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Сівозміна та інші землеробні заходи

• Сівозміна
– вибір культур для вирощування, а також
– їх часова послідовність,
– включаючи вирощування проміжних культур

• Вибір сорту
• Внесення добрив, включаючи органічні добрива,
• Захист рослин
• Обробіток ґрунту

• Всі рослинницькі заходи тісно взаємопов’язані між 
собою; небажані ефекти одного заходу можна 
компенсувати якимось іншим або низкою інших заходів



Сівозміна
• Вибір культур для вирощування в залежності від такої 

властивості місця розташування, як клімат
– висока середня річна температура, довгий час вегетації 

(долина Рейну)
• можна вирощувати культури, що люблять тепло, наприклад, сою, 

кукурудзу,
• зернові та ріпак використовують довгі, прохолодні фази з 

інтенсивним сонячним випромінюванням навесні, тому у долині 
Рейну врожай їх слабкий,

• можливе вирощування особливих культур, наприклад, тютюну, 
полуниць, спаржі тощо, зрошування надаватиме переваги,

• щоби тримати ґрунт постійно закритим, важливе вирощування 
проміжної культури

– низька середня річна температура і довгі фази відпочинку 
вегетації (Альб, Середні гори)
• високі врожаї приносять зернові та озимий ріпак,
• зернові та кукурудза в зерні не визрівають,
• часу на вирощування проміжної культури часто не вистачає, 

скоріше, підсівання  



Сівозміна

• Вибір культур для вирощування в залежності від 
такої властивості місця розташування, як ґрунт:
– Крайхґау та інші ландшафти на середній висоті => 

пилуваті ґрунти з високою спроможністю накопичення 
води
• радше, вибагливі культури, наприклад, цукровий буряк, 

кукурудза, озима пшениця

– Долина Рейну = легкі, піщані ґрунти та

– Швабська Юра = важкі глинисті ґрунти, обидва з 
низькою спроможністю накопичення води
• скоріше, невибагливі культури, наприклад, жито, конюшина, 

люцерна, сочевиця, гречка



Навіщо сівозміна

• землеробні причини,

• виробничі причини:
– компенсація ризиків,

– компенсація робочого часу,

– можливість удобрення гноєм і біо-шламом  восени

• суспільні причини:
– образ ландшафтів, цінність для відпочинку,

– регіональне виробництво (білкові корми для 
тваринництва),

– збереження розмаїття біологічних видів



Навіщо сівозміна?

• Для кожного місця розташування існує культура, яка надає 
найвищі врожаї або економічну ефективність. У долині Рейну 
можна успішно вирощувати зернову кукурудзу як монокультуру. 
У світі часто вирощуються одна або дві культури по черзі (рис 
мокрим способом; кукурудза – пшениця; кукурудза – соя)

• Але на багатьох місцях розташування, навіть якщо регулярно 
збираються високі врожаї, зміна культур, що вирощуються, є 
корисними для землеробства, тому що 
– зберігається родючість ґрунту (заміна органічної субстанції, 

структура ґрунту, біологічна активність, біологічне зв’язування 
азоту) і, відповідно, постійні високі врожаї, 

– контролюються захворювання та шкідники (природня несумісність 
з бобовими, ріпаком, озимою пшеницею),

– контролюються бур’яни (збереження ефективності гербіцидів),
– можливо вирощувати проміжні культури.



Землеробні цілі сівозміни

• Заміна гумусу
• Біологічне прив’язування азоту
• Розпушування ґрунту коренями та дощовими черв’яками
• Біологічне розпушування орних шарів ґрунту
• Більший врожай за рахунок кращої реалізації виробничих факторів 

(вода, поживні речовини) у врожаї,
• Додатковий час між врожаєм і сівбою

– переробка соломи
– боротьба з бур’яном
– зелене удобрення

• Кращий контроль бур’янів (китник польовий, метлюг звичайний в озимих 
культурах, просо, вівсюг звичайний в ярих культурах),

• Час очікування з урахуванням скорочення збудників захворювань і 
шкідників,

• Збереження біологічного розмаїття (різні суміжні трави у різних культурах; 
птахи, що гніздуються на землі, жуки з різними вимогами до життєвого 
середовища та життєвих звичок) 



Компенсація робочого часу

• Різні культури мають різну потребу в кількості робочого 
часу озиме жито > озима пшениця > кукурудза

• Потреба у робочому часі для різних культур сильно 
відрізняється за періодами часу:
– сівба як захід з найбільшою потребою у часі проводиться 

пізнім літом, восени або ранньою весною (березень) або 
пізньою весною (кінець квітня, початок травня),

– збирання врожаю відбувається влітку або восени

• Вирощування проміжної культури: потреба у робочому 
часі сильно відрізняється в залежності від обраної 
технології (пряме комбайнування та обробіток ножовим 
валом = 0,7 га; пряме висівання та ножовий вал = 1,4 га 
та звичайна посівна технологія, розкочування, 
мульчування = 2,9 га)



Можливість удобрення гноєм і біо-шламом 
восени

• Тільки ті культури, які мають потребу в азоті восени, 
потрібно (можна) удобрювати ще гноєм і біо-шламом 
після збирання врожаю головної сівозміни 
(ефективність N)
– озимий ріпак
– Озимий ячмінь після зернових
– проміжні культури (якщо частка бобових < 60%)
– (трава)

• Чим одноріднішими є культури, що вирощуються, тим 
більш це підвищує потребу у виробничих складських 
приміщеннях для органічних добрив = додаткові 
витрати 



Поняття сівозміни

• Компоненти сівозміни = види рослин

– Стеблові або листкові культури (зернові або ріпак, картопля, 
бобові, буряк, кукурудза)

– Озимі або ярі культури (озимі злакові, ріпак, або ярі злакові, 
зернові бобові, картопля, буряк)

– Культури, які підвищують або поглинають гумус (види 
культур з довгими періодами покою ґрунту = кормові 
бобові або кукурудза, цукровий буряк з довгим 
періодом вегетації, для яких проводиться інтенсивний 
обробіток ґрунту) та

– бобові або не-бобові,
– культури з природньою сумісністю або несумісністю



Озимі та ярі культури мають різний спектр 
бур’янів 

• Озимі культури = озимий ріпак і всі озимі зернові 
– Озимий ріпак: лисохвіст польовий, грицики, ромашка 

– Озимі зернові: лисохвіст польовий, метлюга, фіалка, 
берізка

• Ярі культури = ярі злакові, боби польові, горох
– вівсюг, берізка, осот

• Пізні ярі культури = кукурудза, соя
– Кукурудза: різні види пшона, лобода, щириця, спориш

