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Вступ 

Основною метою складання курсової роботи є оволодіння 

методами комплексної агрономічної оцінки конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов і отримання навиків практичної 

розробки системи агротехнічної та організаційних заходів, які 

забезпечать одержання врожаю заданої величини і якості. 

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. 

 

Загальна інформація про освітню компоненту та систем 

оцінювання досягнень здобувачів освіти рівня бакалавр 
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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 

(біокліматичним потенціалом) посівів – 

2 год 

10 
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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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1.Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Робота повинна бути оформлена згідно вимог, містити всі 

розділи, передбачені змістом. Викладати матеріал слід стисло, 

логічно і послідовно, супроводжувати необхідними таблицями, 

графіками, рисунками. Всі ілюстрації мають стосуватись теми 

роботи і розкривати його зміст. Довідкові матеріали для 

розрахунків представлені в цьому посібнику. Лише відсутні 

матеріали необхідно брати з інших навчальних посібників, 

довідників тощо.  

Текст курсової роботи (пояснювальні записки) слід 

подавати з одного боку друкарського паперу формату А4 

(297210 мм) українською мовою, залишаючи поля: зліва – 2,5 

см, справа – 1,0 см, вгорі та внизу – по 20 мм. Відступ абзацу – 

1см, вирівнювання – по ширині. 

Рисунки нумеруються в межах розділу (Рис.1.1 – рисунок 

перший, першого розділу), і т.д. Таблиці також нумеруються в 

межах розділу (Таблиця 1.1 – таблиця перша, першого розділу). 

Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею. 

В другому рядку посередині розміщують заголовок таблиці (без 

абзацу). Нумерація таблиць в межах розділу чи підрозділу. Якщо 

таблиця продовжується на наступній сторінці, то пишуть: 

«продовження табл. 1.2», а якщо таблиця без номера, то пишеться 

«продовження таблиці». Між назвою таблиці та таблицею пробіл 

не ставиться. На всі таблиці видання повинні бути посилання в 

тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, 

наприклад: «...в табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці треба вказувати 

скорочено слово «дивись», наприклад: (див. табл. 1.3).У кінці 

заголовків таблиць крапка не ставиться. Заголовки таблиці 

починаються з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони 

становлять одне речення із заголовком. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапок не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф зазначають в однині  

Номери сторінок виставляються знизу по правому краю. 

Титульний аркуш, включають до загальної нумерації сторінок, 

але номери на них не проставляють. 
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Формули друкують по центру, нумерація подається по 

правому полю, основний розмір шрифту – 12 кегль. Формули 

мають бути набрані у редакторі формул “Microsoft Equation 3.0” 

(не нижче версії 3.0) або MathType. Це стосується також формул 

і символів формул, які розташовані у тексті. 

Робота має складатися з 40 – 45 сторінок друкованого 

тексту. Аркуші потрібно пронумерувати і зброшурувати. Робота 

починається з титульної сторінки (Додаток 8). За нею на 

окремому аркуші розміщується «Завдання до виконання курсової 

роботи» (Додаток 9), потім – зміст з повними назвами всіх 

розділів роботи і зазначенням сторінок, на яких вони 

починаються. В кінці роботи розміщується список використаної 

літератури. Посилання на літературні джерела обов’язково 

повинні бути в тексті роботи. На останній сторінці студент 

ставить свій підпис. 

 

2. Порядок виконання курсової роботи 

Умовно роботу можна розділити на дві частини. Перша – 

присвячується оцінці ґрунтово-кліматичних умов вирощування 

культур сівозміни і можливостей отримання запланованої 

врожайності. Тут не описуються біологічні особливості 

культури, її вимоги до умов вирощування, потенційні можливості 

районованих сортів щодо біологічних можливостей досягнення 

запланованої врожайності. 

Використовуючи принципи програмування врожаїв, 

проводиться розрахунок величини врожайності, якої можна 

досягти в заданих умовах за ґрунтовою родючістю, наявністю 

тепла, сонячної радіації, природних ресурсів вологи. На підставі 

цих розрахунків робиться висновок про те, чи можна за 

зовнішніми нерегульованими і малорегульованими факторами 

життя культури досягти планованої врожайності. 

