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озимих жита та тритикале з елементами біологізації в умовах Лісостепу 
України /  Костенко О.І., Волошин В.М., Шаповал А.В., Лутак І.А., Мазур В.О., 
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У рекомендація визначено особливості технології вирощування жита 
озимого і тритикале озимого. Детально охарактеризовано сорти жита озимо-
го Інтенсивне 99 та Сіверське, які рекомендовані для вирощування в зонах 
Полісся й Лісостепу України. Наведено характеристику сортів озимого три-
тикале Поліський 7 та Мольфар. Оригінатором представлених сортів є ННЦ 
«Інститут землеробства НААН».

Розглянуто біопрепарати для застосування при вирощуванні озимих жита 
та тритикале на насіння. Визначено дію біопрепаратів біокомплекс-БТУ та 
Органік-баланс на показники польової схожості, густоти, коефіцієнта продук-
тивного кущення та виживання рослин озимих зернових культур залежно від 
післядії біопрепаратів.

Розроблено рекомендації, господарствам, що вирощують базове (елітне) 
і сертифіковане (І репродукція) насіння жита та тритикале озимого при засто-
суванні біопрепаратів Біокомплекс–БТУ й Органік–баланс найбільш ефективно 
і доцільно використовувати їх комплексно – передпосівна обробка насіння та дво-
разового обприскування посівів у фазах весняного «кущення» та «виходу рослин 
у трубку». Біопрепарати забезпечують одержання достовірного приросту вро-
жайних властивостей зерна та насіння в потомстві залежно від способів їх засто-
сування та сорту. Своєчасне і кваліфіковане їх використання слід більш широко 
практикувати як на насіннєвих, так і товарних посівах жита та тритикале озимих.

Видання рекомендоване для спеціалістів агропромислового комплексу, 
виробників насіння зернових культур, студентів закладів вищої освіти аграр-
ного профілю.
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