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В даному дослідженні наведено технологію вирощування гірчиці та полби звичайної за ор-

ганічними стандартами в умовах Лісостепу України упродовж трьох років на цілинних землях. Мета 
статті – обґрунтування економічної ефективності та екологічної доцільності сільськогосподарсь-
кого виробництва в умовах Лісостепу України шляхом впровадження органічних стандартів зем-
леробства на прикладі сівозміни жито озиме – гірчиця – полба звичайна. Аналіз організаційно-
агрономічних аспектів і еколого-економічної ефективності застосування органічних стандартів для 
вирощування гірчиці та полби звичайної проведено за підсумками авторського дослідження на 
прикладі прогнозних технологічних карт і економічних розрахунків для сільськогосподарських ви-
робників Лісостепу України.  

Встановлено, що за умов дотримання вимог органічних стандартів на цілинних землях можна 
отримати сільськогосподарську продукцію зі статусом «органічна» вже на другий рік. У запропоно-
ваній сівозміні жито озиме – гірчиця – полба звичайна, жито озиме виконує роль сидерата, а 
гірчиця та полба звичайна вже є органічними продуктами. Нашими теоретичними розрахунками 
визначено, що вирощування гірчиці та полби за органічними стандартами на площі 25 га в умовах 
Лісостепу потребує фінансування у розмірі 63,4 тис. грн (2,5 тис. грн/га) та 141,5 тис. грн 
(5,7 тис. грн/га), відповідно. Дохід від реалізації цих продуктів зі статусом «органічна продукція» на 
вітчизняному ринку може становити 240 тис. грн і 1045,1 тис. грн, відповідно. Розрахунок економіч-
ної ефективності вирощування гірчиці та полби звичайної за органічними стандартами за три роки 
в умовах Лісостепу України свідчить про їх загальну ефективність, не зважаючи на те, що в перший 
рік були лише фінансові витрати, та запас фінансової міцності становив 12437,8 тис. грн. 

Уперше запропоновано та обґрунтовано за еколого-економічними й організаційно-агро-
номічними параметрами технологію вирощування сільськогосподарських культур за органічними 
стандартами у сівозміні жито озиме – гірчиця – полба звичайна в умовах Лісостепу України. Прак-
тична значущість основних результатів дослідження полягає, передусім, в еколого-економічному 
обґрунтуванні доцільності екологізації сільськогосподарського виробництва шляхом впро-
вадження органічних стандартів землеробства в умовах Лісостепу України та в рекомендаціях 
щодо вибору сортів сільськогосподарських культур залежно від їх характеристик і значення в сівоз-
міні. Крім того, доцільність поширення органічного землеробства на території України обумовлює 
можливість адоптації запропонованих технологій до умов інших агрокліматичних зон. 

 

Ключові слова: органічне сільське господарство, сівозміна, екологізація, родючість 

ґрунтів, жито озиме, гірчиця, полба звичайна, економічна ефективність. 

 

Вступ. Погіршення екологічної ситуації як в 
Україні, так і в усьому світі, носить системний ха-
рактер і вимагає прийняття та впровадження діє-
вих заходів щодо вирішення нагальних проблем 
й попередження нових. Оскільки основним видом 
діяльності, яке впливає як на навколишнє сере-
довище, так і безпосередньо на здоров’я людини, 
є сільське господарство, то постає необхідність 
розробки та запровадження ресурсозберігаючих і 
відновлюючих технологій, технологічних рішень і 

технік у виробництво. Згідно з прогнозами, до 
2050 року населення світу досягне дев'яти мілья-
рдів чоловік, що створює серйозну проблему для 
сільського господарства. Прогнозується, що кіль-
кість продуктів харчування, сукупно вироблених 
за останні 500 років, необхідно буде виробити 
протягом наступних 50 років, щоб задовольнити 
потреби населення світу [1]. В той же час, з 
огляду на скорочення кількості та якості земель-
них ресурсів та води, необхідних для 

http://orcid.org/0000-0003-3103-6594
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вирощування продуктів харчування, необхідність 
в інтенсифікації сільськогосподарського виробни-
цтва очевидна. 

Аналіз літературних джерел і постановка 
проблеми. Не вдаючись до тонкощів різних на-
прямів сучасного землеробства, слід відзначити, 
що головна його мета – виробляти екологічно чи-
сту й біологічно повноцінну продукцію. гарантією 
одержання такої продукції є повна відмова від за-
стосування мінеральних добрив, пестицидів та 
інших штучних хімічних сполук [2]. Найбільш ефе-
ктивним способом забезпечення населення пла-
нети якісними і екологічно чистими продуктами 
харчування є впровадження органічного сільсь-
кого господарства – системи виробництва сільсь-
когосподарської і харчової продукції, що забезпе-
чує оптимальне, здорове та продуктивне існу-
вання взаємопов'язаних між собою елементів 
екосистеми – ґрунту, рослин, тварин і людини [3]. 
Органічне сільське господарство передбачає ви-
користання біологічних факторів підвищення при-
родної родючості ґрунтів [4], агроекологічних ме-
тодів і біологічних засобів боротьби із шкідниками 
і хворобами [5], створює умови для збереження 
біорізноманіття [6]. Дана система може само-
стійно відновлювати використані речовини та є 
ефективною лише за збалансованої дії всіх час-
тин. Ця технологія передбачає мінімальний обро-
біток ґрунту, в тому числі і вертикальний, заорю-
вання рослинних решток на невелику (до 5–8 см) 
глибину, широке використання мульчі, зали-
шення рослинних решток на поверхні поля [7]. 