Якщо ні, то які фактори обмежують її, як вийти з такого 

становища. Якщо наявні ресурси не дозволяють одержати 

заплановану врожайність і немає можливості відрегулювати 

обмежуючий фактор до рівня, який дозволив би одержати 

заплановану врожайність, здобувач вищої освіти, за узгодженням 

із викладачем, встановлює новий рівень урожайності, якого 

можна досягти в даних умовах. 
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Друга частина роботи представляє мотивоване вирішення 

поставленого завдання. В ній здобувач вищої освіти розробляє і 

науково обґрунтовує комплекс технологічних, а при потребі й 

організаційно-господарських заходів, які забезпечать отримання 

в сівозміні запланованої врожайності, підтверджує її 

відповідними розрахунками, даними наукових установ і 

передової практики. В кінці наводиться агротехнічна частина 

технологічної карти вирощування культури з вказанням усіх 

операцій, строків виконання і техніки. 

 

3.Структура курсової роботи 

Вступ                                                                                                   

1 Ґрунтово-кліматичні умови вирощування  культур в зоні                                                                                   

1.2. Ґрунтовий покрив регіону                                                          

2. Морфологічні ознаки і біологічна  характеристика культур 

сівозміни                                              

3. Обґрунтування і розрахунок проектного рівня врожайності 

сільськогосподарських культур                                                     

3.1 Проектна врожайність                                                             

3.2.Розрахунок проектного рівня урожайності 

сільськогосподарських культур на зрошуваних (осушуваних) 

землях.                                                                                              

4. Прогнозування і  програмування врожаїв  

сільськогосподарських культур на меліорованих  землях                                                                                             

4.1.Програмування врожаю на рівень ДМУ.                                

4.2.Прогнозування врожаю в умовах зрошення.                          

4.3.Кількісна оцінка вологозабезпеченості ґрунтів на 

осушувально – зволожувальних системах.                                   

4.4. Розрахунок можливого врожаю по вологозабезпеченості 

рослин.                                                                                              

5. Технологічні прийоми обробітку ґрунту  для забезпечення 

отримання дійсно можливого врожаю                                                                                             

5.1 Місце культури в сівозміні                                                      

5.2 Обробіток ґрунту під культури.                                              

Висновки                                                                                     

4.Зміст окремих розділів 
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Вступ 

Коротко описати народногосподарське значення культури, 

завдання щодо збільшення виробництва та поліпшення якості 

продукції. Охарактеризувати мету та загальні принципи 

програмування урожаїв сільськогосподарських культур. 

 

1 Ґрунтово-кліматичні умови вирощування культур в зоні 

Подається повна інформація про географічне положення 

району (області). Крім цього, надається інформація про 

кліматичні умови у формі таблиці. 

Таблиця 1.1 

Хід метеорологічних факторів у _______ області за 

багаторічними даними __________ метеостанції 

 

М
іс

я
ц

ь 

Д
ек

ад
а 

Метеорологічні фактори 

о
п

ад
и

 

се
р
ед

н
ьо

д
о

б
о
в
а 

те
м

п
ер

ат
у
р

а 

в
о

л
о

гі
ст

ь 

п
о
в
іт

р
я
, 
%

 

сонячна 

радіація, 

ккл/см2 

сума 

активних 

температу
р, °С 

Запаси 

вологи у 

кореневмісно
му шарі 

ґрунту, мм. 
сумарна баланс 

Січе

нь 

Лют

ий і 

т.д. 

1. 

2. 

3. 


 

       

За 

рік 

        

За період з 
5° С 

       

За період з 

10° С 

       

 

У тому розрізі та обсязі, в якому вони мають істотне 

значення для вирощування проектованої культури, додатково 

навести і проаналізувати такі метеорологічні елементи: запаси 

доступної рослинам вологи в кореневмісному шарі ґрунту (на час 

сівби ярих культур, відновлення весняної вегетації озимих 

культур і багаторічних трав, на час збирання); коефіцієнт 

зволоження; гідротермічний коефіцієнт (ГТК), дату переходу 

середньодобових температур повітря вище і нижче 0, 5, 10, 15°С 
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та кількість днів і суми середньодобових температур, які 

перевищують вказані межі; абсолютні мінімуми та максимуми 

температур; дату перших і останніх приморозків у повітрі і на 

поверхні ґрунту; тривалість безморозного періоду; глибину 

промерзання ґрунту; товщину снігового покриву та ін.  

Зробити висновок про загальну відповідність чи 

невідповідність кліматичних і метеорологічних умов вимогам 

проектованої культури. 

 

1.1. Ґрунтовий покрив регіону 

Навести коротку довідку про ґрунти господарства і 

детально охарактеризувати властивості ґрунту, обраного для 

проектування. Описати його фізико-хімічні та агрохімічні 

властивості, бонітет і ціну балу стосовно проектованої культури. 

