорядні, в фазі
кущіння стоколосу обробляють гербіцидами проти дводольних бур’янів.

Житняк. Житняк ширококолосий (пирій гребінчастий) (Agropyrum
pectini-forme Schult.) — ксерофітний, ярий, напівверховий нещільнокущо-вий
багаторічний злак. Як і інші житняки, введений в культуру В. С. Богданом.
Широко використовується в США й Канаді. Всі види житняку посухостійкі.
Добре ростуть на солонцюватих ґрунтах, мають високу кормову цінність.
Житняк добре витримує зміни температури в зимовий період та безсніжні зими,
льодяну кірку. Це цінний злак для степових районів країни. Коренева система
житняку мичкувата, добре розвинена, проникає у ґрунт на 1,5 -2 м. Основна
маса коріння розміщується в шарі ґрунту 0-30 см. Житняк гребінчастий, а
також вузькоколосий (пустельний) (A. desertorum Fisch. Schult.) доцільно
використовувати для залуження степових схилів, у суміші з люцерною. Його
насіння висівають восени, а люцерни й еспарцету — рано навесні. Норма висіву
житняку 7-8, люцерни й еспарцету 8-10 кг/га. Глибина загортання насіння 2-3
см. Вищі врожаї отримують на другий-третій рік вегетації. В Україні
вирощують сорт житняку Дніпровський вузькоколосий.

Райграс високий. Райграс однорічний вирощують у кормових і польових
сівозмінах. Після збирання зернових і крестноцветних культур на зерно
проводять лущення стерні на глибину 5-7 см. Використовують дискові борони
БДТ-7, на засмічених каменями грунтах чизельной культиватори КЧН-1, 8, КЧ-
5, 1, КЧН-5, 4. Через 2-3 тижні (при масовій появі бур’янів) проводять оранку
на глибину орного шару плугами ПЛН-3-35, ПЛН-5-35, оборотними плугами.
На добре окультурених грунтах і малої засміченістю вспшку можна замінити



дворазовим дискуванням на глибину 14-16 см. Ранньою весною проводять
культивацію на глибину 5-7 см культиваторами КПШ-8, КПС-4, ВІП-5, 6 ін, з
обов’язковим коткуванням грунту кільчасто-шпоровими котками. Для
комплексної передпосівної обробки грунту використовують комбіновані
агрегати АКШ-7, 2, АКШ-6, РВК-3, 6.

При весняній сівбі під райграс однорічний у чистому (одновидових)
посіві вносять: азоту-60 кг / га, фосфору-60-70 кг / га, калію-60-90 кг / га.
Азотні добрива в дозі 45-60 кг / га д.р. вносять після збирання покривної
культури і прибирання на насіння для отримання отави. Підготовка насіння до
посіву. Насіння повинні відповідати за посівними якостями ГОСТу 19451-93.
Схожість не менше 75%. Перед сівбою насіння протруюють одним з таких
препаратів: ТМТД, 80% з.п.-3-4 кг / т, фундазол, 50% з.п.-3-4 кг / т та інших для
протруювання використовують машини ПС-10 , ПС-10А, Мобітокс-Супер.

В Україні районовані такі сорти: Передкарпатський 1, Еней, Росавій,
Тиверський, Ореал.

Оптимальні терміни весняної сівби райграса однорічного на зелену масу і
насіння кінець квітня початок травня. Тривалість сівби-не більше 5 днів. Норма
висіву на насіння 8 млн. схожих насінин на 1 га, при залуження в якості
покривної культури і для ремонту розріджені багаторічних трав на орних
землях-2 ,5-3 млн. схожих насінин на 1 га.

Спосіб посіву-суцільний рядовий. Використовують сівалки СЗТ-3, 6,
СПУ-6 типу «Акорд», СПТ-7, 2, сівалки точного висіву типу «Rabe» та інші.
Глибина загортання насіння: на зв’язкових грунтах-1 ,5-2 см, легкосуглинистих
і супіщаних-2-3 см, торф’яно-болотних-3-4 см.

