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Вступ 
 

Під програмуванням розуміють розробку та реалізацію 

науково-обґрунтованого комплексу взаємопов’язаних заходів 

при вирощуванні сільськогосподарських культур, своєчасне і 

якісне виконання яких дозволить забезпечити одержання 

запланованих врожаїв з одночасним підвищенням родючості 

ґрунтів. 

Освітня компонента «Програмування врожаю» дозволяє 

систематизувати та узагальнити існуючі положення і розробки 

програмування врожаїв з кількісною оцінкою впливу основних 

факторів навколишнього середовища на продуктивність 

культури. Мета освітньої компоненти  є набуття студентами 

практичних знань щодо науково-обгрунтованого програмування 

росту рослин, практично цілеспрямованої оптимізації 

формування урожаю за допомогою швидкого визначення 

необхідних  заходів і заданих режимів вирощування с.-г. культур.  

Ключові слова: програмування, урожай, 

сільськогосподарські культури, планування врожаїв, культура, 

сорт. 

Здобувач вищої освіти повинен знати: - теоретичні, 

біологічні, економічні, організаційно-технічні основи 

прогнозування і програмування урожайності с.-г. культур; 

- методи і способи прогнозу і програмування; - вплив 

абіотичних факторів та формування врожаїв с.-г. культур в 

залежності від регіону вирощування і методи їх регулювання; - 

вплив технологічних процесів на формування врожаю і пошук 

взаємозв’язків між абіотичними факторами і технологічними 

процесами. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- визначати потенційний та дійсно можливий врожай за 

кліматичним забезпеченням регіону і потенціальних 

можливостей культури; - розрахувати норми добрив і систему їх 

застосування під запланований врожай польових та овочевих 

культур; - скласти баланс і за умов зрошення розробити систему 

повного забезпечення посів польових та овочевих культур 

вологою. 



 

4 

 

Загальна інформація про освітню компоненту та систем 

оцінювання досягнень здобувачів освіти рівня бакалавр 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Агрономія 

Спеціальність 201 Агрономія 

Рік навчання, семестр 3-й рік навчання, 

5- семестр 

Кількість кредитів 4,0 кредитів 

ЄКТС 

Лекції: 24 годин - д. ф. н., 

 6 годин - з. ф. н. 

Практичні/семінари: 24 годин - д. ф. н.,  

4 годин - з. ф. н. 

Самостійна робота: 130 годин  

Курсова робота  30/30  

Форма навчання Денна, заочна 

Форма підсумкового контролю екзамен 

Мова викладання українська 

Розподіл балів за виконання робіт здобувачем освіти рівня 

PhD 

Семестр 1: 

Лекції - 24 год  

Практичні роботи - 24 год Кількість балів 

Самостійна робота - 130 год  

Етапи і принципи програмування 

врожаю 

- 2 год (2 год*) 

10 

Визначення дійсно можливого 

(біологічного) урожаю за елементами 

його структури - 2 год (2 год*) 

10 

Методи визначення потенційної 

врожайності за приходом ФАР - 2 год 

10 

Визначення дійсно можливого врожаю 

за вологозабезпеченістю посівів - 4 год 

10 

Визначення дійсно можливого урожаю 

за теплозабезпеченістю 

10 
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(біокліматичним потенціалом) посівів – 

2 год 

Визначення можливого рівня врожаю 

по ресурсах вологи- 2 год 

10 

Програмування фітометричних 

показників під заплановану 

урожайність - 2 год (2 год*) 

10 

Режим зрошення 

сільськогосподарських культур при 

програмуванні врожаю - 2 год (2 год*) 

10 

Кількісна оцінка вологозабезпеченості 

ґрунтів на осушувально – 

зволожувальних системах- 2 год 

10 

Визначення рівня живлення під 

запрограмований урожай  на 

осушуваних землях- 2 год 

10 

Програмування врожаїв 

сільськогосподарських культур на 

поливних землях.-2 год 

6 

Сумарна оцінка за практичну та 

самостійну роботу 

130 

Модульний контроль 1 20 

Модульний контроль 2 20 

Екзамен (підсумковий контроль) 40  

Сума балів за всі види робіт у 5-му 

семестрі: 

100 

Курсова робота 100 
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Практична робота № 1 Етапи і принципи програмування 

врожаю 

 

Мета роботи: ознайомитись з етапами та принципами 

програмування врожайності сільськогосподарських культур 

 

Теоретичні відомості 

Принципи визначення можливого врожаю 

Багаточисельні експериментальні дослідження і 

узагальнення результатів робіт по фотосинтезу, мінеральному 

живленню, водному режиму, продуктивності культурних рослин, 

використанню посівами ФАР дозволили академіку І. С. Шатілову 

узагальнити екологічні, біологічні і агротехнічні умови 

програмування врожаїв. Він запропонував 10 принципів 

програмування. 

Перші п’ять принципів призначені для визначення 

величини можливого врожаю на основі наступних факторів: 

1 – врахування гідротермічного показника продуктивності 

фітомаси; 

2 – визначення врожайності за коефіцієнтом використання 

ФАР; 

3 – визначення потенційних можливостей культури (сорту), 

що застосовується до тих умов, де планується отримувати 

високі врожаї; 

4 – необхідність на полі, зайнятому рослинами, сформувати 

необхідний (відповідний) фотосинтетичний потенціал; 

5 – необхідність правильного використання основних законів 

(закономірностей) землеробства та рослинництва. 

Всі інші принципи складають технологічну схему 

програмованого вирощування культур: 

6 – розробка системи удобрення з урахуванням ефективної 

родючості ґрунту і потреб рослин в поживних речовинах, що 

забезпечують отримання запланованого врожаю високої 

якості; 

7 – розробка комплексу агротехнічних заходів для кожної 

культури, спрямованих на отримання запрограмованих 

врожаїв; 
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8 – у зрошуваному землеробстві забезпечити потребу рослин в 

оптимальній кількості води, а в звичайних умовах рівень 

врожайності підтримувати виходячи з кліматичних умов, що 

склались; 

9 – забезпечити вирощування здорових рослин, знизити до 

мінімуму негативний вплив шкідників і хвороб на ріст, 

розвиток і врожайність багаторічних культур; 

10 – наявність відповідних експериментальних даних і широке 

використання ЕОМ та математичних приладів, які 

дозволять найбільш точно визначити оптимальний варіант 

комплексу заходів. 

Окрім цих 10 принципів І. С. Шатілов вказує на 

необхідність обов’язкової всебічної економічної оцінки 

розроблюваного комплексу агрозаходів. 

Перераховані принципи поєднують три основні аспекти: 

 агрометеорологічний; 

 агрофізичний; 

 агротехнічний (в основному визначається проблема 

прогнозу і програмування врожаю). 

 

Етапи планування агрозаходів 

Етапи планування агрозаходів виконують у наступній 

послідовності: 

 розраховують для даного поля дійсно можливий урожай 

культури і визначають запланований урожай; 

 для запланованого урожаю розраховують норми 

мінеральних і органічних добрив; 

 для конкретних умов поля обирають технологічну схему 

вирощування культури; 

 технологічна схема доповнюється до максимально 

можливого рівня необхідними агрозаходами; 

 по алгоритму мінімалізації, враховуючи результати 

пунктів 2,3,4 розраховують мінімальний технологічний 

процес вирощування культури на даному полі; 

 для отриманого мінімального технологічного процесу 

визначають характеристики окремих агрозаходів (глибина 

обробітку грунту, норма висіву), а також норми і строки 
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поливів (при зрошенні) та заходи боротьби з бур’янами, 

шкідниками, хворобами; 

 заповнюють технологічний паспорт поля на рік, для якого 

розраховують технологічний процес з включенням усіх 

показників для визначення економічної ефективності. 

 

Прогноз і програмування врожаїв – це науковий 

напрямок, завданням якого є розробка методів цілеспрямованого 

формування розвитку посівів для отримання раніше 

запланованого урожаю. Як підтвердження цих успіхів – є 

результати багаточисельних досліджень, що свідчать про те, що 

планувати і отримувати запланований урожай є можливим. 

Прогноз і програмування врожаїв спирається на досягнення 

великої кількості наук – фізіологія рослин, землеробство, 

рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, метеорологія, 

агрофізика, а також математики, кібернетики та економіки. 

Основна ціль програмування – перехід до широкого 

використання в агрономії кількісних моделей і електронно-

обчислювальної техніки. Використання ЕОМ дозволяє швидко 

проводити обробку інформації про фактори, що впливають на 

ріст рослин і рекомендувати оптимальний варіант агротехнічних 

заходів, спрямованих на отримання запрограмованих врожаїв. 

 

Поняття про планування, прогнозування та програмування 

врожаїв 

Для прогнозу і програмування врожаїв потрібна попередня 

обробка всієї накопиченої різними науками інформації, розробка 

системи мір по отриманню заданого максимально можливого в 

конкретних погодно-кліматичних умовах урожаю, а при 

достатній кількості опадів - повне використання генетичного 

потенціалу вирощуваних сортів. 

Прогноз і програмування врожаїв є досить складним, так як 

потрібно передбачити зміни в природі, знаходити вихід з тих 

випадкових для землеробів складнощів, що пов’язані з погодою. 

Перші дослідження по програмуванню врожаїв були 

проведені відомим селекціонером – А. Г. Лорхом. Суть програми 

А. Г. Лорха – на основі тривалих спостережень вчений склав 
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графік наростання біологічної маси картоплі, потім, залежно від 

цього він регулював живлення, надходження вологи та 

вуглекислий обмін. 

В ті ж роки дослідження з пшеницею озимою проводив 

М. С. Савіцький. На дослідному полі Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки він зібрав по 9,98 т/га зерна. 

Метод прогнозу і програмування ставить перед агрономічною 

наукою якісно нову задачу – заздалегідь визначити кінцевий 

результат досліду і відповідно сформувати його умови. 

Прогноз і програмування врожаїв відображає закономірний 

процес логічного розвитку вчень про урожай, як складну 

функцію багато чисельних процесів і факторів, визначаючих його 

кількісні і якісні характеристики. Цей метод дозволяє заздалегідь 

розрахувати технологічний процес отримання заданого врожаю 

(норму висіву, густоту стояння рослин, площу листків, 

фотосинтетичний потенціал, 

дози добрив, режим зрошення та інше) з урахуванням 

кліматичних умов, генетичного потенціалу сортів і природної 

родючості ґрунтів. 

Прогноз і програмування врожаю спрямовано на 

упорядкування організації агрофітоценозу, як системи для 

досягнення максимальної його продуктивності і включає: 

 завчасне визначення формування врожаю за раніше 

складеною програмою з урахуванням фізико-географічних, 

ґрунтово-кліматичних, економічних умов зони і 

біологічних особливостей рослин; 

 оптимізацію, тобто досягнення максимального врожаю 

високої якості з низькою собівартістю при мінімальних 

затратах праці, часу, матеріально-технічних та інших 

ресурсів; 

 застосування методу математичного планування 

багатофакторних польових досліджень для отримання 

об’єктивної інформації і встановлення закономірностей 

основних факторів формування врожаю; 

 математичне моделювання і розробка програм для ЕОМ; 

 використання ЕОМ; 

 розробка планування агрокомплексів і складання графіків 



 

10 

 

(технологічних карт вирощування сільськогосподарських 

культур в сівозмінах); 

 практичне використання розробленої програми у 

виробничих умовах і уточнення початкових 

функціональних моделей програмування врожаю. 

Фактори життєдіяльності рослин, їх єдність та 

незамінність, закони землеробства 

Вирощування високих запрограмованих врожаїв 

досягається при всебічному обліку й оптимізації факторів 

життєдіяльності рослин протягом вегетаційного періоду і 

складається з таких основних етапів: 

 визначення величини гранично можливого врожаю 

культури для даного району, ґрунтово-кліматичної зони, 

залежно від надходження сонячної радіації та 

використання її посівами; 

 розробки науково-обґрунтованої технологічної програми 

вирощування культури стосовно до фактичних водно-

фізичних і агрохімічних властивостей ґрунту кожного 

поля сівозміни; 

 систематичного контролю за чіткістю виконання заданої 

програми, умовами розвитку рослин у період вегетації за 

допомогою експрес-аналізів, проб рослин та ґрунту. 

На основі отриманих результатів і залежно від умов 

зовнішнього середовища програмування передбачає коригування 

ходу формування врожаю. Науковою основою кількісних методів 

розрахунку при програмуванні врожаїв є теорія фотосинтезу 

зелених рослин. Її суть: інтенсивність поглинання листковою 

поверхнею сонячного світла і вуглекислого газу з кількістю 

утвореної органічної речовини рослини.  

На цій основі розроблена кількісна теорія фотосинтетичної 

продуктивності посівів сільськогосподарських культур. При 

цьому висока інтенсивність газообміну і достатня освітленість 

кожної одиниці листкової поверхні беруться як результат 

правильного формування надземної структури рослинного 

покриву, який забезпечує найкращий розподіл в посіві світла, 

тепла, вологи, повітря. 
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Фотосинтез слугує джерелом енергії і речовин для 

утворення біомаси рослин, але його інтенсивність тісно пов’язана 

з дією ґрунтових факторів. 

Грунт - акумулятор тепла і вологи. Воду рослина потребує 

на протязі всієї своєї вегетації для підтримання певної 

концентрації мінеральних і органічних речовин в тканинах, для 

регулювання температури органів рослин в процесі транспірації. 

Наукове розуміння та практичне використання основних 

законів землеробства в процесі програмування врожаїв 

дозволить, з одного боку, одержати обґрунтовані й надійні дані, 

а з іншого – обґрунтовано зменшити навантаження на умови 

формування запрограмованого врожаю. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Вивчити складові частини включає в себе прогноз і 

програмування врожаю. 

2.Самостійно вивчити фактори життєдіяльності рослин. 

