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ВСТУП
Зернобобові культури - одне з важливих джерел
рослинного білка для харчування людей і годування
тварин. Зокрема вони є основою раціонів, необхідних
для перебігу усіх біохімічних процесів в організмі тварин,
формування у них високої продуктивності. Тим-то
однорічні зернобобові займають провідне місце у
структурі рослинних білкових ресурсів України.
Південній частині України притаманні часті
посухи, що призводять до значного зниження врожаю
усіх сільськогосподарських культур. Тому тут особливої
цінності набуває нут, як жаро- та посухостійка культура.
Це
культура
стародавнього
світового
землеробства, насіння якої було виявлене у пальових
спорудах та єгипетських пірамідах. Найбільш ранні
знахідки насіння нуту в Туреччині датуються 5450 р. до
н.е., в Індії його культивували 2000 років до н.е.
Ізраїльські
вчені
переконливо
довели,
що
введення нуту в їжу суттєво знижує ймовірність
онкологічних захворювань, інфаркту, гіпотонії, гальмує
процес старіння шкіри у людей.
Насіння нуту містить велику кількість калію й
кальцію, які беруть участь у регулюванні кровообігу, а
також селену, що запобігає появі багатьох хвороб,
особливо таких, як ендокринні, анемія, аритмія серця,
нервові тощо. Вживання нуту сприяє зниженню
артеріального тиску у людей, виводить камені із
жовчного та сечового міхура, відкриває закупорені
протоки у печінці та селезінці, зміцнює серцеві м’язи,
підвищує еластичність судин.
При приготуванні страв нут можна змішувати з
різними овочами, додавати в салати, супи та в фарші
для котлет і пельменів.
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Насіння нуту містить 28-32% білка і до 7% олії.
Його білок за амінокислотним складом дуже близький до
ідеального - за крітеріями ФАО, за поживною цінністю
він не поступається перед
іншим видами бобових,
зокрема й соєю. За багатством та якістю природного
комплексу вітамінів та інших біологічно активних сполук
він є одним з найцінніших серед багатьох продуктів
рослинного і тваринного походження. Біологічна цінність
цього білка складає 52-78%, коефіцієнт перетравлення
- 80-83%. Насіння є доброю добавкою до різноманітних
продуктів, особливо дитячого харчування. Борошно
використовується для виготовлення печива й інших
солодощів. Він не містить антипоживних сполук, а тому
немає необхідності у термічній обробці його перед
згодовуванням тваринам.
Нут займає
третє
місце у світі з-поміж
зернобобових культур за посівними площами, після сої
та квасолі. В Індії щороку засівають ним біля 10 млн га,
що складає приблизно 83% світових площ. Його також
вирощують у Туреччині, Ізраїлі, Пакистані, Ірані,
Вірменії, Казахстані, Азербайджані, а також у країнах
Африки, Південної й Північної Америки та Південної
Європи. В Україні посівні площі нуту й гороху до Другої
світової війни були однакові, проте на півдні нуту
висівали більше. Після війни у зв’язку зі зростанням
посівів під горохом, а також через відсутність добре
адаптованих до
місцевих умов
високоврожайних
технологічних сортів нут практично зник з виробництва.
У наш час створено ряд нових високопродуктивних і
стійких до хвороб сортів, тому посівні площі під нутом
постійно зростають.
Нут у симбіозі з азотфіксувальними бактеріями
засвоює
значну
кількість
атмосферного
азоту,
використовує малодоступні для зернових культур
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важкорозчинні мінеральні сполуки як з орного горизонту,
так і з більш глибоких шарів ґрунту. Після збирання цієї
культури на кожному гектарі з пожнивними рештками
залишається стільки ж поживних речовин, скільки від 1520 т перегною.
У
цій
праці
наведені
коротка
ботанічна
характеристика культури, її біологічні особливості,
агротехніка, а також характеристика та опис сортів.

БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І БІОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
Нут відноситься до сімейства бобових (РаЬасеае
І_іпсІІ.) і роду Сісег І_. Відомо 39 видів роду Сісег, які
розповсюджені у Центральній і Західній Азії. У культурі
вирощують тільки один вид Сісег агіеґтит І_., який у
дикій природі не зустрічається.
Культурний нут (Сісег агіеНпит І_.) - однорічна
рослина,
достатньо
холодостійка,
мінімальна
температура
проростання
насіння
4-5°С.
За
морозостійкістю вона займає перше місце серед
зернобобових. За помірної зими посіви, навіть і
пізньоосінні, добре перезимовують у фазі проростків під
сніговим покривом, витримуючи короткочасне зниження
температури повітря до -25°С. Весною після танення
снігу проростки витримують заморозки до -16°, дорослі
рослини не гинуть при -8°.
Коренева система стрижнева з добре розвинутим
головним коренем, який проникає у ґрунт на глибину до
100 см і більше, але біля 50% кореневої системи
розвивається на глибині до 20 см. На корінні
формуються бульбочки з азотфіксуючими бактеріями.
Стебло
прямостояче,
з багатьма
гілками,
штамбової, напівштамбової або розлогої форми.
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Гілкування починається біля основи стебла або у
середній частині в залежності від сорту. Висота рослин
коливається від 20 см до 1 м, у середньому 45-60 см,
колір зелений, з різними відхиленнями від світлозеленого до темно-зеленого, з наявністю або відсутністю
антоціанової пігментації.
Лист складний, непарноперистий, складається з
11-17 листочків, їхня кількість різна у залежності як від
сорту, так і від місця їх знаходження на рослині.
Багатолисточкове листя знаходиться у середній частині
стебла.
Форма
листочків
еліптична
або
зворотнояйцевидна, довжина від 9,3 до 20,7 мм, ширина
- від 3,5 до 11,3 мм. Колір листя зелений, сизо-зелений
або жовто-зелений, іноді з фіолетовим відтінком.
Квітка.
Квітконоси
в
більшості
випадків
одноквіткові або двоквіткові. Квітки пятичленисті, дрібні,
колір віночка найчастіше всього білий або фіолетовий,
хоча можуть бути варіації рожевого, світло-рожевого,
темно-рожевого,
блакитного
або
жовто-зеленого
відтінків. Між кольором квіток і насіння існує кореляція,
як правило, світле насіння формується на рослинах з
білими квітками, темне - з рожевими або фіолетовими.
Плід - біб овально-подовженої, овальної або
ромбічної форми, довжиною 1,5-3,5 см, з пергаментним
шаром, при дозріванні не розтріскується. Спілі боби
мають різні відтінки: у білонасіннєвих сортів солом’яно-жовті,
зеленонасіннєвих
зеленуваті,
темнонасіннєвих - сизо-фіолетові. Кількість насінин у
бобі, як правило, 1-2, рідко 3.
Насіння характеризується
наявністю
носика,
поверхня зморшкувата або гладка. Розрізняють три
форми насіння: вузлувата, яка схожа на голову барана,
округла, тобто горохоподібна і проміжна, яка нагадує
голову сови. Колір шкірки насіння може бути білим,
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жовтим, рожевим, сірим, зеленим, світло-коричневим,
коричневим, чорним або темно-коричневим, рідко
зустрічаються сорти зі строкатим насінням. У вологих
умовах вирощування колір шкірки насіння має більш
темний відтінок, а при сухих - більш світлий. Сім’ядолі
зазвичай жовті, різної інтенсивності, у дуже рідких
випадках зустрічаються сорти з зеленими сім’ядолями.
Маса 1000 насінин коливається від 60 до 700 г. Зазвичай
сорти за розміром насіння розподіляються на три групи:
дрібнонасіннєві - до 200 г; середньонасіннєві - 200-350
г; крупнонасіннєві - більш 350 г.
Вегетаційний період нуту триває 80-120 діб у
залежності від сорту та умов вирощування. За
фотоперіодичною реакцією він відноситься до культур
тривалого дня, тому при більш пізньому посіві фази
вегетаційного
періоду
рослин
скорочуються
і
зменшується врожай.
Рослини нуту є типовими ксерофітами. Вони
несуть дрібне листя, невисокого росту, клітини різних
органів виділяються високим осмотичним тиском. Листя і
боби вкриті волосками, які виділяють багато щавелевої
кислоти, що захищає їх від ряду шкідників.
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АГРОТЕХНІКА
МІСЦЕ У СІВОЗМІНІ
Нут не
вибагливий
до
попередника,
але
найбільшу урожайність отримують після зернових
культур. Головна умова при розміщенні нуту на полі слабка
засміченість
і
відсутність
багаторічних
кореневищних і дводольних бур’янів.
У свою чергу нут є відмінним попередником для
більшості сільськогосподарських культур. Урожайність
озимої пшениці після нуту така ж, як після чорного пару,
а у деяких випадках навіть перевищує її. Головний
критерій, який зумовлює урожайність наступної після
нуту культури, це рівень розвитку бульбочок. Коли
достатня кількість бактерій у ґрунті й відмінні умови для
їхнього розвитку (оптимальна вологість, аерація),
урожайність наступної культури більша. Нут рано
звільняє поле й тому створює сприятливі умови для
підготовки ґрунту і накопичення вологи у ньому. Таким
чином, нут найкраще розміщувати у ланцюгу сівозміни
"озима пшениця (ячмінь) - нут - озима пшениця", який
відзначається високим економічним ефектом.
За наявності збудників аскохітозу і фузаріозу
культуру слід висівати на одному й тому ж полі не
частіше, ніж раз на чотири роки.
ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Традиційний обробіток ґрунту під нут - звичайний
для
ранніх ярих
культур:
одне-два дискування
попередника, глибока оранка, вирівнювання зябу з осені
й ранньовесняне закриття вологи.
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Дуже
важливо
відразу
ж
по
збиранню
попередника задискувати стерню. Цей захід сприяє
збереженню вологи, знищенню бур'янів і створює
сприятливі провокаційні умови для проростання насіння
бур'янів. При засміченні багаторічними кореневищними
бур'янами поле два-три рази дискують по різних
діагоналях з часовим розривом 10-15 діб. Через два-три
тижні після останнього дискування поле орють на зяб.
Експериментально доведено,
що при збільшенні
глибини оранки з 13,5 до 27 см урожай насіння нуту
збільшується на 36,2%. Глибока оранка розпушує ґрунт,
при цьому створюються добрі умови для накопичення
вологи і аерації у ньому. А за таких умов добре
розвиваються
бульбочкові
бактерії,
які
суттєво
зумовлюють урожайність нуту і наступної культури.
Оскільки нут висівають рано навесні, і часу для
вирівнювання зябу мало, то цей захід слід виконати
восени, що сприяє збереженню ґрунтової вологи. Тоді
весною достатньо провести одне боронування і
передпосівну культивацію
Останнім часом багато сільськогосподарських
виробників переходять до мінімального або нульового
обробітку ґрунту. І на вирощуванні нуту вже склався
позитивний досвід з таких способів обробітку. Головне
тут заміна глибокої оранки глибоким дискуванням або
глибоким розпушуванням ґрунту.
ДОБРИВА
Нут за урожайності 2,0 т/га виносить з 1 га ґрунту
106 кг азоту, 36 фосфору, 150 калію і 23 магнію. Однак
його
біологічні
особливості
дозволяють
добре
скористатися післядією мінеральних та органічних
добрив, фіксувати молекулярний азот повітря у симбіозі
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з
азотфіксувальними
бактеріями,
засвоювати
важкодоступні
форми
фосфору
за
рахунок
мікоризоформуючих грибів. Рослини нуту вступають у
симбіоз з бактеріями виду Rhizobium сісегі і шляхом
біологічної азотфіксації засвоюють з атмосфери за
вегетацію до 150 кг/га азоту, забезпечуючи без внесення
азотних добрив урожай насіння 2,0-2,5 т/га. Після
збирання до
30%
біологічно фіксованого азоту
залишається у пожнивних і кореневих рештках і
використовується наступними культурами. Органічні
добрива у кількості 30-50 т/га слід вносити тільки під
попередню культуру.
Потреба
в
азоті
за
сприятливих
умов
задовольняється за рахунок бульбочкових бактерій.
Внесення стартових доз азоту затримує або пригнічує
розвиток бульбочкових бактерій і знижує їх нітрогеназну
активність. Внесення фосфорно-калійних добрив під
основний обробіток ґрунту значно збільшує урожайність
цієї
культури.
Експериментально
доведено,
що
економічно вигідніша доза Рзо-єо і К45.60 кг/га д.р. - у
залежності від родючості ґрунту.
Для
збільшення
продуктивності
рослин
і
родючості ґрунту за рахунок біологічної азотфіксації
насіння
нуту
перед
сівбою
слід
обробити
біопрепаратами селекційних високоефективних штамів.
Нітрагінізація нуту збільшує урожай насіння на 0,17-0,65
т/га (15-39%) і підвищує вміст білка у насінні на 1,3-3,5
абсолютних відсотка. Біопрепарат виробляється у рідкій
(суспензія) і сипучій (торф'яна і вермикулітна) формах,
використання яких має свої особливості.
Рідка
форма
препарату
містить
залишки
культурального середовища, метаболіти бактерій і 7-10
млрд живих мікроорганізмів у 1 мл. Гектарна норма
складає 100 мл. Строк збереження препарату при
10