Після кожного скошування райграса однорічного проводять боронування
в один слід середніми зубовими боронами. Сприяє підвищенню врожайності на
15-16%.

Стигле насіння райграсу швидко обсипається. Райграс на насіння
збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості. Урожайність насіння
становить від 10 до 17 ц/га. Райграс після першого скошування використовують
на зелений корм, сіно або посіви використовують для випасання худоби.

Насіння зберігають у мішках штабелями, висота яких не повинна
перевищувати 10 рядів. Насіння, використовувані для внутрішньо
господарських потреб, можуть зберігатися насипом заввишки не більше 2 м, за
винятком насіння вищих репродукцій. Вологість насіння пажитниці однорічної
при зберіганні не повинна перевищувати 15%. При тривалому зберіганні
насіння в мішках, покладених штабелями, їх необхідно через кожні 4 місяці
перекладати, при цьому верхні ряди мішків укладаються в нижній ярус, а
нижні-наверх В травосумішах зберігається не більше 2 — 3 років.

Фацелія вважається не тільки медоносом, але й універсальним
сидератом. Його висівають як перед, так і після будь-якої культури. Приміром,
після гірчиці засівати ділянку рослинами, які належать до родини хрестоцвіті,
заборонено. Даний морозостійкий сидерат відрізняється від інших тим, що
нарощування зеленої маси у нього відбувається дуже швидко, а ще він здатний
пригнічувати ріст бур'янів. Фацелія сприяє зниженню кислотності грунту та



його збагачення азотом і калієм.
Насіння фацелії можна висівати відразу після сходу снігового покриву.

Здалися через півмісяця сходи, будуть активно нарощувати зелену масу. Якщо
після скошування залишити траву на поверхні ґрунту, то вийде прекрасна
мульча, а якщо ви її неглибоко закладіть у грунт, то вийде хороший перегній.

Якщо ця рослина використовується як медонос, то його протягом усього
сезону висівають між рядами інших культур. Після в'янення кущики скошують,
а потім їх можна застосувати в якості мульчі або добрива. При необхідності на
звільнених ділянках знову висівають фацелію.

Якщо висів провести після збору врожаю з останніх літніх тижнів і за
другу половину осені, то в цьому випадку такий сидерат сприятиме
оздоровленню і відновленню ґрунту, а також він наситить його поживними
речовинами і поліпшить склад. Після скошування фацелію можна залишити на
поверхні ґрунту в якості мульчі, в цьому випадку вона зможе врятувати від
вимерзання кореневу систему рослин, при цьому грунт не буде піддаватися
ерозії, а корисні речовини не будуть з нього вимиватиметься дощами восени.

Використовують і підзимовий посів. В результаті сіянці з'являються на
початку весняного періоду, їх скошують незадовго до висадки основний
ранньої культури. У цьому випадку висів насіння треба проводити дуже густо,
так як після морозної зими страждає їх схожість.

Стратифікувати перед посівом насіння такого рослини не потрібно, так як
вони мають досить високою схожістю. Грунт на ділянці розпушують за
допомогою граблів, а потім по його поверхні розкидають посівний матеріал.
Насіння володіють темним забарвленням, у зв'язку з цим їх неможливо
розгледіти на ґрунті. Тому для зручності посіву їх рекомендується з'єднати з
сухим піском.

При висіві такого сидерата між рядами інших культур, роблять борозну
глибиною від 20 до 30 мм, після цього її поливають невеликою кількістю води і
висівають у неї фацелію. Після чого борозенку необхідно закрити. Якщо посів
проводився не в спекотний посушливий день, то додаткового поливу посіви не
потребують.

