НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ
яш

г .

СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОЩУВАННЯ СОЧЕВИЦІ

1

УДК 635.658:631.5

Авторський колектив:
Черенков А. В., Клиша А. І., Гирка А. Д., Кулініч О. О.,
Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В., Кулик А. О.
У даному науково-виробничому виданні в доступній для читача
формі наведено значення сочевиці у сільськогосподарському
виробництві, ботанічну характеристику і біологічні особливості
культури. В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних
джерел, а також виробничого досвіду викладена сучасна технологія
та економічна оцінка вирощування сочевиці в різних грунтовокліматичних зонах.
Автори сподіваються, що представлений матеріал буде мати
певний інтерес для широкого кола керівників і фахівців
агропромислового комплексу, фермерів, вчених, викладачів,
студентів, учнів сільськогосподарських вузів та ліцеїв. Зауваження і
побажання читачів щодо поліпшення змісту книги будуть прийняті
нами з вдячністю.
Рецензенти:
І. Д. Ткаліч, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Державна установа Інститут сільського господарства степової зони
Національної академії аграрних наук України;
О. П. Якунін, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства
аграрної політики і продовольства України

Науково-виробниче видання розглянуто та затверджено вченою
радою Державної установи Інститут сільського господарства степової
зони НААН, протокол №14 від 08.04.2013 р.

© Державна установа Інститут сільського
господарства степової зони НААН України, 2013

ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................... 4
Ботанічна характеристика і біологічні особливості......................... 6
Агротехніка вирощування.................................................................... 11
Вибір поля і місце у сівозміні.............................................................. П
Обробіток ґрунту.................................................................................... 12
Удобрення................................................................................................ 13
Посівний матеріал................................................................................ 16
Підготовка насіння................................................................................. 18
Сівба......................................................................................................... 22
Догляд за посівами............................................................................... 25
Боротьба з бур’янами........................................................................... 25
Боротьба з хворобами та шкідниками............................................. 28
Збирання врожаю.................................................................................
Післязбиральна доробка та зберігання насіння................................
Література................................................................................................
Технологічна карта вирощування сочевиці.......................................
Економічна ефективність вирощування сочевиці...........................
Список фізичних та юридичних осіб, які здійснюють закупівлю
вирощеного врожаю сочевиці в У країні...........................................

34
38
39
44
46
4 7

з

ВСТУП
Сочевиця - (російською чечевица, англійською lentil,
латинською Lens culinaris Medic.) однорічна рослина родини
бобових. В харчуванні використовується її насіння, яке
характеризується високим вмістом білка. Сочевиця є однією з
перших окультурених рослин. Під час археологічних
розкопок на Близькому сході було знайдене насіння сочевиці,
якому близько 8000 років. Згадується про неї і в Біблії.
Сочевиця може вільно рости, розвиватися і формувати
врожай в кліматичних умовах України. Дикорослий її предок
(Lens orientalis (Boiss.) Schmalh.) до цього часу росте в
південному Криму.
Сочевиця добре себе почуває в умовах помірнопосушливого клімату (майже вся територія України, крім
Полісся), а за посухостійкістю майже не поступається чині і
нутові. Проте, на відміну від нуту, вона більш толерантна до
надлишкового зволоження, є більш стійкою до небезпечних
хвороб (таких як фузаріоз і аскохітоз), що робить її більш
пристосованою до умов Лісостепової зони України.
Сочевиця у симбіозі з азотфіксуючими бактеріями
засвоює значну кількість атмосферного азоту (до 80 кг/га),
використовує
малодоступні
для
зернових
культур
важкорозчинні мінеральні сполуки. Після збирання цієї
культури на кожному гектарі з пожнивними рештками
залишається стільки ж поживних речовин, скільки від 1 0 т
перегною.
Середня урожайність сочевиці становить 1,5 т/га. Проте,
закупівельні ціни на її зерно досить високі, майже в 3 рази
перевищують ціни на зерно пшениці озимої. Це характеризує
сочевицю не лише як корисну, але й прибуткову культуру.

Так як насіння сочевиці багате на білок і в поєднанні з
зерновими культурами забезпечує необхідну кількість
незамінних амінокислот для нормального функціонування
організму, то найбільше поширення вона має в країнах, де
споживання м ’яса серед населення низьке. Проте, останнім
часом зростає споживання сочевиці і в заможних країнах.
Сочевицю часто використовують в здоровому харчуванні та
вегетаріанських дієтах.
Більшість сучасних досліджень переконливо доводять,
що введення сочевиці в їжу суттєво знижує ймовірність
онкологічних захворювань, цукрового діабету 2 типу,
інфаркту міокарда, ожиріння тощо.
Насіння сочевиці містить велику кількість заліза, калію і
кальцію, які беруть участь у регулюванні кровообігу.
Вживання салатів із сочевиці, сочевичних супів і каш
дозволяє нормалізувати рівень цукру в крові хворим на
цукровий діабет.
Сочевиця має в своєму складі вітаміни Ві (тіамін), В 2
(рибофлавін), В 3 (ніацин) і фолієву кислоту, яка є одним із
важливих компонентів регуляції вироблення енергії в
організмі.
Користь вживання сочевиці проявляється також в тому,
що вона має в своєму складі значну кількість клітковини, яка
покращує моторику кишківника, знижує ймовірність появи
злоякісних пухлин у прямій кишці. Сочевиця є також
джерелом
ізофлавонів,
які,
маючи
антиканцерогенні
властивості, пригнічують ріст і розвиток злоякісних пухлин
молочних залоз. Ізофлавони не руйнуються при тепловій
обробці, тому зберігаються як в консервованій сочевиці, так і
в супах.
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До початку Великої Вітчизняної війни сочевиця була
досить поширеною культурою в Україні. Її вирощували
найбільше після гороху. А Україна була одним з найбільших
виробників і споживачів сочевиці в світі. Зокрема, щорічно
вирощувалося до 1 0 0 тис. т сочевиці, основна частина якої
споживалася в межах країни.

БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І БІОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
Сочевиця
відноситься
до
родини бобових - Fabaceae,
триби викових - Vicieae, куди
ще
входять
такі
відомі
культури як горох, боби, нут,
вика, чина. Рід сочевиця Lens
(Tourn.) Adans. включає 5
видів, із яких 4 дикорослі [Lens
lenticulae Alef., L. nigricans
Codr., L. kotschyana Alef., L.
orientalis Hand-Mazz] і лише
один культурний Lens culinaris
Medic (Lens esculenta Moench).
Рис.1. Рослина сочевиці
Сочевиця - однорічна рослина, досить холодостійка,
мінімальна температура проростання насіння +4...+5°С.
Звичайні сорти, посіяні навесні, можуть витримувати
заморозки до -6...-7°С. Існують також зимуючі сорти. Є дані,
б

