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Г. Жолобецький 
g.zholobetskiy@univest-media.com

Ц
ього разу ми відправились на
Сумщину, в Глухівський р-н.
Відповіднодорозподілутери-
торіїУкраїнизазонамизволо-

ження, Глухівський р-н розміщений на
межі Полісся і Лісостепу. Там щороку
випадає достатня кількість опадів, які
повністю забезпечують потреби виро-
щуваних культур у волозі протягом
вегетаціїрослин.

ТОВ «Агрофірма ім. Чапаєва» є
однимізпідрозділівагрохолдингу«Рос-
ток-Холдинг». Площа оброблюваної
землі становить 3050 га. Поточного
рокутутвирощувалитакікультури:ози-
мупшеницю—100га,кукурудзуназер-
но—2600тасоняшник—349га.Узоні
Поліссяцегосподарствовважаютьпіо-
неромупровадженнятехнології«стрип-
тілл». Отже, що вдалося чи не вдалося
досягтиуційтехнології,намохочероз-
повів О. Радченко, головний агроном
товариства«Агрофірмаім.Чапаєва».

—Самаідеявпровадженнятехноло-
гії «стрип-тілл» у нашому господарстві
зародилась«уверхах»—унашогокерів-
ництва. Ця технологія з’явилась зовсім
недавно в Україні, а якщо нова, тож,
мабуть, передова й ефективніша.
Освоївшивсюдоступнулітературу(хоча
їїнетакужейбагато),вирішиливипро-
бувати її на кукурудзі як на профілю-
ючійкультурі.Так,25грудня2012р.на
поліплощею60гамизібралиостанній
гектаркукурудзи.Відповідно,цеполене
обробляли на зяб і навесні нинішнього
року планували засівати останнім. От і
вирішили на ньому поставити вироб-
ничі досліди із «стрип-тілл»-технології.
15травнянаплощі40гапровелидиску-
вання у два сліди важкими дисковими
боронами:перше—наглибину8–10см
подіагоналіполя.ПісляцьогоМВД500
буловнесенокарбамідунормі240кг/га
(уфізичнійвазі)івідразупровелидруге
дискування, на глибину 10–12 см, для
загортаннямінеральнихдобривтакра-
щого подрібнення післяжнивних реш-
ток.Паралельно,нарештіполяу20га,
8-рядним грунтообробним комплексом

Тернистийшлях«стрип-тіллу»

На початку цього року ми вперше почали писати про 
технологію «стрип-тілл» в умовах України. Згідно з теорією, ця 
технологія ідеально придатна насамперед для агровиробників, 
які господарюють на Півдні України, де вкрай не вистачає 
вологи. У попередніх статтях видання було продемонстровано 
покроковий фоторепортаж цієї технології у зоні нестійкого 
зволоження (Центральний Лісостеп). Як ця технологія 
проявить себе у зоні достатнього забезпечення вологою, 
вважаю, теж буде цікаво дізнатись нашим читачам. 
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«Ортман» проводили смуговий обро-
біток ізвнесенням120кг/гауфізичній
вазі карбаміду. Зменшену вдвічі норму
мінеральних добрив за «стрип-тілл»-
технологіїзумовилатехнічнапроблема:
самгрунтообробнийкомплексневзмозі
внести 240 кг/га добрив під основний
обробіток.

Наступногодня(16травня)такожза
двома технологіями обробітку грунту
ми висіяли кукурудзу — гібрид
НК Фалькон* (ФАО 220) із густотою
85 тис. шт./га. За мінімальною техно-
логією висівання проводили разом із
внесенням N16P16K16 у нормі 150 кг/га,
за «стрип-тіллом» — також разом із
внесенням N16P16K16, але у нормі
230кг/га(уфізичнійвазі).Якщооціню-
вати у загальному за діючою речови-
ною, за «стрип-тілл»-технології було
внесено добрив 166 кг/га (що на 15%
менше, ніж за мінімального обробітку
завдяки стрічковому внесенню), а за
мінімальноїтехнології—190кг/га.

*   Оброблено інсектицидом Форс Зеа 280 FS т.к.с

Сталичекатипоявисходів.Зазасто-
сування «стрип-тілл»-технології сходи
повністюз’явилисьнавосьмий,заміні-
мальної технології — на дев’ятий день.
Різниця була помітна візуально, проте
небуладоситьсуттєвою.Напершихета-
пах росту та розвитку кукурудза, виро-
щувана за американською технологією,
почалавипереджативисіянузамінімаль-
ною,—цебулоочевиднимфактом,але
таке переважання розвитку тривало
недовго. Уже із появою восьми-десяти
листківрослинизамінімальноютехно-
логієювирівнялисяуростіздосліджува-
ними«конкурентами»,ауфазівикидан-
няволотімінімальнатехнологіяпоказу-
валакращірезультати,ніж«стрип-тілл».

