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Внесення добрив

Щодо поживних речовин ріпак має високі вимоги до вмісту азоту, 
калію, сірки та бору

Ріпак вже на ранніх стадіях споживає високі обсяги поживних речовин 
при відносно низьких температурах ґрунту

Ріпак вже восени споживає значні обсяги поживних речовин, що 
складає від 35 кг до 100 кг N/га

Для визначення необхідності внесення добрів потрібно знати вміст 
поживних речовин в ґрунті, на поле

=> результати аналізу проб ґрунту



Проби ґрунту на основні поживні 
речовини

Аналіз вмісту основних поживних речовин: показник pH, фосфор, 
калій, магній

- Відбір на глибині вилуговування (20-30 см), 20-30 проб на один зразок

- Змішані зразки проб – 500 г ґрунту

- Для кращого порівняння, наприклад, завжди після збирання врожаю

- У випадку великих полів – ділянки з подібною якістю ґрунту

- Результати містять обсяги поживних речовин у мг/100 г ґрунту

- Перехід на точне сільське господарство за допомогою GPS ??



Результати
Категорії вмісту фосфору (P2O5), калію (K2O), магнію (Mg)

Визначення P2O5 та K2O в екстракті CAL, Mg в екстракті CaCl2

1. Мінеральні ґрунти

Тип 
користування

Клас
Група типів ґрунтів

легкі легківсі середні середніважкі важкі

Граничні норми для фосфору діють з січня 2010!



Аналіз ґрунту на вміст нітрату

Проведення відбирання проб на мінеральну наявність нітрату навесні

- Відбір на трьох горизонтах глибиною до 90 см (0-30 ; 30-60 ; 60-90)
- Аналіз за цими шарами.

Для ярових культур на горизонтах 0-30 ; 30-60
- Відібрані зразки потрібно перевозити охолодженими/ замороженими

-> Мінералізація!



Результат
Культури                        Регіон                                       Вміст (кг N/га)

Озима 
пшениця, 
спельта

Озиме 
жито, 
трітікале

Озимий 
ріпак

Ярове жито, 
овес 
(0-60 см)



Розрахунок споживання культури

На основі показників аналізу поживних речовин, за якими були 
відібрані проби, можна розрахувати потребу в добривах:

- Азот: 4,54 кг N/ц врожаю (зерна)

- Фосфат: 2,48 кг P2O5/ц врожаю, вкл. супутні продукти
(зерна 1,8 ; солома 0,68)

- Калій: 5,25 кг K2O/ц врожаю, вкл. супутні продукти
(зерна 1,0 ; солома 4,25) 

- Магній: 1,20 кг MgO/ц врожаю, вкл. супутні продукти
(зерна 0,5 ; солома 0,7)

Джерело: внесення добрив у рослинництві Баден-Вюртембергу



Схема розрахунку внесення N
Схема розрахунку для визначення рекомендованого показника N

Культура Поле/рік

Потреба в азоті (кг N/га)

(= запаси в ґрунті навесні)

Джерела N

Очікуваний урожай (ц/га) (сер. За 3 роки)

Коефіцієнт споживання N (кг N/ ц) (Табл. 1)

Споживання N (готова до збору рослина)

Додавання для решти неготових рослин 1)

Потреба в N (вся рослина)

з ґрунту – залежить від культури та місця (Табл. 2 або 3)

з залишків врожаю попередньої культури (Табл. 4)

з проміжної культури або з органічних або мінеральних

з органічних добрив останніх років (Табл. 6)

Рекомендований показник N 
(органічний, органічно-мінеральний і мінеральний)

Обмеження максимального обсягу добрив

1) Для рапсу 50 кг N/га, буряка та картоплі 0 кг N/га, інші сільськогосподарські культури 20 кг N/га. Приклади розрахунків на 
www.ltz-augustenberg.de. Сторінка добрив: «Визначення потреби в добривах» , Приклади розрахунків
2) Таке ж саме донарахування обох величин, тому що на момент визначення потреби в натрії, як правило, існують дефіцити 
NH4-N у ґрунті

http://www.ltz-augustenberg.de/


Визначена потреба

Наприклад, на 35 ц рапсу /га з ґрунту споживаються такі поживні 
речовини:

фосфат: 87 кг/га калій: 187 кг/га магній: 42 кг/га

азот:         159 кг/га – виміряний показник нітратів навесні
= потреба в азоті

Якщо залишки врожаю залишаються на полі (солома), то можна 
додати наявні там обсяги поживних речовин до наступної культури

В ідеальному випадку фосфат і калій вносяться безпосередньо до/ під 
час висівання рапсу. 



