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ВСТУП 

Збільшення валового виробництва якісного зерна озимих культур є 

основною задачею сучасного аграрного комплексу України. Тому, їх 

урожайність, валові збори, зокрема пшениці озимої, забезпечують не лише 

стабільний розвиток усього сільськогосподарського виробництва, а і 

продовольчу безпеку держави.  

Актуальність теми. Збільшення виробництва якісного зерна озимих 

культур є основним завданням аграрного комплексу України. Їх валові збори, 

зокрема пшениці озимої, забезпечують не лише стабільний розвиток усього 

сільськогосподарського виробництва, а й продовольчу безпеку держави.  

В умовах сучасного землеробства виробництво зерна поки що 

залишається нестабільним за роками. Розроблені раніше технології 

вирощування озимих культур на даний час, при суттєвих змінах погодно-

кліматичних та ринкових умов не завжди себе виправдовують. У зв’язку з 

реформуванням аграрного сектору економіки, практично повної відсутності 

органічних та недостатній кількості мінеральних добрив, порушенням 

структури посівних площ та науково обґрунтованих технологій при 

вирощуванні озимих культур після різних, нетрадиційних попередників 

(соняшник, ріпак, стерня ярих зернових і круп’яних культур), призводить, як 

правило, до значного недобору врожаю зерна, розповсюдженню шкідників, 

хвороб та забур’яненості посівів. 

Для вирішення цієї проблеми важливе значення має вирощування 

пшениці з застосуванням сучасних інноваційних технологій, які б повною 

мірою відповідали зональним умовам та забезпечували одержання високих і 

сталих врожаїв. Тому, поставлені на вивчення питання стосовно 

особливостей формування зернової  продуктивності пшениці озимої  з 

використанням капустяних та бобових культур на сидерат є  недостатньо 

дослідженими для північного Степу  України та актуальними. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались в лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут зернових 

культур НААН і є складовою частиною державної ПНД 11 "Зернові 

культури" (2011–2014 рр.)  відповідно до завдання "Розробити наукові 

основи підвищення ефективності використання озимих зернових культур з 

високою екологічною адаптивністю та технологічним забезпеченням 

режимів енергозбереження і відновлення родючості ґрунтів в зоні Степу"          

(№ державної реєстрації 0111U004705). 

Мета і задачі дослідження.  Мета досліджень полягає у вивченні 

особливостей формування зернової продуктивності пшениці озимої при 

використанні озимих капустяних та бобових культур (ріпак, гірчиця та вика) як 

сидератів.  

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі: 

         - визначити вплив сидеральних культур на ріст та розвиток рослин пшениці 

озимої за різних строків сівби; 

         - оптимізувати рівень мінерального живлення рослин пшениці озимої 

при використанні сидеральних культур; 

         - дослідити водний і поживний режим ґрунту, врожайність та якість 

зерна пшениці озимої; 

 - визначити економічну ефективність вирощування пшениці озимої 

після сидеральних культур. 

          Об’єкт дослідження: процеси росту та розвитку рослин пшениці 

озимої та закономірності формування врожайності і якості зерна залежно від 

використання сидеральних культур. 

Предмет досліджень: пшениця озима, строки сівби, мінеральні 

добрива, озимі культури на сидерат – ріпак, гірчиця, вика. 

Методи досліджень. Наукові методи аналізу і синтезу: польового, 

експерименту, лабораторний, порівняльний, гіпотез, моделювання, 

статистичний та розрахунковий методи. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблені 

агротехнічні прийоми вирощування пшениці озимої на зерно після озимих 

капустяних та бобових культур, як сидератів; з'ясована їх роль у формуванні 

зернової продуктивності культури порівняно з чорним паром в умовах 

північного Степу України. 

Визначено оптимальний рівень мінерального живлення та строки сівби 

пшениці озимої при її вирощуванні після озимих капустяних та бобових культур 

(ріпак, гірчиця та вика). Досліджено водний і поживний режим ґрунту, 

особливості формування врожайності та якості зерна, надано економічну 

оцінку ефективності вирощування пшениці озимої після сидеральних 

культур. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

забезпечують в умовах північного Степу отримання від 6,1 до 6,5 т/га зерна 2–3 

класу якості, які перевірені у виробничих умовах ДП ДГ «Дніпро» і впроваджені 

в господарствах Дніпропетровського, Пятихатського, Криничанського, 

Солонянського  районів Дніпропетровської області на загальній площі 30 тис. га. 

Економічний ефект при впровадженні склав 382–468  грн./га. 

Основні матеріали досліджень були використані при розробці 

зональних рекомендацій по вирощуванню пшениці озимої в умовах Степу 

України протягом 2013–2017 рр.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

здобутком автора. За його участі розроблена робоча програма, виконані 

польові та лабораторні досліди, здійснений літературний пошук і аналіз 

наукового матеріалу, проведено обґрунтування та узагальнення одержаних 

результатів, сформовані основні положення дисертаційної роботи, написані 

наукові праці. Частка участі автора у сумісних публікаціях становить не 

менш як 80%. 

Апробація результатів досліджень. Основні матеріали дисертаційної 

роботи доповідались на засіданнях Вченої ради ДУ Інститут зернових культур 

НААН України (м. Дніпро, 2012–2015 рр.), на Всеукраїнській науково-
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практичній конференції «Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного 

комплексу України» (м. Дніпро, 2014 р.), на Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України» (м. Дніпро, 2016 р.), на Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах 

змін клімату» (м. Дніпро, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових 

праць, в тому числі 7 у фахових виданнях, з них 2 – в міжнародних, 3 – тези 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 167 сторінок комп’ютерного набору, містить 

46 таблиць, 2 рисунки та 4 додатки, включає вступ, 6 розділів, висновки та 

рекомендації виробництву. Список використаних літературних джерел 

налічує 276 найменувань, з яких 51 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

 

Пшениця озима – головна зернова культура степової зони України. За 

валовими зборами зерна вона займає провідне місце в регіоні та має велике 

народногосподарське значення.  

Зерно пшениці озимої є високоліквідним товаром і користується 

великим попитом у багатьох країнах світу. Саме тому, збільшення обсягів 

його виробництва в Україні є пріоритетним напрямом, оскільки може 

слугувати надійним джерелом одержання грошових коштів від реалізації 

зернової продукції. Підвищення врожайності пшениці озимої дозволяє не 

тільки істотно покращити економічний стан сільськогосподарських 

підприємств, але й підвищити продовольчу безпеку держави [1–7]. 

Порівняльний аналіз продуктивності озимої та ярої пшениці свідчить, 

що більш врожайними в умовах північного Степу України є озима культура. 

Це простежується в дослідах по всіх попередниках і строках сівби. Так, 

наприклад, після соняшнику як одного з головних попередників для озимини 

в останні роки, урожайність пшениці озимої перевищувала врожайність 

пшениці ярої у три рази [8]. 

Трансформація кліматичних умов в бік потепління спричинила 

необхідність перегляду ефективності існуючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. Для вирішення цього питання окремими 

вченими було запропоновано проведення комплексу екологічних та 

біологічних досліджень, метою яких є визначення та оцінка впливу на 

структуру агроценозу обумовлених змінами в кліматі загроз [9].  

Вирощування пшениці озимої потребує виконання цілого комплексу 

технологічних операцій. Недотримання окремої ланки технологічного 

процесу може призвести до істотного зниження зернової продуктивності 
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рослин. Саме тому, вчасне виконання всього переліку технологічних 

операцій є обов’язковим. Першочергового значення в умовах степової зони 

України набуває застосування заходів з накопичення і збереження запасів 

вологи в ґрунті, раціонального використання хімічних засобів захисту 

рослин, добрив, рістрегулюючих речовин тощо [10–13].  

За даними науково-дослідних установ генетичний потенціал сучасних 

сортів пшениці озимої є достатньо високим. Разом з тим, у виробничих 

умовах він реалізується не повністю, що свідчить про наявність 

невикористаного врожайного резерву у культури.  Підвищення зернової 

продуктивності пшениці є можливим за рахунок впровадження  зональних 

інтенсивних технологій вирощування, розроблених з урахуванням ґрунтово-

кліматичних умов, сортів та попередників.  