3.Обгрунтувати етапи планування агрозаходів. 

4. Самостійно вивчити етапи отримання високих 

запрограмованих врожаїв. 

5.Опанувати питання: фотосинтез при утворенні біомаси 

рослин. 

 

Практична  робота №2 Визначення дійсно можливого 

(біологічного) урожаю за елементами його структури 

 

Мета роботи: Навчитись визначати дійсно можливі врожаї  

сільськогосподарських культур за їх елементами структури 

 

Теоретичні відомості: 

Кожна сільськогосподарська культура має свої елементи 

структури врожаю. Так, урожай більшості 

сільськогосподарських культур (пшениця, жито, ячмінь, овес) 

визначають за елементами: число рослин перед збиранням, 

продуктивна кущистість, кількість колосків і зерен у колосі, маса 

1000 зерен; урожай кукурудзи - число качанів, їх розміри, число 
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зерен у качані, їхня маса; олійні культури - кількість рослин на 1 

м2; кількість плодів на одній рослині; кількість насінин в плоді; 

маса насінин з однієї рослини; маса 1000 насінин; урожай 

зернобобових культур - кількість бобів, зерен у бобі, їхня маса, 

маса 1000 зерен. 

Збільшення кожного елемента структури врожаю 

обумовлює підвищення загального врожаю. Тому необхідно 

знати, які агротехнічні прийоми, у якому ступені, у який час 

впливають на формування структури врожаю. 

Методика відбору й аналізу зразків для визначення 

структури врожаю 
Для визначення структури врожаю колосових культур за 

один день до початку збирання з кожної ділянки відбирають 

снопові зразки (у чотирьох місцях по 0,25 м2). Після викопки 

рослин їх зв'язують у снопи з етикеткою й підвішують у сухому 

приміщенні. Після просушування в сноповому зразку 

підраховують загальне число рослин, число продуктивних 

стебел, визначають загальну й продуктивну кущистість, 

біологічний урожай. 

Висоту рослин, довжину колосся або волоті, кількість 

колосків у колосі, число зерен у колосі і їхню масу визначають по 

25 рослинам, відібраним без вибору зі снопового зразка. 

Біологічний урожай визначають з тих же снопових зразків. 

При цьому у рослин обрізають корінь, і зразок зважують. Масу 

соломи визначають за різницею: загальна маса снопу мінус маса 

зерна. Результати аналізу снопового зразка записують у таблиці. 

Структура посівів планованої врожайності 
Для планування врожаю необхідно визначити оптимальні 

показники елементів структури врожаю, формування яких 

повинне бути забезпечено комплексом агротехнічних заходів. 

Елементи структури зернових культур по характеру впливу на 

врожай об'єднані умовно в п'ять груп. 

1. Основні елементи, з яких складається будь-який урожай: 

число рослин на одиниці площі перед збиранням, продуктивна 

кущистість, число зерен у колосі (мітелці), маса 1000 зерен. Ці 
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елементи безпосередньо впливають на біологічну врожайність, 

яку можна визначити за формулою: 

 

                                                1000У Р К n М / 10000    ,                        (2.1) 

 

де У  – біологічна врожайність зерна, ц/га, Р  – кількість рослин 

на   м2 перед збиранням, К – коефіцієнт продуктивної кущистості,  

n – число зерен в колосі (волоті), 1000М  – маса 1000 зерен, г. 

Наприклад, щоб одержати 50 ц/га ячменя, варто забезпечити 

формування такої структури врожаю: 

 кількість рослин перед збиранням врожаю на 1 м2 400; 

 продуктивна кущистість 1,5 ; 

 число зерен у колосі 20 ; 

 маса 1000 зерен 41,7 г 

 

У 400 1,5 20 41,7 / 10000 50ц / га     , 

 

Після цього можна розрахувати масу зерна в колосі: 

 

1000В М n /  1000  , 

 

де 1000М  – маса 1000 зерен, г; n  – число зерен у колосі. 

 

В 41,7  20 / 1000  0,83 г   , 

 

2. Елементи, що формують кількість рослин на одиниці 

площі при збиранні: норма висіву, польова схожість, виживання 

рослин, загальна, продуктивна кущистість. 

Польова схожість - кількість рослин у фазі повних сходів, 

виражене у відсотках від числа схожих насінин на одиниці площі. 

Загальне виживання рослин – кількість рослин, що 

збереглися до збирання, виражене у відсотках до числа висіяних 

схожих насінин. 
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При розрахунках біологічного врожаю густота стояння 

рослин - один з найважливіших показників оптимальної 

фотосинтетичної діяльності рослин, її, як правило, визначають по 

польовій схожості. У зв'язку з тим, що деяка частина рослин 

відмирає, для одержання оптимальної кількості рослин до 

збирання й заданого врожаю встановлюють загальну кількість 

виживши рослин. 

Знаючи цей показник, можна розрахувати норму висіву: 

 

              1000Н 10000 Р М / ПП В    ,                     (2.2) 

 

де: H – норма висіву, кг/га, P  – кількість рослин перед 

збиранням, млн./га, B  – виживання, % (звичайно становить у 

нормальні роки 70-80%), ПП  – посівна придатність, %, 1000М  

– маса 1000 насінин, г. 

Наприклад, планова врожайність озимої пшениці 60 ц/га, 

маса 1000 зерен 40 г, маса зерна 1 колоса 1,2 г. Щоб одержати 60 

ц/га зерна до збирання потрібно мати 500 продуктивних стебел 

на 1 м2 (60 ц/га: 1,2 г × 10000), що при продуктивній 

кущистості 1,2 відповідає 4.2 млн. рослин (500 ÷ 1,2 = 420 

рослин). 

При загальному виживанні 75% і посівної придатності 95% 

вагова норма висіву складе: 

 

Н 10000 4,2млн. /  га 40 / 75% 95% 236кг / га      

 

Для розрахунку норми висіву можна використати формулу, 

запропоновану    В. В. Гриценко й В. Е. Долгодворовим: 

 

                    к К СН 1000У / М КВП ,                      (2.3) 

 

де КН  – кількісна норма висіву, млн. схожих насінин на 1 га    У – 

планована врожайність, ц/га, КМ  – маса зерна 1 колоса, г, К  – 

коефіцієнт продуктивної кущистості, В  – виживання рослин, %, 
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сП  – польова схожість насіння, %. 

Підставляючи у формулу відповідні показники, можна 

розрахувати кількісну норму висіву озимої пшениці: 

 

                
Нк 1000 50ц / га / 1,1 1,5

75% 80% 5

   

 
,млн. зерен на 1га 

 

Польову схожість можна прогнозувати в лабораторних 

умовах. Для цього визначають силу росту насіння у судинах або 

у ємностях, заповнених ґрунтом з поля, де буде проведений посів 

з відповідною глибиною заробки насіння при певних 

температурних умовах. 

3. Елементи продуктивності колоса (волоті): число колосків 

у колосі (розвинених й нерозвинених), число зерен у колосі, маса 

зерна в колосі. 

4. Елементи, необхідні для визначення біологічного врожаю 

зерна: кількість продуктивних стебел на одиниці площі перед 

збиранням, маса зерна в колосі (волоті). 

Біологічну врожайність у цьому випадку можна визначити 

за формулою: 

 

                            б кУ С М : 10  .                            (2.4) 

 

де бУ  – біологічна врожайність зерна, ц/га. С  – число 

продуктивних стебел на 1 м2 перед збиранням, кМ  – маса зерна 

1 колоса, г. 

Елементи, що визначають вихід зерна: фактична 

врожайність ц/га, урожайність соломи ц/га, відсоток виходу зерна 

в загальній масі врожаю, втрати зерна при збиранні (різниця між 

біологічним і фактичним урожаєм). 

Методика визначення структури врожаю та розрахунку 

біологічної продуктивності. (на прикладі олійних культур). 

Визначення біологічної врожайності високорослих олійних 

культур (соняшник, рицина) виконують на основі даних урожаю 
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з пробних ділянок, площею 10 м2, що відповідає відрізкам рядків 

довжиною 22,2 метрів погонних (м.п.) при ширині міжрядь 45 см, 

14,3 м.п. — при ширині міжрядь 70 см. 

Обмолотивши снопи з пробних ділянок отримують 

середню врожайність з них та визначають середню біологічну 

врожайність з 1 га. 

Для визначення структури врожаю необхідно встановити 

наступні її елементи: 

для соняшника – кількість рослин на 10 м2; кількість 

кошиків на одній рослині; кількість сім’янок в кошику; маса 

сім’янок з однієї рослини; маса 1000 сім’янок; 

для інших олійних - кількість рослин на 1 м2; кількість 

плодів на одній рослині; кількість насінин в плоді; маса насінин з 

однієї рослини; маса 1000 насінин. 

Отримані дані вносять до таблиці, яку можна скласти для 

кожної олійної культури окремо, а в середньому для всіх олійних 

культур вона може мати вигляд, як у табл.2.4. 

 

Методика визначення структури врожаю та розрахунку 

біологічної продуктивності зернобобових культур 

 

Для визначення біологічної врожайності зернових бобових 

культур необхідно мати сноповий матеріал з облікової ділянки 

площею 0,25 м2. Біологічна врожайність може бути визначена 

простим перерахунком на 1 га середнього врожаю насіння з 

пробних ділянок. Проте, для чіткого уявлення про те, за рахунок 

чого складається отриманий врожай та які заходи сприятимуть 

його збільшенню, необхідно визначити структуру врожаю. 

Структура врожаю зернових бобових культур складається 

з наступних елементів: кількість рослин на одиниці площі; 

кількість бобів на рослині; кількість насінин в бобі; маса 1000 

насінин.  

Під час аналізу снопів необхідно у рослин відрізати корені, 

а надземну масу і окремо – насіння – зважити. 

Завдання 1. Розрахувати біологічну врожайність основних 

зернових культур (таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Біологічна врожайність зернових культур по елементах структури врожаю 

Варіант, культура Кількість 

рослин на 1 

га перед 

збиран- 

ням, млн. 

Продук- 

тивна 

кущис- 

тість 

Клькість 

продук 

тивних 

стебел на 1 

га перед 

збиран- 

ням, млн. 

Число 

зерен в 

колосі, 

шт 

Маса 

1000 

зерен, г 

Маса 

зерна в 

колосі, г 

Біологіч- 

ний 

урожай, 

ц/га 

1.Пшениця озима 3,2 1,3  28 43   

2.Пшениця яра 4,2 1,4  24 40   

3.Жито 4,1 1,2  34 32   

4.Ячмінь ярий 3,5 1,5  22 35   

5.Ячмінь озимий 4,0 1,6  26 38   

6.Овес 3,0 1,1  56 32   
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Завдання 2. Розрахуйте норму висіву пшениці озимої в 

млн. схожих зерен на 1 га й у кг/га на різну плановану врожайність 

(табл. 2.2) 

Таблиця 2.2 

Норма висіву пшениці озимої на запланований урожай 
Варіант, 
запланована 

урожайність, 

ц/га 

Норма 
висіву 

Продуктивна  
кущистість 

Маса 
зерна в 

колосі, г 

Схожість  насіння, 
% 

Чистота 
насіння, 

% 

Загальне 
виживання, 

% млн/га кг/га 

1. 45   1,5 1,30 92 99 80 

2. 50   1,6 1,25 93 98 78 

3. 55   1,7 1,20 94 97 76 

4. 60   1,8 1,15 95 96 74 

5. 65   1,9 1,10 96 95 72 

6. 70   2,0 1,05 97 94 70 

 

Завдання 3. Розрахувати врожайність озимої пшениці при 

різній густоті продуктивного стеблистою й масі зерна з 1 колосся 

(таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3  

Урожайність озимої пшениці залежно від густоти 

продуктивного стеблестою й  маси зерна в колосі, ц/га 
Варіант, маса зерна 

1 колоса, г 

Густота продуктивного стеблестою на 1 м2 

350 400 450 500 550 600 

1. 0,7      + 

2. 0,8     +  

3. 0,9    +   

4. 1,0   +    

5. 1,1  +     

6. 1,2 +      
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Завдання 4. Розрахувати біологічну врожайність олійної 

культури за елементами структури врожаю (див. табл..2.4). 

Таблиця 2.4  

Структура врожаю та біологічна врожайність олійних 

культур 
 

Варіант, 

культура 

Кількість, шт Маса, г Біологічна 

врожайність, 

т/га 
рослин 

на 1 м2 

кошиків або 

плодів на 

одній 

рослині 

насінин в 

кошику або 

плоді 

насіння з 

однієї 

рослини 

1000 

насінин 

1. Соняшник 5,2 1,0 1600  60  

2. Рицина 4,0 150 3  350  

3. Льон 28 40 10  10  

4. Сафлор 500 25 30  35  

5. Гірчиця 100 35 20  4,5  

6. Ріпак 125 50 36  6,3  

 

Завдання 5. Розрахувати біологічну врожайність 

зернобобової культури за елементами структури врожаю (див. 

табл..2.5). 

Таблиця 2.5  

Структура врожаю та біологічна врожайність зернобобових 

культур 
Варіант, 

культура 

Кількість, шт Маса, г/м2 Маса 

1000 

насінин, 
г 

Біологічна врожайність, 

т/га 

рослин 
на 1 м2 

бобів на 
1 

рослині 

насіння 
в 1 бобі 

рослин насіння насіння соломи загальна 

Горох 120 20 8   250    

Соя 80 18 6   270    

Нут 70 25 2   300    

Сочевиця 90 30 2   50    

Квасоля 22 12 5   350    

Чина 75 25 3   120    
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Завдання для самостійної роботи: 

1 Самостійно опанувати методику відбору й аналізу зразків 

для визначення структури врожаю. 

2.Ознайомитись з елементами, що визначають вихід зерна. 

3.Вивчити елементи, що формують кількість рослин на 

одиниці площі при збиранні. 

4.Розрахувати біологічну врожайність. 