– Соя: осот, лобода, щириця 



Рослини, що створюють або поглинають гумус

• Рослини, що створюють гумус, - це рослини з великою 
кореневою системою (у поєднанні з відпочинком землі)
– Трави
– Конюшина, люцерна
– Боби польові
– Проміжні культури

• Рослини, що поглинають гумус, - це рослини з довгим 
періодом вегетації та високою потребою в азотних 
добривах 
– картопля
– цукровий буряк
– курурудза
– ріпак



Формування гумусу = кг гумусу С/га

Трави та проміжні культури створюють гумус

Гумус - Гумус +
Зелені добрива (на т субстрату) 

Проміжні культури (осінь) 

Проміжні культури (зима) 

Підсівування

Трава (основний рік виробництва) 

Злакові

Силосна кукурудза

Цукровий буряк

Дані Системи норм ЄС щодо 
створення гумусу (кг гумусу 
С/га на рік)



Показники змін запасу гумусу ґрунту (потреба в 
гумусі) в залежності від культури сівозміни
в еквіваленті гумусу (кг гумус-С) на га та рік

Цукровий і кормовий буряк, картопля - 760

Силосна кукурудза, зернова кукурудза - 560

Злакові, олійні, волокнисті рослини, соняшники, полуниця - 280

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зернові бобові + 160

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трава, конюшина, кормові бобові

на основний рік виробництва + 600

як покривна сівба навесні + 400

як покривна сівба влітку + 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зимові проміжні культури + 120

Осіння сівба покривної культури +   80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Показники формування гумусу органічних 
матеріалів в еквіваленті гумусу

кг гумус-C
на т субстрату 

солома (86% СМ) 100
Зелені добрива, листя буряку (10% СМ) 8
Не зібраний врожай овочів 8             
Зелені відходи (20% СМ) 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стійловий гній, свіжий (20% ) 28
Стійловий гній, перегній (35% СМ) 56
Стійловий гній, компостований (55% СМ) 96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гній, свинячий (4% СМ) 4
Гній, свинячий (8% СМ) 8
Гній, коров’ячий (7% СМ) 9
Гній, коров’ячий (10% СМ) 12
Гній, пташиний (15% СМ) 12
Гній, пташиний (35% СМ) 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відходи від біогазової установки (7% СМ) 9
Відходи від біогазової установки (10% СМ) 12
Відходи від біогазової установки (25% СМ) 36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шлам очисних споруд (10% СМ) 8 
Шлам очисних споруд (35% СМ) 40
Компост (50% СМ) 58



Нормативні показники співвідношення 
суміжних і головних продуктів урожаю

(Солома/зерно або листя/корені)

Ячмінь пивоварний 0,7

Озимий ячмінь, ярий кормовий ячмінь, озима пшениця, 
яра пшениця

0,8

Озиме жито, тритикале 0,9

Овес 1,1

Зернова кукурудза 1,0

Буряк 0,4

Цукровий буряк 0,7

Олійний льон 1,6

Ярий ріпак 1,7

Озимий ріпак 1,3

Соняшник 4,1

Приклад: 10 т пшениці постачає одночасно 8 т соломи



Баланс гумусу на фермі без тваринництва, різні 
члени сівозміни

Сівозміна: озимий ріпак, озима пшениця, культури сівозміна, 
соя, озима пшениця

Культура Площа 
вирощування, 
га

Поглинання 
гумусу –
кг/га*рік

Створення гумусу
+ господарство 
разом

Озимий ріпак 25 - 280 - 7 000

Озима пшениця 25 - 280 - 7 000

Проміжна культура 25 +  80 + 2 000

Соя 25 + 160 + 4 000

Озима пшениця 25 - 280 - 7 000

- 15 000



Відновлення гумусу суміжними продуктами, 
що залишаються на полі

Культу
ра

Гектар з 
залишка
ми 
суміжних 
продуктів

Голов
ний
прод.
т/га

Співвід
ношен
ня 
солома
: зерно

урожай
солома
т/га

кг
гумусу 
/т
субстр.

Створе
ння 
гумусу
/ га

Створе
ння
гумусу
підпр.
кг C

Озим.
ріпак

25 4 1,3 5,2 100 520 13 000

Оз.пш. 25 8 0,8 6,4 100 640 16 000

Соя *) 25 4

Оз.пш. 25 8 0,8 6,4 100 640 16 000

Сума 45 000

Серед. 300

*) Потужність відновлення гумусу суміжних продуктів вже врахована у змінах 
запасів гумусу, специфічних для кожної культури

Якщо всі суміжні продукти залишаються на полі, баланс гумусу господарства є 
позитивним (45 000 – 15 000)/100 = 300 кг C/га



Баланс гумусу на фермі без тваринництва, 
різні члени сівозміни

Сівозміна: цукровий буряк, озима пшениця, зернова 
кукурудза, озима пшениця, проміжна культура

Культура Площа 
вирощування, га

Поглинання 
гумусу –
кг/га*рік

Створення гумусу
+ кг /господарство

Цукровий буряк 25 - 760 - 19 000

Озима пшениця 25 - 280 - 7 000

Проміжна культура 25 +     80 +  2 000

Зернова кукурудза 25 - 560 - 14 000

Озима пшениця 25 - 280 - 7 000

Проміжна культура 25 +     80 +  2 000

- 43 000



Відновлення гумусу суміжними 
продуктами, що залишаються на полі

Культура Гектар з 
залишка
ми
суміжних
продуктів

Головн
ий
прод.
т/га

Співвідн
ошення 
солома:
зерно

урожай
солома
т/га

кг
гумусу 
/т
субстр.

Створен
ня 
гумусу / 
га

Створен
ня
гумусу
підпр.
кг C

Цук.бур. 25 80 0,7 56 8 448 11 200

Оз.пш. 25 8 0,8 6,4 100 640 16 000

Зер. кук. 25 12 1 12 100 1.200 30 000

Оз. пш. 25 8 0,8 6,4 100 640 16 000

Сума 73 200

Серед. 302*)

*) до позитивного балансу гумусу робить внесок вирощування проміжної культури 
40 кг/га; якщо спалювати солому кукурудзи або продавати солому пшениці, баланс 
гумусу позитивним не буде



Баланс гумусу на фермі з молочним 
тваринництвом, сівозміна:

озимий ріпак, озима пшениця, проміжна культура, силосна 
кукурудза, озима пшениця

Культура Площа 
вирощування, га

Поглинання 
гумусу –
кг/га*рік

Створення гумусу +
кг/га*рік 
/господарство

Озимий ріпак 25 - 280 - 7 000

Озима пшен. 25 - 280 - 7 000

Проміжна
культура

25 +     80 +  2 000

Силосна кукур. 25 - 560 - 14 000

Озима пшен. 25 - 280 - 7 000

Сума - 33 000



Відновлення гумусу суміжними 
продуктами, що залишаються на полі

Культур
а

Гектар з 
залишка
ми
суміжних
продуктів

Головн
ий
прод.
т/га

Співвідн
ошення 
солома:
зерно

урожай
солома
т/га

кг
гумусу 
/т
субстр.

