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За результатами економічного аналізу встановлено тенденції розвитку виробництва зерно-

бобових культур в природно-кліматичних умовах зони Степу України за період 1990–2020 рр. Визна-

чено місце зернобобових культур і гороху в структурі посівних площ в зоні Степу та в Україні. Про-

аналізовано динаміку показників зібраних площ, урожайності та валових зборів гороху в степовій 

зоні за останні п’ять років; встановлено причини нестабільності щорічних валових зборів зерна го-

роху та динамічних коливань його продуктивності.  

Досліджено стан ефективності виробництва зерна гороху. Проаналізовано особливості те-

риторіального розміщення виробництва гороху в регіонах степової зони України. За результатами 

економічного аналізу встановлена необхідність застосування заходів з підвищення ефективності 

виробництва зерна гороху, зокрема – стосовно впровадження прогресивних агротехнічних заходів. В 

контексті зниження хімічного навантаження та екологізації процесу вирощування даної зернобобо-

вої культури актуальним визначено напрямок застосування ефективних біологічних препаратів. 

В статті наведено результати виробничої перевірки застосування біологічних препаратів 

та їх комбінацій при вирощуванні гороху, яка проводилася протягом 2013–2017 рр. на базі фермерсь-

кого господарства ”Гривас” П’ятихатського району Дніпропетровської області. Застосовували 

наступні біологічні препарати: реаком-С-боби для інкрустації насіння; фосформобілізуючі бактерії 

для інокуляції посівного матеріалу; трикомпонентну суміш препаратів кристалон, агат-25К і ак-

тофіт для обприскування вегетуючих рослин гороху. Обґрунтування нормативів витрат на вироб-

ництво зерна гороху, який вирощували за різними варіантами застосування біологічних препаратів, 

проводили на основі складених технологічних карт вирощування. За результатами виробничої пере-

вірки встановлено найбільш ефективні варіанти застосування біологічних препаратів як за показни-

ками елементів продуктивності, так і економічної ефективності. 

Ключові слова: горох, виробництво, економічна ефективність, біологічні препарати, уро-

жайність, собівартість, рентабельність. 

 

В умовах сьогодення одним із першо-

чергових завдань аграрного сектору еконо-

міки України залишається істотне збільшен-

ня та стабілізація виробництва зернобобових 

культур, зокрема гороху. Відомо, що горох 

за поживністю є передусім фуражною куль-

турою, але деякі сорти селекційно відпра-

цьовані для використання зерна гороху на 

продовольчі цілі. Зерно гороху є джерелом 

збалансованого за амінокислотним складом і 

вмістом екологічно безпечного білка, що 

свідчить про його виняткове значення як 

важливого компонента кормової бази тва-

ринництва, так і дієтичного продукту харчу-

вання населення.  

Завдяки поєднанню фотосинтезу і бі-

ологічної фіксації азоту рослини гороху пок-

ращують родючість і азотний баланс ґрунту, 

тому є добрими попередниками для інших 

сільськогосподарських культур. 

В контексті розвитку галузі тварин-

ництва та досягнення високого рівня продо-

вольчої безпеки України набуває актуально-

сті проблема збільшення виробництва висо-

коякісного білка на основі нарощування об-

сягів виробництва зерна гороху. 
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Ефективна система виробництва зер-

на гороху базується на оптимальному поєд-

нанні таких технологічних факторів, як сівба 

високоякісним насінням високопродуктив-

них районованих сортів, раціональне засто-

сування добрив та засобів захисту рослин, 

запровадження ефективних систем обробітку 

ґрунту, у тому числі ґрунтозахисних та ре-

сурсозбережних, а також прогресивних спо-

собів виконання інших технологічних опера-

цій на основі використання сучасних техніч-

них засобів тощо.  

В теперішніх умовах значної актуаль-

ності набуває запровадження екологічно 

безпечних технологій вирощування зернових 

та зернобобових культур. Серед складових 

технологічного регламенту вирощування 

гороху за екологічно безпечною технологією 

важливе значення має застосування біологі-

чних препаратів для стабілізації фізіологіч-

ного стану рослин гороху в екстремальних 

умовах навколишнього середовища, підви-

щення їх стійкості до ураження патогенними 

організмами та збільшення їх зернової про-

дуктивності. 

Вагомий внесок у вивчення ефектив-

ності впровадження науково обґрунтованих 

технологій та прогресивних агротехнічних 

заходів вирощування зернобобових культур і 

гороху зокрема, у тому числі застосування 

біологічних препаратів, здійснили такі дос-

лідники, як М. О. Андрушко [1], А. О. Бабич 

[2], М. І. Бахмат [3], А. Д. Гирка, О. В. Боче-

вар [4], В. В. Волкогон [5], З. М. Грицаєнко 

[6], В. А. Іщенко [8], В. Ф. Камінський, 

С. П. Дворецька [7], В. В. Кириченко [9], 

М. О. Колесніков, Ю. П. Пащенко [10], 

В. В. Лихочвор, К. С. Небаба [11], С. П. По-

номаренко [10, 12], Н. В. Телекало [13], 

А. В. Черенков [14], О. П. Чернюк [15], 

О. С. Чинчик [16] та ін. 