Створюючи різні умови для вегетації рослин в агроценозі, зокрема 

регулюючи поживний та водний режим, технології вирощування пшениці 

озимої мають істотний вплив на розміри урожайності та якість зернової 

продукції [14–17].  

Вивчення ефективності технологій вирощування пшениці озимої вже 

тривалий час ведеться вченими багатьох науково-дослідних установ України. 

В результаті проведених досліджень науковцями розроблено технології, що 

передбачають різні рівні виробничих витрат і дозволяють отримати 

неоднаковий за розміром врожай зерна та якість зернової продукції [18–24].  

Максимальну зернову продуктивність пшениця озима забезпечує при її 

вирощуванні за інтенсивною технологією [25, 26].  

Сучасні інтенсивні технології вирощування пшениці озимої поряд з 

традиційними технологічними елементами передбачають застосування нових 

високоефективних макро- та мікродобрив [27].  

Серед факторів, які здійснюють вплив на ріст та розвиток рослин 

пшениці озимої одним з найбільш вагомих є попередник. Визначаючи 

водний, поживний, фітосанітарний режими пшениці озимої попередники 

впливають на зернову продуктивність культури  [28–32]. 
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Пшениця озима є вимогливою до попередників. Глибоке вивчення 

широкого спектру попередників пшениці озимої вже ведеться протягом 

останніх 30–40 років. Вивчалися стерньові, баштанні, овочеві, просапні та 

зернобобові культури [33, 34].  

Пшениця здатна формувати високу врожайність за умови розміщення її 

посівів по кращих попередниках [35, 36].  

Для степової зони України характерною особливістю є випадання 

недостатньої кількості атмосферних опадів, а також нерівномірний їх 

розподіл протягом періоду вегетації пшениці озимої. Саме тому, найкращими 

попередниками пшениці озимої є культури, які після збирання залишають у 

ґрунті достатні запаси продуктивної вологи. Багато науковців вказують на 

створення найкращих умов зволоження по чорних та зайнятих парах [37, 38]. 

Деякі вчені зазначають, що одержання високої урожайності зерна, на 

рівні 6,0–7,0 т/га з високими показниками якості, є можливим лише при 

розміщенні пшениці озимої по чистому пару [39].  

При вивченні впливу попередників (чистий пар, горох, кукурудза на 

силос) на врожайність та якість зерна було встановлено, що найвищу 

врожайність (4,85–6,25 т/га) та в умовах Полтавської області сорт пшениці 

озимої Вдала формував по чистому пару. За сівби після кукурудзи на силос 

урожайність була найнижчою (4,06–5,65 т/га). Найкраще за якістю зерно 

одержали по паровому попереднику, найменш якісне – після гороху [40]. 

Частка зернових культур в загальній структурі посівних площ останнім 

часом має тенденцію до зростання, що, безумовно, впливає на рівень 

зернової продуктивності озимини. В середньому за чотири роки досліджень 

найвищу врожайність (6,01 т/га) було одержано у ланці з насиченням 

зерновими на 50%. За насичення  сівозміни зерновими на 75% у ланках після 

гороху врожайність склала 5,86–5,91 т/га, у ланках після гречки і ячменю 

ярого спостерігали зниження урожайності озимини, відповідно, на 0,63–0,68 

т/га та 0,87–0,92 т/га [41].  

В зв’язку з трансформацією структури посівних площ, обумовленою 
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збільшенням посівних площ під соняшником, пшеницю озиму в сівозміні все 

частіше розміщують по цьому попереднику. Для цього використовують 

ранньостиглі гібриди соняшника, які дозволяють звільнити поле для сівби 

пшениці озимої ще на початку вересня.  

Вчені з Інституту сільського господарства степової зони зазначають, 

що збільшення концентрації соняшника у сівозмінах приводить до 

погіршення економічних показників виробництва всіх культур, які 

знаходяться в ареалі його післядії. З метою оптимізації сівозмін в зоні Степу 

науковці вказують на необхідність наявності в ній частки чорних парів – 10–

15%, соняшника – 10–12%, зернових і зернобобових культур – 70–75%, 

озимих культур – 30–35%, при цьому співвідношення між озимою і ярою 

групами має становити 50 : 50% [42]. 

При вирощуванні пшениці озимої після непарових попередників, 

зокрема після соняшника, запаси вологи та поживних речовин, здебільшого, 

є обмеженими. Проведення азотних підживлень на таких посівах дозволяє 

істотно поліпшити умови росту та розвитку рослин пшениці озимої, 

особливо актуальним це є в сівозмінах, де органічні добрива вносяться у 

недостатній кількості [43, 44]. 

Непарові попередники пшениці озимої між собою істотно різняться, 

оскільки створюють різні умови для вегетації рослин. Так, в умовах 

південного Степу сівба пшениці озимої після гірчиці ярої за продуктивністю 

мала переваги порівняно зі стерньовим попередником. Найвищу врожайність 

зерна було одержано при внесенні мінеральних добрив за схемою: N60P60K30 в 

передпосівну культивацію + N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 локально. 

Рівень зернової продуктивності при цьому становив після стерньового 

попередника 2,91 т/га, після гірчиці ярої – 3,25 т/га [45]. 

Добрими попередниками озимини є сидеральні культури, які 

дозволяють пшениці озимій сформувати врожай за розмірами вищий, ніж 

при вирощуванні по інших попередниках [46].  

Використання як попередника пшениці озимої багаторічних бобових 
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трав за двохукісного використання травостою забезпечувало в умовах 

Правобережного Лісостепу одержання високих врожаїв якісного зерна на 

рівні 4,5–4,8 т/га [47]. 

Найбільшу кількість зерен у колосі, а також масу зерна з колоса 

рослини пшениці формували за сівби після гороху, найменшу – після 

соняшника. При цьому максимальну врожайність сорти Володарка і 

Землячка формували за сівби після гороха – 9,82 та 9,52 т/га відповідно. За 

фізичними показниками якості (маса 1000 зерен і натура) найбільш якісне 

зерно було отримано у сорту Землячка, а за скловидністю – у сортів 

Володарка та Добірна [48]. 

В умовах західного Лісостепу кращими попередниками пшениці 

озимої, на думку П. І. Бойка та М. Г. Фурманця є ріпак озимий і кукурудза на 

силос, які за роки досліджень забезпечували формування врожайності 

озимини на рівні 5,42 і 5,48 т/га відповідно. За розміщення пшениці озимої у 

сівозміні після пшениці її зернова продуктивність складала 3,74 т/га, після 

ячменю ярого – 4,50 т/га, після вівса – 4,79 т/га [49]. 

А. О. Бабич вказує, що в зоні Лісостепу при вирощуванні за 

ресурсозберігаючою технологією найкращим попередником пшениці озимої 

є багаторічні бобові трави. При цьому автор зазначає про  більше 

накопичення азоту, підвищення біологічної активності ґрунту та зменшення 

забур’яненості у таких посівах [50].  

За умови використання на зелений  корм і силос добрим попередником 

пшениці озимої є кукурудза, під яку вносили органічні добрива, однак 

головним її недоліком є пізнє звільнення поля, що негативно позначається на 

якості обробітку ґрунту [51].  

Вітчизняні вчені вказують на різну залишкову кількість елементів 

мінерального живлення у ґрунті після різних попередників [52, 53].  

Попередники здатні забезпечувати різну ефективність внесення 

азотних добрив у посівах озимини. С. І. Кудря, М. К. Клочко та Н. А. Кудря 

зазначають, що підживлення пшениці озимої азотом (N30) було ефективним 
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за вирощування озимини по усіх попередниках (чорний пар, горох, соя, вико-

вівсяна суміш, чина, кукурудза на силос), однак вищу врожайність та  

окупність урожаєм азоту відмічали по чорному пару [54]. 