Сірка

Рапс має високу потребу в сірці через високий
вміст гірчичних олій і білку. Як правило, 
вистачає 20-40 кг S/га.

При дефіциті сірки рапс недостатньо переробляє азот.

Вносити N і S найкраще разом 
навесні у формі азотних добрив,
що містять S, наприклад, ASS тощо.

Удобрення сіркою озимого рапсу в 
регіонах з дефіцитом сірки

У
р

о
ж

ай
 ц

/г
а

Добрива N:   без добрив

N кг/га:
S кг/га:



Бор і марганець

Потребу рапсу у борі можна покрити
шляхом позакореневого підживлення
під час заходів з захисту рослин. 
250 г/га – 750 г/га бору вистачає для 
запобігання виникнення симптомів
дефіциту.

Марганцю може не вистачати,
насамперед, на ґрунтах, що мають
високий вміст органічних субстанцій, 
нещільне складання, а також під час
посухи. У цьому випадку вистачить 
позакореневе живлення марганцем.
Це можна добре побачити на злакових 
(житі).



Внесення добрив

Своєчасне внесення азотних добрив на початку 
вегетації.
У сухих кліматичних умовах абсолютно доцільним є 

одноразове внесення добрив.

Споживання N і S під час вегетаційного періоду

Споживання N кг/га
Споживання S кг/га

Оптимальний момент 
внесення добрив 
азоту та сірки

Споживання N

Споживання S

Попередній    Зимування     Початок вегетації,      Початок і кі- Готовність до  
Розвиток                                   зростання нагору        нець цвітіння       збирання



Економічно ефективне внесення 
добрив

Узгодження внесення добрив з фактичним споживанням речовин.

Інформація про наявні обсяги поживних речовин і визначення точних 
обсягів урожаю дають можливість проводити економічно ефективні та 
екологічні заходи з внесення добрив.

Добре проростання ґрунту коренями сприяє оптимальному поглинанню 
поживних речовин і води та, відповідно, надає можливість отримати 
стабільні, високі врожаї.

Оптимальна техніка внесення добрив забезпечує цілеспрямоване та точне 
вдобрення.

За можливістю, поєднувати добрива, наприклад, з насінням. У разі рапсу 
припосівне внесення Р під поверхню ґрунту. Або специфічний обробіток 
окремих ділянок нерівномірного поля за підтримки GPS.
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Захист рослин

Ріпак як польову культуру можна, радше, порівняти з інтенсивною 
культурою.

Ріпак має досить високий індекс оброблення для захисту рослин

На ранніх стадіях розвитку ріпак не має особливої 
конкурентоспроможності

Ріпак має високі вимоги до внутрішньої чистоти оприскувача та 
частково до техніки внесення засобів захисту рослин

Ріпак має досить високе використання інсектицидів і тому часто 
негативно впливає на захист бджіл і корисних тварин



Захист рослин

Для цілеспрямованого проведення заходів з захисту рослин потрібні:

- інформація про наявні бур’яни/ трави,

- інформація про розповсюджені шкідливі грибки, 

- інформація про наявних шкідників,

- інформація про вимоги до засобів, що використовуються, та про 
стадію розвитку рослини.

Цю інформацію можна отримати з літератури (порівняння середніх 
показників) і, насамперед, зі спостережень за насадженнями або з 
моніторингу шкідників. 



Стадії розвитку ріпаку

сходи розвиток листків витягування Розвиток
квіткових
пуп’янків

цвітіння Розвиток 
плодів і 
зрілість



Використання гербіцидів

Часто критичні у 
сумісності

Таблиця 17: Бур’яни та широколистяні бур’яни, що розмножуються насінням 
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Брати до уваги засоби, що містять 
Clomazone!
Змінювати норму витрат в залежності 
від типу ґрунту та вмісту гумусу. 
Обробляти не пізніше трьох днів 
після висівання. Пізніше внесення 
може викликати пошкодження.

Змінювати норму витрат в залежності 
від типу ґрунту та вмісту гумусу. 