5.Вивчити елементи, з яких складається будь-який урожай. 

 

 

Практична робота №3 Методи визначення потенційної 

врожайності за приходом ФАР 
 

Мета заняття: Навчитись визначати потенційно 

можливий врожай за приходом ФАР по кожній окремій зоні. 

Теоретичні відомості. 

Понад 90-95% сухої біомаси рослин становлять органічні 

речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу. Тому 

основний шлях підвищення врожайності – підвищення 

фотосинтетичної продуктивності рослин, а також коефіцієнтів 

використання ФАР. 

Потенційний урожай – це найбільш можливий врожай, 

що визначається біологічними властивостями культури і який 

можна одержати за ідеальних ґрунтово-кліматичних умов. Тобто 

розмір цього врожаю залежить від величини використання ФАР. 

Сумарний прихід ФАР за вегетаційний період, що 

обумовлює рівень потенційно можливої врожайності, 

визначається географічною широтою місцевості. 

Конкретна величина загальної ФАР, яка використовується 

при розрахунку рівнів урожаю, визначається за даними про 

пряму й розсіяну сонячну радіацію за формулою: 

 

                  Q 0,42 S 0,60 D     ,                    (3.1) 

 

де Q  – прихід ФАР, ккал/ га, S' – сума прямої сонячної радіації, 

ккал/га, D'  – прихід розсіяної сонячної радіації, ккал/га. 
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Дані про пряму й розсіяну сонячну радіацію приводяться в 

агрокліматичних довідниках, найбільш точні ФАР по 

конкретному району можуть бути розраховані по даним 

метеорологічної станції або агрометеорологічного поста. 

Потенційна врожайність біологічної маси (ПУ, т/га) може 

бути розрахована за формулою: 

                          ФАР ФАРQ K
ПУ

100 g





,               (3.2) 

 

де ПУ  – потенційна врожайність сухої речовини, т/га, фарQ  – 

прихід ФАР за період вегетації рослин, кДж/га; фарК  – коефіцієнт 

використання ФАР, %, g – калорійність одиниці врожаю 

органічної сухої речовини, кДж/т (табл. 3.1). 

Для переводу одиниць енергії (калорій в джоулі і навпаки) 

користуються наступними коефіцієнтами: 

1кал 4,19 Дж;1Дж 0,24кал.   

Для переходу від урожаю абсолютної-сухої біомаси до 

величини врожаю зерна та іншої продукції при стандартній 

вологості користуються формулою: 

 

         
 

m
ст

100 ПУ К
ПУ

100 W

 



                            (3.3) 

 

де ПУст – урожай зерна або іншої  сільськогосподарської  

продукції при стандартній вологості, т/га; Кт – коефіцієнт 

господарської ефективності врожаю, що показує частку його 

корисної частини в загальній біомасі (табл. 3.1); W – стандартна 

вологість основної продукції, % (табл. 3.1). 

Слід зазначити, що в цьому випадку врожайність є 

господарською. Для визначення біологічної врожайності 

необхідно врахувати не тільки надземну масу, але й кореневу 

систему культури, на формування якої була витрачена сонячна 

енергія. 
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Таблиця 3.1  

Калорійність абсолютно сухої біомаси (g) 

сільськогосподарської продукції, співвідношення основної 

продукції (О) до побічної (П), коефіцієнт господарської 

ефективності врожаю (Кт), стандартна вологість основної 

продукції (W), % 
Культура Продукція Калорійність 

g, кДж×106/т 

Співвідношення 

О:П 

Кт Стандартна 

вологість 

(W), % 

пшениця 

озима 

зерно 18,63 1:1,5 0,40 14 

жито озиме зерно 18,83 1:1,4 0,42 14 

пшениця яра зерно 19,25 1:1,3 0,43 14 

ячмінь зерно 18,51 1:1,1 0,48 14 

овес зерно 18,42 1:1,5 0,40 14 

кукурудза зерно 17,17 1:1,7 0,37 14 

кукурудза силос 16,33 – 1,00 70 

соняшник зерно 18,68 1:4,0 0,20 8 

горох зерно 19,72 1:1,5 0,40 16 

гречка зерно 19,26 1:1,8 0,36 14 

буряк 

цукровий 

коренеплоди 17,71 1:0,6 0,63 80 

буряк 

кормовий 

коренеплоди 16,12 1:0,5 0,67 85 

картопля бульби 18,00 1:0,9 0,53 80 

трави 

багаторічні 

сіно 18,84 – 1,00 16 

капуста 

білокачанна 

(зеленні 

культури) 

товарна 

продукція 

12,45 – 1,00 90* 

плоди та ягоди 

загалом 

товарна 

продукція 

21,20 – 1,00 90* 

* - показник не обмежується стандартом, середній вміст вологи 
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Приклад розрахунку ПУ за приходом ФАР 

Визначити потенційну врожайність ячменю ярого в умовах 

певної  області, якщо сходи були 2 травня, а визрівання культури 

тривало до 28 липня. Вегетаційний період культури складає 29 

днів травня, 30 днів червня та 28 днів липня. 

Розрахуємо прихід ФАР: 

за травень:  29,33 31 29 27 ,44    кДж/см2;    за червень: 30,58 

кДж/см2; за липень:  31,42 31 28 28,38    кДж/см2.  

Отже, в цілому за вегетаційний період прихід ФАР 

складає 
2 8

86 ,4кДж / см ,або 86 ,4 10 кДж/га. 

При коефіцієнті її використання посівом, рівним 4% 

потенційний врожай абсолютно-сухої біомаси дорівнює: 

 
8

6

86 ,4 10 4
ПУ 18,7т / га

100 18,51 10

 
 

 
 

 

Підставимо у формулу 3.3 всі наявні показники, одержимо, 

що при 4%- ному використанні посівами ячменю ярого ФАР в 

умовах цієї зони можна одержати 10,4 т/га зерна при стандартній 

вологості 14%: 

 

 ст

100 18,7 0,48
ПУ 10,4т / га

100 14

 
 


 

 

Отже, результати розрахунків показали, що в умовах певної 

області потенційна врожайність зерна ячменю ярого стандартної 

вологості визначається приходом ФАР за вегетаційний період у 

кількості 86,4×108 кДж/га і при коефіцієнті його використання 

4% дорівнює 10,4 т/га. 

Завдання 1. Розрахувати потенційну врожайність культури 

за приходом ФАР при 5%-му його засвоєнні посівами (заповнити 

табл. 3.2). Зону вирощування та тривалість вегетаційного періоду 

обґрунтувати самостійно. 
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Таблиця 3.2  

Урожай польових культур при 5%-ному засвоєнні ФАР посівами 

 

Варіант, 

культура 

Прихід 

ФАР, 

кДж×108/

га 

Кількість 

енергії, 

акумульованої 

врожаєм, 

кДж×108/га 

Потенційний урожай, т/га 

абсолютно 

сухої 

біомаси 

основної продукції при стандартній 

вологості 

1. Пшениця 

яра 

    

2. Ячмінь 

ярий 

    

3. Овес     

4. Горох     

 

Завдання 2. Розрахувати потенційну врожайність досліджуваної культури за приходом ФАР 

при 3%-му його засвоєнні посівами. 
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Рис. 3.1. Суми фотосинтетично активної радіації (мДж/м2) за вегетаційний період (з 

температурою 5°С)і вище 
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Таблиця 3.3 

Середньомісячні та річні значення ФАР, кДж/см 
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Завдання для самостійної роботи: 

1.Самостійно розрахувати потенційну врожайність 

досліджуваної культури за приходом ФАР. 

2. Визначити коефіцієнти для переводу одиниць енергії 

(калорій в джоулі і навпаки. 

3.Визначити сумарний прихід ФАР. 

4.Самостійно розібратись з визначенням потенційного 

урожаю. 

 

 

Практична робота № 4-5 Визначення дійсно можливого 

врожаю за вологозабезпеченістю посівів 

 

Мета заняття: засвоїти методику визначення дійсно 

можливого врожаю за вологозабезпеченістю посівів. 

 

Теоретичні відомості 
Регламентований законами землеробства вплив зовнішніх 

умов на формування врожаю визначає можливість його 

прогнозування і програмування. Прогнозування можливе, коли 

встановлені важливіші закономірності продукційного процесу. 

Вони дають змогу передбачити, який буде одержаний урожай 

даного сорту або гібриду при визначених меліоративних і 

агротехнічних умовах. 

Прогноз стає програмою, якщо рівні меліоративних і 

агротехнічних заходів заздалегідь визначені в розрахунку на 

заданий урожай, і якщо вони поєднуються з контролем за ходом 

реалізації програми і, при необхідності, корекцією умов 

водопостачання і живлення рослин. 

Програмування можна розглядати як особливий вид 

планування врожаю, при якому, виходячи з установлених 

закономірностей його формування, намічають і розробляють 

активні дії по реалізації наміченої програми. Іншими словами, це 

спосіб впорядкування агрофітогенезу як системи з метою 

досягнення максимальної його продуктивності на основі 

реалізації потенціальних можливостей рослин. 
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За даними І. С. Шатілова (1986), програмування треба 

розглядати як науковий напрям, завдання якого – розробка 

методів цілеспрямованого формування розвитку посівів для 

одержання запланованого врожаю. 

У степових районах України однією з важливих умов, які 

визначають величину максимально можливого врожаю, є 

забезпеченість рослин вологою. Звичайно у всіх довідниках і 

методичних вказівках волога виражається в мм, а в практиці 

землеробства - у т або м3. Для визначення вологозабезпеченості 

рослин у т/га, кількість опадів у мм необхідно помножити на 10, 

тому що 1 мм опадів прирівнюється до 10 т/га. Якщо в 

розрахунок приймається середньорічна кількість опадів, то в них 

використовується тільки 70-80%, а інші становлять 

непродуктивні витрати на стік, випаровування з поверхні ґрунту. 

Дійсно можливий урожай за вологозабезпеченістю 

визначається реально складними ґрунтово-кліматичними 

умовами при повному і своєчасному виконанні всього 

технологічного комплексу вирощування по наступній формулі: 

 

                     прод
W

В

100W
ДМУ

К
 ,                       (4.1) 

 

де WДМУ  - дійсно можливий урожай абсолютно-сухої біомаси 

за середньою багаторічною вологозабезпеченістю, ц/га, продW  - 

запаси продуктивної вологи у шарі грунту 0-100 см, мм, ВК   - 

коефіцієнт водоспоживання, мЗ/т або мм/ц. 

Запаси продуктивної вологи складаються із запасів у шарі 

0-100 см до моменту посіву й корисної частини опадів, що випали 

у період вегетації (на рівнинному рельєфі близько 70%). 

Отже, найбільш простим та поширеним способом 

визначення запасу продуктивної вологи може бути рівняння:  

 

                         прод HW W R   ,                       (4.2) 
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де НW  - запас продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на 

початок  вегетаційного періоду культури, мм; R  - атмосферні 

опади за вегетаційний період культури, мм; µ  - коефіцієнт 

використання атмосферних опадів, який складає 0,7-0,8 . 

При розрахунках по озимих зернових продуктивна волога 

визначається дещо інакше, оскільки при цьому необхідно 

враховувати осінній період вегетації культури: 

 

         прод прод1 HW W W R   ,                        (4.3) 

 

де прод1W – продуктивна волога, використана посівом за осінній 

період (від посіву до припинення вегетації). 

Її розраховують таким чином: 

 

             прод1 H 1 1 KW W R W   ,                 (4.4) 

 

де Н1W – продуктивна волога в метровому шарі ґрунту на період 

посіву, мм; кW  – те саме на дату припинення вегетації, мм; 1R – 

атмосферні опади за осінній період, які можна брати як норму, мм. 

Коефіцієнт водоспоживання є специфічним для кожної 

культури (табл. 4.2) і залежить від кліматичних особливостей 

вегетаційного періоду, рівня ґрунтової родючості, доз добрив та 

інших факторів. 

 

Приклади розрахунку ДМУ за вологозабезпеченістю 

1. Визначити ДМУ ярого ячменю за ресурсами вологи в 

умовах певної території при тривалості вегетаційного періоду з 2 

травня по 28 липня. 

Запаси продуктивної вологи в шарі 0- 100 см на кінець 

квітня становлять 188 мм. 

Середня кількість опадів за вегетацію дорівнює: 

 

 ДМУ 100 312 530 58,9 ц / га    . 
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Отже, ресурси доступної вологи становлять: 

 

   188 177 ,5  0 ,7   312 мм   , 

 

Розрахуємо ДМУ: 

 

 ДМУ 100 312 530 58,9 ц / га    , 

 

Перерахуємо ДМУ зерна озимої пшениці на стандартну 

вологість (14%) за відомою формулою: 

 

                                 ст
ст

100 ДМУ
ДМУ

100 W





.                      (4.5) 

де стДМУ  – урожай зерна або іншої сільськогосподарської 

продукції при стандартній вологості, ц/га; стW  – стандартна 

вологість основної продукції, %. 

 

ст

100 58,3
ДМУ 68,5

100 14


 


. 

 

Таким чином, за нашими розрахунками ДМУст ярого 

ячменю за середньою вологозабезпеченістю певної області 

становить 68,5 ц/га. 

Дані по середній багаторічній сумі опадів по районах 

України й середні багаторічні запаси продуктивної вологи 

представлені в таблицях 4.5 – 4.6. 

Завдання 1. Розрахувати дійсно можливу врожайність 

сільськогосподарських культур за середнє багаторічною 

вологозабезпеченістю. 