Зробити висновок про можливість чи неможливість даного 

ґрунту в природному стані задовольнити потреби культури для 

одержання високої врожайності. 

Подати типовий профіль ґрунту (за необхідністю). 

Таблиця 1.2 

Характеристика ґрунту, на якому планується вирощувати  

культури 

Показники Величина 

показників 
Назва грунту 

Вміст гумусу, % 

рН сольове 

Гідролітична кислотність, мг-

екв./100 г 

Об’ємна маса, г/см3 

Вміст (мг/100г), група забезпечення: 

легкогідролізованого азоту (N) 

рухомого фосфору (P2 O5) 

обмінного калію (К2 О) 

Глибина орного шару, см 

Наявність карбонатності 

Рельєф 

Заходи корінного поліпшення 

 

 

При виявленні тих властивостей ґрунту, які різко 

обмежують урожайність проектованої культури, намітити заходи 
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щодо його поліпшення (вапнування, гіпсування тощо), які потім 

будуть реалізовані або в процесі вирощування проектованої 

культури, або в інші періоди ведення сівозміни. Це слід 

обов’язково зазначити і провести відповідні розрахунки. Усі 

вихідні дані про грунт занести в таблицю за формою (табл. 1.2). 

 

 

2. Морфологічні ознаки і біологічна характеристика культур 

сівозміни 

 

В цьому розділі необхідно надати інформацію про 

біологічні особливості культур сівозміни і можливості 

реєстрованих сортів. Цей розділ викласти максимально 

конкретно, оскільки він містить багату інформацію для 

проектування технології вирощування культури. Навести 

особливості росту і розвитку культури Вказати українську і 

латинську назви ботанічної родини, роду, виду культури, її тип 

розвитку.  

Дати коротку ботанічну характеристику культури, при 

цьому виділити ті особливості будови окремих органів, які 

визначають характер технологічних процесів. Назвати 

фенологічні фази росту і розвитку. Дати коротку характеристику 

етапів органогенезу. Вказати на елементи продуктивності, якими 

можна управляти на відповідному етапі.  

Таблиця 2.1 
Взаємозв’язок фаз росту і розвитку, етапів органогенезу та 

елементів продуктивності посіву і рослин 

Фенологічні 

фази  

Етапи органогенезу та 

їх коротка  

характеристика 

Елементи 

продуктивності 

Сходи  
Недиференційований 

конус наростання 
Густота сходів 

і т.д   

 

Згадані матеріали краще представити у вигляді таблиці за 

формою (табл. 2.1), яку треба скласти стосовно до культур 

сівозміни. 
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3. Обґрунтування і розрахунок проектного рівня врожайності 

сільськогосподарських культур 

 

3.1 Проектна врожайність 

 

Програмування урожаїв - це розробка комплексу 

взаємозв’язаних заходів, своєчасне і якісне виконання яких 

забезпечує отримання запланованого урожаю.  

При цьому передбачається напрямок формування урожаю і 

обчислюється по раніше складеній програмі з врахуванням 

ґрунтово - кліматичних умов району і біологічних особливостей 

рослин. 

Під проектною урожайністю культур, що вирощують, 

розуміють такий її рівень, якого необхідно досягнути до кінця 

періоду повного освоєння всієї оброблюваної площі.  

Проектна урожайність культур базується на 

систематичному забезпеченні господарств, в першу чергу, 

органічними і мінеральними добривами, на видах і способах 

регулювання водного режиму грунтів, рівні агротехніки і сортах. 

Поряд з цим при розрахунку проектної урожайності необхідно 

враховувати потенційну і ефективну родючість ґрунту, 

кліматичні умови. 

 

3.2.Розрахунок проектного рівня урожайності 

сільськогосподарських культур на зрошуваних (осушуваних) 

землях. 

Рівень проектної урожайності сільськогосподарських 

культур на осушуваних землях розраховують за формулою, ц/га: 

 

                        
еф м м од о

п

Р О Н О Н
У

100

   
                    (3.1) 

 

де пУ  - рівень урожайності культур, якого можна досягти за 

рахунок ефективної родючості, ц/га; мО  - окупність 1 кг 

мінеральних добрив (N,P,K) приростом урожаю, ц/га; одО  - 
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окупність однієї тони органічних добрив приростом урожаю, 

ц/га; м оН , Н  - норми відповідно органічних і мінеральних 

добрив. 