Створен
ня 
гумусу / 
га

Створен
ня
гумусу
підпр.
кг C

Оз.ріпак 25 4 1,3 5,2 100 520 13 000

Оз.пшен 25 8 0,8 6,4 100 640 16 000

Силосна
кукурд.

25 50

Оз.пшен 8 0,8 6,4 100

Сума -1 000

Серед. - 10*)

*) якщо збирається половина соломи пшениці, баланс гумусу майже 
компенсується, треба враховувати, що поживні речовини потрапляють і з 
добривами 



10 – 20 т/га проміжної культури-
свіжої маси можуть виготовити 120 –

240 кг/га гумусу-C (M. Roschke, DSV, 2010)

Потреба в органічних добривах у 
порівнянні з проміжною культурою

Гумус-С на т 
св. маси

Внесення 
на  т св. 
маси/га

Стійловий гній (25% СМ)

Солома (86% СМ)

Пташиний гній (7% СМ)

Зелені відходи (4% СМ)



Зниження вмісту гумусу в залежності від 
частки конюшини та органічних добрив (Kahnt 

1982)

Гумус на початку дослідів

1 без органічних добрив, без 
конюшини

2 солома, без конюшини

3 без органічних добрив, 20% 
конюшини

4 Стійловий гній, без конюшини

5 Стійловий гній, 20% конюшини

6 Стійловий гній, 40% конюшини

Гу
м

ус
, т

/г
а



Вирощування проміжної культури для 
збагачення гумусу
за Rauhe bei Kahnt, 1982 

без орг. добрив
без NPK    NPK

NPK норм.   макс.

Зелені добрива
без NPK    NPK

NPK норм.   макс.

Стійловий гніф
без NPK    NPK

NPK норм.   макс.

Гумус на початку дослідів

Гу
м

ус
, т

/г
а

кг
/г

а 
у 

ґр
ун

ті
 (

0
-4

0 
см

)



Потужність коренів різних проміжних культур 
і вплив на вміст гумусу

• Велика потужність коренів
– Швидке перероблення => впливу на вміст гумусу немає 

• Польові боби
• Люпин

– Затримане перероблення => створення гумусу
• Перська, олександрійська конюшина
• Мітлиці 

• Невелика коренева маса
– Швидке перероблення => позитивного впливу на вміст гумусу в ґрунті 

немає, може поглинати гумус 
• фацелія
• горошок
• турнепс

– Затримане перероблення => впливу на вміст гумусу немає
• Гірчиця
• Олійна редька
• Ріпак 



Фото: Dr. Andreas Groß

Виділення вузлових коренів кукурудзи до 
ґрунту (помітна частка продуктів асиміляції)



Кореневі виділення = кореневий ексудат 
• Рослини виділяють речовини через корені 

• Різні рослини виділяють різні речовини (також у залежності від пори року та 
властивостей ґрунту):
– Продукти асиміляції живлять біологію ґрунту, створюють велику популяцію, що 

призводить до скорочення вмісту гумусу
– Вуглекислота розчинює вапно (вапняник) 
– Комплексоутворювачи перетворюють солі, що важко розчиняються, у розчини солей, які 

може поглинати рослина
– Деривати кумарину та фенолу, гликозиди, алкалоїди, ефірні олії та етилен впливають на 

конкуренцію коренів сусідніх рослин => алелопатія 
– Вітаміни, амінокислоти та вуглеводи впливають на життя біології ґрунту 

• Обмін відбувається частково пасивно
– Віддавання протонів, поглинання катіонів
– Віддавання аніонів, поглинання гидрогенкарбонатів-іонів
– бокові корені, що відмирають, та кореневий чохлик віддає органічну субстанцію до 

ґрунту

• Активне віддавання
– Для сприяння симбіонтам і конкурентам
– Спроба цілеспрямованого використання кореневих виділень шляхом свідомої комбінації 

різних культурних рослин. Наприклад: рослини томатів захищаються від бактеріального 
зараження ув’ядання томатів шляхом висадження цибулі-порею 



Кореневі виділення = кореневий ексудат 

• Кореневі ексудати формують фізично-хімічні умови 
у безпосередньому оточенні кореня,

• Сприяють розмноженню певних видів мікробів і 
безпосередньо або опосередковано пригнічують 
інших => коренева флора на місці розташування, 
спеціфічна для рослини,

• є причиною виснаження ґрунту (напр., конюшина 
виснаженість),

• Можуть пригнічувати деякі види рослин. У разі 
довгострокового вирощування ці речовини 
накопичуються в ґрунті. 

• Призводять до необхідності сівозміни



«Гломалін» виробляється грибками (мікориза) 
та обгортає корені. «Гломалін» накопичує 27% 

вуглецю природи 

Гломалін

Спори

Гіфи



Гломалін

• - це глікопротеїн, який створюється переважно на 
гіфах і спорах гломероміцетів у землі та у коренях,

• накопичує вуглець у вигляді протеїнів і вуглеводів 
(насамперед, глюкози),

• проводить органічні речовини, які завдяки цьому 
зв’язуються з піском, пилом і глиною – структура 
ґрунту,

• підвищує вміст повітря та води у ґрунті,
• підвищує стабільність агрегатів і завдяки цьому 

зменшує ерозію.
• Гломалін – це домінантна субстанція в гумусі та 

складає бл. 50% органічного вуглецю в ґрунті



Коріння в залежності від відновлення ґрунту

1 головна культура / рік
1 головна культура / рік + 

1 проміжна культура



Ризосфера

• Корені оточені дуже особливою біологічною, хімічною та фізичною 
зоною.

• Тут рослина з’єднується з чисельними організмами з метою 
оптимального забезпечення рослин водою та поживними 
речовинами, а також ефективної протидії збудникам захворювань

• Гіфи грибків, наприклад, можуть проникнути прямо в корені рослин; 
вони відповідають за забезпечення рослин водою та поживними 
речовинами

• Рослини, у свою чергу, забезпечують грибки вуглеводами (цукром), які 
грибки не можуть синтезувати

• Під 1 га кукурудзи знаходяться 150 млн. км гіфів грибків (= відстань від 
Землі до Сонця!)