що сорти можуть витримувати морози до -2 0 °С.
Рослини сочевиці мають висоту 30-60 см, чотиригранне
стебло, яке може бути прямостоячим або напівлежачим.
Гілкування стебла починається біля основи. Кількість гілочок
може бути різною, залежно від густоти стояння рослин.
Загалом сочевиця досить добре гілкується.
Листки парнопірчасті, з 2-8 парами листочків,
закінчуються вусиком або його зачатком.
Коренева система стрижнева, добре розвинена, проникає
в ґрунт на глибину до 1 м, але основна маса коренів
розташована в шарі до 30 см.
Квітки дрібні (4-8 мм), різні за кольором, залежно від
підвиду, але найчастіше білі, вітрило із синіми прожилками.
На квітконосі звичайно розвивається 2-3 квітки. Цвітіння
починається з нижніх ярусів і за сприятливих погодних умов
продовжується аж до самого дозрівання. Урожай формується
в основному на пагонах нижнього і середнього ярусів.
Плід - двостулковий біб, майже ромбічної форми,
солом’яно-жовтого кольору, також може мати антоціанове
забарвлення, з 1 -3 насінинами.
Насіння має характерну лінзоподібну форму, 2-9 мм в
діаметрі, маса 1000 насінин 20-90 г. Насіннєва оболонка може
бути зеленою, жовтою, чорною, коричневою, однотонною або
крапчастою та ін. Форма, розмір і забарвлення насіння,
зокрема, лежать в основі поділу сочевиці на підвиди і ринкові
типи. Так як найважливішою метою будь-якого виробництва
є реалізація продукції, тому опису насіння і ринковим типам
сочевиці ми приділимо дещо більше уваги.
Існує два підвиди сочевиці: макросперма і мікросперма.
Підвид макросперма має крупне насіння жовтого, зеленого
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або зелено-жовтого кольору. Більшого поширення він набув у
країнах Західної півкулі. Мікросперма має насіння меншого
розміру опуклої форми і більше поширюється у країнах
Сходу. На ринку сочевиця, залежно від вигляду насіння, а
саме - його величини та забарвлення насіннєвої оболонки і
сім’ядолей, поділяється на декілька типів, основні з яких:
зелена крупна, зелена середня, зелена дрібна, червона,
французька, іспанська та небуріюча.
Зелена крупна сочевиця (Large Green, Laird type lentil)
має світло-зелену насіннєву оболонку і жовті сім’ядолі,
насіння плоске, величиною в діаметрі 5,5 мм і більше, маса
1000 насінин від 50 г (рис. 2). Споживається, головним чином,
в країнах Середземномор’я, як арабських так і європейських,
а також у країнах Латинської та Північної Америки.
Вирощується і споживається найбільше після червоної
сочевиці.

Рис. 2. Ринкові типи зеленої сочевиці
Зелена середня сочевиця (Medium Green, Richlea type
lentil) має світло-зелену насіннєву оболонку і жовті сім’ядолі,
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насіння плоске, величиною в діаметрі 3,6-5,4 мм, маса 1000
насінин 35-50 г. Ринок цієї сочевиці значно менший, вона
належить до вузькоспецифічних типів. Так, у Канаді, де
вирощується найбільше сочевиці на експорт, її частка
становить лише 2 відсотки, хоча вона є найбільш урожайною.
Зелена дрібна сочевиця (Small Green, Eston type lentil) має
світло-зелену насіннєву оболонку і жовті сім ’ядолі, насіння
опукле, майже кругле, величиною в діаметрі до 3,5 мм, маса
1000 насінин до 35 г. Також досить вузькоспецифічний клас.
Червона сочевиця має дуже різноманітне забарвлення
насіннєвої оболонки - від чорного до безбарвного, головною
її характерною рисою є оранжеве забарвлення сім’ядолей
(рис. 3). Насіння може бути різної величини, але більшість
сортів дрібнонасінні і кулясті. Даний тип сочевиці є найбільш
поширеним - 75-80% усієї сочевичної продукції.

(1

Рис. 3. Насіння червонної дрібної сочевиці,
і 2 - в насіннєвій оболонці; 3 - після шелушіння)

Споживається червона сочевиця, головним чином, у
країнах Азії, Індійського субконтиненту та в південно-східній
частині Середземномор’я. Крім того, якщо зелена сочевиця
споживається, переважно, в цілому вигляді, то червона
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сочевиця піддається процесу шелушіння і споживаються
лише сім’ядолі, очищені від насіннєвої оболонки.
Інші підтипи сочевиці, такі як небуріюча, темно-зелена,
французька, коричнева або іспанська займають не більше 3%
ринку і часто їх споживання обмежується одним конкретним
регіоном. Так, французька сочевиця, яка має насіннєву
оболонку в зелених і синіх крапках та сім ’ядолі жовтого
кольору, споживається практично лише у Франції, а
коричнева сочевиця, з жовтим забарвленням сім’ядолей
(Pardina lentil), споживається, головним чином, в Іспанії.
Сорти, зареєстровані в Україні, мають крупне насіння
світло-зеленого або жовтого кольору і належать до ринкового
типу: зелена крупна сочевиця.
Вегетаційний період сочевиці триває 60-90 діб, залежно
від сортових особливостей та погодних умов.
За
фотоперіодом вона відноситься до культур довгого дня, тому
при більш пізній сівбі, фази вегетаційного періоду
скорочуються і зменшується урожай.
Сочевиця добре адаптована до існування в напівпосушливому прохолодному кліматі. Але в дуже посушливих
або в перезволожених регіонах, її продуктивність і якість
насіння досить низькі. Надмірне зволоження і часті опади
сприяють сильному росту вегетативної маси і зниженню
насіннєвої продуктивності. 150-200 мм продуктивних опадів
за вегетаційний період їй цілком достатньо для створення
доброго врожаю високої якості. Сочевиця може рости на
ґрунтах різних типів, але вони повинні бути добре
дренованими. Вона краще переносить слабокислі ґрунти ніж
засолені, але оптимальними є нейтральні з pH = 7,0.
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АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ
Вибір поля і місце у сівозміні
Вибір поля має вирішальне значення у вирощуванні
сочевиці. Поле, де планується сівба, повинне бути ретельно
підготовлене. В першу чергу, воно має бути добре вирівняне,
так як на нерівній і грудкуватій поверхні збирання сильно
ускладнюється через малу висоту рослин і, відповідно, низьку
висоту зрізу при збиранні. Також поле повинне бути чисте від
бур’янів, особливо дводольних і багаторічних, тому що
сочевиця характеризується слабким ростом, особливо на
початку вегетації, і не конкурує з ними, а арсенал гербіцидів
(проти дводольних бур’янів), які можна застосувати на
сочевиці, досить обмежений. Наприклад, з такими бур’янами,
як осот польовий та гірчак рожевий слабо конкурують майже
всі сільськогосподарські культури, особливо сочевиця. Серед
існуючих гербіцидів, які можна застосувати на сочевиці,
жоден не може контролювати ці бур’яни. Тому, дуже важливо
боротися з багаторічними бур’янами завчасно, в попередні
роки. Ефективна боротьба з бур’янами на сочевиці довготривала стратегія, впродовж всього періоду ротації
сівозміни.
Небажано сіяти сочевицю в знижених місцях рельєфу та
на полях, схильних до запливання. Варто пам ’ятати, що
сочевиця не переносить засолених ґрунтів. Оптимальною для
неї є нейтральна реакція ґрунтового розчину.
Найкращими попередниками для сочевиці є зернові
культури. В свою чергу, сочевиця є відмінним попередником
для більшості сільськогосподарських культур. Урожайність
пшениці озимої після сочевиці така ж як і після чорного пару,
п

а в деяких випадках навіть перевищує її. Сочевиця рано
звільняє поле, а тому створює сприятливі умови для
підготовки ґрунту і накопичення вологи в ньому. Для
запобігання розповсюдження хвороб не бажано сіяти
сочевицю та інші бобові культури на одному й тому ж полі
частіше, ніж один раз на чотири роки.

Обробіток ґрунту
Традиційний обробіток ґрунту під сочевицю —звичайний
для ранніх ярих культур: одне-два дискування попередника,
глибока оранка, вирівнювання зябу з осені й ранньовесняне
закриття вологи.
Дуже важливо відразу ж після збирання попередника
задискувати стерню. Цей захід сприяє збереженню вологи,
знищенню бур’янів і створює сприятливі провокаційні умови
для проростання насіння бур’янів. При значній кількості
багаторічних кореневищних бур’янів поле два-три рази
дискують по різних діагоналях з розривом 10-15 діб. Через
два-три тижні після останнього дискування здійснюють
зяблеву оранку на глибину 2 0 - 2 2 см.
Оскільки сочевиця досить низькоросла культура,
потрібно велику увагу приділити вирівнюванню поля. Це
значно полегшить потім її збирання, а втрати врожаю будуть
суттєво меншими. Так як сочевицю висівають рано навесні і
часу для вирівнювання зябу мало, то цей захід бажано
виконати восени.
Можна також вирощувати сочевицю і по no-till
технології. Дослідження, проведені в Канаді, показали, що
сочевиця добре розвивається по стерні попередньої культури.
Залишки стерні допомагають зберегти вологу в ґрунті, а
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також стерня сприяє меншому виляганню сочевиці та
порівняно вищому прикріпленню перших бобів на стеблі.