Рівень урожайності сільськогосподарських культур за 

рахунок ефективної родючості визначають за середньозваженим 

балом ріллі Бр (табл. 3.1), ціною балу БЦ  (табл. 3.2), з 

урахуванням ряду коефіцієнтів, в тому числі: поправочного – на 

окультуреність ґрунтів  окК , режиму вологості  водК , 

кліматичних умов  клК . Формула для розрахунку має 

наступний вигляд: 

 

               еф р ок вол кл бР Б К К К Ц                       (3.2) 

 

де: 1 2 nБ Б , Б  - бал ґрунтових різновидностей поля сівозміни; S 

- площа ґрунтової різновидності, га. Поправочний коефіцієнт 

окультуреності  окК  визначають за формулою: 

 

                      
2

ок ок окK 0,36 0,75 I 0,11 I                   (3.3) 

 

де Іок - індекс середньозваженої окультуреності ґрунтових 

різновидностей поля сівозміни. 

Середньозважений бал ріллі поля сівозміни Бр  

визначають за формулою: 

 

1 1 2 2 n n
р

1 2 n

Б S Б S ... Б S
Б

S S ... S

     


  
                  (3.4) 

 

де: 1 2 nБ Б , Б   - бал ґрунтових різновидностей поля сівозміни; 

S  - площа ґрунтової різновидності, га. 
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Таблиця 3.1 

Оціночна шкала осушуваних ґрунтів України 

Грунт Оціночний 

бал, Бо 

Дернові і дерново-карбонатні глинисті, 

Важкосуглинкові, середньосуглинисті, піщані, 

глеєві 

2. Лучно-болотні середньосуглинисті: 

легкосуглинисті 

піщані 

3.Дерново-підзолисті 

глинисті, важкосуглинисті, піщані 

середньосуглинисті, легкосуглинисті 

торфово-глейові 

4.Торфово-болотні і торфовища: 

низинні торфовища 

торфо-глейові 

5.Заплавні 

6.Солонцюваті і солончакові 

 

79 - 80  

 

 

100 

56 

 

58-60 

70 

30-40 

 

73 

56 

74-88 

58 

 

Індекс окультуреності ґрунтової різновидності 
ок

I  

рекомендується розраховувати за спрощеною формулою на 

основі найважливіших агрохімічних властивостей ґрунтів. 

Для дерново-підзолистих: 

 

гум 2 5 2
ок

Г 0,5 Р О 2,0 К О 2рН 3,5
І

7 ,3 10,5 84 79

  
         (3.5) 

 

Для торфових: 

2 5 2
ок

Р О 10 К О 10рН 3,5
І

4,8 210 270

 
              (3.6) 

де: гумГ  - вміст гумусу в ґрунтовій різновидності, %; KClрН  - 

кислотність; 2 5 2P O , К О  - забезпеченість по картограмі, мг на 

100г ґрунту. Після розрахунку окІ  ґрунтових відмінностей 
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визначають середньозважений показник  окІ поля сівозміни за 

наступною залежністю: 

            
1 2 т

I I I
i 2 mок ок ок

ок
1 2 n

S I S I ... S I
I

S S ... S

     


  
          (3.7) 

Якщо поле сівозміни представлене однією ґрунтовою 

відмінністю то 
1

ок окІ І . Поправочні коефіцієнти на режим 

вологості (Квод), кліматичні умови (Ккл), беруть з таблиці 1.1. 

 

Таблиця 3.2 

Врожайна ціна балів (Цб) 

Культура Ціна бала при продукції 

1. Зернові 

2. Кукурудза: 

на зерно 

на силос 

3. Картопля 

4. Цукровий буряк 

5. Кормовий буряк 

6. Столовий буряк 

23-26 

 

30 

222 

174 

248 

382 

195 

7.Морква 

8.Однорічні трави 

9.Багаторічні трави: 

сіно 

зелена маса 

10. Огірки 

11.Томати 

12.Капуста 

223 

250 

 

51 

285 

94 

120 

266 

Після визначення рівня врожайності за рахунок ефективної 

родючості (Реф) необхідно встановити норми мінеральних і 

органічних добрив, які будуть вноситись під 

сільськогосподарські культури. 

Виходячи з пріоритетності культур, їх відзивчивості на 

добрива, фонову норму під кормовий, столовий і цукровий буряк 

рекомендується збільшити на 1,75-2,5; під картоплю - на 1,5; під 

льон-волокно і кукурудзу на силос - на 1,2. 
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При вирощуванні однорічних трав, багаторічних бобових 

фонову норму (ФNPK) зменшують на 0,6-0,9. Для решти культур 

норма мінеральних добрив рівна їх фоновій нормі, кг/га. 