Ризосфера: Тут рослина з’єднується з чисельними 

організмами забезпечення рослин протидії збудникам 
захворювань



Зв’язування N бобовими у головній сівозміні 
(кг/га)

Зернові бобові N у пагоні         N у корені            N разом

------------------------------------------------------------------------

Білий люпин 448 93 542

Синій люпин 429 73 502

Польові боби 192 62 254

Кормовий горох 291 40 330

Чина 273 24 297

Ярий горошок 238 36 275

Соя 178 31 209



Бульбочкові бактерії /
Rhizobium

• Ґрунтові бактерії, що 
створюють симбіоз з 
рослинами сімейства 
бобових (Fabacea).

• Бактерії використовують 
вуглеводи рослин для 
зв’язування азоту з 
повітря та роблять його 
корисним для рослини.

• Обсяг зв’язаного під час 
періоду вегетації азоту 
може бути дуже 
високим (до 350 кг/га)



Зв’язування азоту бобовими 
почервоніння демонструє активність бульбочок 

Розподіл бульбочок і, відповідно, 
азоту в ґрунті



Зв’язування азоту бобовими у головній 
сівозміні (кг/га)

Кормові бобові N у пагоні N у корені      N разом

-------------------------------------------------------------------------------------

Червона конюшина 381 118 499

Олександр. конюш. 412 125 537

Перська конюшина 402 123 524

Біла конюшина 322 130 452

Люцерна 469 156 625

Еспарцет 184 140 324

Інкарнатна конюш. 210 88 259



Переваги вирощування бобових

• Немає потреби в азотних добривах (екстенсивно, енергія!)
• Висока користь для наступної сівозміни

– Зміна культур
– Зв’язування азоту для наступних культур
– Добра структура ґрунту

• Постачальник хімічного білка 
– Переробка на підприємстві
– Немає генної модифікації

• Якщо зернові бобові: ярі культури у сівозміні
– Можливе вирощування проміжної культури 
– Регулювання бур’янів, особливо за наявності проблемних бур’янів
– Зниження пікового робочого навантаження



Зв’язування азоту бобовими у проміжній 
культурі

- Зв’язування азоту знаходиться у прямій пропорції 
до масового зростання => потребує наявності 
води

- Залежить від часу сівби (чим раніше, тим більше)

- Змішані посіви мають перевагу з урахуванням 
зниження ризиків, тому що бобові (польові 
бобові) віддають азот небобовим вже під час 
вегетації 

- Виміряне зв’язування азоту 60 – 180 кг/га

- Накопичувати досвід на окремих ділянках!



Зв'язування азоту бобовими
• азот, зв’язаний завдяки вирощуванню бобових, має особливу цінність (1 кг N

відповідає бл. 1 євро),
• тільки зовсім невелика частинка азоту, зв’язаного бобовими, безпосередньо 

передається наступній культурі для формування врожаю,
• вирішальне значення  тут має утилізація бобових; якщо надземних врожай 

продається, то продається і більша частина азоту; «азотними 
надходженнями» підприємства залишаються частки в залишках коренів, що 
прив’язано до певної ділянки,

• якщо наземна частина використовується для кормів, то азот залишається у 
розпорядженні підприємства (за відніманням неминучих втрат) у формі 
добрив і може цілеспрямовано використовуватися на різних ділянках 
підприємства,

• якщо наземна частина рослин залишається на ділянці (вирощування 
проміжної культури, останній покіс конюшини), то тоді у господарстві 
залишається всі «азотні надходження», проте тоді вони прив’язуються до 
ділянки, де вони зростали,

• значна частка азоту, що залишається на ділянці, у вигляді органічної субстанції 
слугує підвищенню родючості ґрунту = живлення біології ґрунту, 
розпушування ґрунту



Корисність азоту з бобових для наступних 
культур сівозміни

• залежить від 
– співвідношення C:N у бобових наприкінці періоду вегетації

• матеріал з великою кількістю листя, без здерев’янілих часток (молодий горох, 
конюшина) швидко мінералізується наприкінці періоду вегетації, а звільнений азот 
може вимиватися ще до наставання потреби наступної культури

• Рослинний матеріал з високим співвідношенням C: N мінералізується повільно; 
якщо наступна культура – це злакові, то азот їй постачається тільки тоді, коли 
мінералізація запускається шляхом інтенсивного обробітку ґрунту 

– місця розташування: чим холодніше та сухіше або мокріше, тим 
повільніше відбувається мінералізація

– часу перемішування (чим пізніше, тем пізніше і мінералізація),
– інтенсивності обробітку ґрунту після бобових (з підвищенням 

інтенсивності обробітку підвищується й мінералізація, а якщо відмовитися 
від обробітку, то азот залишається на довгий час зв’язаним),

– проростання корінням бобових ґрунту: олександрійська та перська 
конюшина спричиняє підвищення врожаю наступної культури через дуже 
добру структуру ґрунту, яка залишається після неї,

– часу основного поглинання азоту наступною культурою (зернові, 
кукурудза; у разі мінералізації азоту під час потепління ґрунту навесні азот 
занадто пізно надається злаковим, проте кукурудза може дуже добре 
переробити це)



Баланс азоту господарства без тваринництва для 
різних членів сівозміни

Сівозміна: озимий ріпак, озима пшениця, проміжна культура, соя, озима 
пшениця

Культур
а

Площа,
га

Урож
ай,
т/га

Потреба
в N, кг/т

Потреба
в N,
кг/га

Зв’язув
ання N,
кг/т

Зв’язув
ання N,
кг/га

N, що 
продається 
з врожаєм, 
кг

Оз.ріпак 25 4 45,4 180 4 500

Оз.пш. 25 8 25,1 200 5 000

Пр.сів. 25 5 20

Соя 25
25

3
3

(58 175
30

4 375)
+ 750

Оз.пш. 25 8 25,1 200 5 000

Сума 18 875

З врожаєм продається і азот обсягом на гектар 189 кг
Вноситься добрив 145 кг
Соя залишає на гектар площі 30 кг = 750 кг



Баланс азоту господарства без тваринництва для 
різних членів сівозміни

Сівозміна: цукровий буряк, озима пшениця, проміжна культура, зернова 
кукурудза, озима пшениця, проміжна культура

Культур
а

Площа,
га

Урож
ай,
т/га

Потреба
в N, кг/т

Потреба
в N,
кг/га

Зв’язув
ання N,
кг/т

Зв’язув
ання N,
кг/га

N, що 
продається з 
врожаєм, кг

Цук.б 25 80 1,8 145 3 625

Оз.пш 25 8 25,1 200 5 000

Боб.пр. 25 5 20 100 20 100

Зер.кук. 25 12 15,1 180 4 500

Оз.пш. 25 8 25,1 200 5 000

Боб.пр. 25 5 20 100 20 100

Сума 18125

З врожаєм продається і азот обсягом на гектар 181 кг/га
Вноситься добрив 181 кг/га
Дві вдалих проміжних культури бобових залишають N в обсязі 50 кг/га



