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АГРОНОМІЧНИЙ АУДИТ
МЕТА

Оцінка
відповідності
проекту умовам
виробництва
продукції
рослинництва

ЗАВДАННЯ
ВСТАНОВИТИ:
 відповідність погодно –
кліматичних та грунтових умов
вирощуванню культури та
формуванню запланованого
врожаю
 відповідність технологічної
карти рівню запланованої
врожайності
 відповідність технічного
забезпечення досягненню
поставленої мети щодо
вирощування культури
 дотримання технологічної
дисципліни
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АГРОНОМІЧНИЙ АУДИТ
завдання

ВСТАНОВИТИ за наданою 
документацією:

 відповідність погодно –
кліматичних та грунтових
умов вирощуванню
культури, сорту, гібриду та
формуванню запланованого
врожаю
 відповідність
технологічної карти
рівню запланованої
врожайності
 відповідність
технічного забезпечення
досягненню поставленої
мети щодо вирощування
культури

ВСТАНОВИТИ  в польових 
умовах:

 оцінка стану посіву
 розрахунок потенційної
продуктивності
 дотримання технологічної
дисципліни: строки та
способи проведення
технологічних заходів
 ідентифікація можливих
ризиків
 шляхи попередження
ризиків
 заходи зниження втрат за
настання ризиків
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РОСЛИНА

ТЕХНОЛОГІЯ

ВИРОЩУВАННЯ

ПОГОДАГРУНТ

4



ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ –
ОБУМОВЛЕННІСТЬ ЧИННИКІВ
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Відповідність  погодно –
кліматичних та грунтових умов 

ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
урожайності сільськогосподарської
культури
максимальна кількість продукції, яку можна отримати
з 1 гектар посіву сільськогосподарської культури за
використання нею теплового та водного ресурсів і
потенційної родючості ґрунту певної зони
вирощування

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО
РЕАЛІЗАЦІЯ
• Вибір культури, сорту, гібриду
• Технологія вирощування, система удобрення
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ПРИРОДА

Кліматична карта України

Зона надмірного
Зволоження (ГТК > 1,3)

ГТК = 1,1-1,3

Зона достатнього
зволоження (ГТК = 1,0-1,1)

ГТК = 0,8-1,0

Зона недостатнього
зволоження (ГТК = 0,3-0,7)

3
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Агрокліматичне районування 
України
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Потенційна врожайність (ПУ)

q

КQ
ПУ

фарфар

410




- сумарне надходження ФАР, кДж або ккал/кг.
фарQ

Кфар - коефіцієнт корисної дії ФАР, %;

q – теплотворна здатність сухої біомаси, кДж або ккал/кг;



510/100)(  фарppoофар QqУqУК

де Кфар - коефіцієнт корисної дії ФАР, %;

Уо і Ур – біологічна врожайність сухої біомаси основної і 
побічної продукції, кг/га;

qo i qp – теплотворна здатність сухої біомаси, кДж або
ккал/кг;

фарQ - сумарне надходження ФАР, кДж або ккал/кг.

ККД ФАР

ПОСІВИ КЛАСИФІКУЮТЬ  за ККД ФАР: 
звичайні – ККД – 0,5-1,5 %, добрі –1,5-3; рекордні –3,5-5, 
теоретично можливі –6,0-8,0 %.



ЗОНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
УКРАЇНИ
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ТЕМПЕРАТУРА

• Біологічний мінімум

• Максимальні, мінімальні, 
оптимальні

• Критичні температури

• Сума активних температур

• Сума ефективних температур

• Сума позитивних температур

• Холодостійкість

• Морозостійкість

• Жаростійкість
13



Сума активних температур

Рослина
Сума активних
температур, 0С

Яра та озима
пшениця

1300-1700

Кукурудза (пізні
гібриди)

2500-2900

Льон довгунець 900-1300

Соняшник 1600-2300

Рис 2000-3200

Бавовник 2900-4000

Виноград 2500-3300 14



НИЗЬКІ ТЕМПЕРАТУРИ

• Стійкість рослин до низьких температур 
поділяють на

• холодостійкість - стійкість 
теплолюбних рослин до низьких 
позитивних температур;

• морозостійкість - здатність рослин 
переносити температури нижче 0°С.
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Коефіцієнт транспірації – потреба в воді 
для утворення одиниці сухої речовини 

• сорго - 300;

• суданська трава — 340;

• кукурудза — 230 - 370;

• цукрові буряки – 240 - 500

• пшениця — 400 - 520; 

• ячмінь — 534;

• овес — 600;

• горох — 730; 

• люцерна — 830; 

• соняшник — 895; 

• рицина - 1200 16



ГРУНТИ

• близько 650 видів

• 4000 таксометричних грунтових одиниць

• Чорноземи (типові, звичайні, південні та 
інші) - 60,6%

• Сірі лісові грунти – 21,3 %

• Основний критерій родючості грунту –
вміст гумусу ( 0,5 – 5,0% )
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КАРТА ГРУНТІВ УКРАЇНИ
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РОДЮЧІСТЬ ГРУНТІВ УКРАЇНИ
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ГРУНТІВ 
УКРАЇНИ,БАЛ