За обома технологіями провели
захисні протибур’янові операції: у фазі
п’яти-шести листків культури вносили
гербіцид МайсТер Пауер OD у нормі
1,5 л/га. Разом із гербіцидною оброб-
кою вносили універсальне добриво
НутрівантПлюсунормі2кг/га.Уфазі
викидання волоті проводили друге
листкове підживлення Басфоліар цинк
унормі0,5л/гаіздодаваннямкарбамі-
ду—5кг/га(уфізичнійвазі).Проблем
із шкідниками та хворобами на куку-
рудзіунаспоточногорокунебуло,тому
наетапідругоголистковогопідживлен-
ня всі агроприйоми закінчили і стали
чекатирезультатів.

На фо то ліво руч: ви гляд засіяно го по ля за тех но логією «стрип-тілл». Бур’я ни ве ге ту ють до сить 
ак тив но. За сло ва ми го ло вно го аг ро но ма, на час за сто су ван ня гербіци ду бур’яни бу ли пе ре рос ли ми. 
Раніше за сто су ва ти пре па рат не да ва ла змо ги фа за роз вит ку куль ту ри, про те гербіцид спра цю вав 
ефек тив но. Пра во руч — висів за мінімаль ної тех но логії. Бур’яни ве ге ту ють менш ак тив но,  
про блем із гербіцид ним за хи с том тут та кож не бу ло

   Згідно з однорічними спостере-
женнями, технологія «стрип-тілл»
даєзмогузекономити29%пального,
порівняно із традиційною оранкою,
проте на 21% перевищує відповідні
витрати за мінімальною технологією
вирощування(дискуванняудвасліди
тавнесенняосновноїнормидобрив).
   Компанії,якіпродаютьтехнікудля
господарюванняза«стрип-тілл»-тех-
нологією, акцентують увагу аграрія
переважнонаодномуізпунктівоцін-
ки її роботи — зменшення на 30%
норми внесення добрив завдяки
стрічковому внесенню їх у рядок.
Таким чином ми «годуємо» лише
культуру, а не бур’яни у міжрядді.
Протезасучаснихгербіциднихтехно-
логійтеоріющодоживленнябур’янів
уміжряддіможнавзагаліанулювати.
   Зменшенняна15%внесенняміне-
ральнихдобривзатехнології«стрип-
тілл» спричинило недоотримання
10–15% урожаю кукурудзи порівня-
ноізмінімальноютехнологією. 
Першого року випробування техно-
логія «стрип-тілл» не виправдала
сподівання головного агронома гос-
подарства, і, на його думку, немає
ніяких підстав для подальшого її
впровадження, але все вирішить
керівництво.

 ПоПереднівисновкиЗгідно з про ве де ним аг рохімічним ана-
лізом у 2012 р., грун ти гос по дар ст ва на 
дослідно му полі дер но во-опідзо лені, кіль-
кість гу му су — 1,5%, за без пе ченість азо-
том (N) — 3–6 мг/100 г (ду же низь ка), 
Р2О5 — 8–15 мг/100 г (низь ка), вміст ру хо-
мо го К2О — 8–120 мг/100 г (низь кий).

характеристикагрунту
дослідногоПоля
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Ре зуль та ти уро жай ності у фо то фак тах

Ліворуч — коренева система кукурудзи 
за технологією «стрип-тілл»: корені 
розміщені вертикальніше — свідчення 
того, що рослина споживала мінеральні 
добрива (які вносили стрічкою у зону 
рядка) із глибших горизонтів, повітряні 
корені розвинені слабо. Праворуч —  
коренева система кукурудзи за 
мінімальною технологією: корені 
розміщені горизонтальніше — ознака 
того, що рослина споживала мінеральні 
добрива у верхньому шарі грунту  
і з більшої площі живлення, повітряні 
корені розвинені значно краще

Ка чан ку ку руд зи за тех но логії «стрип-тілл»: не ви пов неність зе рен  
верх ньої йо го ча с ти ни свідчить про не ста чу азо ту

Ви гляд ка ча на за мінімаль ної тех но логії: зер на верх ньої ча с ти ни  
до б ре ви пов нені

Усі пе ре ва ги — за мінімаль ною тех но логією. О. Рад чен ко, 
го ло вний аг ро ном ТОВ «Аг рофірма ім. Ча паєва», де мон ст-

рує, як візу аль но відрізня ють ся ка ча ни ку ку руд зи, ви ро щу-
ва ної за різни ми тех но логіями: верхній — за тех но логією  

«стрип-тілл», нижній — за мінімаль ною. Підра хун ко ве 
порівнян ня ви пов не ності ка чанів засвідчи ло: кількість зер-

но вих рядів за обо ма тех но логіями бу ла од на ко вою — по 
14, але кількість зе рен у ря ду за мінімаль ної тех но логії ста-

но ви ла в се реднь о му 40, за «стрип-тілл» — 35 шт. 
Усі пе рева ги — на ко ристь мінімаль ної тех но логії. Як що 

порівню ва ти за вро жайністю, то за мінімаль ної тех но логії — 
10 т/га, за «стрип-тілл» — 8,5–9 т/га