Пшениця озима є вибагливою до вологи. Вітчизняні вчені у своїй 

публікації стверджують, що озимина, маючи коефіцієнт водоспоживання 

близько 100 на формування високого врожаю зерна витрачає до 5–6 тис. м
3
 води, 

у тому числі від початку вегетації навесні – до 4 тис. м
3
 води. Вирощування 

пшениці озимої доволі прибутково проводити в рисових чеках [55]. 

В умовах трансформації гідротермічних умов в сторону потепління 

важливого значення набуває створення високопродуктивних посухостійких 

сортів і гібридів [56].  

Останніми роками спостерігається істотне зниження кількості 

органічної речовини в ґрунті, що пояснюється тривалим недовнесенням 

органіки та  щорічним інтенсивним обробітком. На поповнення органічної 

речовини позитивно впливає використання зелених добрив – сидератів, які за 

дією на ґрунт прирівнюються до внесення середніх доз гною [57, 58]. 

Відсутність внесення органічних добрив знижує ефективність 

застосування мінеральних добрив на чорноземних ґрунтах [59, 60].  

За даними вчених природна мікрофлора ґрунту чорноземної зони 

України здатна мінералізувати до 40 кг/га азоту. За цих умов на кожен 

кілограм  азоту мікрофлора витрачає 100 кг органічних речовин ґрунту [61, 

62]. 

Головним критерієм вибору рослин в якості сидерату є швидка 

мінералізація при заробці їх у ґрунт, що дозволить забезпечити культури 

сівозміни основними поживними елементами [63, 64, 65]. 

 Найбільш цінними для сидерації є бобові культури. Рослини люцерни 

здатні фіксувати з повітря 200–500 кг/га азоту, конюшини – 150–300 кг/га, 

багаторічного люпину – 250–400 кг/га, однорічного люпину – 150–200 

кг/га, буркуну білого – 200–300 кг/га, однорічних бобових – до 150 кг/га. 

Рівень накопичення бобовим сидератом біологічного азоту в ґрунті 
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визначається фазою розвитку рослин на час їх заорювання. Так, в 

центральній і північно-східній частинах Білорусі при заорюванні 

багаторічного люпину 10 травня він становив 102 кг/га, а при заорюванні 

1–5 червня – 285 кг/га [66].  

Сидеральні культури здійснюють різний вплив на ґрунт, бобові 

сидерати – підвищують вміст азоту, капустяні – покращують структурний стан 

верхнього шару. При виборі сидеральної культури вчені рекомендують 

керуватися зазначеними параметрами та вартістю посівного матеріалу [67, 68].  

 Кількість сформованої сидератами надземної маси відіграє важливу 

роль у забезпеченні елементами живлення наступної культури в сівозміні. 

Зарубіжні вчені у своїх наукових працях зазначають, що при заорюванні 18 

т/га люпину приріст урожайності жита становив 77% порівняно з варіантами, 

де кількість заробленої зеленої маси сидерату складала 9 т/га [69]    

В Європейських країнах на зелене добриво використовують близько 

тридцяти різних культур. Серед них широким попитом користуються суміші вики 

озимої та жита, гороху і вівса, пелюшки, вики ярої і ріпаку, вики ярої і вівса [70]. 

Застосування сидератів покращує біологічну активність ґрунту у сівозміні 

[71]. 

Сидеральні пари є ефективним прийомом біологічного відновлення 

гумусу [72, 73].    

Вивченню питання накопичення гумусу під впливом сидерації приділяли 

увагу багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. У своїх наукових працях 

вони зазначають, що застосування зеленого добрива протягом 25 років у Баварії 

(ФРН) підвищувало вміст гумусу від 2,3 до 2,8% [241].  

Для рослин проміжних культур характерне вузьке співвідношення 

вуглецю до азоту, яке здебільшого, знаходиться в межах 10:1 – у надземної 

маси та 17–20:1 – у коренів. Використання післяжнивних культур в якості 

органічного добрива сприяє зниженню зазначеного  співвідношення в усій 

масі рослинних решток, що потрапили до ґрунту. З цієї причини доцільним  

може бути заорювання соломи сумісно з післяжнивною культурою [242, 243]. 
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Деякі вчені зазначають про те, що для забезпечення бездефіцитного 

балансу гумусу щорічна норма органічних добрив має складати 7 т/га [244]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені зазначають, що сидеральні культури 

здійснюють протиерозійний вплив на ґрунт, повністю або частково 

перешкоджаючи змиву талими і зливовими водами ґрунту та гумусу [245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255].  

Сидерати позитивно впливають на фітосанітарний стан посівів 

сільськогосподарських культур у сівозміні, зокрема сприяють зниженню 

забур’яненості полів та зменшенню хвороб і шкідників [256, 257, 258].  

Про позитивний вплив сидеральних попередників на урожайність 

пшениці озимої у своїх наукових працях зазначають також інші вітчизняні 

вчені [259, 260, 261, 262]. 

Одним з найбільш важливих агротехнічних факторів, що здійснюють 

безпосередній вплив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в зоні 

Степу України є строк сівби [263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270].  

Рослини ранніх строків сівби характеризуються формуванням більшої за 

розмірами надземної маси за рахунок чого витрачають більшу кількість води, 

погано переносять умови зимівлі та формують менш якісне зерно [271, 272 ].  

Пшениця озима пізніх строків сівби навпаки, характеризується 

меншою за розмірами надземною масою, використовує воду з ґрунту в 

неповній мірі, недостатньо добре перезимовує і формує недостатньо 

високий врожай зерна [273, 274]. 

Визначення оптимальних строків має визначатися лише шляхом 

проведення досліджень, для кожної ґрунтово-кліматичної зони, з 

врахуванням агротехнічних заходів вирощування, а також біологічних 

особливостей сорту [275, 276].  

Елементи структури врожаю мають істотний вплив на розміри врожаю 

зерна пшениці озимої, про що вказують у своїх працях багато дослідників [74–76].  

Г. П. Жемела та О. А. Кузнєцова зазначають, що незважаючи на 

сформовану більшу кількість продуктивних стебел сортами пшениці озимої 
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Українка Полтавська (472–478 шт./м
2
) та Диканька (477–485 шт./м

2
) 

максимальну врожайність (8,23–9,51 т/га) формував сорт Коломак, за 

рахунок найбільшої кількості зерен в колосі (39–41 шт.) [77]. 

Під час вивчення колекційних сортозразків пшениці озимої різного 

генетичного і еколого-географічного походження були виділені групи сортів, 

які мають чіткі відмінності за генетичним потенціалом урожайності і якості 

зерна [78]. Реалізація генетичного потенціалу сортів зростає з підвищенням 

доз азотного живлення. Для високорослих сортів екстенсивного і 

напівінтенсивного типу з відносно низьким генетичним потенціалом 

продуктивності природний фон родючості ґрунту і низькі дози азотних 

добрив (N30–N60) забезпечують незначний ріст врожайності і достатньо 

високий вміст білка в зерні. Високий вміст білка у високорослих сортів, на 

думку вчених, обумовлений зворотнім біологічним зв’язком продуктивності і 

вмісту білка у зерні [79].  

О. С. Колпакова стверджує, що в умовах південного Степу за умов 

зрошення, короткостеблові сорти пшениці озимої формували урожайність у 

2–3 раза вищу ніж без поливу у роки, несприятливі для вегетації. У 

сприятливі роки приріст врожаю складав 2,4–4,2 т/га [80].  

Олійник К.М. та Давидюк Г.В. зазначають, що найвищу врожайність 

(7,72 т/га) рослини сорту Фаворитка формували за вирощування за 

інтенсивною технологією. У сортів Копилівчанка, Одеська 267 та Смуглянка 

урожайність становила 6,88–7,08 т/га. Сорт Поліська 90, взятий за стандарт у 

досліді, сформував урожайність зерна на рівні 6,25 т/га. Найнижчий рівень 

вмісту білка (10,75%) відмічали у сорту Фаворитка, найвищий (13,2%) – у 

сорту пшениці Панна [81]. 

Вчені вважають, що для своєчасного одержання сходів пшениці озимої 

оптимальні запаси продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту мають 

становити понад 10 мм. Вміст у шарі ґрунту 0–10 см  продуктивної вологи 

менше 5 мм не забезпечує появи сходів рослин [82, 83].  