температурі 4-15° не перевищує одного місяця. Перед
використанням рідкої форми препарат розводять водою
у 10 раз і він створює стійку суспензію, яка зручна у
використанні, особливо для механізованої обробки
насіння, так як добре утримується на їх поверхні.
Нітрагінізоване насіння необхідно висіяти на протязі
доби, а при затримці з сівбою обробити повторно.
Сипуча т орф ’яна форма традиційно називається
ризоторфіном і являє зволожену сипучу масу темного
або бурого кольору, яка містить не менш 2,5 млрд
ризобій у 1 г, які розмножені у стерильному торфі з
добавками
поживних
інгредієнтів
і крейди
для
нейтралізації
кислотності.
Маса
гектарної
дози
ризоторфіну 200 г. Гарантований строк зберігання при
температурі 4-15° складає 6-9 місяців.
Сипуча вермикулітна форма має вид зволоженої
маси сірого або сіро-жовтого кольору, у 1 г якої
міститься 1,5-2,0 млрд бульбочкових бактерій. Строк
зберігання препарату 2 місяці, маса гектарної дози - 200
г.
Торф’яна і вермикулітна форми ризоторфіну при
змішуванні з водою (200 г на 1 л) створюють нестійку
суспензію,
яка
швидко
розшаровується,
перед
використанням її необхідно ретельно перемішати. Для
кращого затримання частин торфу або вермикуліту на
поверхні насіння до водної суспензії препарату
добавляють прилипач (концентрат барди, патоку,
клейстер, латекс, молочні відвійки або гнійну рідину). Не
можна використовувати силікатний клей, оскільки він
токсичний для бульбочкових бактерій із-за сильної
лужної реакції розчину.
Механізовану обробку насіння біопрепаратами
бульбочкових
бактерій
(інокуляцію,
нітрагінізацію)
проводять машинами для протруювання насіння ПУ-3,
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ПС-10, "Мобітокс", "Колос", добрі результати отримують і
при використанні бетономішалок. Перед роботою
ємність
машин
очищають
від залишків
отрути,
промивають розчином соди, прального порошку і чистою
водою
відповідно
санітарним
нормам.
Можна
використовувати навантажувачі насіння зі шнековими
або
смуговими
транспортерами,
але
необхідно
рівномірно дозувати препарат з допомогою садової
лійки або нескладних пристосувань.
Невелику кількість насіння доцільно обробляти
вручну. Для цього порцію насіння 100-200 кг висипають
на брезент розміром 3 х 4 м, зволожують суспензією
біопрепарату
у
воді
або
розчині
прилипачу
і
перемішують почергово, піднімаючи протилежні кінці
брезенту до рівномірного розподілення препарату на їх
поверхні. Оброблене насіння набирають у мішки і
висівають у вологий ґрунт на протязі доби.
Інокуляцію насіння біопрепаратами бульбочкових
бактерій слід проводити у тіні навісу або у коморі, щоб
запобігти дії прямих сонячних променів, які згубні для
мікроорганізмів.
Бобово-ризобіальний симбіоз дуже чутливий до
пестицидів, використання яких при вирощуванні нуту
небажане. Усі протруйники у тому або іншому ступені
негативно діють на формування бульбочок і знижують їх
азотфіксувальну активність. До найменш токсичних
відносяться Фундазол, Вітавакс і Бавістин. Замість
хімічних фунгіцидів проти кореневих гнилей та інших
захворювань нуту доцільно використовувати препарати
мікроорганізмів - антагоністів фітопатогенів БСП, ВП6М, хетомік, фітоспорин, бацифор, триходермін та інші,
які
не
уступають
за
ефективністю
хімічним
протруйникам. Однак вони не дають негативного впливу
на симбіоз нуту з бульбочковими бактеріями, а мікроби12