В контексті змін клімату, поліпшення 

якості  сортових ресурсів гороху та потреби 

в розробці  альтернативних  адаптивних тех-

нологій його вирощування, у тому числі з 

елементами біологізації, постає необхідність 

у поглибленому дослідженні питання раціо-

нального  використання біологічних препа-

ратів з метою підвищення ефективності ви-

робництва зерна гороху в конкретних приро-

днокліматичних умовах зони північного 

Степу України.  

Матеріали та методи дослідження. 
Експериментальні дослідження ефективності 

застосування препаратів хімічного та бакте-

ріального походження для передпосівної 

обробки насіння та обприскування посівів 

гороху проводилися в умовах Ерастівської 

дослідної станції Державної установи Інсти-

тут зернових культур НААН протягом 2006–

2008 рр. За результатами дослідження зроб-

лено відповідні висновки [17], а також ви-

значено перелік біологічних препаратів для 

виробничої перевірки.  

Виробничу перевірку доцільності ви-

користання біологічних біопрепаратів та їх 

комбінацій в посівах гороху проводили 

впродовж 2013–2017 рр. на базі фермерсько-

го господарства ”Гривас” П'ятихатського 

району Дніпропетровської області у ланці 

сівозміни «горох – пшениця озима – соняш-

ник» відповідно до загальноприйнятих мето-

дик. Вирощували сорт гороху Харківський 

янтарний на полі площею 83 га. Під основ-

ний обробіток (полицева оранка на глибину 

20–22 см), як фонове добриво вносили N20P40 

для кращого стартового росту рослин горо-

ху. Виробничий дослід був закладений у 

триразовій повторності. Технологія вирощу-

вання гороху в контрольному варіанті була 

загальноприйнятою для зони Степу України. 

В інших трьох варіантах досліду застосову-

вали наступні біологічні препарати: 1) реа-

ком-С-боби в нормі 4 л/т для інкрустації на-

сіння в день сівби; 2) фосформобілізуючі 

бактерії (ФМБ) в нормі 455 мл/т для іноку-

ляції посівного матеріалу в день сівби; 

3) обприскування вегетуючих рослин гороху 

в фазі 2–3 листків трикомпонентною суміш-

шю препаратів кристалон (1,7 кг/га) + агат-

25К (10 г/га) + актофіт (1,33 л/га). 

Виробнича перевірка біопрепаратів 

проводилася з метою більш точного визна-

чення ефективності їх застосування в конк-

ретних природнокліматичних та економіч-

них умовах господарювання і надання об-

ґрунтованих рекомендацій для впровадження 

найефективніших варіантів у виробництво. 

Обґрунтування нормативів витрат на вироб-

ництво зерна гороху, який вирощували за 

різними варіантами застосування біологіч-

них препаратів, проводили на основі складе-

них технологічних карт вирощування, цін на 

матеріально-технічні ресурси та зерно горо- 
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ху, що діяли в другому кварталі 2021 р. Роз-

рахунки були здійснені для природнокліма-

тичних умов зони північного Степу України 

із застосуванням діючих методичних реко-

мендацій [18–20]. 

Мета дослідження – з'ясування осно-

вних тенденцій розвитку виробництва зерна 

гороху в зоні Степу України та обґрунтуван-

ня напрямків підвищення ефективності його 

виробництва шляхом застосування біологіч-

них препаратів.  

Результати досліджень. Аналіз ди-

наміки зібраних площ зернобобових культур 

в степовій зоні України показав, що протя-

гом періоду 1990–2020 рр. простежувалася 

виражена тенденція до їх скорочення від 

468,0 тис. га у 1990 р. до 186,9 тис. га у 

2020 р. Слід зазначити, що фіксація розмірів 

посівних площ під зернобобовими культура-

ми на низькому рівні простежується щонай-

менше останні 20 років. Хоча слід констату-

вати деяке підвищення уваги до виробництва 

зернобобових культур впродовж останніх 4–

5 років. Так, якщо в 2014–2015 рр. під зерно-

бобові культури відводилося 93,4–

102,8 тис. га, то протягом останніх 5 років – 

від 144,6 тис. га у 2016 р. до 271,6 тис. га у 

2019 р.  

Скорочення  площ  під зернобобови-

ми культурами  (особливо горохом) протя-

гом досліджуваного періоду пов'язане як із 

занепадом  кормової  бази   тваринництва, 

так і переорієнтацією виробництва на виро-

щування товарних культур з високим попи-

том  на ринку, таких  як соняшник, ріпак, 

соя, що мають більш високий потенціал при-

бутковості.  