Деякі дослідники зазначають про зв'язок між вмістом білка в зерні 
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пшениці озимої, що висівається та його польовою схожістю. За результатами 

досліджень, проведених в умовах передгірного Криму встановлено, що 

польова схожість була вищою (74,9%) у насіння з високим (понад 13%) 

вмістом білка в зерні при його загортанні на глибину 6 см, порівняно з 

насінням з меншим (12,2%) вмістом білка. Науковці роблять висновок, що 

насіння пшениці озимої з підвищеним вмістом білка при висіві в сухий ґрунт 

має перевагу за польовою схожістю перед низькобілковим [84]. 

Серед усієї кількості макро- та мікроелементів в найбільшій мірі на 

урожайність зерна, а також на якість зернової продукції впливає азот [85].     

Дефіцит азоту негативно впливає на розвиток рослин пшениці озимої. 

Так, його нестача на III етапі органогенезу обмежує кількість сформованих 

колосків у колосі, на V етапі – кількість квіток у колосі, на VII–IX етапах – 

знижує виповненість та погіршує якість зерна [86]. 

Науковці зазначають, що орієнтовні дози азотних добрив, необхідні для 

отримання врожаю зерна пшениці озимої на рівні 5 т/га, коливаються в 

залежності від типу ґрунту від 40 до 140 кг/га д. р. [87–89]. 

Рівень внесення мінеральних добрив у багатьох країнах світу є 

надзвичайно високим. Так, у Франції, Чехії та Словаччині він перевищує 300 

кг/га поживних речовин, у Японії та Німеччині – понад 400, у Нідерландах – 

понад 700 кг/га д. р. За даними ФАО близько 30% вирощеної у Західній 

Європі продукції отримано за рахунок внесення мінеральних добрив. 

Азотним добривам у підживленні належить особливе місце [90]. 

Беручи до уваги той факт, що дослідження з визначення оптимальних 

доз і строків внесення азотних добрив у світі ведуться вже тривалий час, 

конкретних параметрів застосування азоту при вирощуванні озимини, на 

жаль, на даний період ще не встановлено.  

Разом з тим, багато вчених вказує на зростання урожайності пшениці 

озимої від застосування азотних добрив у своїх дослідах [91–96].   

При цьому, внесення невисоких доз азоту сприяє росту розмірів 

врожаю зерна і є економічно виправданим, а застосування високих доз 
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азотних добрив (180–240 кг/га) з економічної точки зору не завжди є 

доцільним [97, 98]. 

Характер та спрямованість процесів формування надземної маси 

пшениці озимої в умовах зони Степу залежить від дози добрив. 

Експериментальним шляхом доведено, що залежно від рівня мінерального 

живлення суттєво змінювалася також морозостійкість рослин пшениці [99].  

Для підвищення урожайності та поліпшення показників якості зерна 

пшениці озимої дослідники вказують на необхідність застосування 

оптимальних доз і удосконалення системи внесення азотних добрив у 

відповідності з фізіологічними особливостями споживання азоту культурою. 

Встановлено, що 41% від загальної кількості спожитого азоту пшениця 

споживає на початку фази виходу рослин в трубку, 18% – до фази колосіння, 

12% – до цвітіння та 29% – до фази повної стиглості.  

У більшості європейських країн, де висівають озиму пшеницю, 

технологія її вирощування передбачає підживлення азотом у три етапи: на III, 

IV, VII–IX етапах органогенезу [100–102].   

Дослідженнями з оптимізації азотного живлення та вивчення його 

впливу на урожайність пшениці озимої, які проводились M. Ruszkowski, M. 

Iwanejko, W. Zmiany відмічено зростання ефективності застосування азотних 

добрив при оптимальному забезпеченні рослин калієм та фосфором [103].  

Наукова робота з визначення оптимальних доз внесення азотних 

добрив для різних сортів пшениці озимої інтенсивно ведеться у різних 

країнах світу [104]. Так, дослідники з Аргентини вказують на здатність 

азотних добрив регулювати вміст азоту в рослинах пшениці та у ґрунті, на 

інтенсивність його поглинання і характер розповсюдження у фазі повної 

стиглості культури. Підживлення пшениці озимої азотом на пізніх етапах 

органогенезу сприяє зростанню вмісту даного елемента у зерні рослин [105]. 

Аналогічні результати досліджень були отримані у інших європейських 

країнах, зокрема у Іспанії [106] та Німеччині [107]. Ці вчені вказують на те, 

що підживлення озимини у більш пізні етапи органогенезу в більшій мірі 
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впливають на показники якості зерна, ніж на розміри врожаю. Так, вміст 

білка під час проведення ними досліджень за рахунок підживлення посівів 

азотом зростав з 13,6 до 14,2%.  

G. Spielhaus, який проводив дослідження з визначення ефективності 

азотних підживлень встановив, що в умовах Німеччини оптимальна загальна 

доза азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої по непарових 

попередниках становить 50–60 кг/га, за розміщення посівів по чорному пару – 

130 кг/га [108].  

Механізм ефективності проведення азотних підживлень Н. Н. 

Семененко пояснює тим, що за роздрібного внесення добрив коефіцієнт 

використання азоту був на 9–12% вищим [109].  

Ефективним агрозаходом є підживлення посівів озимини азотом рано 

навесні. Це обумовлено тим, що завдяки своїм фізіологічним особливостям 

розвитку рослини пшениці розпочинають ростові процеси ще за  

температури ґрунту близько + 4°С, коли мікробіологічна активність ґрунту є 

надзвичайно низькою. Оскільки надходження азоту з ще недостатньо 

прогрітого ґрунту в цей час є неможливим, єдиним джерелом надходження 

цього елемента можуть бути лише азотні добрива.  

Вченими з Німеччини встановлено, що для одержання 1 т зерна 

пшениці озимої з високими показниками якості необхідно внести 25 кг/га д.р. 

азоту [110, 111].  

Підживлення озимини азотними добривами навесні позитивно впливає 

на розвиток рослин, зокрема, сприяє прискореному відростанню листково-

стебельної маси після перезимівлі, формуванню додаткової кількості пагонів 

кущіння, площі листкової поверхні, розвитку кореневої системи. 

У науковій літературі строки застосування азотних добрив вказуються 

різні. Так, В. В. Церлинг зазначає про проведення першого підживлення у фазі 

2-3-х листків [112]. Інші вчені вказують, що за умови загальної невеликої дози 

азоту  підживлення озимини доцільно проводити  прикореневим способом 

дозою N30-35 після відновлення весняної вегетації [113]. 
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Час відновлення весняної вегетації має істотний вплив на норму 

внесення азотних добрив. Норму азоту можна зменшувати за раннього 

відновлення вегетації, оскільки при цьому навіть слабо розвинені з осені 

рослини мають змогу в достатній мірі розкущитися та відновити надземну 

масу після перезимівлі [114, 115]. Пізнє відновлення вегетації посівами 

пшениці озимої суттєво зменшує здатність рослин швидко відновити 

листково-стебельну масу, особливо за умови затяжної холодної весни. Саме 

тому за подібних умов деякі науковці пропонують під час ранньовесняного 

підживлення норму азотних збільшити на 25–30% [116].  

На думку В. Д. Мединця внаслідок пізнього відновлення весняної 

вегетації пшениця озима формує здебільшого зріджені посіви, густота рослин 

в яких становить 280–350 стебел/м
2
. Висота рослин у таких посівах, 

переважно, є меншою, ніж у посівах, що відновили вегетацію раніше 

середніх багаторічних термінів. Озимина, яка вийшла з зимового періоду 

раніше здатна формувати посіви з високою щільністю стеблостою [117].  

У науковій літературі зазначаються різні норми внесення азоту при 

першому підживленні. Деякі вчені вказують на те, що вона повинна 

становити 70–80 кг/га д. р. [118], інші – 35–60 кг/га д.р. [119]. На думку 

окремих дослідників доза азоту для підживлення озимини навесні слід 

визначати відповідно до густоти стояння рослин і за наявності на 

квадратному метрі 250–350 рослин пшениці вона складає 20–30 кг/га д.р. 