Завдання 2. Розрахувати ДМУ сільськогосподарських 

культур в різні за умовами зволоження роки. Результати 

розрахунків внести до таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4  

Урожайність сільськогосподарських культур за 

середнєбагаторічною вологозабезпеченістю 
Культура Запаси 

продуктивної 

вологи перед 

посівом в шарі  

0-100см 

Сума опадів 

за вегетацію, 

мм 

Усього 

вологи, 

мм 

Ресурси 

продуктивноі 

вологи, мм 

ДМУ зерна, ц/га 

      

Таблиця 4.5  

Коефіцієнт сумарного водоспоживання (КВ) на 1 т урожаю 

(при стандартній вологості ), м3 
Культура Межі Середнє значення 

багаторічні трави ( сіно ) 470-550 500 

озима пшениця ( зерно ) 550-660 610 

яра пшениця ( зерно ) 470-550 535 

ячмінь ( зерно ) 500-560 530 

овес (зерно ) 560-620 600 

тритикале 425–500 460 

кукурудза ( зерно ) 500-700 600 

кукурудза ( зелена маса з качанами ) 35-56 45 

кукурудза (силос) 250-350 300 

горох 400–450 425 

люпин 400–450 425 

соняшник 1420-1900 1660 

льон 250–300 275 

гречка 500–600 550 

буряк кормовий (коренеплоди ) 50-70 60 

буряк цукровий (коренеплоди ) 56-110 83 

буряк столовий (коренеплоди) 60-90 75 

картопля ( бульби ) 68-100 84 

томати 150-200 175 

огірки (плоди) 150-200 175 

цибуля (ріпка) 200-300 250 

морква(коренеплоди) 80-120 100 

капуста (качани) 250-300 275 

зеленні культури (капустяні) 600–700 650 
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Таблиця 4.6 

Кількість опадів на території України, мм 
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Таблиця 4.7 

Середнє значення запасів продуктивної вологи у шарі 0–100 см на кінець третьої декади місяця 

під пшеницею озимою, мм 
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Таблиця 4.8 

Середнє значення запасів продуктивної вологи у шарі 0–100 см на кінець третьої декади місяця 

під с-г культурами, мм 

 

 



37 
 

37 

 

 
 



 

38 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Розібратися чим регламентується  вплив зовнішніх умов на 

формування врожаю. 

2.Самостійно розглянути принципи програмування врожаю. 

3.Самостійно обґрунтувати важливі умови, які визначають 

величину максимально можливого врожаю. 

4.Визначити дійсно можливий урожай за вологозабезпеченістю? 

5. З яких факторів складаються запаси продуктивної вологи? 

 

 

Практична робота № 6 Визначення дійсно можливого урожаю за 

теплозабезпеченістю (біокліматичним потенціалом) посівів 

 

Мета роботи: навчитись визначати за методикою дійсно можливий 

урожай. 

 

Теоретичні відомості: 

Урожайність  запрограмованих  посівів  лімітується  нестачею  

не  лише вологи,  а й тепла. Ці  два  чинники  життєдіяльності  рослин  

тісно  пов’язані  між собою. Оцінюючи  кліматично  можливі  

врожаї,  бажано  враховувати взаємозв’язок  цих  факторів.   Усі  

життєві  функції  рослини  відбуваються  за  певного  режиму 

температур.   

Теплову  характеристику  місцевості  умовно  характеризують  

сумою активних  і  ефективних  температур.  Температури,  за  яких  

активно  відбуваються процеси  життєдіяльності  рослини,  

називають  фізіологічно  активними. Температури,  нижче  яких  ці  

процеси  практично непомітні,  називають фізіологічним  мінімумом  

або  нулем. Суму активних  температур  визначають, плюсуючи  

середньодобові  температури  за  ті  дати,  коли  вона  перевищувала 

біологічний  нуль, тобто це сума плюсових  середньодобових  

температур  за період  між  точками  перетину  прямої  біологічного  

нуля  культури  з  кривою графіка  річного  ходу  температур  понад  

біологічний  мінімум.  

Температурний режим місцевості  зумовлюється  її  

радіаційним  балансом  і залежить  від  географічної  широти,  

напрямку  і  крутості схилу,  тривалості світлового  дня,  кількості  

опадів,  альбедо  поверхні  та  інших  факторів.  

Тепловий  режим  у  польових  умовах  піддається  активному  
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регулюванню менше  ніж  режим  вологи,  і  в  багатьох  випадках  є  

лімітуючим  фактором урожайності. 

В  цьому  разі  розрахунок  дійсно  можливої  урожайності  слід 

проводити  за  ресурсами  тепла.  Розрахунок  урожайності  з  

урахуванням  ресурсів тепла  здійснюють  різними  методами. 

Для визначення ДМУ за теплозабезпеченістю або по 

біокліматичному  потенціалу використовують формулу: 

 

                            БКПДМУ S БКП  ,                    (6.1) 

 

де ДМУ  - дійсно можливий урожай, ц/га, S  - коефіцієнт, що 

залежить від рівня культури землеробства й коефіцієнта 

використання ФАР (при ФАРК  1% = 1 т/га, при 2% – 2 т/га). 

БКП біокліматичний потенціал продуктивності рослин 

показує теплозабезпеченість зони й визначається за формулою: 

 

                            n

t 10
БКП К

1000
 

 
.                         (6.2) 

 

де пК  – коефіцієнт біологічної продуктивності, що залежить від 

вологозабезпеченості рослин й являє собою відношення 

максимальної врожайності в умовах достатнього зволоження до 

продуктивності культур в умовах дефіциту вологи ( звичайно 

дорівнює 1,2-1,4 ), t 10С   – сума температур вище 10° С. 

Приклад: Розрахувати  кліматично  забезпечену  урожайність  

(ДМУ),  якщо  сума температур  вище  10°С  на  програмованому  

полі  2500°,  радіаційний  баланс  95 кДж/см2,  ресурси  вологи  –  380  

мм. 

 

БКП   0,25 380 95 2500   2,5 бала    , 

 ДМУ КЗУ при ККД  ФАР 2%  2 

2,5  5 т / га 1000

 


, 

 

Розрахунок  дійсно  можливої  урожайності  в  разі  

обмеженого теплозабезпечення  можна  вести  за  гідротермічним  
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показником  (ГТП), запропонованим  А.М. Рябчиковим: 

ДМУ   22 11 36 380 

95 4 ,19 – 10    102,66 ц / га

   

 
. 

 

Далі  розрахунки  урожайності  основної  і  побічної  продукції  

проводять так,  як  описано  за  визначення  ПУ. Завдання  для  

самостійної  роботи. 

Завдання 1. Розрахувати  кліматично  забезпечену  

врожайність  (ДМУ), якщо  вегетаційний  період  запрограмованого  

посіву  цукрових  буряків  у вибраній за варіантом області  включає  

13  декад,  запаси  продуктивної  вологи становлять  370  мм,  а  

сумарний  радіаційний  баланс  за  період  вегетації 110  кДж/см2. 

Завдання 2.  Розрахувати  кліматично  забезпечену  

врожайність  (ДМУ), якщо  сума  ефективних  температур  (>  5° С)  

для  озимої  пшениці  за  вегетацію становить  2100°,  а  запаси  

продуктивної  вологи  в  ґрунті  150  мм.  

Завдання  3.  Розрахувати  ДМУ  для  сільськогосподарських 

культур за біокліматичним  потенціалом  та гідротермічним  

показником,  якщо  запаси  продуктивної  вологи  в  метровому шарі  

ґрунту  становлять  130-160  мм.  Отримані  дані  занести  до  таблиці. 

Приклад розрахунку. Сума температур, що необхідна для 

формування врожаю озимої пшениці сягає 1600°С , коефіцієнт 

використання  ФАР – 3% S 3 т / га . 

 

БКПДМУ 3 1,2 1600 1000 5,8т / га      

 

Таблиця 6.1 

Основні агрокліматичні показники природних зон України (за 

К.Т. Логвиновим, 1976 р.) 
Зона Теплозабезпеченість Кількість 

опадів, мм 

БКП 

Σ t > 1 0 Основний 

період ве- 

гетаціі з t> 

10 

Лісостепова 2400-3200 146-188 500-600 2,44 – 3,20 

Степова 2800-3450 160-199 350-500 2,80 – 3,45 
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Завдання для самостійної роботи: 

1. Чим лімітується урожайність  запрограмованих посівів? 

2. Чим характеризують теплову  характеристику місцевості? 

3. Чим зумовлений температурний режим місцевості? 

4. Самостійно  розрахувати  урожайність  з  урахуванням  

ресурсів тепла. 

5.Самостійно розрахувати  кліматично  забезпечену  

урожайність. 

 

 

Практична робота №7 Визначення можливого рівня врожаю 

по ресурсах вологи 

 

Мета роботи:  оволодіти методикою визначення рівня урожаю 

по ресурсам вологи. 

 

Теоретичні відомості 

Осушення як вид гідротехнічних меліорацій має на меті 

оптимізацію водно-повітряного режиму перезволожених ґрунтів. 

При цьому проблема полягає в тому, щоби відвести надлишок води 

з ґрунту не тому, що вона є шкідливою для рослин, а тому, що лише 

таким чином можна створити умови для забезпечення оптимального 

повітряного режиму ґрунту.  

Відомо, що оптимальна вологість ґрунту для переважної 

більшості сільськогосподарських культур знаходиться в межах НВ - 

65-75%, що, як правило, забезпечує його оптимальну аерацію. На 

осушуваних землях для створення сприятливого водно-повітряного 

режиму необхідно, щоб кореневмісний шар ґрунту, який в цих 

умовах повинен складати 0,5 м, знаходився в постійному 

гідравлічному зв’язку з зоною інтенсивного капілярного підняття 

підґрунтових вод.  

Установлено, що така умова можлива при підтриманні рівня цієї 

води на конкретно визначеній глибині, яку називають нормою 

осушення (Но). Слід відзначити, що з розвитком кореневої системи, 

тобто з віком культури, значення цих величин змінюється (табл.7.1). 
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Таблиця 7.1 

Середні значення норми осушення, см 
Сільськогосподарські 

культури 

Передпосівний 

період 

Перший 

місяць 

вегетації 

Інша частина 

вегетації 

Зернові ярі 45-50 70-80 70-90 

Зернові озимі 70-80 70-80 70-90 

Конопля 50-60 70-85 85-105 

Картопля, цукровий 

та кормовий буряк 

70-80 85-100 90-100 

Овочі, соняшник, 

кукурудза на силос 

50-60 70-80 80-100 

Трави на сіно 40-50 50-60 60-75 

Трави на випас 50-60 65-70 70-80 

 

Зрозуміло, що виконання цих умов можливе тільки на 

системах подвійного регулювання – осушувально-зволожувальних 

та осушувально-зрошувальних. Хоча в деяких випадках (на важких 

за механічним складом ґрунтах) вистачає тільки осушувальної 

системи, оскільки проблема може полягати лише у своєчасному 

відводі надлишкової води. Крім того, в окремих випадках 

вирішальну роль в оптимізації водно- повітряного режиму ґрунтів 

можуть відігравати агромеліоративні заходи (планування поверхні, 

вузько загінна оранка, грядово-гребнева технологія, аераційне 

кротування тощо), які застосовують самостійно або на фоні 

вибіркового дренажу. 

Для визначення можливого рівня врожаю по ресурсах вологи 

(КУВ) на осушуваних землях з регульованим водно- повітряним 

режимом використовують відому залежність з деяким доповненням: 

 

                     в

ПВ ВН А G
ПУ

К К

 
  ,              (7.1) 

 

де: ВН  – запас продуктивної вологи в шарі 0,5 м на початок 

вегетаційного періоду, мм; А  – атмосферні опади, які 

потрапляють у розрахунковий шар ґрунту ) 0,8( – 1,0  , мм; G – 

кількість вологи, що потрапляє у верхній (0,5 м ) шар ґрунту за 

рахунок капілярного підтоку з підґрунтових вод, мм. 
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Найбільш складною для визначення є величина G . При 

відсутності експериментальних даних ця величина може бути 

визначена на основі залежності А.Ф. Авер’янова: 

 

                              

n

о вег
кр

Н
G Е 1 Т

Н

 
   

 
 

,             (7.2) 

 

де 0Е – максимальне добове водоспоживання (випаровуваність), яке 

визначається в кожних конкретних умовах експериментально чи 

розрахунковим методом, мм/доб.; Н  – фактична середня глибина 

залягання ріння підґрунтових вод, м; n  – показник ступеня, який 

для торфових ґрунтів складає 1, а для мінеральних -2; вегТ  – 

вегетаційний період культури (сходи – визрівання), діб; Нкр – 

критична глибина залягання рівня підґрунтових вод, при якій 

починається помітне їх випаровування, м. 

Критична глибина залягання підґрунтових вод кількісно 

дорівнює висоті капілярного підняття (табл.7.2). 

Визначившись з продуктивною вологою (ПВ) і прирівнюючи її 

до сумарного водоспоживання (Е), визначають можливий урожай

 ПКУ . Слід відзначити, що оскільки в кінцевому рахунку 

подальші визначення частіше за все проводять для умов середнього 

року, то і продуктивну вологу можна визначити для цих умов. 

Приклад розрахунку. За вегетаційний період ярого ячменю в 

умовах середнього року випадає 176 мм опадів (А). 

Таблиця 7.2 

Середня висота капілярного підняття підґрунтових вод у 

різних ґрунтах [66] 

 
Грунти Висота ефективного капілярного 

підняття, см. 

Супіщані 50-60 

Легкосуглинисті 90-150 

Середньосуглинисті 150-220 

Важкосуглинисті 220-300 

Глинисті 250-350 

Торф слаборозкладений 40-60 
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Торф середньорозкладений 50-70 

Торф сильнорозкладений 65-85 

Запас продуктивної вологи в шарі 0,5 м становить 98 мм (ВН). 