антагоністи, розмножуючись у ризосфері й на корінні
рослин, створюють захисний бар’єр від фітопатогенів на
протязі всієї вегетації. Маса гектарної дози таких
біопрепаратів складає 100-300 г. Технологічно зручно
обробити насіння нуту перед сівбою одночасно
препаратами бульбочкових бактерій і мікроорганізмів антагоністів фітопатогенів.
Рослинам нуту необхідно більше фосфору, ніж
зерновим культурам, і нестача цього елементу може
лімітувати
симбіотичну
азотфіксацію,
знижуючи
продуктивність рослин. Під основний обробіток ґрунту
вносять 50-60 кг/га фосфорних добрив у розрахунку на
Р20 5.
Для
кращого
засвоєння
рослинами
важкорозчинних органічних і мінеральних фосфатів
ґрунту і добрив створено препарат фосфатмобілізивних
бактерій ФМБ 32-3. Безпестицидне вирощування нуту
сприяє інтенсифікації процесів біологічної азотфіксації
та фосфатмобілізації.
Процес симбіотичної азотфіксації проходить за
рахунок енергії фотосинтезу і функціонально з ним
пов’язаний. Для інтенсифікації фотосинтезу з ціллю
збільшення
продуктивності
рослин
у
сучасному
землеробстві широко використовують регулятори росту
рослин, однак не всі вони сумісні з нітрагінізацією. До
регуляторів
росту
рослин,
які
посилюють
бульбочкоутворення і симбіотичну азотфіксацію нуту,
відносять пшеничний екстракт, Гумісол, Лентехнін,
Емістім С, Агростимулін, синтетичні фітогормони типу
Триман, ДГ-67, ДГ-82
і бактеріальні
препарати
комплексної дії Агрофіл, Флавобактерин, ФМБ 32-3,
БСП. У рекомендованих для обробки насіння дозах ці
препарати застосовують одночасно з нітрагінізацією, що
збільшує її ефективність на 14-37%.
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Раціональне
комплексне
використання
мікробіологічних препаратів при вирощуванні нуту
забезпечує
збільшення
продуктивності
рослин
і
родючості ґрунту за рахунок відновлюваних природних
ресурсів,
отриманню
дешевої
екологічно
чистої
високобілкової продукції.
ПІДГОТОВКА НАСІННЯ Д О СІВБИ
Хвороби нуту все частіше виникають у місцях, де
формується крупне виробництво, і з подальшим
зростанням посівних площ епіфітотії будуть все
частішими
та
небезпечнішими.
Дуже
важливо
контролювати хвороби на початкових етапах розвитку
рослин, тому особливу увагу тут мають протруйники
насіння. На жаль, жодного офіційно рекомендованого
препарату для нуту в Україні на сьогоднішній час не
існує. Протруйники для нуту повинні не тільки знищувати
патогенну мікрофлору, а й не впливати на наступну
продуктивність культури і бути нейтральними щодо
бульбочкових бактерій.
Ми провели ряд лабораторних і польових
досліджень з кількома зареєстрованими в Україні
препаратами і рекомендуємо їх для обробки насіння
нуту.
Так,
для
запобігання
розвитку
грибних
захворювань, які передаються насіннєвим матеріалом,
за два-три тижні до сівби слід протруїти насіння
препаратами Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т) або Ламардор Рв
400 (0,15-0,2 л/т), які мають позитивний вплив на посівні
та продуктивні якості насіння нуту і найменш токсичні до
бульбочкових бактерій. А безпосередньо в день сівби
або
за
добу
насіння
обробляють
препаратом
бульбочкових бактерій, що сприяє збільшенню урожаю
на 20-30%.
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СІВБА
Сіють нут після ранніх зернових культур, коли
ґрунт на глибині загортання насіння прогріється до 56°С. Використовують звичайні зернові сівалки С3-3,6
(верхній висів), овочеві - СКОН-4,2 та інші. Насіння для
набухання і проростання потребує 140-160% вологи від
їх маси, тому глибина загортання залежить від вологості
ґрунту. При достатньому зволоженні вона складає 6-8
см, при середньому - 9-10, а при посіві у сухий ґрунт
насіння все ж необхідно положити у вологий шар
(допустимо до 15 см).
Нут можна сіяти як звичайним рядковим способом
(15 см), який рекомендується на чистих полях, так і
стрічковим (45 + 15 см) або широкорядним способами
(45, 60 або 70 см). Від обраного способу посіву залежить
і норма висіву насіння. Так, при рядковому способі в
умовах південного Степу України рекомендується 500550 тис./га схожих насінин (8-9 насінин/пог.м), при
стрічковому - 400-450 тис./га (13-14 насінин/пог.м), а при
широкорядному - 300-350 тис./га (16-18 насінин/пог.м).
Важливою умовою отримання дружніх сходів є
рівномірне загортання насіння на однакову глибину та у
вологий
шар
ґрунту.
Ефективним
заходом для
отримання рівномірних і дружних сходів, особливо за
посушливих умов, є коткування (найкращий результат
при використанні кільчасто-шпорових котків).
ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ
Рослини нуту сильно страждають від наявності у
посівах бур'янів, особливо на початкових фазах
вегетації. Тому в більшості випадків виправдане
використання
гербіцидів у системі
індустріальної
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технології вирощування культури. Офіційно у Переліку
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні, жодного препарату, рекомендованого для
використання на нуті не внесено. Однак за багаторічним
досвідом випробування багатьох препаратів на нуті ми
знайшли декілька з них, які мають найменшу
шкодочинність для культури. В якості ґрунтових
гербіцидів рекомендується використання препаратів з
діючою речовиною ацетохлор, концентрацією 90%
(Харнес новий, к.е., Трофі, к.е., Еталон к.е. нормою
внесення 2,0 л/га), які знищують однорічні злакові та
деякі дводольні бур’яни. Ці препарати вносяться перед
сівбою або відразу після неї без загортання або з
неглибоким загортанням за сухого ґрунту. Недоліки
препаратів цього класу є нетривалий час дії, слабка дія
на дводольні бур’яни та негативна дія на розвиток
бульбочкових бактерій.
Найбільш
ефективними
препаратами
проти
дводольних бур'янів є гербіциди з діючою речовиною
імазетапір (Півот, 10% в.р.к., Капітан, 10% в.р.к.), які
придатні для внесення безпосередньо під бобові
культури. Гербіциди цієї групи мають посилену дію на
однорічні злакові та дводольні бур'яни. їх можна вносити
як перед сівбою, так й після, але до появи сходів в
дозах 0,5-0,7 л/га (бажано з неглибоким загортанням).
Максимальна доза цих препаратів практично повністю
знищує всі бур’яни. Діюча речовина має тривалу
післядію; так, пшеницю і ячмінь можна сіяти не раніше
ніж через чотири місяці після застосування, кукурудзу через рік, всі інші культури - через два. Однак й післядія
на основну культуру - нут теж існує, особливо в умовах
підвищеної зволоженості. На рослинах нуту може
спостерігатися пожовтіння, відставання у розвитку та
рості, різноманітні хлорози. При настанні нормальних
16