[120]. Дозу азоту доцільно збільшити до 30–50 кг д.р. при густоті стояння 

рослин менше 250 шт./м
2
 [121]. 

М. М. Городній та М. В. Макаренко вказують, що в умовах північної 

частини Лісостепу України при вирощуванні пшениці озимої по попереднику 

конюшина на один укіс найвищу врожайність (7,45 т/га) одержано за 

внесення N60 рано навесні і N30 на початку виходу рослин в трубку. 

Проведення додатково підживлення кристалоном особливим сприяло 

зростанню урожайності на 0,88 т/га. Внесення добрив сприяло поліпшенню 

якості зерна [122]. 
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Проведення підживлення озимини навесні дозволяє задовольнити 

потреби рослин у необхідних елементах живлення. За умови оптимального 

зволоження та помірної температури повітря підживлення позитивно впливає 

на показник озерненості колосу [123].  

Інші вчені також вважають, що з відновленням вегетації доцільно 

провести весняне азотне підживлення в дозі 20–40 кг/га д.р., в період, коли 

починається закладання колосу. На слабоеродованих посівах дозу азоту слід 

підвищити до 50–60 кг/га. На IVетапі органогенезу необхідно повторно 

підживити рослини азотом у дозі 20–30 кг/га д. р. [124].  

J. C. Taureau свідчить про доцільність проведення другого підживлення 

пшениці озимої на початку виходу в трубку [125], враховуючи при цьому 

дозу азоту, внесеного рано навесні.  Вчений зазначає, що на даний час 

рослини обов’язково повинні мати зародковий колос довжиною 1 см. 

М. В. Остапенко вказує про позитивний вплив азотного підживлення на 

закладання квіток, реалізацію квіток і колосків у колосі. Позакореневе 

внесення азоту в період VII–VIII етапів органогенезу дозволяє суттєво 

поліпшити якість зернової продукції, а також істотно збільшити 

горизонтальну синхронізацію формування зернівок у колосках [126].  

Якість зерна є основним критерієм при вирощуванні пшениці озимої, 

особливо останніми роками, коли одержання високоякісної зернової 

продукції за рахунок вищих реалізаційних цін дозволяє знизити собівартість 

та підвищити рентабельність виробництва. Проведення третього, 

позакореневого підживлення здорових, добре забезпечених водою рослин 

азотом істотно збільшує вміст білка в зерні.  

Внесення азотних добрив восени дозою 90 кг/га д. р. з послідуючим 

підживленням N30 рано навесні є менш ефективним порівняно з роздрібним 

внесенням азоту дозою N120-150 впродовж весняно-літнього періоду вегетації 

[127].  

Встановлено, що нітратний азот постійно переміщується по шарах 

ґрунту. У посушливих регіонах України, зокрема, на глинистих та 
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суглинкових ґрунтах він рідко промивається за межі кореневмісного 

горизонту у більш глибокі шари. Навіть при промиванні нижче вказаної межі 

нітратний азот здатен повертатися у верхні горизонти за рахунок висхідних 

потоків води, що дозволяє пшениці озимій знову використовувати його для 

своєї життєдіяльності [128].  

Під час проведення досліджень передпосівне внесення азотних добрив 

забезпечувало врожайність вищу ніж при роздрібному внесенні дози азоту 

90–120 кг/га д.р. [129].  

У формуванні врожайності пшениці озимої важливу роль відіграють  

біологічний і технічний азот. В. В. Конончук, М. В. Бородуля  зазначають, 

що при вирощуванні озимини після бобових трав одержання урожайності на 

рівні 4,5–5,5 т/га є можливим за умови вмісту загального азоту в рослинах 

навесні у фазі кущення не менше 4,2–4,9%, у фазі колосіння-цвітіння – 1,6–

2,3% [130]. 

В результаті проведених досліджень з вивчення впливу різних доз 

осіннього прикореневого підживлення на формування врожайності та якості 

зерна пшениці озимої С. І. Попов, С. В. Авраменко та О. С. Курилов 

встановили, що найвищими ці показники були за внесення нітроамофоски в 

дозі N30P30K30 [131]. 

Зустрічається велика кількість літературних джерел, в яких автори 

зазначають про вплив добрив на показники якості зерна [132–137].   

Широкий спектр досліджень, проведених в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах переконливо свідчить про можливість підвищення якості зернової 

продукції за умови внесення помірних доз азотних добрив. Внесення 

підвищених доз азотних добрив на збіднених за його вмістом ґрунтах не 

завжди сприяє поліпшенню якості зернової продукції оскільки здебільшого 

рослини при цьому використовують азот для додаткового нагромадження 

надземної маси. Більш ефективним для підвищення якості зерна є внесення 

азотних добрив на родючих ґрунтах. З цієї причини підвищення родючості є 

одним з найбільш важливих завдань вітчизняної аграрної науки. Його 
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вирішення є актуальним і потребує негайного вирішення.   

При вирощуванні пшениці озимої у виробничих умовах застосування 

азотних добрив сприяло підвищенню вмісту білку в зерні на 2,5–3,0% [138].  

Вченими встановлено, що для істотного поліпшення показників якості зерна 

доза внесених азотних добрив має становити 90–120 кг/га д.р. [139].  

На думку вчених, внесення азотних добрив має проводитись з 

використанням науково-обґрунтованих методів прогнозування потреб рослин 

у азоті на основі врахування вмісту даного елементу в ґрунті [140]. Методи 

прогнозування базуються на вмісті азоту в ґрунті у кожній ґрунтово-

кліматичній зоні, а також на застосуванні результатів досліджень, 

проведених у різних місцях.  

З метою формування найвищої зернової продуктивності важливого 

значення набуває формування оптимального за густотою агроценозу, що 

досягається одержанням своєчасних і дружних сходів. У літературних 

джерелах зустрічається інформація про наявність прямої залежності між 

польовою схожістю насіння та урожайністю культури. Науковці вказують на 

те, що вирощування пшениці озимої за інтенсивною технологією повинно 

забезпечувати одержання польової схожості на рівні 90% і вище [141, 142]. 

Дослідники з Швеції зазначають про ефективність застосування 

підживлення азотними добривами сумісно з мікродобривами. Застосування 

одночасно цих видів добрив дозволило отримати урожайність зерна на 12% 

вищу, порівняно з варіантами, де добрива вносили окремо [143].  

Одностороннє живлення сприяє підвищенню склоподібності зерна, 

вмісту клейковини та білка у ньому, у сприятливі для вегетації роки – 

зростанню рівня врожайності [144].  

Багато вчених у своїх публікаціях зазначають, що найбільш 

ефективним строком проведення позакореневих підживлень є фаза 

колосіння. Проведення  підживлення рослин у цей період сприяє збільшенню 

вмісту в зерні білка та клейковини [145]. Деякі вчені зазначають, що 

обприскування пшениці озимої у фазі колосіння карбамідом сприяло не 
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тільки поліпшенню показників якості зерна, але й збільшувало урожайність 

культури. При цьому вони вказують, що урожайність зростала не на всіх 

варіантах досліду [146, 147].  

Дослідники зазначають, що ефективність використання азоту в посівах 

знижується у другій половині вегетації, а також за нестачі вологи, що 

характерно для зони Степу України. Вони вказують на перспективність 

застосування осіннього внесення рідких азотних добрив у амонійній формі 

(безводний аміак, амонійна вода) на глибину кореневої системи культури, що 

дасть змогу підвищити ефективність використання азоту та знизити його 

нецільові втрати [148].   

Зарубіжні вчені S. Singh та K. Khasad вказують на зв'язок між  

ефективністю позакореневих підживлень та рівнем забезпеченості ґрунту 

поживними елементами. При цьому вони зазначають про позакореневі 

підживлення є ефективними у разі недостатньої забезпеченості ґрунту 

елементами, коли рослини не можуть себе забезпечити достатньо через 

кореневу систему живлення [149].  