Ефективність на стадії сходів, пізніше 
ефективність зменшується

Обробляти у разі сильного зараження 
грициками на ранній стадії розвитку 
листків бур’яну. Допускається для 
ярового ріпаку

Застосування до кінця жовтня

Від розвитку ріпаку на 6 листків 
Від 4-листків і вище

Від розвитку ріпаку на 6 листків 

Використання перед сходами

Використання перед сходами або на ранніх стадіях сходів

Використання після сходів восени

Ефект: доб
ре

Добре - задовільно задовільно не завжди задовільно недостатньо / немає



Використання гербіцидів

Такі проблематичні бур’яни, як осот польовий та капустяні, 
мають винищуватися у сівозміні першочергово. 

Зміна діючих речовин задля запобігання резистентності!

Які бур’яни викликають найбільше проблем у Вашому регіоні?

Засоби
(приклад)

Таблиця 18: Злакові бур’яни та трави-бур’яни 
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Лисохвіст польовий до 1,875 л/га

Пирійник 2,0 л/га (NAH, NAF)

Пирійник 2,0 л/га (NAH, NAF)

Не застосовувати з середини жовтня

Пирійник 2,0 л/га + 2,0 л/га (NAH)

Пирійник 2,25 л/га (NAH, NAF)

Ефект:
доб
ре Добре - задовільно задовільно не завжди задовільно недостатньо / немає

Пояснення: NAH = обробка восени, NAW= обробка пізньою осінню, взимку, NAF = обробка весною

1) Знижений вплив у разі біотипів, резистентних до гербіцидів; для знищення лисохвоста польового, резистентного до гербіцидів, рекомендуються засоби, що містять 
Propyzamid (HRAC K)

Дія також проти ромашки, волошки, 
маку, зірочнику середнього



Використання гербіцидів
Класифікація ризиків резистентності гербіцидів трав до лисохвоста польового 

Ризик 
резистент-

ності

високий

високий

середній

невисокий

невисокий

невисокий

інгібітор

інгібітор

інгібітор

відбілювач

Інгібітор зростання 
клітин

Інгібітор синтезу 
ліпідів

Озимі злакові

КультуриЗасоби (приклади)
Класи впливу 
HRAC

Картопля, ріпак, 
буряк

Озимі злакові

Кукурудза

Картопля

Озимі злакові

Картопля

Озимі злакові

Озимі злакові

Озимі злакові

Озимий ріпак

Картопля

ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАРАЖЕННЯ БУР’ЯНОМ (ОСІНЬ/ ВЕСНА)
Метлюга 20 рослин / м2 Дводольні бур’яни 40 рослин / м2

Лисохвіст польовий 30 рослин / м2 Підмаренник чіпкий 0,1 рослин / м2

Лисохвіст польовий і метлюга 20- 30 рослин / м2 Бур’яни 5% покриття



Грибкові захворювання

Високі ризики зараження грибками виникають, як правило, через 
короткі сівозміни, вони пов’язані з іншими хазяями цих захворювань у 
сівозміні (соняшник тощо…).

Такі захворювання, як фомоз і склеротонії, можна подолати хімічними 
засобами.

Вертіцілез неможливо подолати прямими хімічними засобами, його 
скорочення досягається якомога довшими паузами вирощування.
Килу капустяну можна подолати резистентними сортами, проте 
потрібне довгострокове рішення у сівозміні



Регулювання зростання + фунгіциди 
восени

Вирішальне значення тут мають строки висівання, наявність 
поживних речовин і виморожування. Рішення ухвалюються на стадії 
4-6 листків або при замкненні бадиллям. 

Таблиця 19: Грибкові захворювання та регулювання зростання

Засоби 
(приклад)

Регулювання зростання Грибкові захворювання
Норма використання л, кг/ га Норма використання л, кг/ га

Зимова 
витри-
валість

Стійкість

Гнилизна 
кореню та 

стеблю

Ріпаковий 
рак

Чорна 
плямистість

К-сть 
макс. 
внесен
ня



Використання фунгіцидів, весна, цвітіння
В сухих кліматичних умовах навесні не рекомендується проведення 
заходів з затримання зростання. Проведені заходи захисту рослин 
часто призводять до скорочення врожаю. 

Оброблення під час цвітіння залежить від кліматичних умов у цей 
період (волого та тепло) та від інтенсивності вирощування ріпаку у 
сівозміні.