Загальновизнаний термін «органічне сіль-
ське господарство» (Organic Agriculture) було за-
проваджено Міжнародною федерацією органіч-
ного руху (IFOAM) понад сорок років тому, під 
яким розуміють толерантну до природи сільсько-
господарську діяльність. У період до 1940 року 
Альбертом Говардом була розроблена та запро-
понована концепція органічного землеробства, 
проте значне визнання й увагу органічне сільське 
господарство отримало лише в 1980 році. Ухва-
лення закону про органічні харчові продукти в 
1990 році поклало початок ери органічного зем-
леробства в США [8]. 

Зараз органічне сільське господарство – це 
виробнича система, яка підтримує здоров’я ґрун-
тів, екосистем та людини. Воно базується на еко-
логічних процесах, біорізноманітті та циклах, ада-
птованих до місцевих умов, а не на використанні 
ресурсів із негативними наслідками – добрив, пе-
стицидів та гербіцидів хімічного походження [9]. В 
органічному сільському господарстві позитивний 
баланс гумусу формується, в першу чергу, за ра-
хунок повного повернення в ґрунт побічних про-
дуктів [10] і максимального насичення сівозмін 
проміжними сидератами. Важливим елементом 
екологічної складової виробництва є використан-

ня мікробних препаратів, зокрема з добривами, 
які, активуючи й оптимізуючи поживні речовини 
виробничого процесу, збільшують біомасу. Істот-
ний внесок у формування екологічного балансу 
належить підбору сільськогосподарських культур 
у напрямку гармонізації умов для формування 
потенційної (з високим вмістом гумусу) й ефекти-
вної (з високим вмістом азоту за рахунок симбіо-
тичної азотфіксації бобовими і зернобобовими 
рослинами) родючості ґрунтів. Сукупність вказа-
них факторів дозволяє досягти позитивних ба-
лансів гумусу та прийнятних балансів основних 
елементів живлення з компенсацією незначних 
дефіцитів, перш за все фосфору, за рахунок по-
новлюваних запасів ґрунту без порушення еколо-
гічного балансу агроекосистем. У сівозмінах орга-
нічного сільського господарства, побудованих за 
такими умовами, з часом досягається стан стійкої 
екологічної рівноваги агроценозів [11].  

 Таким чином, органічне сільське господарс-
тво за своєю суттю можна визначити як багато-
функціональну агроекологічну модель виробниц-
тва органічної сільськогосподарської продукції з 
визначеними цілями, принципами і методами, яка 
базується на науково-обґрунтованому менедж-
менті агроекосистем [12]. З іншого боку, органічне 
сільське господарство – це не новизна чи модер-
нізація, а повернення до традицій, витоків, але на 
новому якісному рівні [13]. 

В контексті необхідності стійкого розвитку аг-
ропромислового виробництва  органічне сільське 
господарство представляє собою цілісну багато-
функціональну модель господарювання, яка за-
безпечує збалансовану динамічну рівновагу між 
компонентами інтегрованої соціо-економіко-еко-
логічної системи протягом визначеного проміжку 
часу з метою об'єднання економічного зростання 
та підвищення життєвого рівня з одночасним по-
ліпшенням стану навколишнього середовища 
(рис. 1). 

Однак, не зважаючи на достатню кількість пе-
реваг органічного сільського господарства перед 
традиційним [14], сучасні виробники сільськогос-
подарської продукції не поспішають до його впро-
вадження у практику. Причинами цього є такі ос-
новні перешкоди: психологічні (не бажання до 
змін, відсутність певного досвіду, необхідність за-
лучення консультантів і сертифікаційної компанії, 
пошук ринків збуту тощо), фінансові (зменшення 
врожайності та прибутку перші 2–3 роки, додат-
кові витрати на сертифікацію за органічними ста-
ндартами тощо). Отже, перед науковцями постає 
необхідність допомоги вітчизняним виробникам у 
розробці технологічних рішень та обґрунтуванні 
їх ефективності (економічної, технологічної, еко-
логічної та соціальної), певний досвід з яких вже 
має місце бути [15]. 
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На теперішній час, в Україні площі під веден-
ням органічного виробництва складають лише 
411 тис. га, на яких розташовані приблизно 200 
господарств, які виробляють органічну сільсько-
господарську продукцію. Їх площа становить 
лише 0,7 % земель сільськогосподарського приз-
начення. Слід зазначити, що понад 90 % вироб-
леної вітчизняної органічної продукції експорту-
ється. Продаж продукції в середині країни забез-
печує виробникам рентабельність близько 70 %, 
тоді як реалізація до країн-членів ЄС – близько 
200 %. З введенням цін на «органічну» продукцію 
більшість культур досягають прийнятного рівня 
рентабельності, за винятком ярої пшениці, жита, 
ячменю та гороху [16]. 