Інші зарубіжні дослідники Д. Николова, J.C. Taureau та R. Wedwood 

вказують на те, що ефективність проведення азотних підживлень зростає по 

мірі наближення строків обробки до періоду наливу зерна. Пізнє внесення 

азоту сприяє зростанню вмісту білка в зерні та поліпшенню хлібопекарських 

властивостей зернової продукції. Однак, ступінь цього впливу залежить від  

сорту [150, 151]. 

Ефективність підживлення залежить від сортових особливостей рослин 

пшениці озимої. Деякі вчені з Німеччини вказують на те, що сорти по-

різному реагували на внесення збільшених доз азоту при кореневому 

живленні на пізніх етапах розвитку рослин формуванням зерна з різними 

показниками якості [152, 153]. 

Фактор мінерального живлення відіграє важливу роль у житті пшениці 

озимої не тільки в якості забезпечення рослин елементами живлення, але й у 

фітосанітарному плані. Регулюючи ростові процеси рослин озимини в 
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агроценозі, мінеральні добрива сприяють створенню мікроклімату в посівах, 

впливають на їх освітленість, аерацію. Відповідно до цього, з внесенням 

мінеральних добрив, збільшується ймовірність розвитку хвороб в посівах. Це 

потребує уважного, науково-обгрунтованого застосування добрив у 

технологіях вирощування пшениці озимої, підбору сортів, оптимізації всіх 

технологічних елементів  [154, 155].  

Підвищення якості зерна пшениці озимої завжди було головним 

завданням аграрної науки. Науковцями встановлено, що за підвищених 

температур повітря та помірного дефіциту вологи вміст білка та клейковини 

в зерні зростає [159]. Істотний вплив на дані показники якості зерна 

здійснюють попередники та рівень мінерального живлення рослин [160]. 

Високу ефективність у поліпшенні якості зерна мають азотні добрива, які 

навіть при вирощуванні після непарових попередників дозволяють одержати 

зерно  2–3 класу [161]. Про мінливість показників якості зерна під впливом 

агротехнічних прийомів вирощування зазначають в своїх працях багато 

вчених [162–165]. 

Важливе значення у нормальному проходженні перезимівлі відіграє 

проходження закалки рослин. Життєдіяльність рослин доцільно визначати за 

допомогою методів монолітів, водного, цукрового, відрощування 

меристемної тканини вузлів кущення. Критичною вважається температура, за 

якої гине 50% рослин. Критична температура для рослин пшениці озимої 

після загартування -16…-18С [167]. 

В умовах Центральної чорноземної зони встановлено, що застосування 

мінеральних добрив сприяло зростанню урожайності пшениці озимої у 

сприятливі за зволоженням роки на 30%, у несприятливі – на 32%. У 

варіантах з мінерально-органічними добривами урожайність у сприятливі за 

зволоженням роки збільшувалась на 34%, у несприятливі – на 45% [168]. 

Високі дози азотних добрив у більшості випадків призводять до  

збільшення розтяжності, зумовленої передусім співвідношенням клейковини 

білків – гліадинів і глютенинів [169, 170]. Сила борошна, у свою чергу,  
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збільшується з ростом розтяжності та пружності тіста.   

Із посиленням ролі органічних добрив за переходу на методи 

біологічного землеробства не передбачається повної відмови від 

застосування мінеральних добрив, вапна, гіпсу та мікроелементів [171]. 

Максимальну площу листкової поверхні посіви різних сортів пшениці 

озимої формували у фазі колосіння [204]. 

Добрива мають істотний вплив на формування площі листкової 

поверхні посівами пшениці озимої. Збільшення доз азотних добрив, що 

вносились сприяло зростанню даного показника у пшениці озимої сорту Зіра. 

Так, у фазі колосіння, на контрольному варіанті досліду листкова поверхня 

становила 39,7 тис. м
2
/га, при внесенні N90P60K60 – 48,9 тис. м

2
/га, N150P60K60 – 

58,9 тис. м
2
/га та 53,6 тис. м

2
/га – при застосуванні фонового добрива з 

наступним внесенням N30 у підживлення навесні [205].  

Між фотосинтетичною продуктивністю та врожайністю зерна існує 

прямий кореляційний взаємозв’язок, який підвищується від фази цвітіння до 

фази молочно-воскової стиглості [206].  

Вагомим фактором при вирощуванні пшениці озимої виступають 

погодні умови. Останнім часом, в зв’язку зі змінами кліматичних умов в 

сторону потепління, погодні умови все більше впливають на розміри врожаю 

пшениці озимої. Визначено головні напрями підвищення стійкості 

землеробства в умовах глобального потепління та змін характеру 

атмосферних опадів на прикладі окремих культур, які полягають у 

впровадженні комплексу агротехнічних заходів (вологозбережні способи 

обробітку ґрунту, оптимізація структури посівних площ, система удобрення 

культур та боротьба з бур’янами), а також відновлення зрошення, особливо у 

південних регіонах Степу [207].  

Вивчення впливу погодних умов, попередників та сортів пшениці 

озимої в умовах лівобережного Лісостепу України показало, що на 

формування врожайності пшениці озимої найбільшу частку впливу (у 

середньому 70%) мають погодні умови року, вплив попередника становить 



 

 

27 

 

близько 19%, а сорту – 11% [208].  

Добрива, регулюючи умови живлення в посівах пшениці озимої у 

значній мірі впливають на рівень зернової продуктивності культури, а також 

на показники якості вирощеного зерна. Це підтверджується багатьма 

вченими, що проводили свої дослідження у різних ґрунтово-кліматичних 

зонах [209–213]. 

Вивчення ефективності внесення твердих та рідких азотно-фосфорних 

добрив на пшениці озимій показало, що при вирощуванні озимини після  

гороху найбільшу врожайність пшениці озимої відмічали у варіанті з 

внесенням N120P30. Внесення добрив забезпечувало одержання приросту 

врожаю зерна порівняно з контролем по попереднику горох – 1,17 т/га, після 

пшениці озимої та соняшника – 1,77 і 1,93 т/га відповідно [214].  

Технологія, за якою проводиться вирощування пшениці озимої 

визначає  широкий спектр показників. Серед яких головним є урожайність 

культури [216–221]. 

Зокрема, це стосується умов вологозабезпечення озимини протягом 

вегетаційного періоду. Агрономічно виважені вологозберігаючі способи 

основного обробітку ґрунту, раціональна структура посівних площ, 

застосування пестицидів і мінеральних добрив створюють перспективи 

додаткового залучення 800–1300 м
3
/га вологи у фізіологічний кругообіг води 

сільськогосподарськими культурами і здатні забезпечити зростання 

врожайності зерна на 1,0–2,5 т/га [222]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел за темою дисертаційної 

роботи вказує на значний вплив попередників та системи мінерального 

живлення на зернову продуктивність пшениці озимої у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України. Тому проведені дослідження є актуальними і 

дозволяють в умовах північного Степу раціонально використовувати систему 

організаційних, агротехнічних і хімічних заходів при вирощуванні основної 

продовольчої культури навіть за недостатнього та нестійкого зволоження, що 

є характерною особливістю останніх років. 
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РОЗДІЛ 2 

  

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматична характеристика місця проведення дослідів  

 

Польові досліди проводили на базі дослідного господарства «Дніпро» 

ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН України, що 

розміщене на правому березі р. Дніпро у Дніпропетровській області та 

прилягає до південної околиці м. Дніпропетровська. Територія, на якій 

розташоване господарство, відноситься до північної підзони Степу України і 

знаходиться на висоті 130–140 м над рівнем моря. 

Клімат регіону – помірно-континентальний і характеризується 

випаданням незначної кількості опадів та нерівномірним їх розподілом 

протягом року. Багаторічні дані метеостанції м. Дніпропетровська свідчать 

про те, що середньобагаторічна сума опадів становить 459 мм, а  

середньорічна температура повітря – 8,7°С. Близько 68% річної суми  

атмосферних опадів випадає з квітня по жовтень, тобто протягом теплого 

періоду. Однак, ці опади, переважно, мають зливовий характер, що сильно 

знижує їх ефективність з агрономічної точки зору, оскільки вода не встигає 

повністю поглинатися ґрунтом, і, під дією низької відносної вологості та 

високої температури повітря,  достатньо швидко випаровується. 