Удобрення
На сочевиці, як і на інших культурах, при застосуванні
добрив потрібно, в першу чергу, користуватися результатами
агрохімічного аналізу ґрунту на вміст доступних елементів
живлення. Проте, слід мати на увазі, що сочевиця слабо
реагує на застосування добрив. При високому вмісті азоту в
ґрунті азотфіксація не відбувається, а при значній кількості
доступної вологи надлишковий азот сприяє сильному росту
вегетативної маси, а кількість бобів та насіння при цьому
буває незначною.
Азот. Для формування врожаю 2 т/га зерна сочевиці
потрібно в середньому 100 кг азоту. При нормальній
азотфіксації сочевиця може забезпечити до 50-80% своєї
потреби в азоті за рахунок фіксації азоту бульбочковими
бактеріями, а решту вона бере з ґрунту. Проте, якщо вміст
азоту в ґрунті менше 17кг/га, початковий ріст рослин буде
повільним, у рослин відмічається жовте забарвлення листків
протягом певного періоду часу із-за нестачі азоту. Тому при
сівбі на таких полях бажано вносити до 20 кг/га азоту. Хоча
стартова доза азоту на початковій стадії розвитку рослин
сприятиме їх кращому росту, істотної прибавки врожаю
можна й не отримати. Тому, вирішуючи вносити чи не
вносити азотне добриво, потрібно взяти до уваги наступні
«за» і «проти»:
- на полях, де сочевиця вирощується вперше, а також у
посушливих регіонах, надлишковий азот не сприятиме
із

надмірному розвитку вегетативної маси у рослин. Тому азотні
добрива будуть корисними переважно на бідних на азот
ґрунтах;
- так як сочевиця має досить короткий вегетаційний
період, то посіви з потужною вегетативною масою, що
формуються завдяки внесеному азоту, не завжди спроможні в
стислі строки реалізувати генетично обумовлений потенціал
врожаю насіння;
- низькі температури повітря, посушливі умови чи
надлишкова кількість вологи гальмують азотфіксацію;
- внесення азоту більше ніж ЗО кг/га суттєво стримує
азотфіксацію;
- стартова доза азоту сприяє кращому розвитку
вегетативної маси, проте, за вологої погоди це може бути
причиною більш сильного ураження хворобами, тому що у
густій масі, яка погано провітрюється, створюються
сприятливі умови для розвитку інфекції;
- завдяки інтенсивнішому росту рослин і, відповідно,
більшій їх висоті на початковій стадії розвитку, нижні боби
будуть прикріплені вище, що, в певній мірі, може полегшити
збирання врожаю.
Фосфор - важливий елемент живлення для сочевиці, хоча
вона потребує відносно невелику його кількість. Для
формування врожаю насіння 2 т/га сочевиці потрібно 2 0 кг
фосфору. Фосфор сприяє кращому розвитку кореневої
системи, а, відповідно, і кращому загальному розвитку
рослин. Також він відіграє важливу роль в азотфіксації та
сприяє швидшому і більш дружньому дозріванню рослин і
насіння. Тому, якщо результати аналізу ґрунту вказують на
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недостатню кількість фосфору в ґрунті, потрібно вносити
фосфорні добрива.
Максимальна безпечна доза фосфатів, яку можна вносити
одночасно з висівом насінням - 16,8 кг/га Р 2 О 5 . Дозу добрив,
що будуть розміщуватися поряд з насінням, потрібно
зменшувати при сівбі в недостатньо вологий ґрунт. Для
мінімізації токсичного ефекту можна збільшувати дозу
внесення фосфору під культуру, яка висівалася в попередній
рік, або вносити його з осені.
Якщо вміст фосфору в ґрунті високий, завдяки
достатньому його внесенню в попередні роки, застосування
грибкового інокулянту, який підвищує доступність фосфору в
ґрунті, може стати альтернативою внесенню стартової дози
фосфорних добрив.
Калій зазвичай міститься в достатній кількості в
більшості ґрунтів. Проте, насамперед, потрібно керуватися
результатами агрохімічного аналізу ґрунту щодо вмісту цього
елементу. Близько 85 кг/га К20 потрібно для формування
2т/га урожаю насіння сочевиці. Якщо вміст цього елементу в
ґрунті недостатній, принаймні мінімальна кількість калію
повинна бути внесена при сівбі разом з насінням. Проте, слід
мати на увазі, що добрива можуть бути токсичними для
сходів. Тому кількість внесеного калію та фосфору не повинні
перевищувати максимальної безпечної дози для фосфору.
Сірка також потрібна в досить значній кількості для
розвитку сочевиці. Так, для формування врожаю насіння
сочевиці 2 т/га потрібно 9-11 кг/га сірки. Якщо результати
агрохімічного аналізу ґрунту вказують на нестачу цього
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елементу, потрібно застосовувати мінеральні добрива,
зокрема, сульфат амонію, який містить сірку в доступній для
рослин формі.
Дефіцит мікроелементів на сочевиці зустрічається досить
рідко.