Фактична середня глибина залягання підґрунтових вод - 0,75 м (Н), 

кН  1,7 м . При максимальному добовому водоспоживанні 3 

мм/доб. (е0) і вегетаційному періоді 87 діб  вегТ  маємо: 

2
0,75

G 3,0 1 87 82
1,7

 
     

 
, мм 

ПВ 98 176 1,0 82 356     , мм 

 

Із залежності маємо: 

 

   в

В 264
КУ 10,2

А ПВ 382 356
  

 
, т/га 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.В яких межах знаходиться оптимальна вологість ґрунту для 

переважної більшості сільськогосподарських культур? 

2. Який на осушуваних землях для створення сприятливого 

водно-повітряного режиму має бути кореневмісний шар? 

3. Як визначають можливий рівень врожаю по ресурсах вологи? 

4. Як співвідносяться критична глибина залягання підґрунтових 

вод  та висота капілярного підняття? 

5. Як можна визначити для умов середнього року продуктивну 

вологу? 

 

 

Практичне заняття № 8 Програмування фітометричних 

показників під заплановану урожайність 

 

Мета роботи: засвоїти принципи програмування із 

застосуванням фітометричних показників 

 

Теоретичні відомості 

Важливою умовою максимального використання ФАР є 

формування у посівах оптимальної площі листкової поверхні. А.О. 



 

45 

 

Ничипорович зазначає, що для цього потрібно, щоб площа листків 

швидко наростала і досягала 40-50 тис.м2 на 1 га посіву. За 

формування на будь-якому з етапів життя посіву занадто великої 

площі листків ФАР поглинається листками верхнього ярусу, а 

листки нижніх ярусів перебувають в умовах недостатньої 

освітленості, паразитують за рахунок продуктів асиміляції листків 

верхнього ярусу.  

В тих випадках, коли агротехнічний фон високий і площа 

листків досягає 50-60 тис. м2 на 1 га, дальше підвищення 

урожайності пов’язане з вирішенням більш складних, ніж 

агротехнічні, завдань, зокрема, пов’язаних із просторовим 

розміщенням листкового апарату рослин. 

Оптимальною вважається така площа листків, що забезпечує 

максимальний газообмін у посіві. Вона залежить від виду культури, 

сортових особливостей, інтенсивності надходження ФАР і 

становить 4-6 м2/м2, тобто 40- 60 м2/га залежно від мети 

вирощування культури. Більша вона у культур із меншими 

витратами на дихання і малою інтенсивністю радіації 

пристосування. Для характеристики тривалості фотосинтетичної 

роботи посіву за період вегетації або за міжфазний період 

використовують такий показник – як фотосинтетичний потенціал 

посіву (ФП) (м2/га). днів, фотосинтетичний потенціал об’єднує два 

показники : площу листя і час їх роботи. Розраховують 

фотосинтетичний потенціал за формулою: 

 

         
   2 31 2 Л ЛЛ Л

ФП Т Т ...
2 2


     ,              (8.1) 

 

де ФП  – фотосинтетичний потенціал, тис. м2/га×діб; 

1 2 3Л , Л , Л ,– площа листків на початку і в кінці періоду, тис. 

м2/га;  Т  – тривалість періоду, діб Сумарну потужність листкового 

апарату посіву характеризує фотосинтетичний потенціал (ФП). Він 

являє собою суму площ листкової поверхні за всі дні вегетації або 

як добуток середньої площі листків на 1 га за вегетацію (ЛСР) на 

кількість днів активної вегетації (ТВ). 

 

                                                     СР ВФП Л Т  ,                    (8.2) 
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Підрахунки показують, що кожний метр листкової поверхні 

ФП озимої пшениці забезпечує 1,5-3,0 г зерна, жита – 1,3-2,5, 

кукурудзи – 2-3,5 г зерна, 13-20 г зеленої маси, ячменю – 1,5-3, 

гречки – 1,2-1,7, гороху – 1,5-2,5, сої – 1,2-2,1 проса – 1,3-2,7, 

картоплі – 8-10 г бульб, буряків - 10-20 коренеплодів, льону – 2-3 г 

соломи.  

За цим показником можна розрахувати фотосинтетичний 

потенціал для запрограмованої урожайності, а з його допомогою – 

середню та максимальну площу листкової поверхні посіву: 

 

                                         

ФП

У
ФП

М
 ,                               (8.3) 

 

де, ФП  – фотосинтетичний потенціал, млн. м2/га×діб; У  – 

урожайність, т/га; МФП  – продуктивність 1 м2 листкової поверхні 

ФП , г/м2.  

Якщо ФП ЛСР ТВ  , то середня площа листків 
ФПЛСР 

ТВ
 . Емпірично встановлено, що оптимальне 

наростання листкової поверхні спостерігається тоді, коли 

максимальні її розміри більші середніх за вегетацію в 1,83 разу. 

Звідси максимальна площа листків ЛМ   1,83 ЛСР  . 

Показником проходження фотосинтезу є кількість пластичних 

речовин на одиницю листкової поверхні, що їх нагромаджує посів. 

(ЧПФ).ЧПФ визначають за формулою: 

 

                                 2 1

1 2

В В
ЧПФ

Л Л





 ,                      (8.4) 

 

де, ЧПФ  – чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2. діб; 1 2В , В  

– абсолютна суха маса врожаю в кінці і на початку періоду 

визначення Важливо створювати сприятливі умови не тільки для 

формування біологічного врожаю, а й господарсько-цінної його 

частини, бо не всі частини рослини рівноцінні та однаково 

використовуються.  
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Для характеристики цієї величини користуються коефіцієнтом 

господарської ефективності врожаю: 

                                о
ГС

Б

У
К

У
 .                              (8.5) 

де, 0У – величина урожаю основної, тобто господарсько-цінної 

частини, ц/га; БУ  – урожайність загальної біомаси, ц/га. 

Завдання 1. Розрахувати чисту продуктивність фотосинтезу 

соняшнику, якщо площа листкової поверхні у фазі утворення 

кошику склала 30,3 тис. м2/га, у фазі цвітіння – 35,6 тис. м2/га, у фазі 

повної стиглості 19,1 тис. м2/га. Вміст сухої речовини у рослинах 

соняшнику становив у фазу утворення кошику 28,6 ц/га, у фазу 

цвітіння – 75,2 ц/га, у фазу повної стиглості – 130,8 ц/га. Тривалість 

періоду утворення кошику – цвітіння – 22 доби, цвітіння –повна 

стиглість – 55 діб.  

Завдання 2. Розрахувати фотосинтетичний потенціал 

соняшнику, якщо площа листкової поверхні у фазі утворення 

кошику склала 28,7 тис. м2/га, у фазі цвітіння – 38,1 тис. м2/га, у фазі 

повної стиглості 120,2 тис. м2/га. Тривалість періоду утворення 

кошику – цвітіння – 19 діб, цвітіння –повна стиглість – 51 доба. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Самостійно вивчити  фітометричні показники. 

2. Вивчити що є умовою максимального використання ФАР? 

3. Вивчити яка площа листової поверхні є оптимальною? 

4.Самостійно розрахувати чисту продуктивність фотосинтезу 

сільськогосподарської культури 

5.Самостійно розрахувати фотосинтетичний потенціал 

сільськогосподарської культури. 

 

 

Практична робота № 9 Режим зрошення сільськогосподарських 

культур при програмуванні врожаю 

 
Мета заняття: Навчитись визначати сумарне водоспоживання і 
розраховувати зрошувальні і поливні норми за програмованими 
врожаями окремих сільськогосподарських культур. 
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Теоретичні відомості 

Розробка й освоєння науково - обґрунтованого режиму 

зрошення - один з найважливіших факторів програмування врожаїв 

сільськогосподарських культур. Для планування й раціонального 

керування режимом зрошення необхідно враховувати такі основні 

показники: 

 чутливість культури до забезпечення вологою по етапах 

органогенезу рослин; 

 сумарне водоспоживання; 

 кліматичні умови зони й погодні умови вегетаційного періоду; 

 фізичні властивості ґрунту й меліоративну обстановку на 

зрошуваному масиві; 

Спосіб поливу й технічні характеристики дощувальних 

машин: водозабезпеченість зрошуваної ділянки й інші фактори. 

Біологічну основу режиму зрошення становить сумарне 

водоспоживання, під яким розуміють кількість води, що 

витрачається на транспірацію рослин і випаровування з поверхні 

ґрунту. 

Сумарне водоспоживання коливається в значних межах й 

обумовлюється погодними умовами, сортовими особливостями, 

водозабезпеченістю рослин, рівнем агротехніки й інших факторів. 

При розробці режиму зрошення в першу чергу 

встановлюють величину сумарного водоспоживання. Вона може 

бути визначена по формулі: 

 

                                             Е 0,1Кв У  ,                        (9.1) 

 

де Е  - сумарне водоспоживання за вегетаційний період, мЗ/га;  вК  -

коефіцієнт водоспоживання, мЗ/т; У  - запрограмований урожай, 

г/га. 
За даними наукових установ степової зони коефіцієнти 

водоспоживання посівами кукурудзи з рівнів урожаю 90-100 ц/га 
становлять 550-650 мЗ/т.  

При витраті води на 1 т зерна 600 мЗ загальне водоспоживання 
складе 6000 мЗ/га:  

 

                        Е 0,1 600 100 6000    ,                    (9.2) 



 

49 

 

 

У посушливих умовах України така кількість води на 50-65% 

забезпечується за рахунок поливів. 

Сукупним показником режиму зрошення є зрошувальна норма, 

(мЗ), що дається під всі поливи за період зрошення на 1 га. При її 

розрахунку враховують кількість опадів ( мЗ ) за вегетаційний період, 

ресурси води в активному шарі ґрунту й при близькому заляганні 

ґрунтових вод, кількість вологи, що вони можуть дати рослинам. 

Розрахунок ведуть по формулі: 

 

                        зр н к грМ Е 10 А W W W     ,                  (9.3) 

 

де зрМ .-зрошувальна норма, м3,га; А  -кількість атмосферних опадів 

за вегетацію, мм; Е  -сумарне водоспоживання,м3/га; 10- коефіцієнт 

використання опадів ( 0,4-0,8 ); нW  - запас води в активному шарі 

ґрунту на початку вегетації, м3/га; кW  -запас води в активному шарі 

ґрунту наприкінці вегетації, м3/га; грW  - кількість вологи, 

використовуваної програмованим урожаєм із ґрунтових вод  - м3/га. 
Прийнято вважати, що ґрунтові води можуть бути використані 

рослинами, якщо залягають на глибині не більше 3 м.   
Запаси води на період початку вегетації й наприкінці вегетації 

( при збиранні) розраховуються по формулах: 

 

                                     нW 100 h а Wп    ,                                (9.4) 

                                     кW 100 п а Wк    ,                       (9.5) 

 

де: h  - глибина кореневмісного шару ґрунту, м; а  - середня об'ємна 

маса цього шару ґрунту , т/μЗ ( г/смЗ ); пW  - вологість ґрунту на 

початок вегетації ( посіву або посадки ), % від абсолютно сухого 

ґрунту; кW  - вологість ґрунту наприкінці вегетації (при збиранні ), % 

від абсолютно сухого  ґрунту. 

Глибина кореневмісного шару ґрунту для окремих культур 

становить:  Овочі- 0.40-0.45м, Коренеплоди- 0.6 м, Зернові- 0.7-0.8 

м, Багаторічні трави- 0.95-1.0 м. 
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При подачі води на поле відбувається її випаровування, 

спостерігаються втрати з поверхні у зв'язку зі стоком і т.д. Звичайно 

ці втрати на рівні 10-15%. У зв'язку із цим розраховують 

зрошувальну норму брутто по формулі: 

 

                                 бр. нетто кМ М : К ,                              (9.6) 

 

де Кк- коефіцієнт корисного використання зрошувальної води (0.85- 

0.90). 

Вона залежить від особливостей зрошуваної культури й фази 

її розвитку, глибини кореневмісного шару який підлягає 

зволоженню, гранулометричного складу й водно-фізичних 

властивостей ґрунту, способу поливу. 

Протягом вегетації величини поливних норм міняються. При 

поливі по борознах поливна норма становить 600 - 1200 м3/га що 

перевищує дійсну потребу рослин у воді; при поливі дощуванням 

можна регулювати цю величину в широких межах (100 - 600 м3/га), 

поливи проводять частіше. 

При імпульсному дощуванні, краплинному й внутрішньо-

ґрунтовому зрошенні можливе проведення поливів відповідно до 

водоспоживання рослин. 

Величина поливних норм залежить як від вологості ґрунту в 

передполивний період, так і від заданої глибини що зволожують. 

Норму кожного поливу необхідно встановлювати згідно з 

водно - фізичними властивостями ґрунту по формулі: 

 

                           
 

н
П

100 h V
П

Вн Вф

K




  
 ,                      (9.7) 

 

де нП -поливна норм, м3/га; h  -глибина що зволожують 

(розрахункового шару, м); V  -об'ємна маса ґрунту для шару h , г/см3; 

нВ  -гранична польова вологоємність для шару h, % до сухої маси 

ґрунту; фВ  -фактична вологість ґрунту шару h перед поливом, % до 

сухої маси ґрунту;   пК  -коефіцієнт використання поливної води. 

Коефіцієнт використання поливної води (КП) - змінна 
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величина, що залежить від способу полива, погодних умов, 

властивостей ґрунту, рельєфу й ін. При проведенні поливів 

дощуванням величина його становить: -навесні 0,9 - 0,7, -улітку 0,8 

- 0,6, -восени 0,7-0,85. 

Методи оперативного керування режимом зрошення засновані 

на встановленні в основному вологості ґрунту. Відомо кілька 

способів її визначення: термостатно - ваговий, електрометричний, 

нейтронний, радіометричний, тензометричний та ін. 

Відповідно до біофізичного методу, розрахунок витрати 

ґрунтової вологи, строків і норм поливу проводять по двох формулах: 

                                   Е t 0 ,1tс а / 100   ,                   (9.8) 

                                    Е t 0 ,1tс 1 а / 100    ,                (9.9) 

 

де Е  -сумарне випаровування за розрахунковий період (доба,, декада 

й ін.), мЗ/га; t  -сума середньодобових температур повітря за 

розрахунковий період, С , а  -середня відносна вологість повітря за 

розрахунковий період, %.  