Останніми роками відмічено трансформацію погодних умов в сторону 

підвищення температури повітря, як у теплий період року, так і взимку. 

Змінився і розподіл опадів протягом року. Зокрема, знизилось атмосферне 

зволоження влітку, а також на початку осіннього періоду. В зв’язку з цим, 

проведення систематичних спостережень за погодними умовами, їх впливом 

на зернову продуктивність пшениці озимої представляє великий інтерес для 

сільськогосподарської науки та практики. 

Якщо брати в цілому, то погодні умови в районі діяльності дослідного 
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господарства «Дніпро» є сприятливими для вирощування озимих зернових 

культур, про що свідчить сума річних активних температур вище 10°С (2900–

3000°С) та тривалість безморозного періоду (165–170 діб). 

Наявність південно-східних вітрів у весняні та літні місяці сприяє 

перенесенню великих мас повітря з низькою відносною вологістю, що 

спричиняє посухи. 

Основними ґрунтоутворюючими породами є леси буровато-палеві 

порівняно рихлі, карбонатні. Ґрунтовий покрив місця проведення досліджень 

представлений чорноземами звичайними малогумусни повнопрофільними. 

Вміст гумусу в орному шарі складає 3,0–4,7%. У картограмі гумусованості, 

складеної Дніпропетровською зональною агрохімічною лабораторією, 

зазначається, що переважна частина (68%) чорноземів у шарі ґрунту 0–30 см 

містить від 3,0 до 3,5% гумусу, інші – 3,5–4,0%. У глибших горизонтах повно 

профільних чорноземів вміст гумусу поступово знижується. 

Вміст азоту нітратів в орному шарі становить 10,7 мг/кг (за методом 

ЦІНАО, ГОСТ 26488-85), рухомого фосфору – 199 мг/кг ґрунту та обмінного 

калію – 106 мг/кг ґрунту (за Чириковим, ДСТУ 4115-2002), рівень 

забезпечення рухомими формами таких мікроелементів як Cu (0,11 мг/кг), Fe 

(1,23 мг/кг) та Mn (14,1 мг/кг) – високий, а Zn (0,79 мг/кг) – низький [223]. 

Максимальною нітрифікаційною здатністю чорноземів господарства 

(до 17–20 мг/кг) характеризується орний шар. У підорному шарі (30–40 см) 

даний показник, здебільшого, різко зменшується (до 4–6 мг/кг). Слід 

зазначити, що нітрифікацій на здатність істотно залежить від вихідного 

вмісту нітратів у ґрунті, культури, часу визначення і є доволі динамічним 

показником.  

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів – 

близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,75), перехідного – слаболужна 

(7,30–7,97) з глибиною значення рН поступово збільшується. Глибина 

залягання ґрунтових вод на території господарства становить 8–12 м. 
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За результатами проведених попередніх досліджень було встановлено, 

що звичайні чорноземи дослідного господарства за потужністю гумусових 

горизонтів, порівняно неважким складом, реакцією ґрунтового розчину і 

складом поглинаючих основ, середнім і підвищеним вмістом рухомих форм 

фосфору і калію є сприятливими для вирощування більшості польових 

культур. 

Характеристика ґрунту дослідного поля наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Агрофізичні показники ґрунтів дослідної ділянки 

Показник 

Горизонти, см 

Н Нр Phk Pk 

Глибина залягання ґрунтового горизонту, см 0–40 41–80 81–128 129–500 

Об’ємна маса, г/см
3 

1,21 1,33 1,45 1,35 

Питома маса, г/см
3
 2,65 2,67 2,69 2,73 

Загальна пористість, % 54,4 50,2 46,2 50,9 

Вологість розриву капілярного зв’язку, % 16,7 15,8 14,0 13,7 

Максимальна гігроскопічність, % 8,45 8,21 8,42 8,30 

Вологість в’янення, % 10,3 10,7 10,5 10,8 

Найменша вологоємкість, % 26,1 22,9 22,2 22,1 

Діапазон активної вологості при найменшій 

вологоємкості, мм 
19,1 16,2 16,9 16,6 

Аерація при найменшій вологоємкості, % 

від об’єму ґрунту 
25,5 25,2 18,1 20,8 

 

В цілому, родючість ґрунту, його агрофізичні  властивості та 

кліматичні умови є задовільними для вирощування пшениці озимої та 

отримання врожаїв високої якості. 

Разом з тим, погодний фактор відіграє важливу роль у формуванні 

зернової продуктивності культури. Нерівномірність випадання атмосферних 

опадів, ніявність посушливих вітрів з низькою відносною вологістю повітря 

на фоні дефіциту вологи в ґрунті у «критичні» етапи розвитку пшениці 

озимої, а також інші негативні зміни у гідротермічних умовах нерідко стають 

причиною зниження врожайності озимини. 
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Метеорологічні умови року здійснюють вагомий вплив не лише на 

рівень зернової продуктивності пшениці озимої, але й на якість одержаної 

зернової продукції. Погодним умовам протягом періоду проведення 

досліджень була притаманна висока мінливість, яка полягала у створенні 

різних гідротермічних умов впродовж вегетаційного періоду пшениці озимої 

(табл. 2.2, рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Середньодобова температура повітря за роки проведення досліджень 

 

При цьому спільною ознакою усіх років проведення досліджень були 

вищі за середні багаторічні температури повітря. 

Можна відзначити, що середньодобова температура в весняно-літній 

період була вищою за середньо багаторічну в усі роки досліджень. Кількість 

опадів, як в осінній та весняно-літній періоди вегетації, так і в період 

зимового спокою була дуже різною. Найбільше опадів в осінній період 

вегетації випало в 2012 році, а в весняно-літній – у 2014 році. 

Погодні умови 2011/2012 вегетаційного року. Температурний режим 

повітря у серпні був вищим за норму. Середня температура складала 21,6
0
С 
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при багаторічній 20,8
0
С. Сума опадів при цьому становила 56,2% від норми.  
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Рис. 2.2. Кількість опадів за роки проведення досліджень 

 

Рівень випадання опадів за осінній період був надзвичайно низьким. 

Сума опадів за осінні місяці складала 41,4 мм при нормі 110,0 мм.  Так, у 

листопаді випало 6,7 мм, що становило 20,9% від норми за цей місяць. 

Середньомісячна температура повітря у вересні та жовтні перевищувала 

багаторічну на 1,3 та 0,2
о
С відповідно, у листопаді була нижчою на 1,7

о
С.  

Температурний режим грудня і січня був вищим за норму. 

Середньодобова температура у грудні становила 1,7
о
С, у січні – -3,5

 о
С  при 

нормі -2,0 та -5,4
о
С відповідно. Найбільш холодним був лютий. Середня 

температура повітря за місяць складала -9,0
о
С, тобто була нижчою за норму 

у 2,2 раза. Сума опадів за зиму становила 123,3 мм при нормі 131 мм.  

Навесні мінімальною кількістю опадів відзначався квітень. За місяць 

випало 14,7 мм опадів, що становило 38,7% від норми. У березні та травні 

випало 44,1 та 47,1 мм відповідно. Температура у березні була дещо 

нижчою за середню багаторічну і становила 0,4
о
С, що було вище за норму 

на 0,3
о
С. У квітні та травні вона перевищувала норму, відповідно, на 4,1 та 
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4,6
о
С. 

У червні температурний режим залишався підвищеним, що негативно 

позначилося на формуванні та наливі зерна. Так, фактична середньодобова 

температура повітря за місяць становила 22,9
о
С при нормі 19,4

о
С, а сума 

опадів – 29,0 мм при середній багаторічній 62,0 мм. Сума опадів за липень 

становила 69,6 мм, що було на 19,5% вище за норму. Середньомісячна 

температура повітря при цьому перевищувала значення багаторічного 

показника на 4,2
о
С і складала 25,5

о
С.  