Економічна ефективність застосування фунгіцидів для озимого 
ріпаку- оброблення під час цвітіння 

Рік 
випробувань

Рік 
випробувань

Кількість 
випробувань

Кількість 
випробувань

Необроблено
ц/га

Необроблено
ц/га

Оброблення 
фунгіцидами 

під час 
цвітіння (ц/га

3-разове 
оброблення 

(ц/га

З них економічно 
ефективно (%)

З них економічно 
ефективно (%)

*встановлена ціна на ріпак, а також витрати на препарати та їх внесення, залежно від року
Середні витрати на внесення фунгіцидів навесні 2017 р. на стадії повного цвітіння: 48 €/га

Ø прибуток, 
€/га* 

Ø прибуток, 
€/га* 

*встановлена ціна на ріпак, а також витрати на препарати та їх внесення, залежно від року
Середні витрати на трикратне внесення фунгіцидів три рази на рік навесні 2016/2017: 106 €/га

Вплив на врожай та економічна ефективність трикратного внесення 
фунгіцидів/ регуляторів зростання на прикладі зимового рапсу: 
осінь, весна, цвітіння



Використання інсектицидів

У разі бакових сумішей з 
інсектицидами враховувати 
загрози для бджіл (див. Табл. 20).

За результатами останніх 
досліджень бакова суміш Biscaya
+ Mirage 45 EC є шкідливою для 
бджіл, і тому її не можна 
використовувати під час цвітіння 
ріпаку!

Ріпакові блішки:
Проти жуків та личинок, що 
зануряються в рослину, 
вистачить невеликого 
обсягу. Проти личинок, що 
живуть в рослині взимку, 
потрібна нормальна доза 
(див. інструкції з 
використання). 
Ріпаковий квіткоїд:
На стадії бруньок ріпаку.
Ріпаковий довгоносик, 
капустяний комарик:
З початку цвітіння ріпаку; як 
правило, вистачає одного 
оброблення країв.

Звертати увагу на 
інструкції з захисту 
водяних організмів!

Зауваження щодо боротьби 
зі шкідниками ріпаку

Засоби 
(приклад)

Норма використання л, кг/ га
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Таблиця 20: Шкідники тваринного походження

(Застосування ˃12оС) 

(Застосування ˃12оС) 

(Застосування ˃12оС) 

(Застосування ˂ 25оС) 

(Застосування ˂ 25оС) 
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Використання інсектицидів

У разі ріпаку 
захист медових 
бджіл та інших 
комах-
запилювачів є 
елементарним!  

Час з’явлення шкідників рапсу та рекомендації щодо застосування інсектицидів

Спеціально проти
ріпакового квіткоїда:

150 г/га
(1 захід до BBCH 59)

Спеціально проти
стеблевих і стручкових шкідників:

75 мг/га
(макс. 2 заходи)

Захист бджіл є обов’язковим! 
Звернути увагу на клас небезпеки 

В1 у разі Plenum 50 WG

У разі необхідності повторного 
оброблення перед цвітінням або 

на початку цвітіння 
використовувати Neonicotinoid

Стадія розетки     Формування пуп’янків                 Цвітіння                                          Формування стручків

Серпень           Жовт./Лист.   Бер./Квіт                          Травень                                                           Червень       Липень 

В деяких регіонах є популяції ріпакового довгоносика, які мають знижену чутливість до піретроїдів. 
Зверніть увагу на офіційні рекомендації!



Використання інсектицидів

З цвітінням навіть 
квіткоїд стає корисною 
комахою!

Плямистий суріпковий довгоносик;  Чорний суріпковий довгоносик
Ріпаковий квіткоїд; Ріпаковий довгоносик



Моніторинг 

Моніторинг наявності комах найкраще проводити шляхом 
встановлення жовтих ящиків або виявлення зараження 
насаджень. 

Равликів можна легко контролювати
за допомогою дошки, джутового 
мішка.

Періоди боротьби з шкідниками ріпаку

Тип шкідника Виявлення
зараження

Період спостереження Граничні показники

Ріпакова блішка
бонітування сходи до стадії 2-х листів 10% паростків/ листків знищено комахами

жовтий ящик до стадії 6-ти листів 50 жуків кожні 3 тижні

Довгоносик суріпковий

жовтий ящик

з початку періоду вегетації до кінця 
формування пуп’янків (ES 57)

10 жуків на ринку за 3 дні

Плямистий суріпковий довгоносик 30 жуків на ринку за 3 дні

Ріпаковий квіткоїд

Рахувати на основному 
пагоні або струсити в  
ринку

Середина формування пуп’янків (ES 
53-55)

слабкі насадження: 4 жуки/ рослина
високі насадження: 8 жуків/ рослина

Кінець формування пуп’янків до 
кінця цвітіння (ES 57-61)