 

                   m NPKH Ф                                    (3.8) 

 

Норму органічних добрив (Н0) визначають виходячи з планів 

їх виробництва і застосування в сільськогосподарських 

підприємствах. Показники окупності мінеральних (Ом) і 

органічних (0о) добрив беруть із таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Окупність органічних і мінеральних добрив приростом 

врожаю сільськогосподарських культур 
Культура Приріст продукції на 1 т 

огранічного добрива 

Приріст продукції на 

1 кг NPK 

Озимі зернові 

Ячмінь 

Картопля 

Цукровий буряк 

Столовий буряк 

Капуста 

Коренеплод 

Кукурудза на силос 

Огірки 

Томати 

Цибуля 

Однорічні трави 

зелена маса 

сіно 

Багаторічні трави: 

зелена маса 

сіно 

8-10 

0-8 

80 

96-100 

60-70 

66-80 

112-120 

112-180 

17-21 

20-33 

33 

3,6-4,6 

3,5-4,6 

19-20 

31,0 

58,0 

60,0 

66,0 

50,0 

14,0 

20,0 

18,0 

 

43,0 

10,0 

 

55-60 

14-16 

Якщо в господарстві культуру вирощують в декількох 

сівозмінах, то рівень її проектної урожайності визначають як 

середньозважений показник: 

 

                   n1 1 n2 2 Nnm n
n.ср.

1 2 n

P S P S ... P S
P

S S ... S

  


  
                (3.10) 

 

де n1 n2 nmР ; Р ; Р ; - рівень проектної врожайності окремих 
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полів сівозміни, ц/га. 1 2 nS ; S ; S  - площі полів сівозмін, га.  

Кінцева формула розрахунку рівня проектної урожайності 

має вигляд: 

 

      
 n ок вод кл б м м о о

n

Б К К К Ц О Н О Н
Y

100

   
       (3.11) 

 

Таблиця 3.5 

Поправочні коефіцієнти до оціночних балів ґрунтів на 

регулювання водного режиму 
Спосіб осушення і 

регулювання 

водного режиму 

Ґрунти важкого 

гранулометричного 

складу різного 

ступеня 

оглеєності 

Ґрунти легкого 

і середнього 

гранулометричного 

складу, в 

тому числі і 

торфові 

Автоматизовані 

системи 

водорегулювання, 

дренаж, дощування. 

1,50 1,50 

Керамічний дренаж, 

подвійне 

регулювання водного 

режиму з 

водоскидів. 

1,25 1,30 

Керамічний дренаж, 

подвійне 

регулювання 

шлюзуванням 

магістральних каналів. 

1,15 1,2 

Керамічний дренаж, 

осушення 

1,0 1,0 

Відкриті канали 0,75 0,85 

 

Таблиця 3.6 

Поправочні коефіцієнти до оціночних балів ґрунтів на 

кліматичні умови 

Зона Коефіцієнт 

Полісся України 

Лісостеп і західні регіони України 

0,85 

1,00 
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Визначення рівня проектної урожайності на зрошуваних 

землях. 

 

Рівень проектної урожайності сільськогосподарських 

культур на зрошуваних землях  пУ  можна визначити як 

урожай, що отримують за рахунок ефективної родючості грунтів 

 ефУ  і внесених органічних та мінеральних добрив. 

Розрахунок проводять за формулою: 

 

             
еф м м о о

у

У О Н О Н
Р

100

   
               (3.12) 

 

де м оО ;О  - окупність мінеральних і органічних добрив кг/га; 

м оН , Н  - норма добрив, кг/га, г/га. При цьому рівень 

урожайності   сільськогосподарських культур за рахунок 

ефективної родючості  ефУ  визначають за шкалою оцінюючих 

балів  оБ  і ціні балу  бЦ , а також поправочного коефіцієнта 

на окупність (Кок). Формула розрахунку має вигляд : 

 

                              еф л ок бУ Б К Ц                        (3.13) 

 

В свою чергу, коефіцієнти окультуреності  окК

визначають по індексах окультуреності  окІ , вони 

встановлюються по основних показниках родючості зрошуваних 

земель, особливо по вмісту гумусу і рухомих форм азоту, 

фосфору і калію. 

Коефіцієнт окультуреності визначають за даними табл. 1.7, 

а індекс окультуреності - за формулою: 

 

                    
гум N р к

ок

П П П П
І

4

  
                    (3.14) 
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де гум. м р. кП , П , П , П  - показник окультуреності ґрунтів 

відповідно по гумусу, азоту, фосфору і калію. 