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ
До Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні у 2013 р., внесено 4 сорти сочевиці, а
саме - Лінза, Луганчанка, Любава і Світанок.
Сорт сочевиці Лінза, створений на Красноградській
дослідній станції ДУ Інститут сільського господарства
степової зони, рекомендований для вирощування в Степу
України. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 65-75
діб. Рослини кущистої компактної форми, прямостоячі,
висотою 54-55 см. Насіння плоске, світло-зелене, однотонне,
стійке до побуріння. М аса 1000 насінин 58-70 г. Смакові
якості відмінні. Вміст білка в насінні 27%. Середня
урожайність насіння 1 , 8 т/га.
Використання якісного посівного матеріалу є важливим
кроком до отримання дружних і швидких сходів, а в
результаті —й вагомого врожаю з підвищеними показниками
якості.
Використовуючи якісне насіння є всі передумови
отримати:
- підвищену стійкість сходів до хвороб;
- більш швидкі і дружні сходи;
- підвищену стійкість посівів до стресових чинників
зовнішнього середовища, зокрема, негативного впливу
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високих і низьких температур;
- коренева система рослин розвиватиметься швидше, в
результаті чого ефективніше будуть використовуватися
волога і поживні речовини ґрунту;
— загальна стійкість посіву до хвороб і ш к ід н иків буде
вищою;
— посіви будуть однорідними, а дозрівання — більш
дружним, що значно полегшить збирання;
- урожай буде більшим, а насіння - високоякісним.
Для сівби потрібно використовувати насіння схожістю не
менше 85%. Застосування деяких пестицидів перед
збиранням, зокрема, гліфосатовмісних, може впливати на
проростання насіння. Тому, сочевицю з полів, на яких в якості
десиканта застосовувався гліфосат, не слід використовувати
на насіння.
Зараження насіння збудниками хвороб повинно бути
якомога меншим. Ураження аскохітозом (Ascochyta lentil)
допускається не більше 5%, якщо воно близьке до цього
значення,
то
потрібно
проводити
обробку
насіння
відповідними фунгіцидами.
Більшість сортів сочевиці містять в насіннєвій оболонці
танін, який має фунгіцидні властивості, тому обробка проти
гнилі проростків (Pythium species) рекомендується лише для
небуріючих сортів. Зараження насіння ботритініозом (Botrytis
fabae) і склеротиніозом (Sclerotinia sclerotiorum) допускається
не більше 5%. Не більше 5% допускається також зараження
фузаріозом (Fusarium oxysporum). В сумі зараження насіння
збудниками хвороб допускається не більше 1 0 %.
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ПІДГОТОВКА НАСІННЯ
Обробка насіння сочевиці фунгіцидами проти грибкових
хвороб в більшості випадків не проводиться. Проте, наступні
причини можуть спонукати до її проведення:
- скорочення ротації сівозміни;
- дуже ранні строки сівби;
значна кількість у ґрунті рослинних решток
попередньої культури за мінімального обробітку може бути
причиною більш тривалого його прогрівання.
Для запобігання розвитку грибних захворювань, які
передаються з насіннєвим матеріалом, за два-три тижні до
сівби насіння слід протруїти препаратами: вітавакс 200 ФФ
(2,5 л/т), ламардор FS 400 (0,15-0,20 л/т) або максим XL 035
FS (1,0 л/т) одночасно з інокуляцією насіння бульбочковими
бактеріями.
Обробка
насіння
інокулянтом
— бульбочковими
бактеріями (Rhizobium leguminosarum) може забезпечити
потребу рослин в азоті на 80% через фіксацію атмосферного
азоту. Крім того, за обробки насіння бульбочковими
бактеріями рослини є більш стійкими до посухи та мають
вищий вміст азоту, а відповідно й білка в зерні.
Ризобіум - маломобільний, тому інокулянт повинен бути
розміщений близько до насінини для найкращого розвитку
бульбочок. Для інокуляції насіння сочевиці можна
використовувати ризобіум такий же, як для гороху та бобів.
Бактерії ризобіум (як на насінні, так і в упаковці) гинуть
при дії таких екстремальних чинників зовнішнього
середовища, як високі температури, сухий вітер, прямі
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сонячні промені. Тому, до використання інокулянт потрібно
зберігати в прохолодному і темному місці; використаний він
повинен бути до закінчення строку придатності.
Обробляти насіння бульбочковими бактеріями потрібно
безпосередньо в день сівби або за добу. Після обробки
посівного матеріалу інокулянтом насіння потрібно висіяти у
вологий ґрунт, по можливості швидше. Бульбочкові бактерії
на насінні, яке попало у сухий ґрунт, загинуть.
Бульбочкові бактерії чутливі до гранульованих форм
добрив. Тому бажане розміщення добрив при сівбі нижче або
поряд з насінням, а не безпосередньо біля нього. Не
допустимо змішувати інокулянт з добривами.
Бульбочкові бактерії чутливі до більшості фунгіцидів, які
застосовуються для протруювання насіння. Тому, перед
застосуванням потрібно звіритися з інструкцією до препаратів
для визначення їх сумісності.
Інокулянт бульбочкових бактерій може пропонуватися в
різних формах: рідкий, порошкоподібний, гранульований.
Рідка форма препарату містить залишки культурального
середовища, метаболіти бактерій і 7-10 млрд живих
організмів у 1 мл. Гектарна норма складає 100 мл. Строк
збереження препарату при температурі 4-15 °С не перевищує
одного місяця. Перед використанням рідкої форми препарат
розводять водою у 1 0 разів і він створює стійку суспензію,
яка зручна у використанні, особливо для механізованої
обробки насіння, так як добре утримується на його поверхні,
більш рівномірно покриває насіння, і тому легше
контролювати його норму витрати. Проте, він більш чутливий
до пошкодження внаслідок дії зовнішнього середовища, ніж
інші форми.
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Рекомендований період обробки насіння перед сівбою
для рідкого інокулянту обмежений до 24 годин. При
застосуванні сівалок з подачею насіння до висіваючих
апаратів повітрям, швидкість вітру повинна бути мінімальною
для зменшення десикації бактерій. При сівбі в сухий ґрунт
або в ґрунт, на якому дуже давно вирощувалися бобові
культури, потрібно вдвічі збільшувати норму інокулянту. За
оптимальних умов рідка форма працює найкраще.
Порошкоподібні форми більш стійкі до десикації, мають
більшу тривалість життя. Проте, вони також потребують тих
самих пересторог при застосуванні, як і рідкий інокулянт.
Сипуча торф’яна
форма традиційно
називається
ризоторфіном і являє собою зволожену сипучу масу темного
або бурого кольору, яка містить не менше 2,5 млрд
бульбочкових бактерій в 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 °С
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 - 2 0 0 г.
Торфяна і вермикулітна форми ризобіуму при
змішуванні з водою ( 2 0 0 г на 1 л) створюють нестійку
суспензію, яка швидко розшаровується, тому перед
застосуванням її потрібно ретельно розмішати. Для кращого
затримання частин торфу або вермикуліту на поверхні
насіння до водної суспензії препарату добавляють прилипачі
(концентрат барди, патоку, клейстер, латекс, молочні відвійки
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-Iі
або гнійну рідину). Не можна використовувати силікатний
клей, оскільки він токсичний для бульбочкових бактерій із-за
сильної лужної реакції розчину.
Гранульовані форми дорожчі (поки що їх пропонують
лише закордонні фірми), але вони значно легші в застосуванні
та більш стійкі до негативної дії факторів зовнішнього
середовища. їх можна вносити або в перемішку з насінням
або як гранульовані добрива, висіваючи в рядок з насінням.
Хоча гранульовані форми значно простіші в застосуванні,
проте, при їх внесенні потрібні деякі перестороги. Зокрема,
ємність, куди вони будуть засипатися, повинна бути сухою,
наповнювати її слід не більше половини для запобігання
злежування. Ящик для насіння потрібно спорожнювати кожну
ніч. Особливо уважно потрібно контролювати рівномірність
висипання у вологі дні.
Загалом, всі форми ризобіуму при правильному
застосуванні і за сприятливих умов зовнішнього середовища
працюють добре. Проте, за несприятливих умов (обробка
насіння фунгіцидами, низький рН ґрунтового середовища,
холодний ґрунт, сухий ґрунт, затримка з висівом обробленого
насіння), найбільш ефективними будуть гранульовані,
порошкоподібні, рідкі форми.
Ефективність інокуляції можна перевірити шляхом
викопування рослин через три-чотири тижні після появи
сходів, обережно обтрусити з коренів ґрунт або промити їх.
При застосуванні рідких чи порошкоподібних форм
бульбочки будуть розміщені ближче до центрального кореня,
при застосуванні гранульованих препаратів — більше на
бокових корінцях. Якщо при розрізі бульбочок пополам вони
будуть червоного або рожевого кольору, значить проходить
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фіксація азоту, а якщо вони зеленого або кремового кольору,
значить фіксація азоту не відбувається.
Інокулянти для фосфору мають у своєму складі гриб
Pénicillium bilali. Цей інокулянт покращує розчинність
фосфатів і, відповідно, доступність їх рослинам. Гриб
створює колонії навколо кореневої системи рослин і в
результаті виділення органічних кислот підвищує розчинність
фосфатів ґрунту або фосфорних добрив. Одна гектарна доза
цього препарату може замінити 11 кг/га Р 2 О 5 . Краще його
застосовувати разом із внесенням фосфорних добрив. Даний
препарат сумісний з азотфіксуючими бактеріями.

СІВБА
Норма висіву схожого насіння становить 1,8-2,0 млн/га,
щоб до збирання густота стояння рослин становила 140-160
рослин на квадратний метр при ширині міжрядь 15 см. Проте,
це досить орієнтовне значення. Збільшувати або зменшувати
норму висіву потрібно за таких умов:
- залежно від сортових особливостей;
- залежно від того, яким чином планується боротися з
бур’янами;
на
забур’янених
полях
для
підвищення
конкурентоспроможності рослин з бур’янами;
- густіші посіви краще відростають після внесення
гербіцидів, адже повністю нетоксичних післясходових
гербіцидів для сочевиці немає;
- збільшувати норму висіву потрібно при сівбі за
несприятливих умов: недостатньо зволожений або погано

підготовлений ґрунт;
- загущення посівів особливо небезпечне за наявності
надлишкової вологи в ґрунті, так як сприяє більш
інтенсивному розповсюдженню хвороб.
Норму висіву насіння визначають шляхом додавання до
оптимальної густоти стояння рослин перед збиранням
відсотку загибелі рослин та з урахуванням схожості насіння.
Випадіння рослин сочевиці за вегетацію в середньому
коливається від 10 до 30%, залежно від гідротермічних умов
весняно-літнього періоду. Так, при схожості насіння 95% та
при загибелі рослин 15%, виживаність рослин буде складати
80%. Відповідно норму висіву потрібно збільшувати на 20%.
У ваговому еквіваленті норма висіву насіння може
коливатися від 50 для дрібнонасінних до 150 кг на гектар для
крупнонасінних сортів.
Способи сівби. Сіють сочевицю суцільним способом,
ширина міжрядь може коливатися від 1 0 до 2 2 см; загалом
вона не здійснює значного впливу на урожай; при ширшому
міжрядді потрібно просто сіяти більшу кількість насіння в
рядку, щоб зберігати оптимальну густоту стояння рослин на
одиниці площі. При вузькіших міжряддях рослини сочевиці є
більш конкурентоспроможними до бур’янів, тому що в
такому випадку вегетативна маса культурних рослин скоріше
закриває ґрунт. При цьому також зменшуються втрати вологи
з
міжрядь
через
випаровування.
Внаслідок
більш
рівномірного розподілення по площі рослини ефективніше
використовують ґрунтову вологу на початковій стадії
розвитку. У вологозабезпечених регіонах при ширших
міжряддях рослини не так густо покривають ґрунт, тому,

внаслідок кращого провітрювання,
розповсюдження хвороб.