Баланс азоту господарства з тваринництвом для 
різних членів сівозміни

озимий ріпак, озима пшениця, проміжна культура, силосна кукурудза, озима 
пшениця, проміжна культура

Культур
а

Площа,
га

Урож
ай,
т/га

Потреба
в N, кг/т

Потреба
в N,
кг/га

Зв’язув
ання N,
кг/т

Зв’язув
ання N,
кг/га

N, що 
продається з 
врожаєм, кг

Оз.ріп. 25 4 45,4 180 4 500

Оз.пш. 25 8 25,1 200 5 000

Пр.кул. 25 5 20 100 20 100

Сил.кук. 25 50 4,5 225 5 625

Оз.пш. 25 8 25,1 200 5 000

Сума 20 125

З врожаєм продається і азот обсягом на гектар 201 кг/га
Силосна кукурудза у формі добрив в обсязі 70%
4000 кг = 40 кг/га повертається; безпосерд. дієвими для врожаю є бл. 40%
15 кг/га
Вдала проміжна культура бобових залишає N в обсязі 20 кг/га



Баланс азоту органічного господарства з 
тваринництвом

• Закупівля мінерального азоту є неможливою
• Азот, що використовується небобовими, має вноситися 

вирощуванням бобових у системі сівозмін
• Високе надходження азоту є можливим завдяки 

кормовим бобовим
• Для переробки кормових бобових підприємству 

потрібно або тваринництво (корови), або біогазова
установка

• Культури з високою потребою в азоті (і високою 
чутливістю до захворювань) на органічному 
підприємстві або не вирощуються або майже не 
вирощуються



Баланс азоту господарства без тваринництва для 
членів сівозміни

Конюшина, конюшина, силосна кукурудза, озима пшениця, проміжна 
культура, овес, проміжна культура, горох, озиме жито

Культура Уро
жай,
т/га

Потре
ба в N,
кг/т

Потреб
а в N,
кг/га

Зв’язув
ання N,
кг/т

Зв’язуван
ня N, кг/га

З них можна
нарахувати не 
на бобові

N, що 
продається з 
врожаєм, кг

Конюш. 40 5,2 5,2 208 95 (W-добрива)

Конюш. 40 5,2 5,2 208 95 (W-добрива)

Сил. кук. 40 4,5 180 81 (W-добрива)

Оз. пш. 6 24,1 145 145

Боб.пр. 5 20 20 100 40 (зал.врож.)

Овес 4 16,5 60 66

Пр.кул. 5 20 20 100

Горох 3 36 36 110 30 (зал.врож.)
25 (W-добрива)

55

Оз.жито 4 16,5 60 66

Сума 366 335



Самосумісніть сільськогосподарських культур 
(Kahnt, G. 1983)

• Добра сумісність з собою:
– жито, картопля, соя, просо, конопля, тютюн 

• Сумісність з собою виражається по-різному:
– кукурудза (чи є західний кукурудзяний жук?), польові боби 

(органічне добриво), ріпак (капустяна кила), столовий буряк, 
серадела

• Несумісність з собою:
– овес, бета-буряк, люцерна, горох, пелюшка, льон,   

соняшник

• Необхідні перерви у вирощуванні:
– 7 – 8 років - соняшник
– 6 років конюшина, цукровий буряк, горох, люцерна, льон 
– 4 років овес



Причина несумісності монокультур

• Причини, що випливають з фізичних властивостей ґрунту
– Скорочення вмісту гумусу призводить до погіршення структури 

ґрнуту (гірший вміст води та повітря): 
• Час і частотність обробітку ґрунту, особливо в пори року з активним 

переробленням
• Немає плужної борозни для висадження проміжної культури,
• Вирощування силосної кукурудзи (висока біологічна активність через 

сильні виділення коренів)

– Ущільнення (орного шару) ґрунту
• Проїзд з великими вантажами на сирому ґрунті (врожай цукрового 

буряку, силосна кукурудза)
• Колесо трактору у борозні під час орання 

• Причини, що випливають з біології ґрунту
– біологічна активність ґрунту є однобокою та, відповідно, меншою

• Залишки врожаю та насіння бур’янів переробляються повільніше 
• Скорочується антифітопатогенний потенціал, тобто сильна активність 

біології ґрунту, що витісняє збудників захворювань рослин і шкідників



Причина несумісності монокультур

• Бур’яни, з якими складно боротися або які мають 
резистентність до гербіцидів 
– Через зростання вирощування культур, які надають добрі 

умови для розвитку бур’янів (напр., озимі/ озимі злакові 
сприяють розповсюдженню лисохвосту польового).

– Висока частка кукурудзи сприяє розповсюдженню проса => 
особливо види, які сходять пізно, піддаються дії гербицідів
тільки у разі оптимальний умов застосування (напр., вологий 
ґрунт) 
• Невелика кількість дійових речовин, що є у наявності у допущених 

гербіцидах, швидко призводить до резистентності 
• Необхідно управління розвитком резистентності шляхом 

застосування дійових речовин
• Необхідно витримувати оптимальні умови застосування (стадії 

розвитку, вологість повітря, концентрація розчину…)

– Берізки, осот неможливо подолати у дводольних; 
з’являються у пшениці досить пізно за часом, журавці



Причина несумісності монокультур

• Фітопатологічні причини
– Залишки врожаю (солома, стерня, корені), на яких можуть 

виживати збудники захворювань
• Піронефроз, фузаріоз…

– Збудники захворювань, що виживають у ґрунті у вигляді
• міцелій (напр., кила капустяна, Cercosporella),
• спор у спокої (цисти), що довго живуть (напр., склеротинія, вилт),
• нематод,
• жуків (кукурудзяний жук),
• личинок (кукурудзяний метелик)

– чим вужчою є сівозміна, тим швидше відбувається розмноження,
– перерви у вирощувані забирають у збудників захворювань основи 

живлення => скорочення популяції

– Складові речовини рослин або залишки врожаю впливають на 
чутливість рослин / їх здатність протидіяти 
• Плодові кислоти
• Алколоїди (вторинні складові речовини)
• Ензими
• Фітогормони



Причини несумісності у вирощування 
два роки поспіль

Рослина Основні причини
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ячмінь злакові нематоди, вірус жовтої карликовості ячм.
Овес злакові (вівсяні) нематоди, віруси
Пшениця злакові нематоди, фузаріози, прикореневі