Така культура має потребу в поливі лише до того, як з'явилися сіянці
підростуть і зміцніють. Якщо посів був проведений під зиму або на початку
весняного періоду, то поливати ділянку не доведеться, так як грунт і так
насичений вологою. Якщо протягом сезону систематично йдуть дощі, то
поливати даний сидерат не потрібно взагалі. Однак під час тривалого
посушливого періоду ділянку з фацелий необхідно зрідка поливати. Ще треба
регулярно розпушувати поверхню ґрунту навколо рослин на невелику глибину.

Для того щоб у кущиків наросла пишна зелена маса, їх слід підгодовувати
органікою (наприклад, Оптім-Гумус, Байкал ЕМ-1, Бокаші, Сяйво-1), до складу
якої входять ефективні ґрунтові мікроорганізми. Таку підгодівлю слід
проводити, суворо дотримуючись прикладеної до добрив інструкції.

Скошування такої трави проводять під час формування бутонів. Якщо ж її
скосити пізніше, ніж це необхідно, то пагони і листя стануть дуже грубими, а це
значно сповільнить їх розкладання. А при більш повільному розкладанні з



гниючої маси в ґрунт надходить велика кількість шкідливих мікроорганізмів.
Після того як скошена трава буде, її треба обприскати препаратом, що сприяє
прискоренню переробки, а потім проводиться перекопування верхнього шару
грунту. Така трава активно розкладається, а також спостерігається і подальша
гуміфікація грунту лише в тому випадку, якщо в землі є волога, у зв'язку з цим
під час посухи ділянку доведеться регулярно поливати. Коли трава буде забита
в ґрунт, його поверхню вирівнюють, а потім цю ділянку знову засівають даними
сидератом. Цей спосіб дозволяє протягом одного сезону отримати 3 або 4
врожаю даної трави, при цьому в наступному сезоні таку ділянку можна буде
засівати овочевими культурами.

Така культура є дуже стійкою до будь-яких захворювань та шкідливих
комах, а також вона може захистити від них і ті рослини, які вирощуються
неподалік. В цілях профілактики ураження овочевих культур різними
хворобами і шкідливими комахами, рекомендується висівати в міжряддях
фацелію.

Суданська трава. Найпоширеніші такі сорти суданської трави: Одеська
25, Одеська 221, Чорноморка, Миронівська 10, Донецька 5, Багатоукісна,
Миронівська 36, Фіолета.

Високі врожаї зеленої маси мають під час вирощування сорго-суданкових
гібридів. Так, на Генічеській дослідній станції врожайність зеленої маси сорго-
суданкових гібридів становила 280-300 ц/га і більше, що на 50—70 ц/га більше
за урожайність суданської трави.

Районованими в Україні сортами сорго-суданкових гібридів є ДССГ 90,
МСС-1, Сократор 87, Хейгрейзер, Новатор 151, Соковитостебловий 3.

Добрими попередниками для вирощування суданки є озимі зернові,
зернобобові та просапні культури. Суданська трава дуже висушує ґрунт, тому у
степових районах і в польових сівозмінах її висівають в останньому полі перед
чистим паром. На полях після суданської трави рекомендується проводити
снігозатримання.

Суданка, як уже зазначалося, на початку вегетації повільно росте і її
посіви пригнічуються бур'янами, тому зяблеву оранку і передпосівний
обробіток ґрунту треба проводити так, як і під кукурудзу. Для формування
високих урожаїв вона виносить багато поживних речовин з ґрунту. Суданська
трава добре реагує на внесення гною під попередню культуру. Ефективне також
внесення під неї азотних і фосфорних добрив. Під час сівби у рядки вносять
гранульований суперфосфат (50 кг/га). На нечорноземних ґрунтах, зокрема на
супіщаних, вносять повне мінеральне добриво (N40-50Р30-45К30-45), що
значно підвищує врожай зеленої маси і поліпшує якість корму — збільшує
вміст протеїну. Навесні проводять 2-3 культивації з одночасним боронуванням
для знищення бур'янів.