Як свідчать  дані  таблиці 1 і 2, на зо-

ну Степу України в 2016 і 2020 рр. припада-

ло відповідно 45,1 і 61,0 % посівних площ 

зернобобових  культур і 55,6 і 73,3 % – горо-

ху. Цей  факт  вказує на те, що  степова зона 

є провідною у виробництві цієї групи куль-

тур, хоча питома вага в загальній структурі 

посівних  площ і в  структурі зернового кли-

ну залишається невиправдано низькою – від-

повідно 1,2–1,6 і 2,3–2,9 % зернобобових 

культур і 1,1–1,5 і 2,1–2,6 %  гороху  зокре-

ма. Порівняно  з  аналогічними  показниками  

по Україні в зоні Степу встановлено більш 

високий рівень насиченості сівозмін зерно-

бобовими  культурами і горохом зокрема. 

 
Таблиця 1. Місце зернобобових культур і гороху в структурі посівних площ в зоні Степу 

та в Україні у 2016 р. (всі категорії господарств) 

 
 

Область 

 

Вся посів-

на площа, 

тис. га 

У тому числі 

зернові 

і зернобобові, 

всього 

з них 

зернобобові 

культури 
горох 

тис. га 
1*, 

% 

тис. 

га 

питома  

вага,  

% тис. га 

питома 

вага,  

% 

1* 2** 1* 2** 

Дніпропетровська 1892,5 1098,4 58,0 11,6 0,6 1,1 11,1 0,6 1,0 

Донецька 978,7 549,7 56,2 11,9 1,2 2,2 7,9 0,8 1,4 

Запорізька 1606,7 882,8 54,9 41,7 2,6 4,7 41,2 2,6 4,7 

Кіровоградська 1683,9 814,3 48,4 16,5 1,0 2,0 15,0 0,9 1,8 

Луганська 772,6 383,3 49,6 1,7 0,2 0,4 1,2 0,2 0,3 

Миколаївська 1509,9 832,6 55,1 17,8 1,2 2,1 17,5 1,2 2,1 

Одеська 1839,1 1200,2 65,3 38,6 2,1 3,2 34,3 1,9 2,9 

Херсонська 1337,8 662,7 49,5 5,3 0,4 0,8 4,6 0,3 0,7 

Разом по зоні Степу 11621,2 6424,0 55,3 145,1 1,2 2,3 132,8 1,1 2,1 

Україна 26775,6 14349,5 53,6 322,0 1,2 2,2 238,7 0,9 1,7 

Степ до України, % 43,4 44,8 х 45,1 х х 55,6 х х 
 

Примітка.  *  питома вага в загальній структурі посівних площ;  

  **  питома вага в структурі посівних площ зернових та зернобобових культур. 
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Таблиця 2. Місце зернобобових культур і гороху в структурі посівних площ в зоні Степу 

та в Україні у 2020 р. (всі категорії господарств) 
 

Область 

 

Вся 

посівна 

площа, 

тис. га 

 

У тому числі 

зернові 

і зернобобові 

всього 

з них 

зернобобові 

культури 
горох 

тис. га 
1*, 

% 

тис. 

га 

питома 

вага,  

% 
тис. га 

питома 

вага,  

% 

1* 2** 1* 2** 

Дніпропетровська 1977,3 1100,6 57,5 17,2 0,9 1,6 16,5 0,9 1,5 

Донецька 1027,0 574,5 58,6 22,9 2,3 4,0 21,6 2,2 3,8 

Запорізька 1700,1 985,0 61,0 71,1 4,4 7,2 68,9 4,3 7,0 

Кіровоградська 1709,0 860,3 51,3 13,8 0,8 1,6 11,0 0,7 1,3 

Луганська 848,9 400,3 56,0 4,0 0,6 1,0 3,4 0,5 0,8 

Миколаївська 1565,5 888,2 57,2 18,7 1,2 2,1 17,7 1,1 2,0 

Одеська 1625,0 1077,7 58,6 31,0 1,7 2,9 23,8 1,3 2,2 

Херсонська 1417,9 781,1 57,0 13,5 1,0 1,7 11,3 0,8 1,4 

Разом по зоні Степу 11870,7 6667,7 57,2 192,2 1,6 2,9 174,2 1,5 2,6 

Україна 27974,0 15364,7 57,5 315,0 1,2 2,1 237,7 0,9 1,5 

Степ до України, % 42,4 43,4 х 61,0 х х 73,3 х х 
 

Примітка.   *  питома вага в загальній структурі посівних площ;  

**  питома вага в структурі посівних площ зернових та зернобобових культур. 

 

В розрізі регіонів переваги щодо рівня 

насиченості сівозмін зернобобовими культу-

рами і горохом зокрема мали Запорізька 

(2,6–4,4 і 2,6–4,3 %), Одеська (1,7–2,1 і 1,3–

1,9) і Миколаївська (1,2 і 1,1–1,2 %) області. 