Індекс окультуреності ґрунтів по гумусу, азоту, фосфору і 

калію розраховують по кожному з цих показників за формулою: 

 

                        
фак. мін

гум.,NPK
опт. мін

C С
П

С С





                      (3.15) 

 

де фак .С - фактичне значення показника родючості; 

опт. мін.С і С - відповідно оптимальне і мінімальне значення 

показників родючості. 

У зв’язку з тим, що ґрунтовий покрив зрошуваних земель 

відрізняється великою строкатістю і можливі випадки, коли 

фактичний показник родючості  фак.С  буде більшим 

оптимального показника  опт .С , то індекс окультуреності по 

цьому показнику приймається рівним 1.  

Разом з цим для врахування строкатості ґрунтового 

покриву поля або полів сівозміни рекомендується визначити 

середньозважений рівень урожайності за рахунок ефективної 

родючості  е.р.У  за формулою: 

 

   

1 2 n
е 1 е 2 е n

е . р .
1 2 n

У S У S ... У S
У

S S ... S

  


  
      (3.16)  

де: 1,2,...n
еУ   - урожайність за рахунок ефективної родючості 

ґрунтової різновидності, ц/га; 1 2, nS ,S S  - площі ґрунтової 

різновидності, га. 

При розрахунку прибавки урожаю за рахунок органічних і 

мінеральних добрив норми їх беруть фактично у відповідності з 

планами їх накопичення і надходження в господарства. 
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4. Прогнозування і  програмування врожаїв  

сільськогосподарських культур на меліорованих землях 

 

На сучасному етапі розвитку сільського господарства 

одним з найбільш перспективних методів є програмування 

урожайності на основі всестороннього і комплексного 

використання складаючих її факторів, оптимального їх 

співвідношення, а також цілеспрямованого регулювання процесу 

росту і розвитку рослин для отримання заданого рівня 

урожайності. 

Згідно робіт І. С. Шатілова (1975 р) програмування включає 

в себе визначення урожайності по приходу фотосинтетично 

активної радіації (ФАР) по біокліматичних показниках, 

вологозабезпеченості,     фотосинтетичному потенціалу посівів, 

потенціальним можливостям культур, забезпеченості 

ефективному використанню добрив,  підвищення родючості 

ґрунту; розробка агротехнічних заходів і більш ефективне 

використання меліоративних прийомів, сортової агротехніки; 

широке застосування засобів захисту рослин. 

Для програмування (згідно Х. Г. Томінга, 1978) можуть 

бути використані наступні рівні урожайності: 

 потенційна (ПУ), що відповідає граничним біологічним 

можливостям культури ( її сорту чи гібрида) при ідеальних 

метеорологічних умовах (досягає 3-4% використання 

ФАР); 

 дійсно можлива (ДМУ) найбільша із можливих при дійсних 

метеорологічних умовах (досягає 60-80% ПУ); 

 урожайність в виробництві (УВ) що відповідає 

матеріально – технічним умовам господарства (рівна 

наближено 30% ПУ або до 1% використання ФАР). 

Величину потенційної урожайності можна визначити по 

формулі, ц/га: 

 

                        ПУ ф m

Q
У K K

q



                      (4.1)  

 

де: Q  - прихід ФАР за період вегетації, млрд. ккал/га (таблиця Д. 
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4); q  -  калорійність урожаю, ккал/га; ФK  -  коефіцієнт 

використання рослинами ФАР; mK - коефіцієнт господарської 

ефективності врожаю, що показує долю його позитивної частини 

а загальній біомасі (таблиця Д. 2). 

В даний час рекомендується програмувати два рівня урожаїв: 

по програмі максимум - дійсно можливий урожай (ДМУ) і по 

програмі – мінімум - урожайність у виробництві (УВ). 

 

4.1.Програмування врожаю на рівень ДМУ. 

 

Для досягнення дійсно можливої урожайності необхідно: 

 Забезпечити оптимальну густоту стояння рослин; 

 Визначити потребу рослин у воді і повністю задовільнити 

її; 

 Задовільнити потребу рослин в поживних речовинах; 

 Забезпечити високий рівень підготовки ґрунту, посіву, 

догляду за рослинами в період вегетації; 

 Захистити рослини від шкідників і хвороб. 

Дійсно можливу врожайність сільськогосподарських 

культур можна розраховувати за формулою, ц/га: 

 

                      

9

ДМУ 2 3 2

Q10 K
У

10 4 10 10



                               (4.2) 

 

де: ДМУУ  -  урожай абсолютно сухої маси ц/га; 
9

Q10 - кількість 

що надходить ФАР за період вегетації, млрд. ккал/га; K  -  

запланований коефіцієнт використання ФАР,%; 
3

4·10 - 

калорійність біомаси, ккал/га; 
2

10 - перевід відсотків і кілограмів 

в центнери. 