захворювання, вірус карликовості пшениці
Ріпак кила капустяна, вилт, склеротонія, земляна блошка
Кукурудза кукурудзяний жук, різоктонія
Цукровий буряк бурякові нематоди, різоктонія
Картопля картопляні нематоди, рак картоплі, 
Конюшина/люцерна рак конюшини, конюшині нематоди, вовчок малий

(родина Вовчкові), повитиця конюшина
Горох/ пелюшки фузаріоз, фомоз, склеротонія, Phytium,

різоктонія ssp.
Соняшник вилт, склеротонія, родина Вовчкових
Для всіх типів заростання бур’янами або/ та кореневими бур’янами, 

що адаптувалися



Віруси карликовості на ячмені

• Вірус жовтої карликовості ячменя BaYMV; вірос переноситься вошами 
та виживає в землі в цистах грибку Polymixa graminis. Останні живе, 
не викликаючи пошкоджень рослини та розповсюджує віруси через 
своє власне розмноження. Після інфікування восени вірус 
розмножується в рослині. Після прибирання ячменю масово 
виділяються цисти грибка, які десятиріччями зберігаються в ґрунті 
(резистентне розведення!)

Осінні пошкодження Весінні пошкодження



Віруси карликовості на пшениці
не усуваються хімічними засобами

• Вірус карликовості пшениці WDV; рослина-хазяїн – це всі види 
пшениці та злакових, у тому числі падалиця та дикі трави. 
Перенесення відбувається виключно через цикадки (Psammotittix
alliensus); Інфікування проходить восени та навесні; боротьба з 
цикадками успіху не приносить; резистентних сортів ще немає => 
відсутність ранньої сівби, знищення падалиці, жодної трави у 
проміжній культурі

Колос, що застрягнув 



Різоктонія на кукурудзі

1. Через те що у разі 
зараження корені 
гниють, рослина 
втрачає стійкість. 
Додатково знижується 
поглинання поживних 
речовин.

2. У разі прогресуючого 
зараження різоктноією
можуть з’явитися 
бульби грибка на 
великих ділянках



Різоктонія на кукурудзі та буряку
=> ніколи буряк після кукурудзи!

Чітке очко на кукурудзі (ліворуч); 
(links), різоктонія створює бульби; 
симптоми з серпня

Буряк, що в’яне та відмирає, з 
червня/ серпня; типово: зірчасті 
відкладання листків



Вилт на ріпаку 
подолати хімічними засобами неможливо

Коричнева смуга на стеблі 
Щільний карман мікро-
склеротоній на дозрілій рослині



Капустяна кила на цвітній капусті, збудник 
фузаріозу та захворювання кореню на горохі

подолати хімічними засобами неможливо

Капустяна кила на цвітній 
капусті

Фузаріоз, фомоз, фітоз, 
різоктонія та склеротонія на 
гороху 



Нематоди на картоплі
Картопляна золотиста нематода

• Нематоди виживають у 
цистах у ґрунті понад 10 
років 

• Як тільки на полі 
з’являється картопля, 
нематоди покидають 
цисту та паразитують на 
коренях картоплі 

• Заражені корені 
відмирають; рослина 
намагається створити нові 
корені вище => кущисті 
корені

• З середини червня на 
коренях можна розпізнати 
невеличкі цисти

Невеликі цисти на коренях картоплі є типовою 
ознакою ураження Globodera



Вільні нематоди

• До найважливіших видів вільних нематод належать
- Коренева нематода Pratylenchus penetrans
- Стеблова нематода Ditylenchus dipsaci,
- Мандруючі кореневі нематоди Trichodorien und
- Коренева галова нематода Meloidogyne chitwoodii

• Розмноження вільних нематод, на відміну від цистових
нематод, не залежить від картоплі та може відбуватися на іншій 
рослині

• Тому що вони за рік проходять декілька циклів, а резистентних 
рослий майже немає, контролювати їх майже неможливо 

• Для їх стримування особливе значення мають сівозміна, вибір 
проміжної культури та сорти



Кореневі нематоди Pratylenchus penetrans

Ці коричневі 
плями та 
кущисті 
корені 
свідчать про 
ураження 
кореневими 
нематодами 
Pratylenchus
penetrans

Культура Вплив

Пар -

Олійна редька ●●●

Гірчиця ●●●

Жорсткий овес -

Жито ●●●

Пророслі злакові ●●●

Німецька трава 
пасовищ

●●

● = природнє скорочення, ●● = помірне
розмноження, ●●● = сильне розмноження
Top agrar

Жорсткий овес ті пар не надають кореневим 
нематодам Pratylenchus penetrans поживних
речовин



Стеблові нематоди

• Стеблові нематоди 
пошкоджують, насамперед, 
бульбу,

• Проникає в молоду картоплю 
без кріпкої лушпини

• Там продовжує розмножуватися 
у бульбашку

• Типовими симптомами 
ушкодження є коричневі, 
конусовидні плями

• Розмноження відбувається 
вибухово

• Уражені картоплі можуть 
повністю згнити 

• Можуть жити в землі 25 років
Бульба, уражена стебловими нематодами



Trichodorien

Якщо стеблини зростають хвилями, рослина 
уражена Trichodrien

Вплив на TrichodrienПроміжна 
культура

Trichodor
us
primitivus

Trichodo
rus
similis &
P.pachyd
emnus

Paratricho
dorus
teres

TRV

Пар - - - -

Олійна редька ●●● ●● ● -

Гірчиця ●●● ●●● ● ●●●

Жорст. овес ? ●? ? ?

Жито ? ●●● ●●● ●●

Пророслі злак. ●●● ●●● ●●● ●●

Нім. трава пас. ●●● ●●● ●●● ●●

Італ. райграс ●●● ●●● ●●● ●●●

Tagetes patuta ●●●? ●? ●●? ●●●

Phacela ● ●● ? ●●●

? = розмноження невідоме; ● ? = вплив припускається; ● = 
природнє скорочення, ●● = помірне розмноження, ●●● = 
сильне розмноження

Top agrar

Поки 
залишається 

невідомим, чи та 
як нематоди 

розмножуються 
на жорсткому 

вівсі; пар 
забезпечує 

природнє 
скорочення



Кореневі галові нематоди

Культура Вплив

Пар -

Олійна редька -

Гірчиця ●●

Жорсткий овес ●●●/●●●

Жито ●●

Пророслі злакові ●●

Італ. райграс ●●

● = природнє скорочення, ●● = помірне розмноження, 
●●● = сильне розмноження

Top agrar

Пар скорочує галові нематоди у природній 
спосіб

Нерівна 
лушпина цієї 
картоплини є 
типовим 
симптомом 
кореневі 
галові 
нематоди