Отже, для досягнення стійкого рівня конку-
рентоспроможності органічного виробництва не-
обхідно забезпечити відповідний ціновий меха-
нізм для його функціонування, як це практику-
ється в інших країнах. Зокрема, об'єднання фер-
мерів у Кералі (Індія) в організацію торгівлі (Fair 

Trade Alliance Kerala) дозволило продавати їх ор-
ганічні продукти на експорт без посередників, що 
підвищило ціни на 20–50 %. Дослідження на при-
кладі органічних технологій в Новій Зеландії по-
казали, що для підвищення рентабельності до рі-
вня традиційних технологій ціни на органічні про-
дукти повинні бути вище на 27–45 % [17]. 

Отже, якщо екологічні переваги органічного 
сільськогосподарського виробництва добре ві-
домі, економічні наслідки менш вивчені. Вплив аг-
роекологічного менеджменту на показники еконо-
мічної діяльності господарств, такі як управлін-
ські й інвестиційні витрати, оплата праці та дов-
гострокова рентабельності практично мало ві-
домі, оскільки економічні оцінки мають тенденцію 
обмежуватися врожайністю без урахування 
управлінських витрат і зовнішніх чинників. У 
зв’язку з цим, економічні аспекти органічного сіль-
ськогосподарського виробництва потребують по-
дальшого вивчення. 

 

 
 

Рис. 1. Способи забезпечення переваг органічного сільського господарства 
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Мета роботи – обґрунтування економічної 
ефективності екологічної доцільності сільського-
сподарського виробництва в умовах Лісостепу 
України шляхом впровадження органічних стан-
дартів землеробства на прикладі сівозміни жито 
озиме – гірчиця – полба звичайна. 

Для досягнення поставленої мети були вирі-
шенні наступні завдання: визначення агротехно-
логічних особливостей вирощування жита ози-
мого, гірчиці та полби з урахуванням вимог орга-
нічного виробництва, складання технологічних 
карт їх вирощування; аналіз виробничих витрат 
на вирощування цих культур; розрахунок еконо-
мічної ефективності їх вирощування. 

Матеріали і методи. Еколого-економічне оці-
нювання ефективності вирощування полби зви-
чайної в запропонованій сівозміні: жито озиме – гі-
рчиця – полба звичайна за органічної системи удо-
брення виконували впродовж 2018–2020 років на 
дослідному полі Полтавської державної аграрної 
академії (Україна). Загальна площа дослідної ді-
лянки, стан якої відповідає критерію «цілинна зе-
мля», становила 25 га. Ґрунт дослідної ділянки – 
чорнозем з низьким вмістом гумусу (4,9–5,2 %), 
рН=6,3. Вміст поживних елементів становив: P2O5 
– 100–150 мг/кг, K2O – 160–200 мг/кг ґрунту. Вміст 
азоту досить низький – 54,4–81,0 мг/кг ґрунту. Пі-
сля збирання жита озимого (сидерату) проводили 
розбивання стерні дисковою бороною на глибині 
до 10–12 см. Форма ділянок для висіву насіння – 
прямокутно видовжена. Висів насіння гірчиці та по-
лби звичайної здійснювали на глибину 5–7 см, ши-
рина міжрядь 15–20 см.  

Передпосівну обробку насіння здійснювали 
шляхом УФ-опромінення лампою типу 
ZW20D15W потужністю 20 Вт. Насіння в один 
шар розкладали на сітці з діаметром комірок 2 мм 
та опромінювали одночасно зверху і знизу. Відс-
тань від ламп до сітки з насінням становила 25 
см. Змінюючи час опромінення та відстань до 
УФ–джерела, створювали необхідну дозу опромі-
нення. Спираючись на досвід використання УФ-С 
опромінення для стимулювання насіння моркви 
[18], пшениці озимої [19], оптимальною була ви-
знана доза 150 Дж/м2.  

Органічна система удобрення включала за-
стосування рештків післяжнивної сидеральної ку-
льтури – жита озимого. Урожайність гірчиці та по-
лби звичайної, як органічних продуктів, визна-
чали у фазі повної стиглості із перерахунком на 
стандартну вологість зерна 14,0 %.  

Аналіз економічної ефективності запропоно-
ваної сівозміни проводили, використовуючи роз-
рахунки затрат з урахуванням повної механізації 
робіт згідно з розробленими нами технологічними 
картами. Вартість паливно-мастильних матеріа-
лів та насіннєвого матеріалу взято за оптовими 
цінами станом на 01.07.2021 р. 

Результати досліджень та обговорення 
В представленій роботі нами пропонується 

технологія вирощування сільськогосподарської 
продукції за органічними стандартами з метою 
отримання статусу «органічна» у сівозміні: жито 
озиме – гірчиця – полба звичайна, де жито озиме 
буде використано як сидерат, а гірчиця та полба 
вже матимуть статус органічних. 

 В нашому досліді сидератом для вирощу-
вання основних культур – гірчиці та полби було 
обрано жито озиме сорту Синтетик української 
селекції. Даний сорт характеризується високою 
кущистістю, потужною кореневою системою, стій-
кістю до вилягання, посух, низьких температур, 
засміченості полів бур'янами, ураження хворо-
бами. Коренева система жита покращує власти-
вості ґрунту завдяки накопиченню в системі коре-
невих каналів азоту, цукру, білків тощо. Рослинні 
залишки культури сприймаються, як природна 
мульча, що захищає ґрунт від надмірної втрати 
вологи та промерзання, родючий шар не змива-
ється навіть під час активних осінніх дощів. 