Завдання 1. Визначити сумарне водоспоживання 

сільськогосподарських культур при рівні запрограмованої 

врожайності 100-200 ц/га для зернових культур, 600-1000 ц/га для 

цукрового і 600-1600 для кормового буряка , 500-1000 ц/га картоплі, 

користуючись даними таблиці про коефіцієнти споживання (Таблиці 

9.1 та 9.2 ). 

Завдання 2. Користуючись даними таблиць 9.3-9.5, розрахувати 

зрошувальні норми для озимої пшениці, кукурудзи , сорго в різні по 

водозабезпеченості роки. 

 

Таблиця 9.1 

Орієнтовні коефіцієнти водоспоживання основних 

сільськогосподарських культур (В.Д. Муха, В.А. Пелипец, 1988 ), 

мЗ/т 

Культури Полісся Лісостеп Степ 

Озимі зернові 425-500 550-700 900-1000 

Ярі зернові 435-550 600-800 1000-11000 

Кукурудза на 

зерно 

- 400-500 550-700 



 

52 

 

Кукурудза на 

зелену масу 

110-115 125-135 140-160 

Цукровий 

буряк 

110-115 125-135 140-160 

Картопля 110-115 68-90 140-160 

Капуста пізня 70-80 70-80 150-170 

Капуста 

рання 

80-90 - - 

Томати - 90-110 150-170 

Огірки - 140-160 150-170 

Морква 80-120 140-160 - 

 

Таблиця 9.2 

Коефіцієнти водоспоживання польових культур, мм/ц, середні 

дані 

Культура Вологий рік Середній рік Посушливий 

рік 

Озима пшениця 350-450 450-500 500-525 

Озиме жито 400-425 425-450 450-550 

Яриця 400-435 435-465 465-500 

Ячмінь 375-425 435-500 500-530 

Овес 435-480 480-530 530-590 

Кукурудза (зерно) 250-275 275-300 300-325 

Картопля 150-175 175-200 200-225 

Буряк цукровий 80-100 100-120 120-140 

Кукурудза (силос) 80-90 90-95 95-105 

Вико - овес 100-110 110-120 120-130 

Багаторічні 

трави (сіно ) 

500-550 550-600 600-700 

Коноплі 520-530 530-600 600-650 

Баштанні 100-170 170-200 200-220 

Просо 220-250 250-270 270-290 

Гречка 350-400 400-450 450-500 
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Таблиця 9.3 

Сумарне водоспоживання зернових культур у південному Степу, 

м3/га ( В.А. Писаренко , 1990 ) 

Культура Рік забезпечення Без зрошення При зрошенні 

Озима 

пшениця 

Вологий 4095 4336 

Середній 3789 5180 

Средньосухий 4090 5470 

Кукурудза Вологий 3204 4183 

Середній 3442 4750 

Средньосухий 3204 5390 

Сорго Вологий 3479 4065 

Середній 534 4089 

Средньосухий 2047 4731 

Таблиця 9.4 

Орієнтовні значення ПДВ для різних ґрунтів 

Типи ґрунтів % від ваги сухого ґрунту % пористості 

Глина 28-30 75-80 

Суглинок важкий 23-28 65-75 

Суглинок середній 20-23 55-65 

Суглинок легкий 16-12 50-60 

Супісь 10-15 40-50 

 

Таблиця 9.5 

Розрахункові значення підпитки ґрунтовими водами, мЗ/га  (Е.Д. 

Коренюк, 1980 ) 

Ґрунти Глибина залягання ґрунтових вод, м 

1,0-1,5 1,5-2,0 2,5-3,0 

Легкі піщані 800-100 - - 

Легко суглинкові 1000-1200 500-800 - 

Середньо суглинкові 1200-1400 700-900 - 

Важко суглинкові 1500-1800 1000-1200 600-800 

Глинисті 2000-2500 1400-1600 100-120 
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Таблиця 9.6 
Передполивна вологість ґрунту для 

окремих культур ( Е.Д. Коренюк, 1980) 

Культура Нижня оптимальна межа вологості грунту, % від 

ПДВ, для різних ґрунтів 

Важкі Середні Легкі 

Пшениця, просо, 

овес 

75 70 65 

Цукровий буряк 80 75 65 

Кукурудза 75 70 70 

Багаторіч. трави 75 70 65 

Овочі 80 75 70 

Зернобобові 75 70 65 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Визначити сумарне водоспоживання 

2.Розрахувати  зрошувальні і поливні норми 

3.Самостійно вияснити в яких межах коливається сумарне 

водоспоживання  і чим воно обумовлене? 

4. Розібратися яким показником режиму зрошення є є зрошувальна 

норма? 

5.Яка глибина кореневмісного шару ґрунту для окремих культур? 

 

 

Практична робота № 10 Визначення рівня живлення під 

запрограмований урожай  на осушуваних землях. 

 

Мета роботи: оволодіти методикою визначення рівня живлення 

рослин під запрограмований урожай. 

 

Теоретичні відомості 

На цей час відомо два методи визначення необхідного рівня 

живлення культури під запрограмований урожай, які в принципі не 

відрізняються від загальноприйнятих, проте мають деякі 

особливості в підходах і структурі. 

Балансовий метод. Розрахунки на базі цього методу є 

типовими, проте ряд авторів вважають за доцільне спочатку 
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визначитися з врожаєм, який може бути сформований за рахунок 

природної родючості ґрунтів, а потім розрахувати необхідний рівень 

додаткового живлення. 

Урожай, який можна одержати за рахунок існуючого вмісту в 

ґрунті поживного елемента по аналогії з попереднім, визначають як: 

 

                                       

е
е г

е
е

Г К
МУ

100 С





,                        (10.1) 

 

де: е
е гГ , К  - вміст у ґрунті поживного елемента та коефіцієнт його 

використання, кг/га, %; еС  - винос поживного елемента з урожаєм, 

кг/ц. 

Так визначають можливий урожай по кожному з елементів (N, 

Р, К), і найменший із них вважається дійсно можливим (ДМУ). 

Якщо можливий урожай виявляється нижчим за необхідний 

(У ), то визначають необхідну додаткову кількість елемента добрив 

(Де) з відомих умов: 

                           
 е пр е

е е
г

100 С У МУ
Д

К

  
 ,                      (10.2) 

 

де е
гК  - коефіцієнт використання елемента з добрив, % ( табл. 10.3). 

Слід зазначити, що азотні добрива на торфових ґрунтах не 

застосовують, тому що цього елемента в ґрунті достатньо для 

формування запрограмованого врожаю. 

Використання азоту на осушених мінеральних ґрунтах досягає 

60-70% (мінеральні форми) і 35-55%, що легко гідролізується (табл. 

10.1). 

Таблиця 10.1 

Використання сільськогосподарськими культурами поживних 

речовин з мінеральних добрив на осушуваних землях 

Грунти 

Р2 О2 К2 О N 

просап

ні 

зерно

ві 

просап

ні 

зерно

ві 

просап

ні 

зерно

ві 

Суглинк

ові 
8-12 5-10 20-25 15-20 40-50 40-50 
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Супіщан

і та 

піщані 

12-16 8-12 25-30 20-25 40-50 35-40 

Торфові 20-30 15-25 45-55 40-50 - - 

 

Приклад. Визначити дійсно можливий урожай ячменю (ДМУ) 

на торфових ґрунтах та норму добрив (якщо це необхідно) для 

формування врожаю 35 ц/га (У). Запаси в ґрунті складають: фосфору 

195,0 кг/га, калію - 162,5 кг/га. Коефіцієнт використання Р2О5 

становить 20% (Кр
г), К2О - 45% (Кк

г). Винос врожаєм складає: Ср = 

1,2 кг/ц, Ск= 2,7 кг/ц (додаток). 

З умови (ґрунти осушені, торфові) маємо, що ресурсами азоту 

і вологи врожайність не обмежується. Із залежності  одержуємо: 

 

р

195,0 20
МУ 32,5

100 1,2


 


  ц/га 

Р
К

162,5 45
МУ 27 ,1

100 2,7


 


 ц/га 

 

Таким чином, за даних умов дійсно можливий урожай ячменю 

складає 27,1 ц/га і обмежується вмістом у ґрунті калію. 

Для формування врожаю 35,0 ц/га необхідно внести 

додатково: 

 

 
р

100 1,2 35,0 32,5
Д 16

19

  
   кг д.р./га 

 

 
К

100 2,7 35,0 21,7
Д 50

43

  
   кг д.р./га 

 

Емпіричний метод. Цей метод враховує бонітет ґрунту, 

кількість внесених мінеральних та органічних добрив, виробничі 

умови та технічний рівень водорегулювання . 

Величина запрограмованого врожаю на основі даного методу 

визначається із залежності: 
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 м м о в вод

пр

Б Ц Д О К К К
У

100

     
  ,           (10.3) 

 

де Б, Ц  - бонітет ґрунту з врахуванням особливих ознак та його 

ціна по врожайності культури (Табл. додаток 1); мД  -  доза 

внесених мінеральних добрив (повного мінерального живлення), кг 

д.р./га; мО  - окупність мінеральних добрив приростом врожаю, ц/ц 

(додаток, табл. 49); оК  - поправочний коефіцієнт на пряму дію та 

післядію органічних добрив (Табл. додаток 3,7); водК  - 

поправочний коефіцієнт на технічний рівень водорегулювання 

(Табл додаток. 3); 

 

                    
фдос

в
п.м. дос

УУ
К : 1,5

У У
       ,                      (10.4) 

де вК  -  поправочний коефіцієнт на виробничі умови;  досУ  - 

середня багаторічна врожайність культури у дослідних наукових 

установах при оптимальних дозах добрив, ц/га (додаток, табл. 4,9); 

пмУ  - потенційно можлива врожайність культури при повному 

ресурсному забезпеченні, ц/га (додаток, табл. 49); фУ  - фактична 

середня (за 5-10 років) врожайність культури в даному господарстві, 

ц/га. 

Зрозуміло, що такий метод розрахунку значно повніше 

попереднього враховує не тільки об’єктивні, але й суб’єктивні 

фактори, які впливають на ефективність використання добрив. 

Однак істотний його емпіризм вимагає, як зазначають автори, 

уточнення кількісної характеристики складових в кожних 

конкретних умовах. Крім того, слід відзначити, що розрахунки за 

цим методом можуть бути як прямими, так і зворотніми. Тобто в 

даному випадку можна визначати як можливий урожай при заданих 

умовах, так і визначитися з деякими умовами, необхідними для 

формування запрограмованого врожаю. 

З іншого боку, коректність цього методу розрахунку можлива 

лише при внесенні мінеральних добрив, тобто при мД 0 . Таким 



 

58 

 

чином, емпіричний метод не дозволяє визначити запрограмований 

урожай при застосуванні тільки органічних добрив. 

Приклад. Визначити можливий урожай картоплі на 

осушуваних закритим дренажем дерново-підзолистих супіщаних 

середньокислих ґрунтах, якщо буде внесено мінеральних добрив 200 

кг д.р./га  мД  і 15 т/га гною  оД . Урожайність картоплі в даних 

умовах складає: п.мУ  = 350 ц/га; досУ  = 290 ц/га; 
ф

У  = 200 ц/га. Із 

довідкових даних (додаток, 3 - 9) маємо, що бонітет ґрунту дорівнює 

26 балів (Б), а з врахуванням його кислотності (поправочний 

коефіцієнт складає 0,85) він буде: Б = 26x0,85 = 22 бали; Ц = 350 

кг/бал; Ом = 50 ц/ц; оК  = 1,34; водК  - 1,0; 

 

в

290 200
К : 1,5 1,29

350 290
   , 

 
пр

22 350 200 50 1,34
У 1,0 1,29 272

100

   
    .  ц/га 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно визначити рівень живлення під запрограмований 

урожай 

2. За будь яким методом визначити рівень живлення під 

запрограмований урожай 

3.Обгрунтувати чому на торфових ґрунтах не застосовують 

азотні добрива? 

4.Самостійно емпіричним методом визначити запрограмований 

урожай. 

5. За допомогою балансового методу  визначити запрограмований 

урожай. 

 

 

Практична робота № 11. Кількісна оцінка вологозабезпеченості 

ґрунтів на осушувально – зволожувальних системах. 

 

Мета роботи: оволодіти методикою кількісної оцінки 

вологозабезпечення ґрунтів. 

 

Теоретичні відомості 
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Особливістю регулювання вологості ґрунтів на осушувально – 

зволожувальних системах є те, що кореневий шар ґрунту постійно 

повинен знаходитись у гідравлічному зв’язку з зоною інтенсивного 

капілярного підживлення із ґрунтових вод. 

На супіщаних і піщаних ґрунтах зона підживлення над рівнем 

ґрунтових вод складає від 20 до 50 см, на суглинистих від 75 до 150, 

на важких суглинках - більше 150 і глинах - до 350, на торфових 

низинах від 50 до 80 см. 

Тому оцінку вологозабезпеченості сільськогосподарських 

культур рекомендується вести по формулі: 

 

                         n к
в

в

W P П
У

К

 
  ,                               (11.1) 

де вУ  -врожай, сформований ресурсами вологи, ц/га; nW  -  запаси 

продуктивної вологи в 0,5 метровому шарі при проростанні, мм; Р  

- сума опадів за період вегетації культури, мм; кП  - кількість 

вологи, яка поступає в 0,5 метровий шар за рахунок капілярного 

підняття, мм; вК  -  коефіцієнт сумарного водоспоживання, мм/ц. 

Кількісна оцінка вологозабезпечення ґрунтів на осушувальних 

системах односторонньої дії і богарних землях. 