Показник якості Балл

Найбільш родючі 86-100

Добрі 65-85

Середньородючі 45-65

Низькородючі 24-45

Особливо 
низькородючі

17-24

Піски < 17
20



ОЦІНКА СТАНУ ПОСІВІВ
АГРОНОМІЧНИЙ АУДИТ

• ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ КАРТІ

• ГРАФІК ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПОСІВІВ -
2 - 4 ТУРИ ЗА ВЕГЕТАЦІЮ РОСЛИН

• СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ
ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ ДО ФАЗ АБО
МІКРОСТАДІЙ РОЗВИТКУ РОСЛИН

21



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
С.-Г. КУЛЬТУР 
базуються на 

• чіткій ідентифікації стадій, мікростадій
індивідуального росту та розвитку рослин

• чіткій експлікації елементів технології
вирощування культури до стадій, мікростадій
індивідуального росту та розвитку рослин,

• що узгоджується з системою управління
формуванням продуктивності рослин
відповідно до генетично обумовлених
особливостей за впливу біотичних та
абіотичних чинників
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Всі культури в своєму розвитку проходят 100 мікростадий –
система ВВСМ , 12 етапів органогенезу 

та певні фенологічні фази – приклад зернові культури

• проростання насіння,
• сходи, 
• кущення,
• вихід в трубку 

(стеблування) 
• колосіння
• цвітіння 
• Формування і налив 

зернівок
• Молочна стиглість 
• воскова стиглість
• повна стиглість 
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Культура
Урожайність , т/га

% реалізації
потенційна фактична

оз. пшениця 9,5-10,5 2,7-3,6 28,4-34,3

Оз. жито 7,0-7,5 1,7-2,5 24,3-33,3
Оз. ячмінь 9,0-9,5 2,0-3,3 22,2-34,7

Оз. тритікале 8,5-9,0 2,4-3,5 28,2-38,9

ярий ячмінь 6,5-8,0 1,9-2,8 29,2-35,0
яра пшениця 5,5-6,0 2,2-2,6 40,0-43,3
овес 6,0-6,5 1,5-2,6 25,0-40,0
гречка 2,2-2,6 0,7-1,0 31,8-38,5
просо 5,5-6,0 1,4-2,2 25,4-36,7
горох 5,5-6,0 1,6-2,2 29,1-36,7
кукурудза 11,0-15,0 4,5-5,0 33,3-41,0

рис 10,0-11,0 5,0-5,2 47,2-50,0
сорго 6,5-8,5 1,4-1,5 17,6-21,5

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ  СОРТІВ І ГІБРИДІВ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У ВИРОБНИЦТВІ
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ДОТРИМАННЯ СТРОКІВ СІВБИ . 

Озимі зернові культури (пшениця , жито , ячмінь ,
тритикале ) - 2 декада вересня – 1 декада жовтня;

 Ріпак озимий - 2-3 декади серпні.
Ранні ярі зернові культури (пшениця, ячмінь,

тритикале, горох) – технологічна стиглість грунту
- як правило кінець березня – початок квітня;

Пізні  ( теплолюбні) ярі культури  ( соя, 
кукурудза, соняшник ) – кінець квітня – початок 
травня. Строк сівби визначається температурою 
грунту на глибині заробки насіння – 6 -12 ºС
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Строки сівби озимої пшениці
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Розвиток рослин озимої пшениці різних строків 
сівби в осінній період



Строки сівби та густоти стояння рослин 
соняшнику за грунтово-кліматичними  

зонами України

Ранній строк: t грунту – 6-8 С, 
густота стояння 50-60 тис.га

Оптимальний строк: t грунту –
8-10 С, густота стояння 40-50 
тис.га

Пізній строк: t грунту – 10-12 
С, густота стояння 60-70 
тис.га

Досліди не проводилися 30



ЯКІСТЬ СІВБИ за сівби традиційними 
сівалками і сівалками точного висіву





  
 
  

Потрібну кількість кожного виду поживних речовин для 
забезпечення прогнозованого урожаю  в даних умовах 

визначають за формулою: 
 

М

МПМППОПОПООООГЗГЗ

К

КДКСДКСДКПвУ
Д




 

 
 
 

Де: Д, У, в, Г, Км — такі самі, як і в попередніх формулах;
До — кількість органічних добрив, т/га;
Со — вміст поживної речовини в 1 т органічних добрив
Ко — коефіцієнт використання поживних речовин з 

органічних добрив;
Дпо і Дмп — кількість органічних (т/га) і мінеральних 

(кг/га) добрив, внесених під попередню культуру;
Кпо, КМП – коефіцієнти використання поживних речовин 