Найнижчі показники були одержані в Луган-

ській (0,2–0,6 і 0,2–0,5 %) і Дніпропетровсь-

кій (0,6–0,9 %) областях. 

Показники темпів росту посівних 

площ зернобобових культур (у тому числі 

гороху) за період 2016–2020 рр. були найви-

щими для господарств Луганської (235,3 і 

283,3 %), Херсонської  (254,7 і 245,7 %), До-

нецької (192,4 і 273,4 %)  областей. Скоро-

чення посівних площ  цієї групи культур від-

булося в  Одеській (80,3 і 69,4 %) та  Кірово-

градській (83,6 і 73,3 %) областях (табл. 3).   

За результатами дослідження терито-

ріального розміщення виробництва гороху 

(табл. 4) встановлено, що в структурі зібра-

них площ цієї культури в Україні останні 

5 років на зону Степу припадало 52,1–

72,8 %, а в структурі виробництва – 36,7–

64,1 %. Невідповідність цих показників по-

яснюється тим, що в зоні ризикованого зем-

леробства, якою є зона Степу, складаються 

менш сприятливі умови для реалізації поте-

нціалу продуктивності вирощуваних сортів 

гороху, ніж в зоні Лісостепу та на Поліссі. 

Вивчення стану розміщення виробни-

цтва гороху в розрізі регіонів показало, що 

найбільші площі під посів зернобобових ку-

льтур протягом 2016–2020 рр. відводилися у 

Запорізькій області (41,0–75,9 тис. га). Саме 

за рахунок цього, одержуючи щорічно 86,82–

147,8 тис. т зерна гороху, вона посідає перше 

місце з виробництва цієї цінної кормової 

культури в степовій зоні України. 

Друге місце в більшості років періоду 

дослідження як за площею посіву, так і за 

обсягами щорічних валових зборів гороху 

посідала Одеська область – відповідно 20,6–

49,2 і 21,33–119,07 тис. т.  

Найнижчі показники зібраних площ і 

обсягів виробництва гороху характерні для 

Луганської області (відповідно 1,1–5,4 і 3,2–

7,78 тис. т). 

На основі результатів аналізу динамі-

ки показників урожайності гороху за 2016–

2020 рр. було встановлено тенденцію до її 

зниження  від 3,13 до 2,04 т/га  (на 34,8 %) по 

Україні і від 3,08 до 1,80 т/га (на 58,4 %) по 

зоні  Степу,  а також виявлено значний діа-

пазон  коливань  урожайності  як  по  роках  
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Таблиця 3. Показники абсолютних приростів і темпів росту посівних площ  

сільськогосподарських культур, у тому числі зернових і зернобобових культур, в Україні 

 та зоні Степу зокрема  за період з 2016 по 2020 рр. (всі категорії господарств) 
 

Область 

 

Вся посівна 

площа, 

тис. га 

У тому числі 

зернові 

і зернобобові 

всього 

з них 

зернобобові 

всього 
горох 

+-, 

тис. га 
% 

+-, 

тис. га 
% 

+-, 

тис. га 
% 

+-, 

тис. га 
% 

Дніпропетровська 84,8 104,5 2,2 100,2 5,6 148,3 5,4 148,6 

Донецька 48,3 104,9 24,8 104,5 11,0 192,4 13,7 273,4 

Запорізька 93,4 105,8 102,2 111,6 29,4 170,5 27,7 167,2 

Кіровоградська 25,1 101,5 46,0 105,6 -2,7 83,6 -4,0 73,3 

Луганська 76,3 109,9 17,0 104,4 2,3 235,3 2,2 283,3 

Миколаївська 55,6 103,7 55,6 106,7 0,9 105,1 0,2 101,1 

Одеська -214,1 88,4 -122,5 89,8 -7,6 80,3 -10,5 69,4 

Херсонська 80,1 106,0 118,4 117,9 8,2 254,7 6,7 245,7 

Разом по зоні Степу 249,5 102,1 243,7 103,8 47,1 132,5 41,4 131,2 

Україна 1198,4 104,5 1015,2 107,1 -7,0 97,8 -1,0 99,6 

 

(в цілому по Україні – від 1,82 до 3,13 т/га, 

по зоні  Степу – від  1,28 до 3,08 т/га), так  і  

по регіонах в межах одного року. Головними 

причинами такого стану є як несприятливі 

погодно-кліматичні умови для вирощування 

гороху та його збирання, так і недостатній 

рівень техніко-технологічного забезпечення 

зернової галузі. Більший розмах варіації зо-

нальних показників продуктивності гороху 

порівняно з загальнодержавними підтвер-

джує положення про високий ступінь ризи-

кованості землеробства в зоні Степу внаслі-

док негативної дії наявних лімітуючих фак-

торів. Саме цим і пояснюється відставання 

середніх врожайних показників, одержаних в 

зоні Степу від загальнодержавного рівня 

протягом 2016–2020 рр. У той же час суттєві 

відмінності у формуванні продуктивності 

гороху в агроформуваннях, що функціону-

ють приблизно в однакових природнокліма-

тичних умовах, свідчать про різний ступінь 

ресурсного забезпечення та інтенсивності 

технологій вирощування.  