Використання жита озимого на сидерат має 
наступні переваги [20]: 

1) найкраще підходить для ділянок, які давно 
не використовувалися в землеробстві; 

2) перешкоджає росту бур'янів; 
3) розпушує ґрунт і покращує його структуру, 

дозволяючи при цьому кисню проникати в ґрунт; 
4) сприяє невеликому ущільненню верхнього 

шару ґрунту, захищаючи від здування вітром або 
вимивання дощами;  

5) є добривом для ґрунту та джерелом харчу-
вання для корисних організмів;  

6) сприяє додатковому утепленню ґрунту в 
зимовий час; 

7) утримує сніг на поверхні, дозволяючи йому 
поступово танути та навесні отримати в міру зво-
ложений ґрунт. 

Норма висіву жита озимого становила 250 кг/га. 
Технологія вирощування жита озимого на сидерат 
з урахуванням вимог органічного виробництва пе-
редбачає операції, що представлені у табл. 1. 

За наведеними даними видно, що найбільші 
витрати у виробничій собівартості складають ви-
трати на закупівлю насіння (56,4 %) та дизель-
ного пального (29,8 %). Також до витрат вклю-
чено вартість послуг з інспекції та сертифікації 
посівів, що є обов’язковим для отримання серти-
фікату органічної продукції та має проводитися 
безперервно щороку. На сьогодні в Україні існує 
лише одна вітчизняна сертифікаційна компанія – 
ТОВ «Органік Стандарт», вартість послуг якої на 
100 га становить в середньому 15 тис. грн, а на 
1000 га – 30 тис. грн. Отже, найбільший відсоток 
у вартості послуг складають витрати на відря-
дження та сертифікацію. В цілому фінансові ви-
трати у перший рік складатимуть 112,4 тис. грн 
(4,5 тис. грн/га), з урахуванням непередбачува-
них витрат у розмірі 20 %. 
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Таблиця 1. Технологічна карта вирощування жита озимого  
із застосуванням органічних стандартів в умовах Лісостепу України (1 рік) 

Види робіт 
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Боронування 
Трактор  

МТЗ-80/82 
Борона  

БЗП-15.2 
227,5 75  2327,5 

Культивація 
Трактор  

Т-150 
Культиватор 

2КПС-4 
826,0 300  9226,0 

Посів + насіннєвий ма-
теріал, з розрахунку 
250 кг/га 

Трактор  
Т-150 

Сівалка ЗСЗ 
3.6 

1050,0 200  
6650,0 + 
53125,0 

Обробка біопрепара-
тами 

Трактор  
МТЗ-80/82 

Обприскувач 
ОП-2000 

143,5 75 10000,0 12243,5 

Заробка сидератів 
Трактор  
кл 3 кН 

Аналог диска-
тора 3 м 

742,0 350  10542,0 

Виробнича собівартість 94114,0 

Непередбачені витрати (20 %)  18225,0 

Повна собівартість  112339,0 

Примітка. Ціни актуальні на липень 2021 р.: дизельне пальне – 28 грн/л; насіння жита озимого сорту 
Синтетик – 8500 грн/т. 

 
Таким чином, в перший рік не передбачено 

отримання прибутку, оскільки жито озиме буде 
виконувати роль сидерата для поліпшення стру-
ктури та властивостей ґрунту, що дасть можли-
вість знизити витрати на обробіток ґрунту на на-
ступний рік. 

 

 
 

Рис. 2. Структура виробничих витрат виро-
щування жита озимого із застосуванням ор-

ганічних стандартів, % 
 

На другий рік сівозміною заплановано виро-
щування гірчиці для поліпшення фітосанітарного 

стану поля. Відомо, що після гірчиці залишається 
близько 10 т/га пожнивних решток у повітряно-су-
хій масі, які за правильного залучення в ґрунтово-
поглинальний комплекс, можуть поліпшити пока-
зники органічної речовини ґрунту. Особливістю гі-
рчиці є те, що при заморозках, рослина лягає на 
ґрунт, тим самим захищає його поверхню від про-
мерзання. 

З економічної точки зору, використання гір-
чиці є доцільним через невисокі витрати на виро-
щування (6–7 тис. грн/га) та високі реалізаційні 
ціни. В Україні гірчицю вирощують майже в усіх 
областях. Серед багатьох сортів гірчиці нами 
було обрано гірчицю сизу сорту Пріма. Площі си-
зої гірчиці в Україні становлять близько 86 тис. га. 
Порівняно більша популярність сизої гірчиці се-
ред інших видів пояснюється, в першу чергу, біо-
лого-екологічними властивостями – посухостійкі-
стю і здатністю формувати економічно доцільні 
врожаї в районах з жорстким гідротермічним кое-
фіцієнтом, тому, основні площі посіву культури 
зосереджені у Степу та півдні Лісостепу. За ада-
птивних технологій вирощування можна отри-
мати до 25,0–27,0 ц/га насіння гірчиці сизої. 

Норма висіву насіння гірчиці становила 
1,5 млн шт./га (16 кг/га). Технологія вирощування 
гірчиці сизої сорту Пріма з урахуванням вимог ор-
ганічного землеробства в наших експериментах 
наведена у табл. 2. 

Як видно з наведених у табл. 2 даних, найбі-
льшу частину витрат складають витрати на дизе-
льне пальне – 53,6 % (рис. 3). Частка вартості 
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насіннєвого матеріалу в загальній собівартості 
складає 19,4 %, що значно нижче за витрати на 
жито озиме (рис. 2) через зменшену норму висіву. 