погодних умов всі негативні ознаки дії гербіциду на
рослини нуту, як правило, зникають.
В останні
роки
нагромаджений
досвід
з
використання для нуту та сої гербіциду Фабіан, який
включає два діючі компоненти імазетапір і хлоримуронетил. Він являє собою добре розчинні у воді гранули і
вноситься у дозі 100 г/га. Гербіцид знищує широкий
спектр одно- і багаторічних злакових і широколистяних
бур'янів, у тому числі амброзію, дурнишник і повитицю.
Діючі компоненти Фабіана на протязі декількох годин
проникають у рослину через коріння або листя,
пересуваються по флоемі та ксилемі і нагромаджуються
у точках росту. Вони пригнічують процеси синтезу білків,
порушують ділення і ріст клітин меристеми бур'янів. У
результаті цього має місце зупинка росту бур'янів,
пожовтіння листя, відмирання коріння.
На нуті цей гербіцид рекомендуємо вносити до
або після сівби, але обов’язково до появи сходів
культури. Його використання на молодих рослинах
призводить до суттєвого їх пошкодження. Гербіцид
Фабіан завдяки двом компонентам і меншій концентрації
імазетапіру, ніж у Півоту та його аналогів, завдає
меншої шкоди наступним культурам. Після збирання
нуту можливо на цих полях розміщати озиму пшеницю
або ячмінь, наступного року - ярі зернові й кукурудзу.
Для досягнення високої ефективності ґрунтових
гербіцидів необхідна ретельна передпосівна обробка
ґрунту, яка виключає наявність крупних (більш 2 см)
грудок,
і неглибоке загортання
(3-6 см). Слід
враховувати, що глибоке загортання (більш 6 см) знижує
ефективність
гербіцидів
за
рахунок
зменшення
концентрації діючої речовини у верхньому шарі ґрунту, з
якого спроможне проростати насіння бур’янів.
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З великого різноманіття існуючих на сьогоднішній
день на ринку пестицидів в Україні нами не знайдено
жодного страхового
гербіциду проти дводольних
бур'янів. Але
існує
ряд гербіцидів,
які
можна
використовувати на посівах нуту в якості страхових для
боротьби зі злаковими бур’янами.
Селект
120,
к.е.
високоефективний
протизлаковий гербіцид фірми «Аріста Лайф Сайєнс
Корпорейшен». Діюча речовина клетодим. Добре
знищує усі види однорічних і багаторічних злакових
бур'янів. Доза внесення проти однорічних 0,4-0,8 л/га,
багаторічних - 1,4-1,8 л/га. Використовується за висоти
однорічних бур’янів до 3-5 см, багаторічних - 15-20 см,
незалежно від фази розвитку рослин нуту.
Тарга супер, 5% к.е. - протизлаковий гербіцид
фірми «Ніссан Кемікл». Діюча речовина хізалофоп-Петил. Строки внесення такі ж, як й у попереднього
препарату за дози 1,0-2,0 л/га проти однорічних і 2,0-3,0
л/га для багаторічних бур’янів.
Пантера, 4% к.е. - протизлаковий гербіцид фірми
«Юніроял
Кемікл». Діюча
речовина хізалофон-Ртефурил. Доза внесення 1,0-1,5 л/га проти однорічних і
1,75-2,0 л/га багаторічних бур’янів. Обробку проводять
за наявності 3-4 листків у однорічних і висоти 10-15 см
багаторічних бур’янів за будь-якої фази розвитку рослин
нуту.
Фюзілад Супер 125 ЕС, к.е. - протизлаковий
гербіцид фірми «Сінгента». Діюча речовина флуазифонП-бутіл. Діє на більше сорока видів однорічних і
багаторічних злакових бур’янів. Доза внесення 1,0-2,0
л/га на однорічні й 2,0-3,0 л/га - на багаторічні бур’яни.
Обробку проводять за наявності 2-4 листочків у
однорічних бур’янів і висоти 10-15 см багаторічних
злакових бур’янів.

На цей момент на ринку пестицидів України є
багато
препаратів-аналогів
вище
перерахованих
(однакова
діюча
речовина),
які
теж
можна
використовувати на нуті, дотримуючись рекомендацій,
однак тут великий шанс потрапити на фальсифікат, тому
ми
рекомендуємо
використовувати
препарати
всесвітньовідомих, перевірених фірм.
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
На полях, які не були оброблені ґрунтовими
гербіцидами для знищення проростків бур'янів, слід
застосовувати одне досходове і два післясходових
боронувань.
При
внесенні
ґрунтових
гербіцидів
проведення цих заходів не рекомендується, щоб не
порушити захисний екран, створений у верхньому шарі
ґрунту. Досходове боронування виконують середніми
боронами або райборінками поперек, або за діагоналлю
посівів за 3-4 доби до появи сходів. Перше післясходове
боронування проводять середніми боронами на 7-8 добу
після появи сходів у фазу 3-5 листочків, коли бур’яни
знаходяться у стадії "шильця", а друге - через тиждень
після першого. Боронують упоперек або за діагоналлю
посіву, встановлюючи зуби борони скісною стороною
уперед. Швидкість руху агрегату 5-6 км/год. Для
зменшення
травмування
рослин
післясходові
боронування проводять у післяобідній час, коли тургор у
рослин послаблений і вони менш ламкі. Своєчасне та
якісне проведення боронування знищує до 90%
проростків однорічних бур’янів. Цей агротехнічний
прийом руйнує також ґрунтову кірку після дощів.
На рядкових посівах механічні методи боротьби з
бур’янами
закінчуються
боронуванням.
На
широкорядних і стрічкових посівах рекомендуються 2-3
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міжрядні обробітки. Перший проводять на глибину 5-6
см з захисною смугою 8-10 см, другий - через 8-10 діб
на глибину 6-8 см і при необхідності третій - перед
змиканням рядків. Міжрядний обробіток, крім знищення
бур'янів і ґрунтової кірки
після дощів, сприяє
розпушенню ґрунту, покращує обмін повітря у ньому, що
позитивно позначається на процесі розвитку бульбочок.
БОРОТЬБА З ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ
У нуту немає специфічних шкідників. Однак у
деякі роки, особливо при посіві після овочевих культур
або на полях поряд з ними, спостерігаються сильні
пошкодження різними видами совок. Під час льоту та
відкладання яєць, що співпадає з фазами розвитку
"цвітіння - початок бобоутворення", ефективні одно- або
дворазові обробки посівів інсектицидами. Добре себе
зарекомендували препарати Коннект 112,5 БС, к.с. (0,40,5 л/га), Актелік 500 ЕС, к.е. (1,0 л/га), Арріво, 25% к.е.
(0,3-0,4 л/га), Волатон 500, 50% к.е. (0,8-1,0 л/га), Децис,
25% к.е. (0,3 л/га), Сумітіон, 50% к.е. (0,6-1,2 л/га), Ф’юрі,
10% в.е. (0,07-0,10 л/га), Шерпа, 25% к.е. (0,2-0,3 л/га) та
інші.
На нуті зустрічаються більше сорока хвороб.
Однак в умовах півдня України розповсюджені лише дві
хвороби: аскохітоз і, особливо, фузаріоз. Останній
викликає в’янення сходів, дорослих рослин і загнивання
насіння.
Найбільше
розповсюдження
фузаріозне
в’янення отримує за вологої і прохолодної весни.
Хвороба носить, як правило, вогневищний характер. При
ураженні рослин спостерігається пожовтіння листя і
в’янення. У них при надломі коріння видні чорні крапки
або смуги закупорених міцелієм гриба судин. Інфекція
зберігається у ґрунті на рослинних залишках і
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передається через насіння. Сорти, які ми рекомендуємо
для вирощування, виділяються достатньою польовою
стійкістю до цього захворювання. Однак при надмірній
вологості та значних виробничих посівах (100 і більше
гектарів) хвороба може призвести до великих втрат
урожаю, а в деяких випадках до повного знищення
посівів. Тому при настанні сприятливих для розвитку
хвороби умов і перших симптомах рекомендується
проведення обробки посівів препаратом виробництва
фірми Байєр Коронет (0,5-0,6 л/га з додаванням
прилипала Меро (0,4 л/га) або, у випадку відсутності
цього
препарату,
іншими
з діючою
речовиною
тебуконазол.
Серед заходів боротьби з шкідниками і хворобами
нуту важливу роль має додержання сівозміни. Не слід
розміщати посіви на одному і тому ж місці раніше, ніж
через чотири роки, а також після інших бобових культур,
в тому числі і багаторічних, і після овочевих культур.
Зяблева оранка, оптимальні строки сівби, використання
здорового насіння і стійких сортів сприяє зниженню
інфекції. Своєчасне знищення бур'янів на полях і на
узбіччях доріг є складовою частиною системи боротьби
з хворобами і шкідниками.