 

4.2.Прогнозування врожаю в умовах зрошення. 

Встановлення рівня запрограмованого врожаю в умовах 

зрошення має ряд особливостей, обумовлених тим, що тут 

піддаються цілеспрямованому регулюванню вода і поживні 

речовини. 
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Запрограмований врожай розраховують на рівні ДМУ і УВ 

по показниках: 

 окупності зрошувальної води і поживних речовин добрив 

урожаєм; 

 рівня врожайності за рахунок ефективної родючості 

зрошуваних ґрунтів і компенсації виносу поживних 

речовин додатковим врожаєм; 

 компенсації виносу поживних речовин і витрати води 

урожаєм. 

Найбільш застосовуваний у практиці 

сільськогосподарського виробництва визнаний метод 

програмування по компенсації виносу поживних речовині 

витрати води запланованим врожаєм. 

При використання цього методу необхідно знати вміст в 

ґрунті рухомих поживних речовин і коефіцієнти їх використання 

з ґрунту і добрив, кількість опадів, коефіцієнти водоспоживання 

культур. Для цього визначаємо: 

 норми добрив, які необхідно внести під запланований 

урожай відповідно азоту, фосфору і калію; 

 загальні витрати води по коефіцієнту сумарного 

водоспоживання   на запланований урожай рівня ДМУ. 

Сумарне водоспоживання за вегетаційний період 

розраховуємо за формулою Н.А. Костякова, м3/га:  

 

                         ВЕ К У                           (4.3)  

 

де ВК  - коефіцієнт сумарного водоспоживання, м /т (таблиця Д. 

3); У  - запланований урожай, т/га. 

 

4.3.Кількісна оцінка вологозабезпеченості ґрунтів на 

осушувально – зволожувальних системах. 

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

торфових низинах від 50 до 80 см. 

При виконанні цих умов від шлюзування в 0,5 - 

меліорований шар осушених ґрунтів поступає волога за рахунок 

капілярного підняття, яка й приймає участь у формуванні 

врожаю. 

Тому оцінку вологозабезпеченості сільськогосподарських 

культур рекомендується вести по формулі: 

 

                         n к
в

в

W P П
У

К

 
                                 (4.4) 

 

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. 

 

4.4. Розрахунок можливого врожаю по вологозабезпеченості 

рослин. 

Урожай основної продукції рекомендується розраховувати 

по формулі, ц/га: 

                   
 

 

2
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100 W P
У

Кв S 100 W




 
                         (4.5) 

 

де W  - сума запасів продуктивної вологи в метровому шарі 

ґрунту весною, мм. (таблиця Д 7.); P  - сума опадів за 

вегетаційний період культури, (таблиця Д. 6); вК  - 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); стW  - стандартна вологість, 
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%.(таблиця Д.2). 

 

5. Технологічні прийоми обробітку ґрунту для забезпечення 

отримання дійсно можливого врожаю 

 

Головне завдання обробітку ґрунту полягає в створенні 

відповідної агрофізичної конструкції орного та посівного шару 

ґрунту, яка дала б змогу одержати якісні сходи та забезпечила б 

оптимальні умови для росту і розвитку культури. Обираючи той 

чи інший спосіб основного обробітку ґрунту, технолог повинен 

враховувати: особливості попередників, терміни їх збирання; 

забур'яненість поля; зволоження ґрунту; погодні умови; 

організаційно-господарські обставини. 

 

5.1 Місце культури в сівозміні 

 

В становлено, що беззмінне вирощування більшості 

сільськогосподарських культур закономірно призводить до 

помітного зниження продуктивності.  

Навпаки, в умовах плодозміни найповніше реалізується 

біологічний потенціал їхньої продуктивності Вибір кращих 

попередників забезпечується за оптимальної концентрації різних 

культур у сівозміні. Деякі з них проявляють негативну реакцію 

не тільки за повторного вирощування, але й за частого 

повернення їх на попереднє місце.  

Отже, насичення сівозмін найчутливішими до місця 

вирощування культурами обмежується мінімально допустимим 

періодом їхнього повернення на поле, за дотримання якого не 

спостерігається істотного зниження врожайності. Встановлені 

нормативи є основою для розробки сівозмін. В підрозділі 

необхідно обґрунтувати вибір сільськогосподарських культур і 

їхнє місце в сівозміні. 
 