Насіння суданки проростає за температури ґрунту 10-12 °С. Сіють її після
ранніх зернових культур. На зелений корм суданку часто висівають у кілька
строків через 15-20 діб. На півдні її висівають і як післяжнивну культуру. Для
боротьби із сажкою насіння перед сівбою обробляють віта- ваксом 200, 75% з.п.
(150-200 г на 1 ц).



У районах достатнього зволоження суданську траву на зелений корм,
випас, сіно і насіння висівають рядковим способом. Широкорядні посіви
ефективні на забур'янених полях і в посушливих районах. Ширину міжрядь
встановлюють залежно від ґрунтово-кліматичних умов – від 45 см у
лісостепових і до 70 см у степових районах.

Норма висіву суданки за рядкового способу в лісостепових районах
становить 25-30, а в посушливих — 20-25 кг/га. На широкорядних посівах
висівають 10-15 кг/га.

Насіння за достатньої вологості ґрунту загортають на 4-5, а на легких
ґрунтах у посушливих умовах — на 6-7 см. Щоб мати дружні сходи, у
посушливих умовах після сівби рекомендується коткування кільчастими
котками. Ґрунтову кірку на посівах знищують ротаційними мотиками та
легкими боронами.

Якщо суданську траву висівають із соєю, сівбу проводять рядковим
способом, зменшуючи норму висіву суданської трави і сої на 20%.

За даними Дніпропетровського державного аграрного університету
найвищу врожайність зеленої маси (253 ц/га) мали після висівання суданської
трави із соєю. Вихід кормових одиниць становив 44, а перетравного протеїну —
3,4 ц/га. Сіють суданську траву також із чиною, викою або кормовим люпином.

Суданську траву на сіно і зелений корм збирають на початку викидання
волотей. Скошують посіви на висоті 7—8 см. Щоб мати високі врожаї

з другого і третього укосів, посіви суданки підживлюють аміачною
селітрою (25-30 кг/га діючої речовини).

За даними науково-дослідних установ, посіви сорго-суданкових гібридів
потрібно збирати тоді, коли їх висота досягає 60-70 см. У цей час зелена маса
містить до 16—18% перетравного протеїну у перерахунку на суху масу.

На насіння суданку сіють широкорядним способом з міжряддями 45-50
см і нормою висіву у лісостепових районах 12-15, а в степових — 10-12 кг/га.
На широкорядних посівах проводять 2-3 міжрядні обробітки.

Суданку на насіння збирають роздільним способом після достигання
волотей головних стебел. Після скошування і просушування рослини
обмолочують самохідними комбайнами. Насіння відразу очищають і
просушують.

Чумиза. Найкращими попередниками для вирощування чумизи є
просапні зернобобові та озимі культури.

Обробіток ґрунту під чумизу такий самий, як і під просо. Крім зяблевої
оранки і боронування, навесні проводять не менше двох культивацій з
одночасним боронуванням для очищення поля від бур'янів. Під чумизу
рекомендується вносити повне мінеральне добриво (N45-60P45-60K45-60).

На підзолистих ґрунтах урожаї чумизи після внесення добрив
збільшуються у 2—3 рази. Внесення у рядки під час сівби 50 кг/га
гранульованого суперфосфату підвищує врожай та прискорює достигання
насіння.

Перед сівбою насіння протруюють вітаваксом 200, 75% з.п. з нормою



витрати 2 кг/т. Сіють чумизу, коли температура ґрунту на глибині 10 см досягне
10—12 °С. На зерно її висівають у досить ранні строки, після сівби ранніх
зернових культур (раніше проса). На зелений корм або силос чумизу сіють
дещо пізніше, у 2—3 строки. Досить урожайні також післяукісні посіви.

Чумизу на зелений корм, силос і сіно на чистих полях висівають
рядковим способом з нормою висіву 10 15 кг/га. Під час висівання на зерно
зазвичай застосовують широкорядний спосіб з міжряддями 45 см і нормою
висіву 6—8 кг/га.

