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Застосування карбаміду в цій фазі збільшило урожай ячменю ярого, ще на 0,21
т/га, в порівнянні з варіантами, де застосовували аміачну селітру та він склав
5,60 т/га. Застосування біопрепарату «Ростмомент» при одноразовому внесенні
обумовило отримання - 5,16 т/га зерна, що більше на 0,65 т/га проти контролю,
а при дворазовому 5,65 т/га, що рівноцінно підживленню карбамідом.
Висновок. Отже внесення у підживлення аміачної селітри та карбаміду
підвищувало врожайність зерна ячменю ярого сорту Гладіс на 19,6 і 24,2 %.
Застосування
одноразово
біопрепарату
«Ростмомент»
поступається
ефективності застосування азотних добрив, а при дворазовому внесенні є
рівноцінним.
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Постановка проблеми. Люцерна одна з найбільш продуктивних і цінних
кормових культур, яка здатна допомогти у вирішенні проблеми усунення
дефіциту рослинного білку в раціоні тварин. В умовах центрального Лісостепу
України люцерна формує три повноцінних укоси зеленої маси, відрізняється
холодостійкістю і зимостійкістю, продуктивним довголіттям. За якістю білка і
вмістом незамінних амінокислот вона перевершує більшість кормових культур.
Незважаючи на переконливу цінність люцерни, посіви її в даній зоні
обмежені. Необхідно удосконалювати технології вирощування люцерни на
зелену масу та насіння. Значна роль в удосконаленні технології відводиться
сортовому асортименту, регуляторам росту мікродобривам. Необхідно чітко
уявляти механізм дії цих препаратів та сортову реакцію, тому вирішення
проблеми має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення.
Люцерна посівна відрізняється високою врожайністю. При правильній
технології вирощування врожайність може становити 9-10 т/га, а при
зрошенні - 15-20 т/га.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З давніх часів люцерна посівна
вважалася чудовим кормом для худоби, оскільки відрізняється гарною
засвоюваністю і високим вмістом білка. Зараз її вирощують по всьому світу.
Люцерна посівна дає високі врожаї зеленої маси - в умовах зрошення за 8-10
укосів дає до 80-120 т зеленої маси, або 20-40 т сіна з 1 га [1].
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На 2-3-й рік життя люцерна накопичує азот в грунті стільки ж, скільки його
міститься в 40-60 т гною (до 300 кг азоту з 1 га). Після розкладання в грунті,
біомаса люцерни стає легкозасвоюваним добривом, утворює перегній, який
збагачує фунт поживними речовинами і покращує її структуру. Сприяє
зменшенню кислотності фунт [2].
Метою роботи є розробка та обгрунтування технологічних прийомів
підвищення продуктивності люцерни, а саме вивчити кормову і насіннєву
врожайність люцерни сорту «Синюха» під дією регуляторів росту «Сапрогум»
та «Люцис», із використанням позакореневого підживлення «Урожай бобові» в
умовах Лісостепу правобережного.
Виклад основного матеріалу. Обробка насіння регулятором росту
«Сапрогум» збільшило врожай люцерни посівної на 0,42 т/га в порівнянні до
контролю без обробки насіння, що склав 3,68 т/га. Аналогічна закономірність
впливу на рослини люцерни посівної було відмічено по відношенню до
регулятора росту «Люцис». Згідно отриманих результатів встановлено, що
врожайність також залежала від позакореневого підживлення. На варіанті
досліду, де застосовували обробку посівів комплексним добривом «Урожай
бобові» цей показник становив 4,10 т/га, що більше на 0,84 т/га порівняно з
варіантом без підживлень.
Висновок. Формування максимальної врожайності - 4,65 т/га у сорту
Синюха відзначено на варіантах досліду, де застосовували дворазове
позакореневе підживлення посівів у фазах гілкування та бутонізації препаратом
«Урожай Бобові».
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Постановка проблеми. Для населення України картопля практично
незамінний продукт харчування та є одним із важливих джерел вуглеводів і
протеїну, у бульбах міститься значна кількість мінеральних елементів та
вітамінів, які є особливо цінними компонентами здорової дієти а також
сировини переробних підприємств (1). За площами вирощування Україна
знаходиться у світі на третьому місці і виробляє від 500 до 510 кг бульб на одну
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