зменшується

ризик

Глибина загортання насіння і строки сівби. Сіяти
сочевицю потрібно рано, як тільки ґрунт на глибині заробки
насіння прогріється до 5°С. Рослини сочевиці можуть
витримувати короткочасне зниження температури повітря до
-5...-6°С . Тому весняні заморозки їй не страшні. При ранніх
строках сівби рослини більш ефективно використають
осінньо-зимові запаси вологи, що накопичилися в ґрунті, а
також, в певній мірі, уникають негативної дії посухи та
високих температур, які трапляються влітку. Ранні посіви
менше пошкоджуються шкідниками і можуть сприяти більш
інтенсивному росту рослин до початку цвітіння, а, відповідно,
і вищому прикріпленню бобів, що полегшує збирання
врожаю. Оптимальні строки сівби сочевиці в північному
Степу та Лісостепу звичайно припадають на період з 5 до 25
квітня.
Оптимальна глибина загортання насіння сочевиці при
сівбі становить 4-6 см, проте, якщо ґрунт пересох, то її можна
збільшувати і до 1 0 см, головне, щоб насіння потрапило у
вологий ґрунт. Якщо ґрунт перезволожений, глибину
загортання потрібно зменшувати. Крупнонасіннєві сорти
більш толерантні до глибокої заробки. Крім того, слід мати на
увазі, якщо для боротьби з бур’янами планується
використання гербіциду зенкор, глибина загортання повинна
бути не меншою 5 см.
Для сівби сочевиці можна використовувати звичайні
зернові сівалки. Після сівби бажано провести коткування
ґрунту, особливо в посушливих регіонах - це покращить
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контакт насіння з ґрунтом і сприятиме більш дружній появі
сходів.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Боротьба з бур’янами
Сочевиця слабо конкурує з бур’янами, а також
відзначається високою чутливістю до більшості гербіцидів,
тому оптимальним є проведення боротьби з бур’янами в
попередні роки, протягом ротації всієї сівозміни. Так, після
збирання попередньої культури, при підготовці поля, можна
внести гліфосат, як більш дешевшу альтернативу 2,4-Д. Якщо
поле сильно забур’янене, а сівбу можна дещо відкласти,
гліфосат можна застосувати і за 2-3 тижні до сівби.
Арсенал гербіцидів, які можна використовувати на
посівах сочевиці для боротьби з дводольними бур’янами,
досить обмежений. Єдиний гербіцид, який рекомендований
виробником для застосування на сочевиці в Україні - гезагард
(прометрин). Проте, існує також ряд гербіцидів, які в Україні
не зареєстровані для застосування на сочевиці, але їх успішно
використовують для боротьби з бур’янами на цій культурі в
інших країнах.
Ці препарати можна розподілити на 2 групи: досходові і
післясходові.
Досходові гербіциди.
Стомп (пендиметалін): 3-6 л/га, рекомендований для
застосування на сочевиці в СІЛА, Австралії, Індії і Туреччині.
Одним із його переваг є мала рухливість у ґрунті, відповідно і
невеликий ризик внаслідок промивання гербіциду в нижні
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шари ґрунту під час сильних дощів. Проте, він мало
ефективний
проти
злакових
бур’янів.
Залежно
від
інтенсивності забур’янення, існує висока вірогідність
внесення страхового гербіциду після сходів сочевиці. Не
рекомендується вносити велику дозу, коли планується сівба
пшениці озимої менш ніж через 6 місяців після внесення
гербіциду.
Г езагард (прометрин) застосовується в суміші з
гербіцидом дуал Голд ( 8 -метолахлор). Дана суміш в дозі Зл/га
гезагарду і 1,6 л/га дуал Голду досить ефективно захищає
сочевицю від бур’янів. Проте, можлива післядія на пшеницю
озиму.
Післясходові гербіциди.
Пульсар (імазамокс): 0,5-0,7 л/га, рекомендований для
застосування на сочевиці в США, Австралії та Канаді. Даний
гербіцид є в певній мірі токсичним і для сочевиці навіть при
внесенні меншої дози від рекомендованої для інших
зернобобових. Особливо сильно токсичність проявляється за
посушливих умов, при зменшенні ж дози гербіциду
знижується і ефективність боротьби з бур’янами.
Зенкор (метрибузин): 0,6 л/га, рекомендований для
використання на сочевиці в США, Австралії, Канаді й
Туреччині; застосовується одразу після появи сходів.
Найкращий ефект досягається, коли сочевиця знаходиться у
фазі від двох до п ’яти вузлів, а бур’яни невеликі. Можливе
застосування даного гербіциду у дві фази: 2/3 повної дози при
першому внесенні і через 7-10 діб повторне внесення 1/2
повної дози. Проте, цей гербіцид малоефективний проти
злакових бур’янів. Крім того, він дуже рухливий в ґрунті,
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особливо після сильних дощів. Тому, якщо планується
застосовувати цей гербіцид, сіяти сочевицю треба не мілкіше
ніж 5 см. Не можна застосовувати зенкор на ґрунтах з
низьким вмістом органічної речовини (менше 5%).
Для
боротьби
зі
злаковими
бур’янами
можна
застосовувати більшість протизлакових гербіцидів, які є в
Реєстрі (селект, тарга Супер, пантера та ін.), згідно
регламентів їх застосування.
Боротьбу з бур’янами потрібно розпочинати за
можливості раніше, так як сочевиця слабоконкурентна проти
бур’янів, і, внаслідок їх дії, суттєво знижує урожай. Боротися
з бур’янами на сочевиці доцільно до фази цвітіння. Бур’яни,
які з ’являються коли сочевиця знаходиться в фазі цвітіння,
суттєво на урожай не впливають.
Сочевиця дуже чутлива до гербіцидів, якими обробляють
інші культури, тому перед внесенням гербіциду на сочевиці
потрібно ретельно промивати ємність для робочого розчину.
Також потрібно обережно вносити гербіциди на полях, які
знаходяться поряд із сочевицею. Краще не проводити
внесення при сильному вітрі в сторону поля з сочевицею. Так
як бур’яни на сочевиці можуть бути причиною суттєвого
зниження
урожаю,
варто
уважно
поставитися
до
налаштування
оприскувача.
Слід
пересвідчитися,
чи
відповідна для застосовуваного препарату кількість робочого
розчину попадає на площу, чи форсунки оприскувача у
справному стані, чи швидкість руху агрегату забезпечує
необхідне покриття площі робочим розчином.
Альтернативою хімічному захисту рослин від бур’янів є
боронування легкими та середніми боронами до сходів та
після появи сходів сочевиці, поки рослини не досягли висоти
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10 см. Найбільш ефективним є боронування, коли бур’яни
знаходяться у фазі ниточки. Боронування потрібно проводити
в жаркі сонячні дні, коли ґрунт сухий, а рослини дещо
прив’ялі.