Насіння чумизи дрібне, тому загортають його на 2—3, а на легких і сухих
ґрунтах — 3—5 см. Щоб мати дружні сходи, посіви коткують кільчастими
котками.

Догляд за посівами чумизи такий самий, як і проса. На широкорядних
посівах проводять 3—4 міжрядних обробітки ґрунту з виполюванням бур'янів у
рядках.

На зелений корм і сіно чумизу збирають на початку викидання волотей.
Скошують рослини на висоті 7—8 см, щоб краще відростала отава. На зерно
чумизу збирають роздільним способом наприкінці воскової стиглості. Чумиза
стійка проти обсипання, тому її можна збирати прямим комбайнуванням після
повного достигання насіння.

Могар. Обробіток ґрунту під могар такий самий, як і під суданську траву.
Подібно до суданської трави найбільші прирости врожаю могару мають після
внесення азотних добрив. На чорноземах вносять азотні і фосфорні добрива (40
кг/га діючої речовини), а на супіщаних ґрунтах — повне мінеральне добриво
(N40Р40К30).

Сіють могар після тих самих попередників, що й суданську траву. Могар
на насіння висівають широкорядним способом з міжряддями 45 — 50 см, а на
зелений корм і сіно — рядковим. Норма висіву насіння у лісостепових районах
достатнього зволоження становить 18—20, а в степових — 12—15 кг/га. За
широкорядного способу сівби могару на насіння норму висіву зменшують до
8—12 кг/га. Насіння могару загортають на глибину 2—4 см залежно від
гранулометричного складу і вологості ґрунту.

Щоб поліпшити якість зеленого корму і сіна, збільшити вміст білка в них,
застосовують змішані посіви могару із зернобобовими культурами — соєю,
викою або чиною. На 1 га висівають 12—15 кг могару і 40—60 кг — бобової
культури.

Оскільки могар на початку вегетації росте повільно, за посівами його
треба старанно доглядати. На широкорядних посівах проводять два-три
розпушування ґрунту в міжряддях.

На зелений корм і сіно могар збирають на початку викидання волотей. У
разі запізнення зі збиранням кормова цінність сіна і зеленої маси знижується.
Після скошування могар відростає гірше, ніж суданка. Тому скошують його на
висоті 7—8 см. У посушливих районах мають один укіс могару, а в районах
достатнього зволоження — два укоси. У посушливих районах могар часто
використовують як пасовищну культуру.

На насіння могар збирають роздільним способом у період воскової



стиглості насіння, коли побуріють волоті.
Амарант. Найбільш поширені сорти: Харківський-1, Лєра, Ультра, Сем,

Ацтек, Геліос, Студентський. Вони мають різний вегетаційний період та
напрями застосування, тому є можливість підібрати сорт для любого регіону,
для любих потреб.

Основна вимога до попередників – раннє збирання та відсутність великих
пожнивних решток. Найкращими є однорічні трави, зернові та зернобобові
культури, картопля. Осіння обробка ґрунту полягає у 1-2 лущенні стерні та
глибокій оранці. Мета весняної обробки ґрунту – утримання вологи
боронуванням, боротьба з бур’янами та вирівнювання ґрунту культиваціями
Передпосівна культивація проводиться на глибину до 5 см з подальшим
коткуванням для вирівнювання поверхні ґрунту та отримання дрібнозернистої
його структури.