Особливістю програмування урожаїв в таких умовах є те, що 

обмежуюча дія ФАР на рівень урожаю ще не проявляється, однак її 

використання обмежується лімітуючими факторами, частіше всього 

регулюємими поживними речовинами і екстенсивно регулюємими - 

водою. Прогнозування врожаїв здійснюється в два етапи. Перший 

етап - ведуть розрахунок можливого врожаю культур по 

вологозабезпеченості; Другий етап — розраховують можливий 

врожай культур по вихідній родючості. 

1. Розрахунок можливого врожаю по вологозабезпеченості 

рослин: 

Урожай основної продукції рекомендується розраховувати по 

формулі, ц/га: 

                   
 

 

2

ст
СТ

100 W P
У

Кв S 100 W




 
 ,                        (11.2) 

 

де W - сума запасів продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 



 

60 

 

весною, мм(таблиця 10.1); Р - сума опадів за вегетаційний період 

культури, (таблиця Д. 6); Кв - коефіцієнт водоспоживання у 

культури, мм/ц (таблиця Д.3); S - сума складових співвідношень 

основної і побічної продукції (якщо культуру вирощують на сіно, 

силос, то величина 5 з формули виключається) (таблиця Д.2); Wст - 

стандартна вологість, %. 

Приклад. Весною в метровому шарі грунту було 220 мм 

продуктивної вологи, за вегетаційний період випало 165 мм опадів. 

На 1ц біомаси ячменю використовується  500 ц води. Сума 

складових (8) рівна 2.2. Підставивши ці значення у формулу 

отримаємо: 

2

ст

100 ( 220 165 )
У 40,7

500 2,2( 100 14 )


 

 
ц/га, 

 

зерна при стандартній вологості, а саме, такий врожай зерна ячменю 

можна отримати при даних метеорологічних умовах. 

2. Розрахунок можливого врожаю по вихідній родючості ґрунту: 

Розрахунковий рівень врожаю який може забезпечити родючість 

грунту без внесення добрив, рекомендується визначити за 

формулою, т/га: 

                      ж

г

С d КВЖ h
У

B 100

  



,                         (11.3) 

де: жС  - вміст елемента живлення в розрахунковому шарі, мг/100 г 

Таблиця 11.1 

Продуктивні вологозапаси основних типів ґрунтів  
(по Н. Т. Іовенко), 1960,  К. Т.Логвинову, 1976. 

Тип ґрунту Різновидність 
Щільність,скла

дення, г/см3 

Діапазон доступної 

вологи в шарі 0-100 

см,мм Дерново - Зв’язні 1,61-1,65 100-105 

підзолисті Супіщано - пилуваті 1,60-1,67 150-160 

 

Супіщано -

легкосуглинисті 
1,47-1,50 180-190 

Середньо - 

суглинисті 

1,29-1,32 135-150 

Важко - суглинисті 1,36-1,42 150-175 

Дерново - 

підзолисті 

 

Супіщані 

Глинисто - піщані 

1,66-1,81 

1,62-1,64 
140-178 

            145-150 
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Перегнійно 

- Середньосуглинисті 1,60-1,64 140-160 
карбонатні 

Сірі лісові Легко суглинисті 1,28-1,30 160-190 

 Середньо суглинисті 1,40-1,44 160-180 
Чорноземи Легко суглинисті 1,23-1,25 

1,30-1,33 

155-160 

140-145 опідзолені Середньо суглинисті 
Чорнозем 

потужний 

Легко суглинисті 

Важко суглинисті 

1,18-1,20 

1,21-1,22 

130-140 

160-165 

Чорнозем Легко суглинисті 1,30-1,42 145-155 

південний Середньо суглинисті 1,50-1,54 145-161 

Каштанові Легко суглинисті 1,50-1,52 150-170 
 Середньо суглинисті 1,42-1,45 160-180 

Каштанові Середньо суглинисті 1,42-1,50 160-180 

солонцюват

і 

Важко суглинисті 1,48-1,52 140-155 
Торфові 

низинні 
Середньозольні 0,17-0,30 160-220 

Примітка: Вологозапаси торфових грунтів приведені для шару 0-50см. 

грунту;  d - щільність ґрунту, г/мм3; КВЖ  - коефіцієнт використання 

елемента живлення з ґрунту, %; h - потужність розрахункового 

шару, см; Вг  - господарський винос елемента живлення конкретної 

культури, кг/т. 

Показник Сж  приймають по картограмі або по результатам 

агрохімічного аналізу, показники господарського виносу із таблиці. 

Приклад. Необхідно визначити можливий врожай ячменю на 

дерново - глеєвому супіщаному ґрунті. В орному шарі (0-20 см) 

міститься 4,5 мг на 100 г грунту легкогідрололізуючого азоту; 3,5 мг 

– Р2О5 і 9 мг – К2О. 

Визначимо можливий урожай ячменю по: 

 

Азоту:            N

4 ,5 1,3 50 20
У 23,4

25 1000

  
 


  ц/га, 

 

Фосфору:     
P 52

O

3,5 1,3 10 20
У 8,3

11 100

  
 


 ц/га, 

 

Калію:         
2К

9 1,3 25 20
У о 26 ,6

22 100

  
 


 ц/га. 
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Із розрахунків видно, що при вирощуванні ячменю на дерново 

– глеєвому грунті можна отримати урожай не більше 8,3 ц/га, так як 

фосфор знаходиться в першому мінімумі і виступає лімітуючим 

фактором. Якщо запланований урожай 26 ц/га, то необхідний 

мінімум витрат, тобто виконання часткової програми за рахунок 

внесення в грунт азотних і фосфорних добрив.  

У випадку, коли планується урожай 40 ц/га, тобто виконання 

програми мінімум в повному об’ємі, що дозволяє 

вологозабезпеченість, то в дерново - глеєвий грунт необхідно внести 

розраховані на запланований урожай азотні, фосфорні і калійні 

добрива при високій культурі землеробства. З’ясувавши лімітуючі 

фактори урожайності культур ,потрібно провести розрахунки 

програмованого урожаю на рівень ДМУ. 

Завдання 1. Розрахувати можливі врожаї культур сівозміни по 

вологозабезпеченості, вмісту грунті поживних елементів і рівень 

ДМУ. 

Завдання 2. Визначити фактор, який лімітує величину 

урожаю. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Самостійно провести кількісну оцінку вологозабезпечення 

ґрунтів на осушувальних системах односторонньої дії 

2. Самостійно оцінити вологозабезпечення ґрунтів на богарних 

землях. 

3. Самостійно  поетапно кількісно оцінити вологозабезпечення 

ґрунтів при програмуванні врожаїв? 

4.Самостійно розрахувати можливий врожаю по 

вологозабезпеченості рослин. 

5. Самостійно розрахувати можливий урожай по вихідній 

родючості грунту. 

 

 

Практична робота № 12. Програмування врожаїв 

сільськогосподарських культур на поливних землях. 

 

Мета роботи: оволодіти методикою прогнозування врожаїв 

певних культур на поливних землях. 

 

Теоретичні відомості. 
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Регламентований законами землеробства вплив зовнішніх 

умов на формування врожаю визначає можливість його 

прогнозування і програмування. Прогнозування можливе, коли 

встановлені важливіші закономірності продукційного процесу. 

Вони дають змогу передбачити, який буде одержаний урожай 

даного сорту або гібриду при визначених меліоративних і 

агротехнічних умовах. 

Прогноз стає програмою, якщо рівні меліоративних і 

агротехнічних заходів заздалегідь визначені в розрахунку на 

заданий урожай, і якщо вони поєднуються з контролем за ходом 

реалізації програми і, при необхідності, корекцією умов 

водопостачання і живлення рослин. 

Програмування можна розглядати як особливий вид 

планування врожаю, при якому, виходячи з установлених 

закономірностей його формування, намічають і розробляють 

активні дії по реалізації наміченої програми. Іншими словами, це 

спосіб впорядкування агрофітогенезу як системи з метою 

досягнення максимальної його продуктивності на основі реалізації 

потенціальних можливостей рослин. 

За даними І. С. Шатілова (1986), програмування треба 

розглядати як науковий напрям, завдання якого – розробка методів 

цілеспрямованого формування розвитку посівів для одержання 

запланованого врожаю. 

Перші дослідження по програмуванню врожаїв знаходимо в 

працях учених М.С. Савицького по зернових культурах (1938, 1948), 

Г.П. Устенко та ін. (1971), А. Г. Лорха по картоплі (1974). 

При переході від неполивного до зрошуваного землеробства 

створюються сприятливі умови для регулювання в широких межах 

матеріальних умов життя рослин згідно з їх вимогами. Це є 

надійною основою прогнозу і програмування врожаїв. 

Рівні врожайності.  

Залежно від стану наукових знань і матеріально-технічних 

можливостей можуть бути намічені для досягнення різні рівні 

врожайності: потенційна (ПУ), яка відповідає граничним 

біологічним можливостям культури, її сорту або гібриду, і приходу 

фотосинтетично активної радіації (ФАР); дійсно можлива 

(ДМУ)‑найбільш можлива при існуючих метеорологічних і 

ґрунтових умовах; урожайність у виробництві (УВ), яка відповідає 

матеріально-технічним можливостям господарства (Тоомінг, 
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1978).Маючи дані по калорійності біомаси рослин і приходу ФАР, 

можна наближено визначити потенційний урожай за формулою: 

 

                       ДМУ а БКП                                    (12.1) 

 

де ДМУ  – дійсно можливий урожай, обмежений ресурсами тепла, 

ц/га; а – коефіцієнт, який встановлюється емпірично. У 

розглянутому прикладі а= 9,52 : 2,8 = 3,4. 

У сучасних умовах БКП, який становить 2,8, на півдні України 

відповідає дійсно можливій урожайності кукурудзи близько 100 ц/га 

зерна. 

Урожайність сільськогосподарських культур у значній мірі 

залежить від властивостей ґрунту, його особливостей. При 

програмуванні врожаю важливо визначити початковий його рівень, 

який визначається родючістю ґрунту і кліматом. З цією метою для 

кожного агроґрунтового району, області визначають 

середньозважений бонітет ґрунту і ціну бала. 

Бонітування – порівняльна оцінка ґрунтів за родючістю при 

сучасній технології і сортових особливостях культур. Воно 

ґрунтується на багаторічній урожайності культурних рослин, які 

вирощують без удобрення і подивів. Враховують також 

найважливіші об'єктивні властивості ґрунту – механічний склад, 

ступінь зми-тості, засоленості, огнеєння. 

Ціну бала визначають поділом урожаю, одержаного за 

рахунок родючості ґрунту без застосування добрив, на 

середньозважений по області бонітет ґрунтів даної культури. Рівень 

родючості виражається виведенням показника бонітету на ціну бала. 

 

Урожай у виробництві. Ресурсне програмування. 
Залежно від наявності в господарстві добрив і зрошувальної 

води розраховують можливі прирости врожаю порівняно з 

початковим. Це принцип поточного ресурсного програмування, 

різні варіанти якого розглядаються нижче. 

Розглянемо приклад нормативного планування врожаю з 

урахуванням ресурсів господарства для умов темно-каштанових 

ґрунтів Херсонської області. 

За даними Інституту ґрунтознавства і агрохімії УААН, 

бонітувальний показник (Б) цього ґрунту 60, ціна бала (Ц) озимої 
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пшениці – 0,39 ц/га, їх виведення характеризує родючість ґрунту без 

внесення добрив і зрошення: 

 

Б Ц 60 0,39 23,4ц / га     

 

Господарство має можливість провести три поливи 

(передпосівний, у фазі виходу в трубку і колосіння) зрошувальною 

нормою 1200 м3/га. 

Коефіцієнт продуктивності зрошення або окупність урожаєм 

1 м3/га води становить за нормативними даними 1,5 кг. Отже, за 

рахунок зрошення приріст урожаю буде становити  

 

   1200 –  1,5  1800кг  18 ц/га. 

 

Ресурси господарства дають можливість внести під озиму 

пшеницю добрива в нормі 200 кг/га (N120P80). 

Окупність урожаєм озимої пшениці 1 кг поживних речовин 

добрив при вирощуванні цієї культури при зрошенні на темно-

каштановому ґрунті становить 8 10 кг (дані ІЗЗ). Беремо для 

розрахунку 8 кг зерна на 1 кг поживних речовин.  

Всього за рахунок добрив приріст урожаю буде становити: 

 

200 8 1600 кг   або 16 ц/га. 

 

Запланований урожай виразиться величиною: 

 

П
У 23,4 1,5 1 8 2 23,4 1,5

1200 8 200 23,4 18,0 160 57 ,4ц / га

       

     
 

 

де 
П

У – запланований урожай, ц/га; 1 – зрошувальна норма, м3/га; 

2  - кількість поживних речовин добрив, кг/га. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Самостійно розрахувати норми добрив на додаткове 

збільшення врожаю в умовах оптимального режиму зрошення. 
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2.Самостійно розрахувати урожайності по компенсації 

винесення поживних речовин і витрата води запланованим 

урожаєм. 

3.Самостійно розрахувати урожайності за її збільшеннями на 

одиницю вимірів провідних факторів 

4.Спрогнозувати загальні умови ефективного програмування 

врожаїв.  
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ДОДАТКИ 

Таблиця Д.1 

Шкала бонітетів ґрунтів на богарі. 

Примітка: для всіх культур, що вирощуються на зрошувальних землях, вводиться 

коефіцієнт ефективності зрошення, рівний 1,4. 