Боротьба з хворобами та шкідниками
Хвороби можуть бути причиною серйозного зниження
врожаю сочевиці та його якості. Найбільш ефективним
способом боротьби з ними є дотримання правильного
чергування культур у сівозміні. М ожна боротися також
хімічними засобами, але вони є ефективними на ранніх
стадіях прояву хвороби, або застосовані профілактично.
Складність полягає в тому, що ранні симптоми деяких
хвороб, які спричиняються грибами, досить важко відрізнити
один від одного. Умови навколишнього середовища та
гербіциди можуть спричиняти такі ж пошкодження рослин, як
і хвороби, викликані грибами, тому провести їх ідентифікацію
досить складно.
Основні хвороби, які проявляються на сочевиці, можна
поділити на дві групи: ґрунтові патогени (фузаріоз та ін.) та
хвороби
вегетативної
маси
(аскохітоз,
антракноз,
склеротиніоз). Ботритиніоз - можна віднести до обох груп.
Огляд посівів сочевиці на наявність хвороб слід
починати приблизно на стадії 10 вузлів. В першу чергу,
потрібно звернути особливу увагу на поля з більшим ризиком
розповсюдження хвороб: площі, засіяні зараженим насінням;
поля, на яких недавно вирощувалися бобові або чутливі до
цих хвороб культури; площі, засіяні сприйнятливим до
хвороб сортом, які межують з полями, на яких може бути
заражена стерня; зріджені або загущені посіви.
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Огляд потрібно проводити частіше, коли складаються
вологі погодні умови з частими дощами. Перевірку потрібно
проводити мінімум у п ’яти місцях поля. Якщо поле велике,
тоді кількість місць огляду треба збільшити. Рухатися під час
обстеження потрібно у вигляді букви М, щоб покрити більшу
частину поля. Ранні симптоми, зазвичай, можна помітити у
нижньому ярусі посіву сочевиці. Уважно дивитися на нижні
листки та стебла (можна використовувати збільшувальне
скло). Бажано помічати місця пошкодження прапорцями - це
дасть
можливість
більш
ефективно
контролювати
розповсюдження хвороби або визначати ефективність
проведених фунгіцидних обробітків.
Чим раніше буде виявлена хвороба, тим більш
ефективною буде боротьба з нею. Правильно проведений
огляд посівів краще допоможе вибрати необхідний фунгіцид.
В той же час хімічні, механічні пошкодження, нестача
поживних речовин, пошкодження шкідниками і ґрунтовими
патогенами можуть бути помилково прийняті за листкові
хвороби. Неправильне та невчасне застосування фунгіцидів,
або коли для цього немає особливої необхідності, є причиною
значних економічних втрат та однією з причин розвитку
резистентності до них у грибів.
Бажано по можливості дотримуватися фітосанітарної
чистоти поля. Перед тим, як заходити на поле, потрібно
одягати чисте взуття, не можна переносити хворі рослини з
одного поля на інше.
Застосування сучасних фунгіцидів з різним спектром дії
та використання нових препаративних форм фунгіцидів
сприятиме більш ефективному захисту рослин від патоген ів
та зменшуватиме ризик виникнення резистентності до них.
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Насіннєві гнилі, фузаріоз, випрівання, чорна ніжка,
коренева гниль спричиняються грибами, які знаходяться в
ґрунті, і можуть пошкоджувати проростки сочевиці. Зокрема,
вони викликаються такими видами грибів: ризоктоніоз
(Rhizoctonia),
пітіум
(Pythium),
фузаріум
(Fusarium),
ботритиніоз (Botrytis). Дані види патогенів наявні в ґрунтах
майже по всій території України і можуть інфікувати і
уражувати рослини впродовж тривалого періоду вегетації (від
проростання до цвітіння). Симптоми можуть бути такими:
неодночасні сходи, загнивання коренів, карликовість,
пожовтіння, відмирання стебел. За нормальних умов ці
хвороби проявляються на окремих рослинах і рідко
спричиняють економічно відчутні втрати. Викликати суттєве
зменшення врожаю вони можуть за стресових умов, таких як
посуха, пошкодження рослин гербіцидами тощо.
До основних методів боротьби з ґрунтовими патогенами
належать: використання для сівби високоякісного, не
зараженого хворобами насіння; дотримання сівозмін, в яких
зернобобові культури висіваються на одному й тому ж полі не
частіше, ніж раз у 4 роки. Проте, багато з цих патогенів
можуть виживати в ґрунті як сапрофіти, навіть за відсутності
чутливого господаря. Тому, якщо існує висока вірогідність
інфікування внаслідок несприятливих умов під час сівби, чи
високого
інфекційного
фону,
потрібно
обов’язково
протруювати насіння. Для цього можна використовувати
протруювачі насіння: вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т), ламардор
400 FS (0,15-0,2 л/т), максим 025 FS (1,0 л/т) або інші, які є в
Реєстрі, згідно регламентів їх застосування.
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Аскохітоз і антракноз
є серйозними грибними
захворюваннями вегетативної маси сочевиці, які можуть
поширюватися як з хворим насіннєвим матеріалом, так і з
рослинними рештками, що залишаються в полі. Уражуються
зазвичай листки, стебла, боби і насіння. Захворювання
проявляється у вигляді темно-коричневих, або сірих плям з
чорною облямівкою, які часто мають дрібні чорні плодові тіла
(ецидії) в центрі. Прохолодна, дощова погода сприяє
інфікуванню рослин і поширенню хвороби. Найбільш
шкодочинною вона є для бобів і насіння, які дозрівають.
Дуже пошкоджене насіння втрачає товарний вигляд, а,
відповідно, і товарну цінність. Спори перезимовують на
рослинних рештках, тому для зменшення поширення хвороб
не слід сіяти сочевицю після сочевиці. Не бажано також
скорочувати ротацію полів у сівозмінах.
Більшість сучасних сортів сочевиці характеризуються
певним рівнем стійкості до аскохітозу. Проте, якщо не
дотримуватися елементарних профілактичних заходів, існує
висока ймовірність виникнення рас грибів, які подолають
резистентність до них. Якщо виникає підвищений ризик
інфікування внаслідок високого інфекційного фону на полі,
чи зараженості насіння, то потрібно обов’язково протруювати
насіння. Для цього можна використовувати препарати з
діючими речовинами: карбендазим, беноміл, карбатін,
іподіон, тіобендазол, металаксил та інші. Для сівби можна
використовувати насіння при зараженості аскохітозом не
більше 1 0 %.
При виявленні хвороби в полі, на початкових її стадіях,
потрібно обробляти посіви фунгіцидами. Для цього можна
застосовувати фунгіциди групи стробірулінів, які мають в
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своєму складі діючу речовину типу
азоксистробін,
демоксистробін, піраклостробін. Але існують дані про
виникнення резистентності у гриба до цих препаратів, тому за
умов виробничої необхідності проведення повторних обробок
посівів, потрібно застосовувати фунгіциди інших хімічних
груп (каптафол, хлороталоніл, метирам, фольпет).
Зазвичай однієї, вчасно проведеної обробки достатньо
для захисту сочевиці від хвороб, проте, коли погода
сприятлива для розповсюдження інфекції, а сорт, чутливий до
неї, то до трьох обробітків потрібно буде зробити для захисту
посіву.
Ботритініоз або сіра гниль, як уже згадувалося вище,
може діяти як ґрунтовий патоген, а також спричиняти гниття
стебел і бобів під час цвітіння та наливання бобів. Цей гриб
поліфаг і його інокулюм присутній в ґрунтовому середовищі
більшості полів. Але проблемною ця хвороба стає на
загущених посівах, які схильні до вилягання, за прохолодної і
вологої погоди. Симптоми проявляються наступним чином:
листки в ’януть і опадають, боби не наливаються, інфіковані
місця стають сірими або коричневими. При комбайнуванні
ділянок, уражених хворобою, хмари сірих спор можуть
здійматися в повітря і спричиняти проблеми з диханням.
Ботритініоз
майже
завжди
зустрічається
разом
із
склеротиніозом (білою гниллю).
Склеротиніоз проявляється на посівах сочевиці, що
дозріває, за вологої погоди, яка провокує надмірний ріст
вегетативної маси і вилягання рослин. Високий ризик
ураження сочевиці цією хворобою буде тоді, коли вона
вирощується в сівозміні з іншими культурами, чутливими до
цієї хвороби, такими як ріпак, гірчиця, соняшник, горох. Всі
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частини рослин (листки, боби, стебла, квітки) можуть бути
ураженими хворобою. Рослини, старше шести тижнів, більш
сприйнятливі до ураження хворобою. Хоча інфікування
склеротініозом зазвичай трапляється на пізніх стадіях
розвитку рослин, вона може викликати відчутні економічні
втрати, особливо, внаслідок погіршення якості насіння.
Ш кідниками сочевиця пошкоджується в незначній мірі.
Проте, в окремі, сприятливі для їх розмноження роки, вони
можуть викликати суттєві пошкодження. До основних
шкідників сочевиці належать: бульбочкові довгоносики,
попелиці, вогнівки, трав’яні клопи, совки, трипси, коники.
Найбільшу шкоду посівам сочевиці останніми роками
наносять попелиці. Люцернова (Aphis craccivora) і горохова
(Acyrthosiphon pisum ) — одні із основних шкідників сочевиці.
Зустрічаються повсюдно. Aphis craccivora - це дрібні, до 2 мм
в
довжину,
м ’якотілі,
чорного
кольору
організми.
Acyrthosiphon pisum дещо більші, до 3-4 мм в довжину,
зеленого кольору з довгими ніжками. Протягом літа живуть,
розмножуючись асексуальним способом. Крилаті жіночі
особини розносяться
вітром,
відтворюються шляхом
партеногенезу, утворюючи живородні колонії безкрилих
жіночих форм, які пізніше можуть перетворюватися в крилаті
форми для розповсюдження з перенаселених колоній та
загиблих рослин. Попелиці живляться, висмоктуючи сік із
молодих паростків, листків, суцвіть та бобів.
Для сочевиці більш шкідливою є Aphis craccivora. За
сприятливих умов їх колонії поширюються дуже швидко. На
пошкоджених посівах вони виділяються у вигляді плям більш
насиченого темно-зеленого кольору, в яких рослини менше
розвинені.
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Хоча попелиці мають досить багато природних ворогів, у
випадку їх значного розповсюдження, потрібно проводити
хімічний захист рослин. Економічний поріг шкодочинності
для попелиці: 30-40 особин на один помах ентомологічним
сачком (38 см в діаметрі), коли мало природних ворогів, і
кількість попелиць не зменшується протягом двох наступних
діб. Обробку зазвичай проводять при 50% цвітінні рослин.
Одного обприскування в більшості випадків достатньо. Але,
якщо заселення спостерігається знову, то до початку
дозрівання бобів потрібно провести ще одне обприскування
інсектицидом.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
За вчасного проведення сівби більшість сортів сочевиці
досягають стиглості через 85 діб після появи сходів.
Орієнтовно це припадає на другу половину липня або початок
серпня.
Рослини
сочевиці
характеризуються
індетермінантним типом росту і, за сприятливих погодних
умов, при достатній кількості вологи в ґрунті, боби в нижніх
ярусах можуть бути уже стиглими, а на верхніх ярусах
продовжуватиметься цвітіння і зав’язування бобів. За таких
умов подальший ріст і розвиток рослин припиняють шляхом
скошування або хімічною десикацією.
Як скошування, так і десикацію, проводять при
дозріванні приблизно 70% бобів на рослині. Якщо це зробити
раніше, то значна кількість насіння не наллється і буде
щуплим. При затримці зі скошуванням або десикацією
можливі значні втрати за рахунок розтріскування і висипання
насіння з бобів на нижніх ярусах.
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Як скошування, так і хімічна десикація, мають свої певні
переваги. За оптимальних погодних умов скошування дає
можливість отримати насіння більш високої якості, так як у
валках воно менше піддається дії сонячних променів і
зберігає рівномірний зелений колір. Проте, за несприятливих
погодних умов, внаслідок випадання дощів, можуть бути
значні втрати із-за довшого висихання рослин у валках,
проростання насіння, яке лежить ближче до землі, обсипання,
зараження
насіння
грибними
хворобами,
особливо
сапрофітними.
Застосування хімічної десикації дозволяє швидше
висушити
рослини,
зменшити
втрати
за
рахунок
розтріскування бобів під час дощів. Посіви, на яких була
застосована хімічна десикація, просихають скоріше після
дощу, на них спостерігається менше розповсюдження хвороб.
Як хімічні десиканти можна застосовувати реглон
(дикват),
а також гліфосат. Але останній знижує
репродуктивні властивості насіння, тому його небажано
застосовувати на насіннєвих посівах. Крім того, в деяких
країнах, які імпортують сочевицю, існують жорсткі
обмеження щодо мінімально допустимого вмісту в насінні
залишків гліфосату.
Після проведення скошування або хімічної десикації
сочевиця висихає і стає придатною до обмолоту впродовж 4-7
діб, залежно від погодних умов та стану посівів. Обмолот
потрібно розпочинати, коли насіння досягло вологості 1416%, тому що при пересиханні відбуваються значні втрати,
внаслідок його пошкодження при обмолоті та за рахунок
розтріскування бобів. Крім того, при затримці зі збиранням і
пересиханні насіння з 14% до 8 % втрати з вологою у масі для
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г
урожаю в 500 т будуть еквівалентні 32 т і збільшуватимуть
суму непродуктивних втрат.
Сочевиця — низькоросла культура, тому висота зрізу
повинна бути малою, якомога ближче до землі. Рослини
сочевиці мають слабке стебло і схильні до вилягання, тому
може бути необхідним застосовування спеціальних пристроїв
для підйому стебел. Скошування не бажано проводити в
жаркі години дня, так як втрати врожаю при цьому сильно
зростають.
В порівнянні з пшеницею, сочевиця вимолочується
легше і сама по собі вона досить крихка, особливо при малій
вологості. Тому швидкість обертання барабана має бути
меншою, ніж для пшениці (табл. 1-3).