Вивчення  міжрегіональних відмінно-

стей у формуванні продуктивності гороху 

показало, що за більшістю років найкраще 

потенціал продуктивності  цієї культури реа-

лізувався  при  вирощуванні  в  господарст-

вах Кіровоградської області (1,98–3,36 т/га) 

(табл. 4). 

Дослідження стану ефективності ви- 

робництва зерна гороху в агроформуваннях 

України показало, що за останні 10 років 

рівень  рентабельності знизився  від 11,4 до  

-0,1 %. Протягом досліджуваного періоду 

найвищого значення він набував в 2016 р. 

(76,8 %), а найнижчого – в 2019 р. (-11,5 %). 

Зокрема, у найбільш врожайному 2016 р. в 

середньому по зоні Степу було досягнуто 

83,7 % рентабельності з коливаннями від 

53,1 % в Кіровоградській області до 105,2 % 

в Запорізькій.  

Таким чином, за результатами аналізу 

можна стверджувати, що в господарствах 

зони Степу є невикористані резерви підви-

щення продуктивності гороху та ефективно-

сті його виробництва. З іншого боку, в кон-

тексті зниження хімічного навантаження та 

екологізації процесу вирощування цієї зер-

нобобової культури актуальним є застосу-

вання ефективних біологічних препаратів, 

що є предметом  нашої статті. 

За результатами наших попередніх 

досліджень [17] встановлено, що  застосу-

вання найбільш економічно доцільних  варі-

антів  використання  хімічних  та біологіч-

них препаратів, поряд зі  стабілізацією фізіо-

логічного стану рослин гороху, зумовить 

збільшення  виходу продукції  з гектара по-

сіву на 16–23 %  та підвищення  рентабель-

ності виробництва  щонайменше до рівня 

40–50 %. 



 

 

 З
ер

н
о

ві к
ульт

ур
и

. Т
о

м
 5

. №
 2

. 2
0
2

1
. С

. 3
1

0
–
3

2
0
             h

ttp
s://d

o
i.o

rg
/1

0
.3

1
8

6
7

/2
5

2
3

-4
5

4
4

/0
1

9
0

            3
1
5

 

 

 

 

 
Таблиця 4. Динаміка виробництва зерна гороху в регіонах зони Степу та в Україні у 2016–2020 рр. (всі категорії господарств) 

 

Область 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

зібра- 

на  

пло-

ща,  

тис. га 

вало- 

вий  

збір,  

тис. т 

уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

зібра- 

на  

пло-

ща,  

тис. га 

вало- 

вий  

збір,  

тис. т 

уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

зібра- 

на  

пло-

ща,  

тис. га 

вало- 

вий  

збір,  

тис. т 

уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

зібра- 

на  

пло-

ща,  

тис. га 

вало- 

вий  

збір,  

тис. т 

уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

зібра- 

на  

пло-

ща,  

тис. га 

вало- 

вий  

збір,  

тис. т 

уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

Дніпропет-

ровська 
11,2 28,08 2,51 18,5 36,96 2,00 20,8 29,66 1,42 17,5 38,91 2,22 16,6 37,21 2,24 

Донецька 7,9 22,66 2,87 22,2 56,1 2,52 22,2 23,55 1,06 12,6 22,69 1,79 21,5 40,76 1,89 

Запорізька 41 131,85 3,21 64,7 136,75 2,11 75,9 86,82 1,14 62,9 147,8 2,35 68,7 116,86 1,7 

Кірово- 

градська 
14,5 48,75 3,36 20,5 40,51 1,98 20,9 34,13 1,64 11,0 26,95 2,45 11,1 31,43 2,84 

Луганська 1,1 3,2 2,84 2,1 5,54 2,69 5,4 7,78 1,44 4,5 6,64 1,51 3,3 5,14 1,57 

Микола- 

ївська 
17,5 59,77 3,41 30,2 58,79 1,95 25,8 34,92 1,36 15,1 35,25 2,33 17,7 31,52 1,79 

Одеська 34,6 100,84 2,92 49,2 119,07 2,42 39,2 52,12 1,33 27,2 46,0 1,69 20,6 21,33 1,04 