Дещо збільшується частка витрат на заробі-
тну плату відносно технології вирощування жита 
озимого (8,3 % проти 3,2 %) за рахунок 

збільшення кількості технологічних операцій. При 
цьому виробничі витрати будуть на рівні 
53,5 тис. грн, а з урахуванням непередбачених 
витрат (20 %) повна собівартість складатиме 
63,4 тис. грн. або 2,5 тис. грн/га (без включення 
витрат на інспекцію та сертифікацію). 

Таблиця 2. Технологічна карта вирощування гірчиці сизої  
сорту Пріма із застосуванням органічних стандартів в умовах Лісостепу України (2 рік) 
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Культивація 
Трактор  

Т-150 
Культиватор 

2КПС-4 
826,0 250 - 193,2 

Коткування посівів 
Трактор 

МТЗ-80/82 
Каток ККЗ-6Н 227,5 75 - 251,1 

Посів + насіннєвий ма-
теріал  з розрахунку 16 
кг/га 

Трактор  
Т-150 

Сівалка  
ЗСЗ 3,6 

1050,0 125 - 
4550,0+ 
10400,0 

Досходове боронування 
Трактор 

МТЗ-80/82 
Борона  

БЗП-15,2 
227,5 100 - 3027,5 

Боронування по сходах 
Трактор 

МТЗ-80/82 
Борона  

БЗП-15,2 
227,5 100 - 3027,5 

Обробка біопрепаратами 
Трактор 

МТЗ-80/82 
Обприскувач 

ОП-2000 
143,5 125 10000,0 13643,5 

Збирання врожаю 
GLAAS або 

аналог 
 1750,0 250 - 8750,0 

Виробнича собівартість 53552,0 

Непередбачені витрати (20 %) 9820,0 

Повна собівартість 63372,0 

Примітка. Ціни актуальні на липень 2021 р.: дизельне пальне – 28 грн/л; насіння гірчиці сорту Пріма 
– 26000 грн/т. 

 
Отже, наприкінці другого року буде отримано 

врожай гірчиці сизої сорту Пріма зі статусом «ор-
ганічна» до 2,0 т/га. Доцільно відзначити, що ва-
ртість насіння органічної гірчиці на вітчизняному 
ринку коливається в межах 96 грн/кг. Врахову-
ючи, що це ціна для кінцевого споживача, безпо-
середньо виробник може реалізувати свою про-
дукцію хоча б за 50 % від кінцевої ціни (врахову-
ючи, що насіння гірчиці сизої дорожче від гірчиці 
жовтої). Отже, реалізувавши врожай органічної гі-
рчиці у розмірі 50 т за ціною 48 грн/кг, виробник 
отримує виручку від реалізації в розмірі прибли-
зно 2400 тис. грн. 

На третій рік заплановано введення до сіво-
зміни полби звичайної (Triticum dicoccum 
(Schrank) Schuebl) – представника стародавніх 
видів пшениць, які на теперішній час в Україні ви-
рощують в обмежених кількостях, а крупи та хліб 
із борошна цих пшениць класифікують як органі-
чні продукти. Не зважаючи на те, що цей вид пше-
ниць відомий навіть до нашої ери, за останні 150 

років полба звичайна поступово була замінена ви-
соковрожайною м'якою пшеницею (Triticum 
aestivum L.), яку простіше та дешевше обробляти. 
Проте, полба звичайна залишилася основним 
продуктом харчування і другорядною зерновою ку-
льтурою в деяких регіонах Центральної Європи. 
За останні 20 років попит на зерно цієї культури 
швидко збільшується і, за прогнозами, буде про-
довжувати зростати приблизно на 5 % щорічно. 

Зростаючий інтерес до даної культури обумо-
влений тим, що полба звичайна має більш високу 
поживну цінність, ніж м'яка пшениця, а також, 
вона є культурою з високим рівнем стійкості до 
хвороб, що відповідає вимогам органічного зем-
леробства. Полба звичайна багата білками, вуг-
леводами, мінеральними речовинами, бідна жи-
рами, і тому вона визнана дуже здоровою злако-
вою культурою. Вміст сирого жиру в пшениці по-
лбі коливається від 1,14 % до 3,80 %, вміст цукру 
– від 0,09 % до 1 %, вміст білка – 23,9 %, що в пів-
тора рази вище, ніж у сортів голозерних пшениць. 
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Рис. 3. Структура виробничих витрат виро-
щування гірчиці із застосуванням органічних 

стандартів, % 

Вміст сирого жиру в пшениці полбі колива-
ється від 1,14 % до 3,80 %, вміст цукру – від 
0,09 % до 1 %, вміст білка – 23,9 %, що в півтора 
рази вище, ніж у сортів голозерних пшениць. В 
даний час частка виробництва полби звичайної у 
світовому виробництві пшениці становить бли-
зько 1 %. 

Для вирощування за органічними стандар-
тами нами обрано сорт полби Голіковська, одер-
жаний в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
Національної академії аграрних наук України, і 
який включено до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні (2015 р). 
Даний сорт характеризується підвищеною вро-
жайністю, підвищеним перед класичною полбою 
вмістом білка, низьким рівнем плівчастості зерна, 
полегшеним вимолотом зерна, стійкістю проти ви-
лягання та хвороб, не потребує протруєння. 