Таким чином нематоди проникають уражують корені

Кореневі нематоди,
Стеблові нематоди

Мандруючі нематоди

Коренева галова нематода

Нематоди уражують 
корені картоплі на 
різних місцях

Ендодерміс

Епідерміс з клітинами кореневих волосків

Центральний циліндр



Повитиця 
конюшина



Cymadothea trifolii, Вовчки



Заходи для усунення проблем, що виникають 
з однобокої сівозміни 

• Захист від ерозії у сівозмінах з кукурудзою
– Вирощування проміжної культури 
– Після відморожування плуг не використовувати; завдяки культиватору 

рослинний матеріал залишається на поверхні ґрунту

• Захист від ерозії у сівозмінах з буряком
– Сидерати фацелія та бобові для запобігання розмноженню нематод
– Жодної плужної борозни, щоби утримати мульчовий матеріал на поврехні

ґрунту

• Розпушення орного шару
– Вирощування глибоких коренів (червона конюшина, люцерна…)
– Послідовний спокій ґрунту для підтримки дощових черв’яків,
– Проміжна культура як основа живлення для дощових черв’яків, залишити 

на поверхні ґрунту,
– За можливості, не використовувати прилади глибокого спушування 

• Висаджування наступної культури з якомога меншим обробітком 
ґрунту



Дощові черв’яки в ґрунті
відкривають нижні шари 
ґрунту

Корені можуть швидко 
проростати на глибину 
через ходи дощових 
черв’яків



Заходи для усунення проблем, що 
виникають з однобокої сівозміни 

• Заміна гумус-C-N або підвищення вмісту гумусу 
– Заміна С за рахунок удобрення соломою та вирівнювання N у поєднанні 

обробітком ґрунту сприяє біологічній активності та, відповідно, 
руйнуванню гумусу настільки сильно, що підвищення вмісту гумусу 
відбуватися не може

– Вирощування проміжної культури масового зростання, яка легко 
дерев’яніє до зими (олійна редька/ гірчиця) (має бути наявним азот, або у 
вигляді залишків урожаю попередника, або вигляді (органічних або 
мінеральних) азотних добрив), у поєднанні з мінімально можливим 
обробітком ґрунту (пряме комбайнування або no till) для висадження та 
перемішування повільно підвищує створення гумусу 

– Бобові (зернові бобові або кормові бобові) як проміжна культура у разі 
значного формування маси та сходам з легкого здерев'яніння разом з 
додавання азоту бобовими призводять до помітного зростання органічної 
субстанції, яка, проте, швидко мінералізується у залежності від обробітку 
ґрунту, тобто скорочується



Підтримка антагоністів для боротьби зі 
шкідниками 

Жужелиці значно скорочують 
ураження слимаками, але 
розмноження популяції 
передбачає майже повну відмову 
від інсектицидів 



Заходи для усунення проблем, що 
виникають з однобокої сівозміни 

• Скорочення прикореневих захворювань, фузаріозів
– Вирощування рослин, які швидко створюють зелену масу, з внесенням 

азотних добрив; мульчове змішування зеленої маси в пору року з 
активним перетворенням = підтримка сапрофитів – витіснення паразитів

• Боротьба з буряковими нематодами
– Вирощування ворожих рослин, наприклад, польових бобів, гороху, віки 

або резистентної олійної редьки, у якості головної або проміжної культури 

• Боротьба зі злаковими нематодами
– Ураження знижується за таким порядком слідування овес, ячмінь, 

пшениця, жито. Вирощування вівса як седерату з коротким часом 
вирощування вимушує нематоди виходити та помирати, якщо їх хазяїн 
вбивається. Підтримка сапрофитів додатковими огранічними добривами 
сприяє процесу.

– Надійніше витримувати достатньо довгі часові відстані у вирощуванні 



Вартість попередника як сума впливу виду 
рослини та виробничих заходів

• Вплив висадженої культури на ґрунт і, 
відповідно, вартість попередника
– є у деяких культур результатом, який випливає, 

скоріше, з проведених заходів (удобрення, 
обробіток ґрунту, захист рослин), 

– для інших – результатом решток рослин та самого 
впливу рослини на ґрунт

• Вплив попередника може тривати 2-10 років 
– Короткі строки впливу у злакових

– Довші у (багаторічних) кормових культур



Вартість бобових попередників – погляд 
економіки підприємства

• Вартість попередника є найвищою у вузькій = злаковій 
сівозміні

• Для реалізації високої вартості попередника необхідно 
замінити бобовими критичну культуру у сівозміні 

• Культура-послідовник має бути значно кращою, ніж без 
бобових у сівозміні

• Приклад
– Оз. ріпак- оз.пшен. – оз. пшен. – оз. ячмінь 
– Соя - оз.пшен. – оз. пшен. – оз. ячмінь
– Оз. ріпак- оз.пшен. – соя - оз. пшен. – оз. ячмінь (тільки у цій 

сівозміні реалізується вартість попередника через бобову 
сою)



Приклад сівозміни 3 без сої 

Сума покриття
(без державних дотацій)

Озим.ріпак
35 ц/га
40 €/ц

Озим.пшен.
75 ц/га
20 €/ц

Озим. пш.
70 ц/га
20 €/ц

Озим. ячмінь
65 ц/га
??? €/ц

Серед. на 
сівозміну



Приклад сівозміни 3 з соєю (-мінімальна ціна) 

Сума покриття
(без державних дотацій)

Озим.ріпак
35 ц/га
40 €/ц

Озим.пшен.
75 ц/га
20 €/ц

Озим.пшен.
75 ц/га
20 €/ц

Озим. ячмінь
65 ц/га
19 €/ц

Соя
27 ц/га
40 €/ц

Серед. на 
сівозміну

Вартість попередника соя або пшениця:
613-458=155 €/га



Вартість попередника зернових бобових при 
1. наступній культурі *)

€/га

Доходність 10% * 73 ц/га* 18 €/ц 131

Мінус споживання P і K через 
підвищення врожаю

5,8 кг P*1,09 € + 4,4 кг K*0,88 € - 10

Заощадження азотних добрив 
наступної культури

30 – 60 кг * 1 € 30 - 60

Заощадження обробітку ґрунту
Культиватор замість плугу
No till

55 €/га – (2*17) €/га
55 €/га – 0

21 - 55

Сума 171 - 236

*) Озима пшениця після зернових бобових у порівнянні з озимою пшеницею 
після злакових; середня доходність; вкл. ПДВ



Ефекти від різних культур та заходів, проведених під 
час висаджування, у сівозміні

Позитивні ефекти Негативні ефекти

Буряк, картопля Через інтенсивний обробіток ґрунту =>
висока частка мінералізації гумусу/ 
органічні добрива => висока біологічна
активність => боротьба з захворюваннями 
та шкідниками; тому що ярі, можливість 
вирощування проміжної культури або 
механічних заходів боротьби з кореневими 
бур’янами