При роботі з пестицидами слід
дотримувати усіх заходів техніки безпеки.
Змішуючі пристосування обприскувачів
^
повинні працювати при заправці постійно.
^
Приступати до приготування кожної нової УВАГА
порції розчину можна тільки після
повного використання попередньої._______________
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ЗБИРАННЯ
Насіння нуту досить рівномірно дозріває на всій
рослині, боби не розтріскуються і не осипаються,
рослини не полягають, тому при збиранні прямим
комбайнуванням
не
виникає
ніяких
проблем.
Вегетаційний період у нуту триває 80-120 діб у
залежності від сорту та умов вирощування, тому
збирають його у кінці липня або на початку серпня після
завершення збирання зернових культур.
Висоту зрізу регулюють так, щоб на полі не
залишалися незібрані боби, зазвичай біля 10-13 см. На
мотовило комбайна додатково слід набити смуги
брезенту, щоб вони виступали на 5-7 см для
зм'якшування ударів. Поступовий рух мотовила не
повинен набагато випереджати швидкість комбайна.
Кількість обертів молотильного апарата слід зменшити
до 450-500 об./хв. Для меншого травмування насіння
бажано зняти через один штифти у барабані, а також
збільшити просвіт між підбарабанням і барабаном (на
вході 25-30, на виході 14-17 мм). Кількість обертів
колосового шнека доводять до 288, а насіннєвого зменшують до 1200 об./хв. При перестої на пні збирання
потрібно проводити уранці, щоб боби не відпадали.
На
забур’янених
посівах
рекомендується
використовувати роздільне збирання. Нут скошують
зернобобовими жатками, два-три дні скошені рослини
просушують,
потім
обмолочують
комбайном
з
підбирачем.
Солому можна використовувати для годування
КРС і свиней після попереднього подрібнення та
перемішування з соломою злакових.
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ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ОБРОБКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАСІННЯ
Насіння нуту, яке надходить від комбайна,
необхідно відразу ж очистити від домішок і у випадку
необхідності просушити до вологості 14%. Наявність у
воросі навіть невеликої кількості зелених решток
бур'янів
сприяє
збільшенню
вологості
насіння,
самонагріванню і суттєвому зниженню як посівних, так і
товарних якостей, тому необхідно провести очистку як
можна раніше. Її виконують на машинах ОПВ-20А, ЗАВ40, ОСМ-ЗУ, ОС-4,5А. Для підготовки малих партій
насіння застосовують насіннєочищувальні агрегати
"Петкус", добрі результати отриманні при використанні
машин сепараторного типу (Алмаз).
У процесі висушування вологого насіння важливо
слідкувати за температурою теплоносія і терміном
обробки. За вологості насіння 16-19% температура
теплоносія не повинна перевищувати 40°С, за вологості
25-30% - 30°. За один пропуск не слід знижувати
вологість насіння більш як на 4%, оскільки це
призводить до розтріскування насіннєвої шкірки.
Найбільш
прийнятна
просушка
насіння
на
відкритому повітрі
при сонячній погоді. Насіння
розсипають тонким шаром і перелопачують. За кожне
перелопачування втрачається від 0,5 до 1,5% вологи.
Очищене і висушене насіння зберігають в мішках
за висоти штабеля не більше 2,5 м або насипом до 1,5
м. Таке насіння не знижує схожості на протязі десяти
років.
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ЗРОШЕННЯ
Нут
є
однією
з
найбільш
посухостійких
сільськогосподарських культур, однак при достатньому
зволоженні різко збільшується його врожайність. Якщо
посіви розміщені на зрошуваних ділянках, то у фазах
"цвітіння" і "цвітіння - початок бобоутворення" можна
полити нормою 250-300 м3/га. Це дозволяє збільшити
урожай у посушливий рік майже удвоє. Однак у вологі
роки або при більшій нормі зрошення існує ризик
розвитку грибних захворювань.