слабкі насадження: 5 жуків/ рослина
високі насадження: 10 жуків/ рослина

Ріпаковий довгоносик Струшування в ринку Цвітіння (ES 61-65) 1 жук/ рослина

Капустяний комарик + ріпаковий довгоносик Спостереження на 
окрайку поля

Цвітіння (ES 61-65) 1 комарик/ 4 рослини та 1 жук/ 2 рослини

Зауваження щодо моніторингу:
Жовті ящики (можливість зміни висоти) восени після сходів і з початку вегетаційного періоду (з кінця лютого). Жовті ящики потрібно  оснастити постійною 
решіткою, щоби не пошкодити корисним комахам, наприклад, джмелям.
Бонітування за можливістю на 5 майданчиках на мінімум 5 рослинах.



Моніторинг

В окрузі Тюбінґен, наприклад, моніторинг проводиться консультантом 
з агрономії від відповідної служби округу.

Після перевищення граничних показників надається повідомлення-
попередження з рекомендаціями щодо знищення шкідників. Надані 
рекомендації є нейтральними у відношенні виробників та 
орієнтуються на такі аспекти, як найкраща ефективність, збереження 
корисних комах і тварин, співвідношення ціни та якості.

Зацікавлені сільськогосподарські підприємства можуть безкоштовно 
зареєструватися у офіційного консультанта та отримувати ці 
повідомлення в рамках офіційної служби попередження.



Жовтий ящик

Оптимально 2 на одну ділянку спостереження:
один на стовбурі / кущі та один далі в полі



Жовтий ящик
Правильно обрані 
місця 
розташування 
надають багато 
відомостей про 
перебіг 
зараження.



Внесення
Універсальна таблиця для виявлення типу та величини насадок, тиску струменю та класу зменшення відхилення



Внесення



Внесення

Обрати 
необхідний для 
заходу обсяг 
води. З 
логістичних 
причин – якомога 
менше. Не треба 
завдавати шкоди 
ефективності 
продукту.

Рекомендації щодо насадок для 
ріпаку
Внесення засобів захисту рослин

Гербіциди

Фунгіциди/ інсектициди

Фунгіциди/ 
інсектициди
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Внесення

Уникати пошкодження рослин під час цвітіння.
Вегетативне зростання закінчено, пошкодження можуть 
компенсуватися лише з великими складнощами або взагалі не 
компенсуватися.

Сульфонілсечовина та активатори зростання, наприклад, зі злакових і 
кукурудзи викликають важкі пошкодження в ріпаку.

У разі бакових сумішей за можливості не змішувати більше трьох 
компонентів.



Внесення



Захист рослин і 
добриво – це 
допоміжні засоби 
для досягнення 
стабільного 
врожаю.

Основу для цього 
створюють 
проростання ґрунту 
корінням і 
наявність води.



Inhalt

Частина 1: «Навчання» і загальні відомості про ріпак

Частина 2: Від попередньої культури до підготовки ґрунту до посіву

Частина 3: Вибір сорту та висівання

Частина 4: Внесення добрив

Частина 5: Захист рослин

Частина 6: Обмолот та економіка підприємства



Поведінка при дозріванні

Ріпак дозріває дуже неравномірно

Основний урожай знаходиться у середній і нижній частині  пакету 
стручків.  

Строк збирання настає, коли вологість зерна складає 8% і коли насіння 
шелестять у стручку.

Збирати врожай не занадто рано, у нижній частини пакету стручків 
має майже не бути зелених стручків.

Занадто раннє збирання врожаю призводить до втрат врожаю (2-5 
ц/га) і до втрат олії (3-4%).



Коли настає строк збирання врожаю, необхідно задіяти якомога сил, 
для того щоби запобігти втратам, яких можна уникнути. Особливо 
небезпечними є сильний вітер, град і зливи.

Вирощування ранніх, середніх і пізніх сортів,
щоби розширити строки збирання врожаю. 

Використання ножів-роздільників і якомога

вищого зрізання, найкраще одразу ж під пакетом стручків.
=> запобігання непотрібним обсягам соломи у молотарці

=> оптимізація потужності молотарки

Збирання врожаю



Збирання врожаю

Колір стерні дає зрозуміти стан і якість рослин ріпаку. Чим зеленіший 
відтінок, тим здоровіші насадження.

Зважати на добрий розподіл соломи, контролювати втрати при 
молотьбі та тримати їх на якомога низькому рівні.