Норма висіву насіння полби звичайної сорту 
Голіковська становила 4,5 млн шт./га (200 кг/га). 
Враховуючи вимоги органічного землеробства 
технологія вирощування полби звичайної наве-
дена у табл. 3. 

Таблиця 3. Технологічна карта вирощування полби звичайної сорту Голіковська 
 із застосуванням органічних стандартів в умовах Лісостепу України (3 рік) 
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С
іл

ь
с
ь
ко

 

го
с
п
о

д
а

р
с
ь
ка

 

те
х
н
ік

а
 

М
а

р
ка

 с
/г

 

о
б

л
а

д
н
а

н
н
я
 

З
а

р
о

б
іт

н
а

 

п
л

а
та

, 
гр

н
 

В
и

тр
а

та
 

д
и

зп
а

л
и

в
а
, 

л
 

Б
іо

п
р

е
п
а

р
а

т,
 

гр
н
 

З
а

га
л

ь
н
а

 

в
а

р
ті

с
ть

, 
гр

н
 

Обробка пожнивних за-
лишків 

Трактор 
МТЗ-80/82 

Обприскувач 
ОП-2000 

549,5 125 - 4049,5 

Дискування стерні 
Трактор  
кл 3 кН 

Дискатор, ши-
рина 4 м 

549,5 225 - 6849,5 

Посів+ насіннєвий ма-
теріал, з розрахунку 
200 кг/га 

Трактор кл 
1,4 - 3 кН 

Зернова 
сівалка 

227,5 100 - 
3027,5+ 
75000,0 

Осіннє боронування у фазі 
«кущіння» 

Трактор кл 
1,4 кН 

Борона  
БПН-15 

140,0 125 - 3640,0 

Осіннє підживлення 
біопрепаратом 

Трактор кл 
1,4 кН 

Обприскувач 
ОП-2000 

227,5 125 10000,0 13727,5 

Весняне боронування 
Трактор кл 

1,4 кН 
Борона  
БПН-15 

140,0 125 - 3640,0 

Весняне підживлення 
біопрепаратом у фазі 
«вихід у трубку» 

Трактор кл 
1,4 кН 

Обприскувач 
ОП-2000 

143,5 125 10000,0 13643,5 

Збирання врожаю 
GLAAS 

або аналог 
 1750,0 200 - 7350,0 

Виробнича собівартість 130927,5 

Непередбачені витрати (20 %) 10549,9 

Повна собівартість 141477,4 

Примітка. Ціни актуальні на липень 2021 р.: дизельне пальне – 28 грн/л; насіння полби звичайної 
сорту Голіковська – 15000 грн/т. 

Загальні виробничі витрати за третій рік бу-
дуть складати 141,5 тис. грн (5,7 тис. грн/га), з 
урахуванням непередбачених витрат (20 %). При 

цьому не були враховані витрати на інспекцію та 
сертифікацію. У структурі витрат найбільша час-
тина 57,3 % – витрати на насіння, що обумовлено 



14 Екологізація сільсьгосподарського виробництва: технологія… 

 Ecologization of the agricultural production: technology … 

 
 

 

© Т.О. Чайка, І.В. Короткова, В.Ю. Крикунова, 2022 

© T. О. Chaika, I. V. Korotkova, V. Yu. Krykunova, 2022 

 

нормою висіву, як у випадку з житом озимим. Ви-
трати на дизельне пальне складають 1150 л, що 
за даними табл. 1 і 2 незначно більше за витрати 
на вирощування жита озимого (1000 л) та гірчиці 
(1025 л). При цьому їх частка складає 24,6 % від 
повної собівартості з урахуванням двох операцій 
з підживлення біопрепаратами (табл. 3). Врахо-
вуючи, що витрати на заробітну плату в абсолю-
тному значенні знаходяться в межах попередній 
операцій з вирощування жита озимого 
(3,0 тис. грн, табл. 1) та гірчиці (4,5 тис. грн, табл. 
2), їх частка в повній собівартості є незначною – 
3,7 тис. грн від 141,4 тис. грн або 2,8 % (табл. 3, 
рис. 4).  

Потенційна урожайність полби звичайної 
сорту Голіковська складає 5,0 т/га, тоді як реа-
льна – 4,0 т/га, саме її ми використаємо в розра-
хунках. За нашими дослідженнями, вартість орга-
нічної полби звичайної на вітчизняному ринку ко-
ливається в межах 260 грн/кг. Тож, якщо, як й у 
випадку з органічною гірчицею зменшити ціну на 
60 % (враховуючи, що попит на неї обмежений і 
щоб пришвидшити її реалізацію), то виручка від 
реалізації 100 т органічної пшениці полби за ці-
ною 104 грн/кг може становити 10400,0 тис. грн. 

 

 
 

Рис. 4. Структура виробничих витрат виро-
щування полби звичайної із застосуванням 

органічних стандартів, % 
 

Таким чином, доцільно оцінити ефективність 
вирощування органічної продукції за наведеними 
даними за всі три роки, щоб довести ефектив-
ність переходу від традиційного сільського госпо-
дарства до органічного з економічної точки зору 
(табл. 4). 