СОРТИ
У комплексі заходів, які направлені на збільшення
урожайності сільськогосподарських культур, важливе
місце належить використанню високоякісного насіння, а
також зареєстрованих у Реєстрі сортів рослин України і
пристосованих до місцевих умов сортів. Вони служать
засобами не тільки збільшення урожайності, але й
покращення якості продукції, що є ціллю вирощування
культури. У кожному господарстві необхідно сіяти дватри сорти з різною характеристикою.
Розанна. Сорт рекомендовано для вирощування у
Степу. Він відноситься до євро-азійського підвиду
(subsp. eurasiaticum G. Pop.), тип kabuli, різновидність
bogemico-allutaceum G. Pop (богеміко-аллютацеум).
Високорослий, з високим прикріпленням нижніх бобів,
висота рослин 55-60 см, прикріплення нижніх бобів 22-24 см. Сорт має штамбовий тип куща, стійкий до
вилягання. Опушення всіх генеративних органів рослини
густе, солом’яного кольору. Антоціанова пігментація
відсутня. Квітки середнього розміру, білі. Боби ромбічної
форми, середнього розміру, при дозріванні жовтого
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кольору. Насіння округле, світло-жовте, поверхня
гладка. Маса 1000 насінин 290-310 г.
За тривалістю вегетаційного періоду відноситься
до середньостиглої групи (95-100 діб). Середньостійкий
до фузаріозу та аскохітозу.
Високопродуктивний
сорт,
у
конкурсному
випробуванні інституту в середньому за 1993-2005 pp.
його урожай склав 1,79 т/га, що на 0,56 т/га більше
національного стандарту. У 1997, 1999 і 2005 роках
отримали урожай насіння більше 2,2 т/га. У посушливих
1996 і 2002 роках зібрали по 1,4-1,5 т/га. У 1993 році на
ділянках розмноження отримали по 2,74 т/га, при цьому
збір протеїну досяг 0,69 т/га. У насінні міститься 25-26 %
білка і 5-7 % олії.
Пам’ять. Рекомендований для вирощування у
Степу. Відноситься до євро-азійського підвиду (subsp.
eurasiaticum G. Pop.), тип kabuli, різновидність bogemicoallutaceum
G.
Pop.
(богеміко-аллютацеум).
Середньостиглий сорт, тривалість вегетаційного періоду
90-95 діб. Висота рослин 50-55 см, висота прикріплення
нижніх бобів 20-22 см.
Тип куща штамбовий, стійкий до вилягання.
Опушення всіх вегетативних органів густе, сизозеленого кольору. Антоціанова пігментація відсутня.
Квітки поодинокі, середнього розміру, білі. Боби
ромбічної форми, середнього розміру, при дозріванні
жовто-солом’яного
кольору.
Насіння
світло-буре,
округле, середнє, маса 1000 насінин 280-300 г.
Високопродуктивний,
середня
багаторічна
урожайність за роки випробування склала 1,74 т/га,
найбільша відмічена у 2000 і 2004 pp. - 2,11 т/га (що на
0,47 т/га вище стандарту).
Характерна риса сорту - стійкість до повторного
відростання за підвищеної вологості, слабо уражується
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фузаріозом та аскохітозом,накопичує у насінні до 28-30
% білка.
Ант ей. Рекомендований для вирощування у
Степу. Відноситься до середземноморського підвиду
(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип kabuli, різновидність
hispanico-flavescens subvar. pirocarpum G. Pop. (іспанікофлавесценс, субрізновидність пірокарпум).
Ранньостиглий сорт, тривалість вегетаційного
періоду 86-88 діб. Форма куща напівштамбова, висота
рослин 50-55 см, прикріплення нижніх бобів 19-20 см.
Антоціанова пігментація рослин відсутня. Стебло, листя
і прилистки світло-зелені. Квітки поодинокі, білі, крупні.
Боби крупні, овальної форми, при дозріванні солом’яножовтого кольору. Насіння світло-жовте, крупне, маса
1000 насінин 390-410 г. Поверхня насіння зморщена,
форма проміжна. У насінні міститься 29,0-30,3% білка.
За продуктивністю відноситься до кращих сортів.
За результатами випробувань у СГІ, Луганському і
Кримському інститутах АПВ сорт був одним з найбільш
урожайних. Так, у 2002 році отримали від 1,61 до 1,84
т/га насіння сорту Антей у різних місцях випробування,
тоді як урожайність національних стандартів коливалась
від 1,11 до 1,34 т/га. У 2003 році в системі державного
сортовипробування Молдови сорт Антей дав 1,5 т/га, що
було майже у два рази більшим у порівнянні з іншими
сортами, які тут вивчались. Антей є першим вітчизняним
крупнонасіннєвим сортом, маса 1000 насінин якого на
30-50 % більша, ніж у інших сортів. Він відносно стійкий
до фузаріозу та аскохітозу.
Пегас. Рекомендований для вирощування у
Степу. Відноситься до азійського підвиду (subsp.
asiaticum G. Pop.), тип desi, різновидність transcaucasicobruneo-violaceum
G.
Pop.
(транскауказіко-брунеовіоляцеум).
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Рослини висотою 50-60 см, висота прикріплення
нижніх
бобів
20-22
см.
Сорт характеризується
штамбовим типом куща, стійкий до вилягання. Стебло
темно-зеленого кольору, на всіх вегетативних органах
спостерігається
слабка
антоціанова
пігментація.
Опушення густе, при дозріванні брудно-жовтого кольору.
Листочки
без
воскового
нальоту,
темно-зелені,
еліптичної форми, розміром 0 ,4 х 1,0 см, краї листочків
пильчасті.
Квітки
поодинокі,
середнього
розміру,
фіолетового кольору. Боби середні
1,1 X 2,0 см,
овально-довгастої форми, при дозріванні брудно-сірі. У
бобі
формується
у
середньому
1,9
насінини,
максимально три. Насіння кутастої форми, зморщене,
коричневе, маса 1000 насінин 275-285 г.
Вегетаційний період 94-98 діб. Сорт відносно
стійкий до фузаріозу, ураження аскохітозом нижче
середнього рівня, посухостійкий. У насінні накопичується
до 28% білка і до 6% олії.
Середня урожайність за роки випробування
склала 1,89 т/га при 1,34 т/га у національного стандарту.
У 2004 році на ділянках розмноження СГІ отримали
урожай насіння понад 2,2 т/га.
Тріумф. Рекомендований для вирощування у
Степу. Відноситься до середземноморського підвиду
(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип kabuli, різновидність
hispanico-flavescens subvar. pirocarpum G. Pop (іспанікофлавесценс, субрізновидність пірокарпум).
Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного
періоду 94-98 діб, зацвітає на 30-35-ий день після появи
сходів. Форма куща напівштамбова, висота рослин 5560 см, прикріплення нижнього бобу - 20-22 см. Стебло,
листя і прилистки світло-зелені, антоціанова пігментація
відсутня. Листочки без воскового нальоту, розміром 0,4х
1,1 см, ланцетовидної форми, краї листочків гостро
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зазубрені. Квітки поодинокі, білі, великі, парус голий,
квітоніжка коротка. Боби крупні, довжиною 2,0 х 2,3 см,
ромбічної
форми,
світло-зелені,
при
дозріванні
солом'яно-жовті, носик короткий, середня кількість
насіння у бобі 1,1. Насіння крупне, форма проміжна,
поверхня зморщена, бежева, маса 1000 насінин 410-415
г, рубчик яйцевидний, колір рубчика і носика жовтий.
Посухостійкість висока, відносно стійкий до аскохітозу та
фузаріозу. У насінні накопичується до 28-30% білка.
Високоврожайний, середня врожайність за роки
випробування склала 1,69 т/га при 1,44 т/га у
національного стандарту, що на 0,11 т/га більше, ніж у
сорту Антей. У 2005 році на ділянках розмноження сорту
у СГІ отримали урожай насіння понад 2,1 т/га.
Буджак. Рекомендований для вирощування у
Степу. Відноситься до середземноморського підвиду
(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип kabuli, різновидність
hispanico-flavescens subvar. pirocarpum G. Pop (іспанікофлавесценс, субрізновидність пірокарпум).
Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного
періоду 90-94 доби, зацвітає на 30-32 добу після появи
сходів. Форма куща напівстисла, висота рослин 60-65
см, прикріплення нижнього бобу - 20-22 см. Антоціанове
забарвлення будь-яких органів відсутнє. Стебло, листя
та прилистки зелені. Листочки без воскового нальоту,
розміром 0,3 х 1,3 см, яйцевидної форми, краї листочків
пальчасті. Квітки поодинокі, білого кольору, великі,
парус голий, квітконіжка коротка. Боби крупні, довжиною
1,3 х 2,4 см, овально-видовженої форми, світлозеленого кольору, при дозріванні солом’яно-жовтого
кольору, носик короткий, середня кількість насінин у бобі
1,1, максимальна - 2. Насіння крупне, форма насіння
проміжна, поверхня зморшкувата, забарвлення бежеве,
маса 1000 насінин 420 г, рубчик яйцевидний, колір
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Таблиця 1
Результати екологічного сортовипробування нуту в
умовах південного Причорномор'я
Сорт