1. Діаметр барабана або ротора і швидкість їх обертів
при обмолоті сочевиці
Діаметр барабана або ротора, мм
400
500
600
700
800
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Швидкість обертів за хвилину
570
460
380
320
290

2. Діаметр барабана або ротора деяких марок комбайнів
Виробник
Ростсельмаш
Ростсельмаш
Case IH
Claas
Deutz Fahr
Gleaner
John Deere
Massey Ferguson
New Holland

Модель
Дон 1500
CK-5 Нива
1688
116CS
М36
R70/72
9600
860
TR95

Діаметр барабана або
ротора, мм
800
600
760
450
600
635
660
560
432

3. Основні налаштування комбайна при обмолоті сочевиці
Показник
Швидкість обертів
мотовила
Швидкість обертів
барабана
Зазор між декою і
барабаном
(вхід-вихід)
Сила вітру
вентилятора
Верхнє решето
Нижнє решето

дещо більша, ніж
швидкість руху
комбайна

Дрібнонасінна
червона сочевиця
дещо більша, ніж
швидкість руху
комбайна

див. табл. 1

див. табл. 1

20-10 мм

20-13 мм

60-75%

70-85%

10-20 мм
5-10 мм

13-25 мм
8-16 мм

Зелена сочевиця
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ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ДОРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ
НАСІННЯ
Зберігання за вологості 14% вважається оптимальним для
зеленої крупнонасінної сочевиці. При цьому забезпечується
максимально тривалий термін зберігання та мінімальне
пошкодження насіння при роботі з ним. Для червоної
сочевиці покупці віддають перевагу вологості 13%, так як при
такій вологості вона краще піддається переробці.
Тому насіння сочевиці, яке надходить від комбайна,
якщо воно має вищу вологість, необхідно відразу очистити і
просушити до стандартної вологості.
Очищення сочевиці можна проводити на машинах ОВП20А, ЗАВ-40, ОСМ-ЗУ, ОС-4,5А. Для підготовки малих
партій
насіння
застосовують
насіннєочисні
агрегати
«Петкус».
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 один пропуск не слід
знижувати вологість насіння більше ніж на 4%, оскільки це
призводить до розтріскування насіннєвої оболонки.
Найкращим є просушування насіння на відкритому
повітрі під навісами. Насіння розсипають тонким шаром і
перелопачують. За кожного перелопачування втрачається від
0,5 до 1,5% вологи. Але потрібно уважно слідкувати, щоб
ворох сочевиці не піддавався дії прямих сонячних променів,
тому що під їх дією насіння буріє і втрачає товарний вигляд.
Очищене і висушене насіння зберігають у мішках за
висоти штабеля не більше 2,5 м або насипом до 1,5 м.
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Технологічна карта
Площа вирощування - 100 га
Попередник - озима пшениця
Склад агрегату
с.-г. машина