5.2 Обробіток ґрунту під культури. 

 

Головне завдання обробітку ґрунту полягає в створенні 

відповідної агрофізичної конструкції орного та посівного шару 

ґрунту, яка дала б змогу одержати якісні сходи та забезпечила б 
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оптимальні умови для росту і розвитку культури. Обираючи той 

чи інший спосіб основного обробітку ґрунту, технолог повинен 

враховувати: особливості попередників, терміни їх збирання; 

забур'яненість поля; зволоження ґрунту; погодні умови; 

організаційно-господарські обставини. 
Необхідно навести види обробітку ґрунту під культури 

сівозміни. 

 

Висновки 

 

Надати загальні висновки по роботі і отриманим 

результатам. 

На останньому аркуші, здобувач вищої освіти має 

поставити власний підпис. 
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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 

Соняшник Насіння 

Стебло 

1,0 

2,6 

0,28 

0,72 

Цукровий буряк, 

картопля 

Гичка 

Коренеплоди 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 
Буряк кормовий, 

морква, турнепс 

Коренеплоди 

Гичка 

1,0 

0,6 

0,63 

0,37 

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%.  
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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 

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 - 

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 - - 
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Таблиця Д.4 

 

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 

Вико-вівсяна  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 волокно 80  40 - 70  

      - Коноплі Насіння 20 - 10 - 15 - 

   -     
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 
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Продовження табл. Додатку 4. 

Соняшник на 

силос Наземна маса 3  1  6  

       
Однорічні трави Те ж 1,4 - 1,6 - 4,8 - 

Люпин * 4 - 1 - 1,8 - 

Озиме жито * 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 - 

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.5 

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 

 

 

Таблиця Д.6 

Сумарна ФАР, млрд. ккал/га 

Метеорологічні 

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.7 

Середньобагаторічні опади, мм 

Метеорологічні 

станції 

Місяці В 

ціломуза 

рік 
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 

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 
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Таблиця Д.8 

Продуктивні вологозапаси основних типів грунтів (по Н. Т. 

Іовенко), 1960,  К. Т.Логвинову, 1976. 

Тип ґрунту Різновидність 
Щільність, 

складення, 

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 - углинисті 1,29-1,32 135-150 

Важко - суглинисті 1,36-1,42 150-175 

Дерново - 

підзолисті 

 

Супіщані 1,66-1,81 140-178 

            145-150 Глинисто - піщані 1,62-1,64 

   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 1,23-1,25 155-160 

опідзолені Середньо суглинисті 1,30-1,33 140-145 

Чорнозем Легко суглинисті 1,18-1,20 130-140 

потужний Важко суглинисті 1,21-1,22 160-165 

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 

солонцюваті 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. 
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Додаток 8 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

З дисципліни: Програмування врожаю 

на тему: ‘‘ Розробка з основами програмування технології 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах 

господарства «……….» ” …………району ……………. області’’ 

 

 

                                                           Студентки    курсу         групи 

                                                           Спеціальності  

                                                           П.І.Б 

                                                            Керівник: 

                                             Національна шкала ________________ 

                           Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

 Члени комісії _____________________ 

                                        (підпис)                   (прізвище та ініціали)  

                         _____________________ 

                                        (підпис)                   (прізвище та ініціали)  

 

                         _____________________ 

                                        (підпис)                   (прізвище та ініціали)  

 

 

 

 

м. Рівне – 2022 рік 
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Додаток. 9 

 

 
 

 

ЗАВДАННЯ 

для виконання курсової роботи з дисципліни 

“Розробка з основами програмування технології  

вирощування сільськогосподарських культур в умовах господарства ” 

 

             Осушення 

             тип системи регулювання водного режиму  

 
           місце розташування: 

                                                                                       (область) 

           тип ґрунту: 

 

          гумус: % 

                                                            
          pH    

                                                                                            мг/100г.гр. 

         фосфор 

                                                                                        мг/100г.гр. 

         азот     

                                                                                          мг/100 г.гр. 

         калій                                                                                           

                                                                                         мг/100 г.гр. 

 

            

           Зрошення 

 

          місце розташування: 

                                                                                (область) 

         тип ґрунту: 

                               

         ступінь окультуреності: 

 

         гумус:                                                                                    % 

          азот                                                                                             мг/100г.гр. 

         фосфор                                                                                       мг/100г.гр. 

         калій                                                                                         мг/100г.гр. 

 

 

                Фонди мінеральних та органічних добрив рекомендовані під культуру в 

даній зоні  
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