Херсонська 4,7 12,94 2,77 9,4 24,6 2,62 11,8 15,53 1,3 8,6 19,0 2,24 11,3 22,91 2,02 

Разом по 

зоні Степу 
132,5 408,09 3,08 216,8 478,32 2,21 222,0 284,51 1,28 159,4 343,24 2,15 170,8 307,16 1,80 

Україна 238,7 746,23 3,13 414 1097,9 2,65 426,1 775,6 1,82 253,4 573,04 2,26 234,5 478,88 2,04 

Степ  

до України,  

% 

55,5 54,7 98,4 52,4 43,6 83,3 52,1 36,7 70,4 62,9 59,9 95,3 72,8 64,1 88,2 
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Як показали результати виробничої 

перевірки застосування біологічних препара-

тів та їх комбінацій при вирощуванні гороху, 

яка проводилася протягом 2013–2017 рр., всі 

досліджувані препарати виявилися досить 

ефективними. За результатами біометричних 

вимірювань, що проводилися протягом веге-

таційного періоду, встановлено, що обробка 

насіння та рослин гороху біопрепаратами 

сприяла активізації ростових процесів ще з 

початку проростання насіння. Показники 

польової схожості підвищувались відносно 

контрольного варіанта (без обробки) в сере-

дньому на 4,0–7,0 %. 

За результатами вивчення елементів 

продуктивності рослин гороху залежно від 

обробки насіння та обприскування посівів у 

фазі 2–3 листків біопрепаратами було вста-

новлено, що найкращі показники були у ва-

ріантах, де застосовували реаком-С-боби в 

дозі 4 л/т для інкрустації насіння. Тут мак-

симальна висота рослин гороху на час зби-

рання врожаю становила 29,5 см, тимчасом 

як при обприскуванні вегетуючих рослин у 

фазі 2–3 листків трикомпонентною сумішшю 

(кристалон + агат-25К + актофіт) – 28,2 см 

проти 26,6 см в контролі. За інокуляції насі-

ння фосформобілізуючими бактеріями 

(ФМБ) висота рослин становила 28,9 см, що 

перевищувало контрольний показник на 

2,3 см, або на 8,6 %. 

В найкращому варіанті, де проводили 

інкрустацію насіння біологічним препаратом 

реаком-С-боби, кількість бобів з рослини і 

кількість зерен в бобі,  маса зерна з рослини і 

маса 1000 зерен становили відповідно 2,0 і 

5,0 шт, 1,0 і 236,7 г. Перевищення  контроль-

них показників було відповідно на 17,6; 35,1; 

66,7 і 14,7 %. В найгіршому варіанті, з обро-

бкою гороху в фазі 2–3 листків трикомпоне-

нтною сумішшю кристалону (1,7 кг/га) з ага-

том-25К (10 г/га) і актофітом (1,33 л/га), ви-

щезазначені показники становили відповідно 

1,8 і 4,2 шт., 0,8 і 219,6 г, тобто перевищува-

ли значення показників  в контрольному ва-

ріанті на 5,9; 13,5; 33,3 і 6,4 %. 

Як свідчать результати виробничої 

перевірки, найвища врожайність гороху в 

контрольному варіанті формувалася в 2013 р. 

(2,9 т/га), тимчасом як у варіантах із застосу-

ванням біопрепаратів максимальна урожай-

ність (3,1–3,5 т/га)  була в 2016 р. Найнижчі 

її показники під час виробничої перевірки 

були в 2017 р. (2,6 т/га – в контролі, 2,8–

3,1 т/га – в решті варіантів).  

Найкращі показники продуктивності 

гороху серед досліджуваних варіантів  одер-

жані  за рахунок інкрустації насіння препа-

ратом реаком-С-боби в дозі 4 л/т. Тут порів-

няно з контрольним варіантом було одержа-

но додатково 0,4–0,8 т/га зерна (або 13,8–

30,8 %). Близькі за значеннями показники 

приросту врожаю зерна (0,3–0,6 т/га, або 

10,3–23,1 %)  виявилися у варіанті з інокуля-

цією посівного матеріалу  ФМБ. Обприску-

вання вегетуючих рослин гороху в фазі 2–

3 листків трикомпонентною сумішшю крис-

талон + агат-25К + актофіт поступалося обом 

попереднім варіантам за рівнем продуктив-

ності. Порівняно з найкращим варіантом (ін-

крустація насіння препаратом реаком-С-

боби) тут зерна було недоодержано 0,3–

0,4 т/га, або 9,1–11,8 %, проте врожайність 

перевищувала контрольні показники на 0,1–

0,4 т/га, або  на 3,4–15,4 %.   