Висока втрата гумусу = втрата родючості
ґрунту
Розмноження нематод
Пізне покриття ґрунту => високий ризик
замулювання та ерозії
Вища загроза забруднювання 
бур’янами

Злакові Раннє звільнення поля уможливлює 
вирощування проміжної культури перед 
ярими => заміна гумусу
Механічний контроль бур’янів після 
збирання врожаю

Розмноження специфічних злакових 
захворювань і шкідників

Польові бобові Збагачення азотом, розпушування нижніх 
шарів ґрунту, добре біологічне подрібнення 
ґрунту

загроза забруднювання бур’янами

Конюшина/люц
ерна

Поширення специфічних захворювань, 
довгі паузи в вирощуванні



Вплив багаторічного вирощування конюшини трави в сівозміні

Ефект Наслідки Можлива заміна

Подрібнення ґрунту Менше замулювання,
випаровування, ерозії

активне органічне удобрення, 
проміжна культура

Біологічний обробіток 
орного шару

Краще проростання коренями та 
використання води, розпушування 
плужного ложа 

Технічно-механічний обробіток 
орного шару??

Накопичення азоту Заощадження азоту для наступних 
культур

Вище внесення азоту в 
мінеральній формі => як наслідок 
більше скорочення гумусу

Збагачення гумусу через 
відпочинок ґрунту

Легший обробіток, сприяння 
біології ґрунту (дощові черв’яки)

Удобрення соломою + 
вирівнювання N, проміжні 
культури та різке зменшення 
обробітку

Знищення насіннєвих 
бур’янів

Через багаторазовий покіс = 
виснаження запасів у насінні = 
менше боротьби з бур’янами

Використання гербіцидів

Заощадження азоту в 
наступній культурі

Краща врожайність Мінеральні азотні добрива

Ворожі рослини для 
нематод

Знезараження ґрунту Довші паузи між вирощуванням

Високе надходження 
білка

Закупівля білкових засобів 
живлення



Переваги та недоліки вирощування червоної 
конюшини / люцерни у різній тривалості 

вирощування
Строк 
користування

Переваги Недоліки

Один рік Висока врожайність
Щорічне використання як 
попередника
Потрібні тільки 4-5-річні 
паузи 

Щорічні витрати на насіння
Незначне збагачення гумусу
Незначне скорочення бур’янів

Два роки Оптимальна боротьба з 
осотом і бур’янами; менші 
витрати на насіння, ще 
більша врожайність

Необхідно 5-6 років перерви; 
використання як попередника 
лише 1 раз на 2 роки

Три роки Витрати на насіння один 
раз на три роки; 
максимальне збагачення
гумусу

Сильне зниження врожайності 
(прогалини, шкідники, 
захворювання, бур’яни; довгий час 
очікування (6-7 років); 
співвідношення C:N залишків 
урожаю (корені)



Чому сівозміна? Приклади

• Обробіток ґрунту призводить до зниження родючості ґрунту; 

• Вирощування кукурудзи (а також картоплі та буряку) призводить до 
швидшого зниження родючості ґрунту, ніж у разі інших культурних 
рослин («сіфіліс сільського господарства»)
– через довгі фази до покриття ґрунту, у той час коли часто відбуваються 

ерозійні події
– більш інтенсивне скорочення гумусу через довгий час вегетації, в той час 

коли кукурудза активізує біологію ґрунту
– Збирання врожаю важкою технікою на часто мокрому ґрунті 

• Вирощування ріпаку може стати «жовтою загрозою», якщо зачасте
вирощування сильно підвищує розмноження бур’янів, захворювань і 
шкідників

Сівозміна яка біологічний захід разом з обробітком ґрунту, (органічним) 
удобренням, резистентним розведенням можуть послабити або 
компенсувати небажані ефекти



Приклади сівозмін

Сівозміни Середні суми 
покриття

Середні 
без 
пром.куль
т

Середні при 
традиц.
вирощ. 
пр.культ

Середні
при no till

Оз.ріпак – оз.пш.-
пром. культура – ярий 
ячімінь

428, 219, -138 (-67), 
220

289 243 266

Оз.ріпак – оз.пш.-
пром. культура – соя 

428, 219, -138 (-67), 
225, 220                  

273 238 256

Оз.ріпак – оз.пш.-
пром. культура , зерн. 
Кук., горох, оз. пш. 

428, 219, -138 (-67), 
377, - 57, 219

237 210 224

Оз.ріпак, оз.пш., 
пр.культ., соя, оз.пш

428, 219, -138 (-67),
127, 219

248 214 232

Соя, оз.пш., 
пром.культ., зерн. 
Кук., оз.пш., пром. 
Культ

127, 219, -138 (-67), 
377, 219, -138 (-67)

236 169 202



Вплив проміжної культури

- З погляду економіки підприємства позитивні ефекти 
представити навряд чи можна, тому що ефекти - це

- краща структура ґрунту = краще проростання коренями, 

- вищий вміст гумусу = краща спроможність
накопичення води і легший обробіток, заощадження пального

- висока біологічна активність = менше ураження захворюван.
- вищий вміст поживних речовин для дощових черв’яків = краща 
спроможність накопичення води

можна помітити тільки у середньо- та довгостроковій 
перспективі 
- Безпосередньо виміряти та розрахувати можна лише

- Зв’язаний азот в обсязі 40-150 кг/га, що відповідає вартості 40 –
150 €/га; якщо можна накопичити мінеральний азот у цьому 
обсязі, можна представити і економічного ефекту вдалого врожаю 
бобових у проміжній культурі в рік вирощування



Підвищення біологічної активності в 
ґрунті як фітосанітарний захід 

• Мікроорганізми, що живляться сапрофітично, активно 
розвиваються та пригнічують фітопатогенні бактерії

• Дощові черв’яки знезаражують залишки врожаю, 
«збираючи» колонії грибків фузаріозу

• тому:
– Створення основи для живлення біології ґрунту

• Шляхом введення органічної субстанції, 
• У великих обсягах,
• За можливості, різного типу (виділення коренів) 
=> Тому вирощування проміжної культури в змішаних посівах!!

– Підтримка дощових черв’яків
• Шляхом мінімального обробітку ґрунту
• Живлення на поверхні ґрунту



Сівозміна

• Слугує відновленню та збереженню родючості 
ґрунту

• Оптимізує врожайність культур, що 
вирощуються,

• На тлі мінімального застосування засобів 
виробництва (енергоносії, добрива, засоби 
захисту рослин)

• Оптимізує використання необхідного 
робочого часу

• Оптимізує сталий економічний успіх 