Оди
ниця
виміру

Об'єм
робо
ти в
фізич
них
оди
ницях

га
га

100
100

Х Т З-17021
Т-150-05

га

100

Т-150-05

Суцільна культивація на 10-12 см
з одночасним боронуванням

га

100

Х Т З-17021

Передпосівна культивація на 6-8 см
з одночасним боронуванням

га

100

Х Т З-17021

т
т
ткм

13
13,0
65

ел-двиг.
Ю М З-8240
ГАЗ-5ЭА

га

100

т
га

Вид роботи

Основний обробіток грунту
Дискування стерні
Безполицевий обробіток на 20-22 см
Всього за період
Передпосівний обробіток ґрунту і сівба
Боронування поверхні ґрунту

Протруювання насіння ризоторфіном
Навантаження насіння в транспорт
Транспортування насіння до посівних
агрегатів (до 5 км)
Сівба з прикочуванням посіву

кіль
кість

Норма
виробітку
за зміну,
га

Витрати
пального
на 1 га
(1 т),л

БДТ-7
КПГ-250

1
1

31,5
10,1

4,9
12,0

БЗСС-1,0
СГ-21
КПС-4
БЗСС-1,0
С-11У
КПС-4
БЗСС-1,0
С-11У
ПК-20
ПЭ-0,8Б
УЗСА-40

21
1
3
12
1
3
12
1
1
1
1

99,3

1,2

37,0

5,1

48,5

3,7

93,6
182,0
147,0

0,22

Х Т З-17021

СЗ-5,4
С П -10,8

2
1

38,7

3,6

20,0
100

Ю МЗ-8240
ЮМ З-8240

ЗЖ В-Ф-3,2 т
ОП-2000-2-08

1
1

48,0
65,0

0,48
0,84

Т
га

20,0
100

ЮМ З-8240
ЮМ З-8240

ЗЖ В-Ф-3,2 т
ОП-2000-2-08

1
1

48,0
65,0

0,48
0,84

Т
га
Га

20,0
100
100

Ю МЗ-8240
Ю М З-8240
Д он -1500

ЗЖ В-Ф-3,2 т
ОП-2000-2-08
ш.з. 5,7 м

1
1

48,0
65,0
15,0

0,48
0,84
8,7

Ткм

750

КамАЗ-55102

1

Т

150

"Реікш Gigant" К-531А

1

енергозасіб

Марка

Всього за період
Догляд за посівами
Транспортування робочого розчину
гербіциду
Обприскування посівів гербіцидом
Транспортування робочого розчину
Інсектициду
Обприскування посівів інсектицидом
Всього за період
Збирання урожаю
Транспортування робочого розчину
Десиканту
Обприскування посівів десикантом
Пряме комбайнування з подрібненням
соломи
Транспортування зерна від комбайну
на тік (до 5 км)
Очищення і сортування насіннєвого
Всього за період
Всього по технології
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8,4

Д одаток 1

вирощування сочевиці

Кількість
обслуговуючого
персоналу, чол.

Затрати праці,
люд.-год

всього
механі
затори

в т.ч. інших
працівників

інші

Експлуатаційні витрати на 100 га, грн.

оплата праці
з нарахуван
нями

пальне

амортиза
ція

капітальний
ремонт

поточний
ремонт,
технічне
обслуговування
і зберігання

всього

1
1

22,22
69,44
91,7

529,1
2208,3
2737,4

4461,0
10925,0
15386,0

2394,0
3328,1
5722,2

289,7
1321,4
1611,1

1176,9
2254,1
3431,0

8850,8
20036,9
28887,7

1

7,05

157,3

1092,5

966,5

134,2

585,5

2936,0

1

18,90

478,3

4643,1

1933,8

246,4

1363,7

8665,3

1

14,43

365,1

3368,5

1476,4

188,2

1041,0

6439,1

0,50

8,2

26,0

11,6

2,3

9,0

57,1

669,3

3277,5

5344,6

235,8

2542,7

12069,9

77,0

1678,2

12407,6

9732,9

806,8

5542,0

30167,5

1
1

2,50
9,23

40,8
252,2

87,4
762,0

61,6
297,1

11,5
42,5

49,3
233,0

250,6
1586,8

1
1

2,50
9,23
23,5

40,8
252,2
586,0

87,4
762,0
1698,8

61,6
297,1
717,5

11,5
42,5
108,1

49,3
233,0
564,5

250,6
1586,8
3674,9

1
1
1

1

2,50
9,23
93,33

40,8
252,2
2939,4

87,4
762,0
7920,6

61,6
297,1
27793,9

11,5
42,5
6485,2

49,3
233,0
12158,2

250,6
1586,8
57297,3

1

1
105,1

3232,4

8770,0

28152,6

6539,3

12440,5

59134,8

297,2

8234,0

38262,5

44325,2

9065,4

21977,9

121865,0

1
1

1

1

1

36,17

18,08

46,67
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Додаток 2

Виробничі витрати та їх структура при вирощуванні
насіння сочевиці (урожайність - 1,5 т/га)
№
з.п.

Елемент витрат

2.
3.

Прямі затрати праці
Витрати на оплату праці
Насіння

4.

Паливо та мастильні матеріали

5.

Засоби захисту рослин

6.

Роботи та послуги
Витрати на ремонт необоротних
активів
Амортизація
Витрати на утримання основних
засобів
Інші матеріальні витрати
Плата за оренду зем. ділянок
Фіксований с.-г. податок
Інші загальновиробничі витрати

1.

7_
8.
д
У

.

10.
11.
12.
13.

Виробничі витрати —всього
Виробнича собівартість
Витрати на збут
Повна собівартість товарної
продукції

Одиниця
виміру

Витрати

Струк
тура, %

люд.-год
грн
кг
грн
л
грн
л
грн
грн

на 1 га
2,97
82,34
130,00
1040,00
42,03
420,08
3,60
495,90
110,63

на 1 т
1,98
54,89
86,67
693,33
28,02
280,06
2,40
330,60
73,75

грн
грн

309,14
443,25

206,09
295,50

7,91
11,34

грн
грн
грн
грн
грн

1,30
141,94
635,36
105,89
122,97

0,86
94,63
423,58
70,60
81,98

0,03
3,63
16,25
2,71
3,15

грн
грн
грн

3909

X

X

100,00

X

2606
261

грн

X

2866

X

2,11
26,61
10,75
12,69
2,83

X

Додаток З

Економічна ефективність вирощування сочевиці
Показник ефективності
Ринкова вартість товарного насіння, грн/т

Значення
5000

Вартість продукції, грн/га

7500

Повна собівартість товарної продукції, грн/т

2866

Умовний прибуток з 1 т, грн.

2134

Рівень рентабельності, %

74,4
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Додаток 4

Список юридичних і фізичних осіб, які здійснюють
закупівлю вирощеного врожаю сочевиці в Україні
ООО Омега АИР
м. Енергодар, Запоріжська обл.
т.: 0613960232; 0679340007; 0995583760
Юрій
Спец Торг Агро
м. Запоріжжя
т.: 0676192860
Спеціалізована сільськогосподарська фірма «Эврика»
Воронято Ігор Ю р’євич
м. Симферополь
т.: 0954735261; 0937829442
Укр Агро
м. Одеса
т.: 0994344053; 0673199190
Олександр
Аль Жагуш
Мухамед Магді
т.: 0676747868; 0934523311
ЧКПП "Ливадия"
м. Чернігів,
Морозов Віктор Вікторович
т.: 0661794059; 0462614721; 0961762243
ООО Холдинг Агроюг
м. Миколаїв
т.: 0512589330; 0675157660; факс: 0512589331
Андрій
Кадіс
м. Хмельницьк
т.: 0382789850; 0963593274
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