Вивчення економічної ефективності 

застосування досліджуваних  біопрепаратів 

за усередненими показниками (2013–

2017 рр.) свідчить про економічну доціль-

ність впровадження технологій з елементами 

біологізації вирощування гороху. При цьому 

переваги  були на боці інкрустації та іноку-

ляції насіння біологічними препаратами  

(табл. 5). Так, максимальні показники вро-

жайності, чистого доходу в розрахунку на 

1 га та на 1 т продукції, рентабельності  були 

у варіанті з інкрустацією насіння гороху 

препаратом реаком-С-боби (4 л/т). Тут порі-

вняно з контрольним варіантом одержали 

додатково 0,6 т зерна (або 22,1 %) та 

3,80 тис. грн чистого доходу в розрахунку на 

гектар посіву. За найнижчої собівартості 

(1983 грн/т) рівень рентабельності досягнув 

максимального значення – 254,2 %. Вирощу-

вання гороху у варіанті з інокуляцією насін-

ня ФМБ забезпечувало середній приріст  

урожаю зерна – 0,44 т/га (або 16,2 %)  порів-

няно з контролем.  Проте слід відзначити, що 

нижча окупність витрат зумовлювала подо-

рожчання собівартості виробництва одиниці 

продукції на 2,6 %  порівняно з найкращим 

варіантом. 

В зв'язку з цим сума чистого доходу в 

розрахунку на 1 т та 1 га знижувалася відпо- 
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Таблиця 5. Економічна ефективність вирощування гороху залежно від обробки насіння  

та обприскування посівів у фазі 2–3 листків біопрепаратами (2013–2017 рр.) 

 

Препарат 

Уро- 

жай- 

ність,  

т/га 

Витрати 

на 1 га, 

грн 

Собівар-  

тість 1 т, 

грн 

Чистий  

дохід, грн 
Рівень рен-

табель-

ності, % на 1 т на 1 га 

 Контроль (без обробки   біопрепара- 

тами) 
2,72 6170 2268 4755 12932 209,6 

 Реаком-С-боби  – для інкрустації        

насіння 
3,32 6582 1983 5040 16734 254,2 

 Фосформобілізуючі бактерії – для  

інокуляції посівного матеріалу 
3,16 6431 2035 4988 15762 245,1 

 Обприскування вегетуючих рослин  

гороху в фазі 2–3 листків  сумішшю 

кристалон + агат-25К + актофіт 

2,97 6877 2316 4707 13981 203,3 

 

відно на 1,0 і 5,8 %, а рівень рентабельності – 

на 9,1 в. п. (до 245,1 %).  

Обприскування вегетуючих рослин 

гороху в фазі 2–3 листків трикомпонентною 

сумішшю кристалону  + агат-25К  + актофіт   

хоча і зумовлювало  підвищення врожайнос-

ті до 2,97 т/га (на 0,25 т/га, або на 9,2 %), 

проте через низьку окупність витрат у цьому 

варіанті  відмічалися найвищі показники со-

бівартості виробництва 1 т зерна (2316 грн/т) 

та найнижчий рівень рентабельності – 

203,3 % проти 209,6 % в контролі.  Ось тому 

за рахунок більш високого рівня врожайнос-

ті тут одержано суму чистого доходу в роз-

рахунку на 1 га посіву на 1,05 тис. грн вищу, 

ніж в контрольному варіанті.  

Висновки 

1. Вивчення стану розвитку виробни-

цтва зерна зернобобових культур, зокрема 

гороху, свідчить про наявність тенденції до 

скорочення їх збиральних площ, зменшення 

валових зборів і продуктивності, а також про 

нестабільність цих показників по роках за-

лежно як  від природно-кліматичних умов, 

так і організаційно-економічних чинників.  

2. Останніми роками галузь виробни-

цтва зернобобових культур, в тому числі  

гороху, балансує на межі збитковості, проте 

динаміка показників рентабельності та їх 

диференціація  за регіонами свідчить про 

наявність істотних резервів підвищення при-

бутковості  цієї галузі. Так, в регіонах степо-

вої зони в найбільш урожайному 2016 р. в 

середньому по зоні було досягнуто 83,7 % 

рентабельності з коливаннями по регіонах 

від 53,1 % в Кіровоградській до 105,2 % в 

Запорізькій областях.  

3. За результатами аналізу встановле-

но, що в господарствах зони Степу є невико-

ристані резерви підвищення  продуктивності  

гороху та ефективності його виробництва 

шляхом удосконалення технології вирощу-

вання за рахунок прогресивних агрозаходів. 

З іншого боку, в контексті зниження хіміч-

ного навантаження та екологізації процесу 

вирощування гороху актуальним є застосу-

вання ефективних біологічних препаратів. 