Втрачене насіння не заривати, високий

Вміст олії консервує насіння на роки.

Втрачене 
насіння на ¼ 

м2 рилля

Втрати на полі

% кг/га

Середній врожай ріпаку: 40 ц/га
Маса сухого насіння: 6 г



Висівки ріпаку без обробітку

Джерело: BW - Agrar

Erinnerung an heute VormittagСпогади про сьогоднішній ранок



Економіка підприємства

Розрахунок витрат, з ПДВ Озимий ріпак

Опис процедури, молотьба, ділянка 2 га

Інтенсивність обробітку середнянизька висока

Урожай ц/га
з них основний продукт

Ціна основного продукту (з ПДВ)                                        €/ц

Основні надходження €/га
Додаткові надходження
Вартість попередньої культури

Сума надходжень
Виробнича премія
Інші премії
Премії разом
Сума надходжень і премій
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Насіннєвий матеріал (за потреби з розсадою)             €/га
Добрива
Захист рослин
Сушіння/ консервування
Захист від граду
Інші змінні витрати
Змінні витрати на машини
Оренда машин
Змінні витрати на зарплатню (не постійні виробники)

Сума змінних витрат

Сума покриття без премій €/га
+ премії
- відсоткова ставка, оборотні кошти

Сума покриття з преміями, після відсоткових ставок €/га
€/ц



Інтенсивність обробітку низька середня висока

Урожай ц/га
з них основний продукт

Ціна основного продукту (з ПДВ)                                                                       €/ц
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Потреба в робочому часі (постійні робітники) ПРгод/год·рік

Погодинна ставка (для пост. робітників) 15,50 €/ПР год €/га
Постійні витрати на машини                                                                €/га
Постійні витрати на будівлі                                                                  €/га
Витрати на площі і виплати (оренда)                                               €/га

Витрати на квоти                                                                                    €/га
Інші постійні витрати                                                                            €/га

Сума надходжень

Сума надходжень (без премій)
Сума витрат (змінні витрати, відсотки, постійні витрати вкл. ставки за працю)

Розрахунковий результат галузі підприємства (рядки 22-34)                    €/га
без премій                                                                                                                   €/ц                      

Розрахунковий результат галузі підприємства (рядки 37+39)                    €/га
з преміями                                                                                                                    €/ц                      

+ премії

Переробка дефіцитних факторів

Обсяг роботи (постійні співробітники) з преміями (р. 40+28)

Площа, макс. ціна довгострокової оренди, з преміями  (р. 40+31)

Доходи, що покриваються витрати

Сума витрат (рядок 36)

мінус додаткові надходження (р. 5+6)

Доходи від основного продукту, що покриваються витрати, без врахування 
премій    (р. 45-46)   без ПДВ

Доходи від основного продукту, що покриваються витрати, без врахування 
премій    (р. 47-49)   без ПДВ

мінус премії (р. 10)

€/га €/га €/га

€/га €/га €/га€/ц €/ц €/ц

€/рг €/рг €/рг



Інтенсивність обробітку Низька середня висока
Урожай ц/га
з них основний продукт

Ціна основного продукту (з ПДВ)                                        €/ц

Прямі витрати (сума ряд. 12 до 17 + 24)                                                                      €/га

Надходження без прямих витрат (р. 7 + 10 – 52)                                                    €/га

Витрати виконання робіт (р. 18 + 19 + 20 + 28)                                                      €/га
(постійні та змінні витрати, оренда машин, змінні витрати на персонал, ставка) €/га

Сума покриття з урахуванням зміни цін
Ринкова ціна (вкл. ПДВ)

Сума покриття
(без премій, без відсоткових ставок)

€/га

€/га

€/га

€/га

€/га

€/га

€/га

€/ц

€/ц

€/ц

€/ц

€/ц

€/ц

€/ц



Висновки

Досягнення стабільно високих врожаїв – це взаємодія техніки, технології 
виробництва та економіки підприємства.

В центрі уваги знаходиться ґрунт і його добрий стан, саме він створює 
основу для успішного вирощування рослин.

Удобрення та захист рослин є додатковими заходами, що підтримують 
рівень урожаю.

Цілеспрямований відбір сортів може скоротити пікове навантаження та 
дозволити корисніше використовувати час.

Оптимально налаштована техніка забезпечує точне внесення та розподіл 
(дорогих) виробничих засобів.



Дякую за увагу!

Питання?
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