Таблиця 4. Розрахунок ефективності  
вирощування гірчиці та полби звичайної  
за органічними стандартами за три роки  

в умовах Лісостепу України 

Статті вит-
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Повна 
собівартість 
вироб-
ництва, грн 

112339,0 63372,0 141477,4 

Витрати на 
інспекцію та 
серти-
фікацію, грн 

15000,0 15000,0 15000,0 

Ціна про-
дукції, грн/т  

- 
48000,0 104000,0 

Виручка від 
реалізації, 
грн 

- 
2400000,0 10400000,0 

Прибуток/ 
збиток, грн  

-
127339,0 

2321628,0 10243522,6 

Примітки. У повну собівартість виробництва 
не включено податкові платежі, амортизацію й 
оренду, оскільки вони є індивідуальними і не 
підлягають усередненню.  

Наведені розрахунки показують, що в перший 
рік виробник буде мати лише фінансові витрати у 
розмірі 127,3 тис. грн, тоді як прибуток за насту-
пні два роки складатиме 12565,1 тис. грн, що по-
вністю покриває витрати за всі роки. Окрім того, 
чистий прибуток за другий рік перевищує витрати 
у 29,6 рази, а за третій рік – у 65,5 рази, що свід-
чить про високу ефективність вирощування гір-
чиці та полби звичайної за органічними стандар-
тами навіть з урахуванням відсутності прибутку 
за перший рік. При цьому, запас фінансової міц-
ності у розмірі 12437,8 тис. грн дозволяє повні-
стю покрити не враховані нами постійні витрати 
(плату за оренду, податки тощо). 

Доцільно також зазначити, що ціни на органі-
чну продукцію на міжнародних ринках дещо вищі 
за вітчизняні, оскільки здорове харчування наразі 
користується великим попитом і має стабільну 
динаміку до зростання. А збільшуючи площі сіль-
ськогосподарських угідь під органічним сільським 
господарством, можна забезпечити більший асо-
ртимент органічної продукції, (наприклад, пше-
ниця, соя, гречка тощо). Окрім того, сьогодні існує 
вже достатньо виробників органічної сільськогос-
подарської продукції майже в усіх областях Укра-
їни, досвід яких можна наслідувати заради змен-
шення негативного впливу на навколишнє приро-
дне середовище та забезпечення сучасного й 
майбутнього покоління здоровими продуктами 
харчування. 
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Висновки 
У результаті проведеного дослідження нами 

зроблено наступні висновки: 
1. Впровадження органічного землеробства 

на цілинних землях дозволяє отримувати сільсь-
когосподарську продукцію зі статусом «органі-
чна» вже на другий рік за умови дотримання всіх 
вимог і стандартів органічного виробництва.  

2. Використання жита озимого, як сидеральної 
культури, дозволяє підвищити родючість ґрунту та 
покращує його структуру, позитивно впливає на 
розвиток ґрунтових мікроорганізмів, покращує фі-
тосанітарний стан посівів і забезпечує ефективну 
боротьбу з бур’янами тощо. Дана культура є ефе-
ктивним  попередником, що створює передумови 
для потенційно можливої врожайності  органічних 
гірчиці та полби звичайної, особливо з урахуван-
ням обробки насіння УФ-С променями. 

3. Правильний вибір сортів жита озимого, гір-
чиці та полби дозволяє підвищити еколого-еконо-
мічні вигоди від їх вирощування (зростання родю-
чості ґрунту та врожайності) та зменшити еконо-
мічні витрати (скорочення обсягу використання 
біопрепаратів та технологічних операцій з обро-
бітку ґрунту).  

 4. Вирощування гірчиці та полби звичайної 
за органічними стандартами на площі 25 га в умо-
вах Лісостепу України потребує фінансування у 
розмірі 63,4 тис. грн (2,5 тис. грн/га) та 
141,5 тис. грн (5,7 тис. грн/га) відповідно, тоді як 
виручка від їх реалізації зі статусом «органічна 
продукція» на вітчизняному може становити 
2400 тис. грн і 10400 тис. грн, відповідно.  

5. Економічна ефективність вирощування гір-
чиці та полби звичайної за органічними стандар-
тами протягом трьох років в умовах Лісостепу Ук-
раїни підтверджується запасом фінансової міц-
ності у розмірі 12437,8 тис. грн, враховуючи від-
сутність прибутку у першій рік дослідження. 

6. Вихід виробників органічної сільськогоспо-
дарської продукції на зовнішні ринки збуту дозво-
лить збільшити їх прибутки, що дасть можливість 
для їх використання на внутрішньому ринку, який 
характеризується ще недостатньою обізнаністю 
споживачів щодо переваг такої продукції та обме-
женим платоспроможним попитом та відобра-
зиться на її вартості. Збільшення же чисельності 
виробників органічної продукції та її обсягів на вну-
трішньому ринку зроблять її більш доступною для 
вітчизняних споживачів, що сприятиме зростанню 
попиту на таку продукцію й забезпечить екологіза-
цію сільськогосподарського виробництва. 
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Аннотация 

Экологизация сельскохозяйственного производства: 
технология выращивания горчицы и полбы обычной (Triticum dicoccum 

(Schrank) Schuebl) по органическим стандартам в условиях Лесостепи Украины 

Т. А. Чайка, И. В. Короткова, В. Ю. Крикунова 

В данном исследовании приведена технология выращивания горчицы и полбы обычной по органи-
ческим стандартам в условиях Лесостепи Украины в течение трех лет на целинных землях. Цель статьи 
– обоснование экономической эффективности и экологической целесообразности сельскохозяйствен-
ного производства в условиях Лесостепи Украины путем внедрения органических стандартов земледе-
лия на примере севооборота рожь озимая – горчица – полба обычная. Анализ организационно-агроно-
мических аспектов и эколого-экономической эффективности применения органических стандартов для 
выращивания горчицы и обыкновенной полбы проведен по итогам авторского исследования на при-
мере прогнозных технологических карт и экономических расчетов для сельскохозяйственных произво-
дителей Лесостепи Украины. 