Урожайність, т/га

Оригінатор

2006
СГІ-НЦНС
Розанна, ст.
1,53
Тріумф, ст.
1,67
гIIБуджак
411,69
Антей
УІІ1,70
Пам’ять
1,50
■IIПегас
-II1,63
Александрит
-II1,52
Добробут
Пуганський ІАПВ 1,41
Фагот
■II1,60
Красноградська
Слобожанський
1,61
цс
0,14
НІРо.5

2007
0,62
0,33
0,57
0,50
0,70
0,47
0,68
0,35
0,49

2008
2,00
2,03
1,85
1,80
1,80
2,43
1,98
1,81
1,99

2009 2010 середня
0,69
1,64
1,30
1,64
0,91
1,32
0,51 ~2Д7
1,34
0,60
1,24
1,60
1,34
0,95
1,75
1,44
0,66 І Щ Г
0,84
1,75
1,35
0,67
0,91
1,03
0,53
1,24
1,17

0,71

1,93

0,73

1,38

0,04

0,10

0,17

0,15

1,27

Таблиця 2
Результати екологічного сортовивчення нуту в умовах
степового Криму
Сорт
Розанна
Пам'ять
Антей
Тріумф
Буджак
Пегас
Александрит
Добробут
Колорит
Орнамент
Смачний
Фагот
НІРо.5

2006
0,81
0,99
1,31
1,03
1,02
-

1,17
0,97
0,79
1,11
1,05
-

0,06

2007 п
1,07
1,09
0,97
0,77
0,76
1,26
1,27
0,93
1,17
0,98
0,75
-

0,07

Урожайність, т/га
2008
2009 г
0,74
1,5
0,72
1,3
0,7
1,7
0,69
1,5
1,25
0,72
1,83
0,84
1,55
0,78
0,84
1,0
0,57
1,3
1,57
0,65
0,44
1,5
-

0,16
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-

0,06

2010
1,22
1,23
1,88
1,43
1,56
1,6
1,67
1,0
1,4
1,23
1,07
1,1
0,09

середня
1,07
1,07
1,31
1,08
1,06
-

1,29
0,95
1,05
1,11
0,96
-

рубчика
та
носика
жовтий,
сім’яніжка
коротка.
Посухостійкість висока, відносно стійкий до аскохітозу та
фузаріозу. У насінні накопичується 27-28% білка.
Високоврожайний сорт, у конкурсному випробуванні
інституту в 2002, 2004 і 2005 роках урожайність сорту
Буджак була найвищою серед усіх сортів, які тут
вивчалися, і досягала 2,0 т/га. У 2005 і 2006 роках на
ділянках розмноження сорту в СГІ отримали урожай
насіння понад 2,1 т/га.
В екологічному сортовипробуванні Селекційногенетичного інституту у 2006-2010 роках вивчали сім
сортів селекції СГІ, два - Луганського інституту АПВ і
один Красноградської ДС (табл. 1). Сорти селекції СГІ
показали майже однакову середню урожайність, лише
сорт Пегас перевищив, а Антей показав менший на 0,1
т/га урожай насіння, ніж сорти-стандарти. Сорти селекції
Красноградської ДС і, особливо, Луганського ІАПВ
виявились
менш
пристосованими
до
місцевих
кліматичних умов і в середньому сформували менший
на 0,03-0,27 т/га урожай насіння, ніж сорти-стандарти.
Крім того слід зазначити, що сорти Добробут, Фагот і
Слобожанський формують дрібне насіння, а Розанна,
Пам'ять, Александрит і Пегас - середнє і Тріумф,
Буджак, Антей - крупне насіння.
Суттєва наукова робота з оцінки сортів нуту за умов
Криму
проводиться
у
Кримському
інституті
агропромислового виробництва. Виходячи з одержаних
тут результатів, найбільш продуктивними виявилися
сорти Антей та Александрит (табл. 2).

30

ЗМІСТ
Вступ .....................................................................................

З

Ботанічна характеристика і біологічні особливості ...........

5

Агротехніка
Місце у сівозміні ..........................................................
Обробіток ґрунту .........................................................
Добрива .......................................................................
Підготовка насіння до сівби........................................
Сівба.............................................................................
Внесення гербіцидів ....................................................
Догляд за посівами .....................................................
Боротьба з шкідниками і хворобами..........................
Збирання ......................................................................
Післязбиральна обробка і збереження насіння .......
Зрошення ....................................................................

8
8
9
14
15
15
19
20
22
23
24

Сорти
Розанна ........................................................................ 24
Пам’ять ........................................................................ 25
Антей ............................................................................ 26
Пегас ............................................................................ 26
Тріумф........................................................................... 27
Буджак...........................................................................28

31

Сучасна технологія вирощування нуту. Методичні
рекомендації
Автори: Бушулян О. В., Січкар В. І.
Одеса: СГІ - НЦНС, 2011

СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОЩУВАННЯ НУТУ
Методичні рекомендації

Редактори: В. Я. Крижанівський,
М. Г. Музикант
Комп’ютерна верстка: О.В.Бушулян
Підписано до друку 02.02.2011 р.
Формат 60 х 84/16. Друк офсет.
Умов. др. арк. 1.86. Замовл. № 2202. Тираж 1000 прим.

Надруковано в КП "Одеська міська друкарня"
65012, Одеса, вуя. Пантелеймонівська, 17