4. Зважаючи на дані виробничої пере-

вірки встановлено, що максимальну ефекти-

вність за  елементами продуктивності забез-

печує застосування препаратів реаком-С-

боби (в нормі 4 л/т) для інкрустації насіння і 

фосформобілізуючих бактерій (в нормі 

455 мл/т) для інокуляції посівного матеріалу. 

У цьому варіанті кількість бульбочкових 

бактерій на коренях збільшилась в 1,3 раза, а 

висота рослин гороху на час збирання уро-

жаю – на 2,9 та 2,3 см, або на 10,9 та 8,6 % 

відповідно. Найвищий приріст урожайності 

зерна одержано за рахунок інкрустації посів-

ного матеріалу препаратом реаком-С-боби 

(0,6 т/га, або 22,1 %). 

5. Найкращі  економічні показники 

від застосування біологічних препаратів у 

технології  вирощування гороху  були у варі-

анті з інкрустацією насіння препаратом реа-

ком-С-боби (4 л/т) – за врожайності 3,32 т/га 

одержано 16,73 тис. грн чистого доходу в 

розрахунку на 1 га посіву і 2,54 грн – на 

1 грн виробничих витрат. 
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По результатам экономического анализа установлены тенденции развития производства 

зернобобовых культур в природно-климатических условиях зоны Степи Украины за период 1990–

2020 гг. Определено место зернобобовых культур и гороха в структуре посевных площадей в зоне 

Степи и Украине. Проанализирована динамика показателей уборочных площадей, урожайности и 

валовых сборов гороха в степной зоне за последние пять лет; установлены причины нестабильности 

ежегодных валовых сборов зерна гороха и динамических колебаний его продуктивности.  
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Исследовано состояние эффективности производства зерна гороха. Проанализированы осо-

бенности территориального размещения производства гороха в регионах степной зоны Украины. 

По результатам экономического анализа установлена необходимость применения мер по повыше-

нию эффективности производства зерна гороха, в частности – касательно внедрения прогрессив-

ных агротехнических мероприятий. В контексте снижения химической нагрузки и экологизации про-

цесса выращивания данной зернобобовой культуры определено как актуальное направление примене-

ния эффективных биологических препаратов.  

В статье приведены результаты производственной проверки применения биологических пре-

паратов и их комбинаций при выращивании гороха за период 2013–2017 гг. на базе фермерского хо-

зяйства ”Гривас” Пятихатского района Днепропетровской области. Применяли следующие биоло-

гические препараты: реаком-С-бобы для инкрустации семян; фосформобилизующие бактерии для 

инокуляции посевного материала; трехкомпонентную смесь препаратов кристаллон, агат-25К и 

актофит для опрыскивания вегетирующих растений гороха. Обоснование нормативов затрат на 

производство зерна гороха, выращиваемого по различным вариантам применения биологических пре-

паратов, проводилось на основе составленных технологических карт выращивания. По результатам 

производственной проверки установлены наиболее эффективные варианты применения биологиче-

ских препаратов как по показателям элементов продуктивности, так и экономической эффектив-

ности.  

Ключевые слова: горох, производство, экономическая эффективность, биологические препа-

раты, урожайность, себестоимость, рентабельность. 
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According to the results of economic analysis, the tendencies of development of grain legume crop 

production in natural and climatic conditions of the Steppe zone of Ukraine for the period 1990–2020 are 

established. The place of grain legumes and peas in the structure of sown areas, both in the Steppe zone and 

Ukraine whole is determined. The dynamics of indicators of harvested areas, yield and gross yield of peas in 

the Steppe zone for the last five years are analyzed; the reasons of instability of annual gross yield of pea 

grain and dynamic fluctuations of its productivity are established. 

The pea grain production efficiency was investigated. Peculiarities of territorial location of pea pro-

duction in the regions of the Steppe zone of Ukraine were analyzed. According to the economic analysis, the 

need for measures to improve the efficiency of pea grain production, in particular, the implementation of 

progressive agricultural measures was established. For chemical load mitigation and ecologization of grow-

ing grain legumes crops, it was determined that the primary direction is an application of effective biological 

products. 

The article presents the results of the production inspection on compliance of application of biologi-

cal products and their combinations under the cultivation of peas, which was conducted during 2013–2017 

on the areas of the Hryvas farm of Piatykhatky district of Dnipropetrovsk region. The following biological 

preparations were used: Reacom-C-Beans – for seed incrustation; phosphorus-mobilizing bacteria – for in-

oculation of sowing material; a three-component mixture of Krystalon, Agat-25K and Aktofit for spraying 

vegetative pea plants. It was carried out a substantiation of cost standards on production of pea grain, which 

was grown under the different variants of biological products application, on the basis of process flow dia-

gram of cultivation. According to the results of the production inspection, the most effective variants of bio-

logical products application were identified both in terms of productivity and economic efficiency.  

Key words: peas, production, economic efficiency, biological products, yield, cost, profitability. 