Установлено, что при соблюдении требований органических стандартов на целинных землях 
можно получить сельскохозяйственную продукцию со статусом «органическая» уже на второй год. В 
предложенном севообороте рожь озимая – горчица – полба обыкновенная, рожь озимая выполняет 
роль сидерата, а горчица и полба обыкновенная уже являются органическими продуктами. Нашими 
теоретическими расчетами определено, что выращивание горчицы и полбы по органическим стандар-
там на площади 25 га в условиях Лесостепи требует финансирования в размере 63,4 тыс. грн 
(2,5 тыс. грн/га) и 141,5 тыс. грн (5, 7 тыс. грн/га) соответственно. Доход от реализации этих продуктов 
со статусом «органическая продукция» на отечественном рынке может составить 240 тыс. грн и 
1045,1  тыс. грн  соответственно. Расчет экономической эффективности выращивания горчицы и полбы 
обычной по органическим стандартам за три года в условиях Лесостепи Украины свидетельствует об 
их общей эффективности, несмотря на то, что в первый год были только финансовые затраты, и запас 
финансовой прочности составил 12437,8 тыс. грн . 

Впервые предложена и обоснована по эколого-экономическим и организационно-агрономическим 
параметрам технология выращивания сельскохозяйственных культур согласно органическим стандар-
там в севообороте рожь озимая – горчица – полба обычная в условиях Лесостепи Украины. Практиче-
ская значимость основных результатов исследования состоит прежде всего в эколого-экономическом 
обосновании целесообразности экологизации сельскохозяйственного производства путем внедрения 
органических стандартов земледелия в условиях Лесостепи Украины и в рекомендациях по выбору 
сортов сельскохозяйственных культур в зависимости от их характеристик и значения в севообороте. 
Кроме того, целесообразность распространения органического земледелия на территории Украины 
обуславливает возможность адаптации предлагаемых технологий к условиям других агроклиматиче-
ских зон. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, севооборот, экологизация, плодородие 
почв, рожь озимая, горчица, полба обычная, экономическая эффективность. 
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Abstract 

Ecologization of the agricultural production:  
technology of the mustard and Triticum dicoccum (Schrank) schuebl wheat  
cultivation according to organic standards in the Forest-steppe of Ukraine 

T. О. Chaika, I. V. Korotkova, V. Yu. Krykunova 

This study provides the technology of the mustard and Triticum dicoccum wheat cultivation according to 
organic standards in the Ukraine Forest-Steppe conditions for three years on virgin lands. The article aim is to 
substantiate the economic efficiency and ecological feasibility of agricultural production in the Ukraine Forest-
Steppe by introducing the organic farming standards using the example of winter rye - mustard - Triticum 
dicoccum wheat crop rotation. The analysis of the organizational and agronomic aspects and the ecological 
and economic efficiency of the organic standards application for the mustard and Triticum dicoccum wheat 
cultivation was carry out based on the author's research results using the example of the forecast technological 
maps and economic calculations for agrarians of the Ukraine Forest-Steppe region.  

It has been established if the requirements of organic standards on virgin lands are met the agricultural 
products with the “organic” status can be obtained in the second year. In the proposed winter rye - mustard - 
Triticum dicoccum wheat crop rotation, the winter rye is green manure, and mustard and Triticum dicoccum 
wheat are already organic products. Our theoretical calculations have established when the mustard and the 
Triticum dicoccum wheat cultivation according to organic standards on an area of 25 ha in the forest-steppe 
region needs financing in the amount of 63,4 thousand UAH (2,5 thousand UAH/ha) and 141,5 thousand UAH 
(5,7 thousand UAH/ha), respectively. The income from that products sale in the status of "organic products" in 
the domestic market may amount to 240 thousand UAH and 1045,1 thousand UAH, respectively. The eco-
nomic efficiency calculation of growing mustard and Triticum dicoccum wheat according to organic standards 
for three years in the Forest-steppe conditions shown to their overall efficiency, since in the first year there 
were only financial costs, but the financial strength was 12437,8 thousand UAH. 

For the first time, the agricultural crops growing technology according to organic standards in the winter 
rye - mustard - Triticum dicoccum wheat crop rotation in the Ukraine Forest-steppe conditions was proposed 
and substantiated on the basis of ecological-economic and organizational-agronomic parameters. 

The practical significance of the main study results is primarily in the ecological and economic substantiation 
of the environmental feasibility of agricultural production by introducing organic farming standards in the Ukraine 
Forest-Steppe and in recommendations for the choice of the agricultural crops cultivars depending on their char-
acteristic and significance in the crop rotation. In addition, the organic farming feasibility on the Ukraine region 
makes it possible to adapt the proposed technologies to the conditions of other agro-climatic zones. 

Keywords: organic farming, crop rotation, ecologization, soil fertility, winter rye, mustard, Triticum dicoc-
cum wheat, economic efficiency. 
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