післядії органічних і мінеральних добрив.
33



ВИНОС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ПОЛЬОВИМИ 
КУЛЬТУРАМИ 

кг/ 100 кг основної продукції і відповідної кількості побічної 

Культура Елементи живлення
N P2O5 K2O

Пшениця озима 3,0-3,5 0,9-1,2 1,8-2,5
Пшениця яра 3,3-4,0 1,0-1,3 1,9-2,7
Жито озиме 2,9-3,3 1,1-1,4 2,2-3,0
Ячмінь 2,3-2,7 0,9-1,1 1,7-2,2
Овес 2,9-3,5 1,2-1,5 2,4-2,9
Просо 3,0-3,5 0,9-1,2 2,0-2,7
Кукурудза (зерно) 3,0-3,5 0,9-1,2 2,0-2,7
Сорго 3,4-3,8 1,0-1,2 1,5-1,9
Гречка 2,9-3,5 1,3-1,6 3,6-4,2
Горох 6,0-6,8 1,3-1,6 1,9-2,2
Соя 6,5-7,5 1,3-1,7 1,8-2,2
Картопля 0,5-0,7 0,2-0,4 1,3-1,6
Буряки цукрові 0,5–0,7 0,15–0,2 0,7–0,8
Соняшник (зерно) 5,0–7,0 2,5–2,8 15,5–19,5
Ріпак 4,6–5,2 4,2–4,4 5,8–7,0
Коріандр 4,0–4,5 1,5–1,8 3,8–4,4
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втрати врожаю зернових культур від 
хвороб
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РИЗИКИ
Причини зимово-весняної загибелі озимих

• вимерзання , вимокання, випрівання , 
випирання і розрив вузлів кущіння, льодові 
кірки

В Україні озимі культури найчастіше 
пошкоджуються або гинуть:

Степ - вимерзання 

Лісостеп – льодові кірки 

Полісся – випрівання, вимокання, вимерзання

36



Вимерзання рослин –
температура на глибині 
вузла кущення знижується 
до критичної.

жито  - мінус 20 ° С, 
пшениця і тритикале -
мінус 16....-18 ° С, 
Ячмінь - мінус 12 ° С. 

Добре загартована 
пшениця переносить 

зниження температури до 
мінус 18-20 ° С, 

жито – до мінус 23-24 ° С, 
тритикале – до мінус 19-21

° С, 
°озимий ячмінь – мінус 

14-15 ° С
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Випрівання – рослини уражуються сніговою
пліснявою та іншим кореневими гнилями

•сніг випадає на непромерзлий ґрунт 
•за переростання рослин внаслідок ранніх 
строків сівби і високих доз азоту з осені
•загущені посіви
•якщо тривалий час утримується товстий шар 
снігу на посівах 
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Вимокання – відбувається восени або зимою 
внаслідок надмірної витрати цукрів в анаеробних 

умовах дихання

• на знижених елементах рельєфу; на глинистих 
важких за механічним складом ґрунтах, де в 
результаті танення снігу довго затримується 
вода.   Рослини через 8-10 днів жовтіють, а 
через 12-15 днів знебарвлюються і гинуть. 
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Випирання –
за рахунок збільшення об’єму ґрунту при замерзанні, 

після відтавання який осідає, оголюються вузли 
кущіння і обривається коренева система.

• у рослин слаборозвинутих, нерозкущених,

• восени, взимку або навесні на важких 
безструктурних, рихлих ґрунтах до появи сходів 
внаслідок осідання грунту  і чергування його 
замерзання та розмерзання
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Льодові кірки - в районах з нестійким міноговим покривом, 
частими відлигами і заморозками, з різкими перепадами температури у 
зимовий і ранньовесняний періоди, особливо небезпечна рано навесні, 

коли рослини ослаблені і менш зимостійкі

• Притерта льодяна кірка - особливо шкідлива,  вода 
замерзає на поверхні і у верхніх шарах ґрунту, утворюючи 
шар льоду 10-12 см завтовшки. Лід обмежує доступ кисню, 
порушує газообмін, спостерігається механічне 
травмування льодом вузла кущення

• Висяча льодяна кірка - утворюється внаслідок замерзання
води над рослинами, на поверхні снігу під час відлиг і 
наступного похолодання. Якщо ця кірка утворилась на 
замерзлому ґрунті, вона здебільшого не шкодить 
рослинам і навіть відіграє захисну роль від дії сильних
морозів
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В     зимово-ранньовесняний період  необхідно вести   
моніторинг стану посівів озимих культур - визначити, які 

посіви
залишаємо під урожай, а які – плануємо пересівати. 

Посіви для 
отримання урожаю

Площі під 
пересів



ОБСТЕЖЕННЯ І ДІАГНОСТИКА 
СТАНУ ПОСІВІВ ОЗИМИХ 

проводиться мінімум два рази в зимовий 
період

Метод монолітів –
основний – розміром 30х30х15 см, у
яких після відтавання ґрунту в
монолітах рослини обрізають
ножицями на висоті 5-6 см від ґрунту і
при 15-20 °С відрощують протягом 12-
15 днів при температурі з
періодичним поливанням їх і через 10
і 20 днів підраховують кількість живих
і неживих рослин.
 Визначення стану
конусу наростання;
 Водний,
 Цукровий;
 Зрізи рослин
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РИЗИКИ В ВЕСНЯНО-
ЛІТНІЙ ПЕРІОД

 Пізні весняні приморозки

 Посухи, суховії

 Град

 Бурі

 Ураження  хворобами, 
пошкодження шкідниками 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
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