 

Шифр 

агрогрупи Грунти 
Середній 

бал 

53є Чорноземи 

потужні мало гумусні важко суглинисті і легко 

суглинисті 

66 

54е Потужні середньо гумусні легко глинисті. 67 

55е Потужні слабо змиті легкоглинисті 62 

56е Потужні середньо змиті легкоглинисті 43 

58е Звичайні середньо гумусні легкоглинисті 65 

60е Звичайні мало гумусні легкоглинисті 61 

61е Звичайні мало гумусні важкосуглинисті 60 

65е Звичайні слабо змиті важкосуглинисті 55 

       66е      Звичайні середньо змиті легкоглинисті 45 

71е Південні важко суглинисті і легкоглинисті 58 

74е Південні слабо змиті важкосуглинисті 54 

75е Південні середньо змиті легкоглинисті 42 

76е Південні сильно змиті легкоглинисті 35 

    85е 87е Не солонцюваті слабо-, сильно змиті 

важкосуглинисті 
54-38 

107е Темно - каштанові 

кінцевосолонцюваті важкосуглинисті 
54 

110е Слабо змиті важкосуглинисті 50 

111е Середньо, сильно змиті важкосуглинисті 37 

122е 

Лугово – чорноземні слабо солонцюваті 

легкоглинисті 
65 

133е 

Лугові 

Заплавні слабо солонцюваті легкоглинисті 65 

134е Не солонцюваті легкоглинисті 68 
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Таблиця Д. 2 

Співвідношення основної і побічної продукції  

сільськогосподарських культур  
Культура Продукція Співвідношення 

основної і 

побічної 

продукції 

Частка корисної частини 

врожаю 

Пшениця озима Зерно 

Солома 

1,0 

1,5 

0,4 

0,6 

Пшениця яра Зерно 

Солома 

1,0 

1,5 

0,4 

0,6 

Жито озиме Зерно 

Солома 

1,0 

2,0 

0,33 

0,66 

Ячмінь Зерно 

Солома 

1,0 

1,2 

0,45 

0,55 

Овес Зерно 

Солома 

1,0 

1,3 

0,43 

0,57 

Кукурудза Зерно 

Солома 

1,0 

2,0 

0,33 

0,66 

Просо Зерно 

Солома 

1,0 

1,3 

0,43 

0,57 

Гречка Зерно 

Солома 

1,0 

1,5 

0,4 

0,6 

Сорго, рис Зерно 

Солома 

1,0 

2,0 

0,33 

0,666 

Люпин, боби, рапс Зерно 

Солома 

1,0 

2,0 

0,33 

0,66 

Горох Зерно 

Солома 

1,0 

1,5 

0,4 

0,6 

Бавовник Волокно 

Стебло 

1,0 

2,4 

0,29 

0,71 

Бавовник Волокно 

Стебло 

1,0 

2,4 

0,29 

0,71 

Льон довгунець 
Волокно 

Стебло 

1,0 

6,0 

0,14 

0,86 
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Продовження таблиці Д.2 

Соняшник Насіння 

Стебло 

1,0 

2,6 

0,28 

0,72 
Цукровий буряк, 

картопля 

Коренеплоди 

Гичка 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

Буряк кормовий, 

морква, турнепс, 

бруква 

Коренеплоди 

Гичка 

1,0 

0,6 

0,63 

0,37 

Конюшина, 

тимофіївка, 

середела, 

еспарцет 

Сіно   

Капуста, огірки, 

томати 

Товарна 

продукція 

  

Примітка. Стандартна волога: зернових культур -14%; багаторічних трав 

на сіно -16%; бульб картоплі - 80% і гички - 85%, кукурудзи на силос - 70%, 

зеленої маси вико - вівсяної суміші - 65%, капусти і інших овочевих - 82%.  

 

Таблиця Д.3 

Коефіцієнти водоспоживання для основних 

сільськогосподарських культур 

Культура 

Коефіцієнт водоспоживання, м3/т 

Зона 

зрошення 

' Зона осушення 

На мінеральних 

грунтах 
На тофових грунтах 

Озима пшениця 900-1250 450-500 - 

Озиме жито - 425-450 1410-1470 

Яра пшениця 1100-1400 400-465 - 

Ячмінь 1100-1400 435-500 1330-1340 

Овес - 500-550 1130-1850 

Просо 900-1250 - - 

Рис (затоплений) 1500-2500 - - 

Горох, квасоля 1120-1450 850-900 70-90 

Сорго 800-1000 - - 

Соняшник 1120-1450  - 

Кукурудза на 

зерно 

630-860 500-600 - 

Кукурудза на 

силос 

630-860 44-65 40-50 
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Продовження таблиці Д.3 

Картопля 150-170 110-115 80-100 

Цукровий і 

кормовий буряк 

90-120 110-115 70-90 

Морква - 80-120 70-80 

Бавовник 2500-2700 - - 

Льон - 300-310 - 

Конопля 500-600 580-620 - 

Капуста 75-100 80-90 І 

і Огірки 110-130 120-200  

Томати 80-120 150-200 - 

Люцерна (сіно) 350-540 - - 

Люцерна (насіння) 6000-8500 - - 

Багаторічні трави 

(сіно) 

- 600-650 380-450 

Багаторічні трави 

(пасовище) 

- 150-165  

Однорічні трави 500-750   

 

   Таблиця Д.4 

Сумарна ФАР, млрд. ккал/га 

Метеорологічн

і 

станції 

Місяці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ленінград 0,02 0,08 0,23 0,39 0,58 0,66 0,63 0,44 0,28 0,11 0,03 0,01 

Рига 0,04 0,12 0,30 0,44 0,66 0,71 0,69 0,51, 0,33 0,15 0,60 0,04 

Смоленськ 0,07 0,15 0,39 0,40 0,58 0,66 0,68 0,49 0,32 0,17 0,08 0,05 

Мінськ 0,08 0,15 0,36 0,46 0,69 0,74 0,70 0,54 0,35 0,19 0,08 0,05 

Куйбишев 0,12 0,20 0,43 0,61 0,75 0,83 0,76 0,64 0,38 0,21 0,11 0,08 

Київ 0,12 0,13 0,36 0,47 0,69 0,77 0,77 0,63 0,43 0,25 0,12 0,08 

Житомир 0,14 0,20 0,39 0,49 0,70 0,75 0,74 0,6 0,44 0,27 0,10 0,08 

Ковель 0,12 0,20 0,41 0,50 0,69 0,77 0,72 0,60 0,45 0,26 0,09 0,08 

Рівне 0,13 0,21 0,40 0,52 0,70 0,77 0,76 0,64 0,44 0,27 0,10 0,08 

Суми 0,11 0,21 0,39 0,52 0,70 0,74 0,76 0,66 0,46 0,25 0,10 0,08 

Ужгород 0,14 0,20 0,45 0,56 0,73 0,77 0,79 0,68 0,49 0,32 0,14 0,09 

Львів 0,14 0,23 0,40 0,53 0,73 0,75 0,77 0,65 0,46 0,29 0,12 0,10 

Кишинів 0,14 0,21 0,40 0,53 0,72 0,80 0,86 0,67 0,51 0,32 0,13 0,11 

Астрахань 0,13 0,24 0,36 0,54 0,71 0,78 0,76 0,69 0,54 0,32 0,17 0,10 
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Таблиця Д.5 

Терміни вегетації 

Культури 
Період вегетації 

Зона осушення Зона зрошення 

Пшениця озима 
10.09-1.12+ 

          1.03-20.08 

20.09-1.12+ 

1.03-1.08 

Пшениця яра 20.03-20.08 10.03-20.07 

Жито озиме 
1.09-1.12+ 

1.03-10.08 
- 

Ячмінь, овес 20.03-20.08 10.03-10.07 

Кукурудза 

На зерно  1.05-30.09 

На силос 10.05-30.08 1.05-10.08 

Просо, сорго 10.05-30.10 1.05-30.09 

Рис - 20.05-1.10 

Горох 20.03-30.06 10.03-20.06 

Люпин, боби 20.03-20.07 - 

Льон довгунець 15.04-15.07 - 

Соняшник - 15.03-15.07 

Картопля 15.04-15.08 1.04-1.08 

Коренеплоди 10.04-1.10 1.04-20.09 

Багаторічні трави 10.03-1.10 1.03-1.09 

Люцерна - 1.03-1.09 

Капуста 20.04-20.09 1.04-1.09 

Однорічні трави               20.03-1.09 1.05-10.09 

 

 

Таблиця Д.6 

Середньобагаторічні опади, мм 

Метеорологі

чні 

станції 

Місяці Вцілому 

за р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Ленінград 35 32 29 34 44 59 61 80 61 51 44 39 569 

Рига 32 28 24 33 42 60 78 71 60 53 47 38 566 

Москва 34 32 38 33 49 65 77 73 57 53 44 42 597 

Київ 39 38 41 45 56 72 74 66 46 44 48 41 610 
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Продовження таблиці Д.6 

Житомир 32 29 31 38 53 66 78 75 50 41 43 34 570 

Луцьк 26 27 29 35 53 77 78 71 49 40 35 33 553 

Рівне 29 29 30 34 52 67 77 72 47 42 40 32 551 

Суми 31 26 29 37 48 64 76 64 41 44 43 37 540 

Львів 35 38 38 48 64 89 99 83 52 47 44 41 678 

Полтава 27 24 26 34 45 66 65 54 32 42 36 34 489 

Вінниця 25 26 24 41 59 74 72 69 44 41 37 32 544 

Ужгород 54 49 45 50 62 91 78 79 60 62 60 62 752 

Одеса 31 28 22 27 35 49 36 32 28 36 34 33 391 

Краснодар 52 52 50 50 64 58 45 38 51 58 58 64 640 

 

Таблиця Д.7 

Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами 

Культура Вид продукції 

На 1 т основної продукції з урахуванням 

побічної, кг 

N Р2О5 К2О 

а б а б а б 

Мінеральні ґрунти 

рунти 

 
Озима пшениця Зерно 37 38 13 15 26 25  

Озиме жито те ж 31 29 14 12 26 21 

Яра пшениця  38 42 

12 11 

25 15 

Ячмінь - 29 27 13 11 25 16 

Овес - 28 32 13 14 29 28 

Кукурудза - 34 40 12 15 37 45 

Рис - - 21 - 81 - 27 

Гречиха - 30 - 15 - 40 - 

Горох - 66 66 16 15 20 19 

Просо *  33 34 10 9 34 29 

Люпин *  68 - 19 - 47 - 

Вика *  65 67 14 14 16 17 



 

73 

 

Продовження таблиці Д.7 

Вико-вівсяна  

суміш 

суміш 

* 49  14  23  

       

Горохово-

вівсяна 

суміш 

* 65 
 

14 
 

22 
 

       

Картопля Бульби 5 5 2 2,2 9 8 

Цукровий буряк Коріння 6 5 2 1,3 7,5 5 

Соняшник Насіння 60 57 26 29 186 114 

Соя Те ж 71 - 16 - 18 - 

Рапс озимий - 49 - 23 - 30 - 

Лен довгунець  106 - 53 - 93 - 
волокно 80 - 40 - 70 - 

 Насіння 20 - 10 - 15 - 
Коноплі Волокно 200 - 62 - 100 

 

Бавовник Сирець - 45 - 15 - 50 

Буряк столовий Коріння 2,7 - 1,5 - 4,3 - 

Огірки Плоди 1,7 1,8 1,4 1,5 2,6 2,7 

Томати Плоди 2,5 2,7 0,4 0,5 3,6 3,7 

Капуста Качан 3,4 3,5 1,3 1,5 4,4 4,5 

Кукурудза на 

силос 
Наземна маса 4 2,5 1,5 1 5 3,5 

       
Соняшник на 

силос 
Наземна маса 3 

 
1 

 
6 

 

       

Однорічні 

трави 
Те ж 1,4 - 1,6 - 4,8 - 

Люпин * 4 - 1 - 1,8 - 

Озима рож * 2,5 - 1,2 - 4 - 

Горох * 7 7 2 1,5 5 2 

Багаторічні 

трави 
*  3,7 - 1,5 - 3,9 - 

Люпин Сіно 29 - 5 - 17 - 

Конюшина Те ж 20 - 6 - 15 - 

Люцерна  26 26 7 6 15 14 

Тимофіївка * 16  7  24 - 
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Конюшина+ 

Тимофіївка 

* 18 - 6 - 18 - 

Вика * 23 - 6 - 0 - 

Однорічні 

трави 

* 
21 - 4,5 - 19 - 

Багаторічні 

трави 
* 17 - 6,3 - 19 - 

Природні 

сінокоси 

* 17 - 7,1 - 18 - 

Буряк кормовий Коренеплоди 6,5 4 1,5 1,2 8,5 * 

Морква Коренеплоди 3,2 3,2 1,6 1 5 5 

          Торфові грунти 

Кукурудза Наземна маса 3,3 - 0,9-1 - 2,8-3,2 - 

Кормовий 

буряк 
Коренеплоди 4,0-4,7 - 0,8-1,2 - 3,7-3,9 - 

Морква Коренеплоди 2,0-4,0 - 0,8-1,1 - 3,5-4,0 - 

Картопля Бульби 3,9-4,4 - 0,9-1,3 - 4,5-5,6 - 

Капуста Качани 3,2 - 0,7-0,8 - 2,4-3,0 - 

Однорічні 

трави 
Наземна маса 4,2 - 0,8-1,2 - 3,2-4,0 - 

Багаторічні 

трави 

Наземна маса 

Сіно 

4,2-5,9 

19-26 

 
1,1-1,4 

5,0-6,5 

 

- 
5,0-6,0 

20-26,5 

 

- 

Зернові (овес, 

ячмінь, жито) Зерно 40-60 - 10-12 - 26-30 - 

Примітка: а - зона осушення; б - зона зрошення.  
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Таблиця Д.8 

Коефіцієнти використання поживних речовин  ґрунту, % 

 

Культура N Р2О5 К2О 

Озима пшениця 50-56 8-10 55-60 

Кукурудза 43-48 12-15 45-50 

Сорго 46-51 18-22 61-65 

Кормовий буряк 60-66 30-37 65-70 

Цукровий буряк 62-67 30-36 65-71 

Середнє 45 15 40 
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