Насіння амаранту дуже дрібне (вага 1000 насінин – 0,9 г, діаметр – 0,6-0,8
мм), тому у багатьох сільгоспвиробників викликає занепокоєння посів
амаранту. Найкращі результати досягаються при використанні овочевих,
трав’яних сівалок, які дозволяють отримати рівномірні сходи. Але є успішний
досвід використання для посіву амаранту звичайних зернових сівалок Amazone,
Nodet, пневматичних посівних комплексів John deere 1890. Головна мета –
висіяти на гектар 1 000 000 насінин (на момент збирання насіння амаранту
кількість рослин бажано мати 100 000 – 150 000). При вирощуванні найбільш
популярних сильнорослих сортів Харківський-1, Лєра оптимальна ширина
міжрядь – 45 см, 5 рослин на погонному метрі. При цьому досягається
оптимальна площа живлення рослин, максимальна площа листової поверхні,
висота рослин, формування центральної волоті (яка дає основний врожай),
стійкість до вилягання. Можна сіяти амарант з міжряддям 60 та 70 см, але при
цьому також орієнтуючись на 70 000 – 120 000 рослин на гектар. Вирощувати
амарант на зелений корм можна і в звичайних рядових посівах з міжряддям 15
см (практикуються також післяукісні посіви з метою отримання зеленої маси на
корм або для використання амаранту у якості сидерату).

Оптимальні строки посіву різні для регіонів України. В першу чергу слід
зважувати, що сходи амаранту бояться приморозків і тривалого зниження
середньодобової температури (при цьому ростуть повільно і заростають
бур’янами). В південних регіонах України рекомендації такі – до 10 травня (до
15 травня – в центральних, та до 20 травня – в північних) необхідно підготувати
поле до посіву амаранту. Якщо ґрунт прогрівся до 12 С і є достатня кількість
вологи у верхньому шарі, можна сіяти на глибину до 2 см. Якщо температура
ґрунту ще недостатня для швидкого проростання насіння амаранту та
отримання сходів (12-15 С), або бракує вологи для отримання повноцінних
сходів амаранту, боремося з бур’янами, чекаємо опадів, слідкуємо за прогнозом
погоди. Кожен аграрій має знайти той оптимальний момент для посіву
амаранту, який дозволить отримати гарні сходи. Строки посіву амаранту без
втрати майбутнього врожаю можна переносити до 1 червня, а з частковою
втратою майбутньої врожайності – до 15 червня.

Якщо в досходовий період випали опади і на поверхні ґрунту утворилася



кірка, яка може ускладнити появу сходів, необхідно ії зруйнувати за допомогою
кільчастих котків. У випадку сильно завищеної норми висіву та значній
засміченості необхідно боронувати поперек посіву.

За умов дотримання сівозміни можливість ураження сходів шкідниками
(буряковим довгоносиком, попелицею, хрестоцвітою блішкою) є мінімальною,
але не виключена і зростає в південних регіонах. Тому необхідно передбачити
можливість обробки посіву біо-інсектицидом (бітоксибаціліном, гаупсином,
вертициліном). Рекомендуємо обробки проводити з профілактичною метою з
додаванням стимуляторів росту в баковій суміші.

Як тільки чітко позначилися рядки (через 7-10 днів після посіву в
залежності від температури ґрунту та повітря), проводимо на малому ходу
міжрядну прополку глибиною до 5 см. Наступні — через певний період, коли
однорічні бур’яни в міжряддях ще знаходяться у фазі ниточки, враховуючи те,
що на початковій стадії амарант росте повільно і його треба захистити від
негативного сусідства бур’янів.

У фазі 3-4 листочки можна боронувати поперек посіву пружинними
боронами. Якщо площа посіву невелика і є можливість провести ручне
формування густоти рослин, та видалення бур’янів у рядку, слід розглянути цей
ігротехнічний захід. Він окупається.

До змикання рядків необхідно провести підгортання.
Далі амарант відпочиває від людської турботи: піднявся, викинув волоть,

почав формувати та наливати насіння. В період інтенсивного росту йому не
завдадуть суттєвої шкоди ні бур’яни, ні хвороби, ні шкідники.

Збирання врожаю амаранту доцільно проводити, коли насіння повністю
достигає та має вологість 13-18%. Збирається амарант прямим комбайнуванням
жниваркою, обладнаною ріпаковим столом. Зібраний врожай очищується,
досушується до вмісту 10% вологи та зберігається у мішках по 30-50 кг.