Аналізуючи умови поточного року гідротермічні показники протягом 

осіннього періоду були недостатньо сприятливими, оскільки 

характеризувались низькою кількістю опадів. Більша частина зимового 

періоду була сприятливою для перезимівлі рослин за винятком лютого, коли 

відмічали низькі температури. Весняно-літній період проходив за високих 

температур повітря та недостатньої кількості опадів у квітні та червні, що 

виявилось несприятливим, зокрема, для формування та наливу зерна. 

Таким чином, узагальнюючи агрометеорологічні умови вегетації 

пшениці озимої на протязі всього часу проведених досліджень, можна 

стверджувати, що найкращими для росту, розвитку і формування зернової 

продуктивності рослин вони були в 2008, 2010 та 2012 рр. Разом з тим, 

недостатньо сприятливі погодні умови відмічалися у 2007, 2009 та 2011 рр., 

що призвело до одержання невисоких за рівнем врожаїв зерна.  

Погодні умови 2012/2013 вегетаційного року. Агрометеорологічні 

умови для сівби озимини під урожай 2013 р. склалися сприятливі. Запаси 

продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на початок сівби незалежно від 

попередників були достатніми для отримання дружніх сходів. Осіння 

вегетація озимих культур відбувалась при добрих умовах температури 

повітря та вологозабезпеченості. 

Припинення вегетації пшениці озимої відмічали у третій п'ятиденці 

листопада. На цей час пшениця озима знаходилась у фазі кущіння.  

Агрометеорологічні умови зимового періоду 2012/2013 рр. для 
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перезимівлі пшениці озимої були цілком задовільні. Небезпечних 

агрометеорологічних явищ не спостерігалось. Холодний період  

2012/2013 рр. характеризувався нестійкою погодою, з чергуванням 

інтенсивних відлиг та суттєвим зниженням температури повітря. 

Сніговий покрив був неоднорідним за висотою 5–15 см. Максимальна 

глибина промерзання ґрунту відмічалася в кінці грудня і дорівнювала 17–38 

см.  

Відновлення весняної вегетації пшениці озимої було відмічено в 

останній день березня, пізніше за середні багаторічні терміни. 

З середини квітня і майже до кінця травня утримувалась дуже тепла, із 

дефіцитом опадів, погода.  Середні добові температури повітря були 3–9°С 

перевищували середньо багаторічну норму і знаходились у межах 17–22°С 

тепла. Максимальні температури повітря досягали 28–30°С. Недобір опадів 

за цей період склав 58 %. У найбільш посушливий період (15 квітня – 12 

травня) опади практично були відсутні. Переважала надто низька для 

весняного періоду вологість повітря.  

У період з 13 по 31 травня відмічали часте випадіння зливових дощів, 

розподіл яких був дуже нерівномірним. Сума опадів у середньому за цей  

час склала 29 мм або 104 % норми.  

Внаслідок підвищеного температурного режиму у пшениці озимої 

продовжувався прискорений розвиток, спостерігалося скорочення 

міжфазних періодів та передчасне достигання зерна. Подібну 

закономірність відмічали у рослин озимини, розміщеної по всіх 

попередниках у наших дослідах, зокрема по чорному пару. 

На початку другої декади травня у пшениці озимої відмічали початок 

колосіння, а в кінці другої декади травня – фазу цвітіння, що було на два 

тижні раніше середніх багаторічних строків. 

Протягом першої декади червня відмічали випадіння атмосферних 

опадів у вигляді дощу, яке спричинило поповнення запасів продуктивної 

вологи у грунті, що позитивно вплинуло на умови формування урожаю 
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зерна пшениці озимої.  

На кінець другої декади червня зерно пшениці озимої на всіх 

варіантах досягало воскової, а в кінці третьої декади червня – повної 

стиглості. Збирання врожаю проводили на два тижні раніше середніх 

багаторічних термінів. 

Погодні умови 2013/2014 вегетаційного року. Передпосівний період 

2013 р. був складним і посушливим. Так, у серпні середня температура 

повітря була на 2,5°С вищою за середню багаторічну, а кількість опадів 

склала 29,3 мм, що на 5,7 мм нижче від норми.  

У першій декаді вересня відмічали випадіння опадів. Такі погодні 

умови призвели до збільшення кількості вологи у ґрунті, зокрема у 

посівному його шарі, що забезпечило появу дружніх та своєчасних сходів 

пшениці озимої. 

Особливо вдалою (за температурним режимом) для озимих видалася 

друга половина осінньої вегетації. Так, середня за жовтень температура 

повітря складала 7,3°С, що було на 0,8°С нижче середньої багаторічної. 

Максимальна температура повітря за місяць підвищувалася до 20,2°С, а 

мінімальна знижувалася до -1,0°С. В окремі дні жовтня поверхня ґрунту 

прогрівалася до 34,2°С, а вночі охолоджувалася до -5,2°С. Опадів за місяць 

випало 64,0 мм, при багаторічній нормі 29,0 мм.  

Середня за листопад температура повітря складала 5,6°С, що на 3,4°С 

вище середньої багаторічної та на 1,1°С вище минулорічної. Опадів за 

місяць випало 8,7 мм, при середній багаторічній нормі 41,0 мм.  

Сумарна кількість опадів за осінній період становила 148,4 мм опадів, 

що на третину більше від середніх багаторічних значень. Достатнє 

зволоження кореневмісного шару в поєднанні з підвищеною температурою 

повітря у другій половині жовтня та листопаді сприяло утворенню 

рослинами відносно потужної вегетативної маси і накопиченню необхідної 

кількості пластичних речовин. 

Припинення вегетації пшениці озимої в дослідах було відмічено 28 
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листопада, на 8 діб пізніше середньобагаторічної дати. 

Зимовий період 2013–2014 вегетаційного року характеризувався 

помірним температурним режимом зі значними короткочасними 

похолоданнями – в другій декаді грудня 2013 р. та в третій декаді січня 

2014 р., коли виникла реальна загроза масового ушкодження і загибелі 

посівів.  

Середня за грудень температура повітря складала -1,4°С, що було на 

0,9°С вище середньої багаторічної та на 1,9°С вище минулорічної. Опадів за 

місяць випало 8,9 мм, при багаторічній нормі 49,0 мм. Середня за січень 

температура повітря становила -4,3ºС, що на 1,6ºС вище середньої 

багаторічної. Опадів за місяць випало 44,1 мм при багаторічній нормі 41,0 

мм. 

У лютому переважала дуже тепла, як для цієї пори року, із значним 

дефіцитом опадів погода. Аномально холодна погода спостерігалась лише в 

першому тижні, коли середньодобові температури повітря були на 3–10°С 

нижчі за норму і знаходилися в межах 8–15°С морозу, а мінімальна 

температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася до 18–23°С морозу.  

У першій декаді березня переважала тепла майже без опадів погода. 

Середня температура повітря склала 3,6°С тепла, що було на 5,5°С вище 

середньої багаторічної норми. Опадів випало 0,9 мм, що було на 8,1 мм 

менше середніх багаторічних значень. На початку березня ґрунт повністю 

відтанув на всю глибину. 20 березня, на 5 діб раніше середніх багаторічних 

строків, відбулося остаточне відновлення весняної вегетації пшениці 

озимої.  

Погодні умови березня сприяли інтенсивному відновленню та 

нарощуванню надземної маси рослин. 

Квітень характеризувався нестійкою, з частими опадами та грозами 

погодою, причому в першій його половині температурний режим був 

знижений і середньодобові температури повітря були на 1–5°С нижчі за 

норму та знаходилися в межах від -1°С до +10°С, а мінімальна температура 
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знижувалася до 4–10°С морозу. А друга половина відзначилася 

підвищеними температурами: середні температури повітря на 2–6°С 

перевищували звичайну і становили 13–17°С, а максимальна температура 

повітря досягала 22–23°С тепла. 

Травень характеризувався нестійкою з коливанням температурного 

режиму та грозовими дощами, місцями у супроводі граду та шквалу, 

погодою.  

Опади спостерігалися у вигляді дощів з грозами. Характер їх 

інтенсивності та розподіл на території був достатньо різним. Всього за 

травень випало 124,7 мм опадів при середній багаторічній нормі 46,0 мм.  

На завершення травня сума ефективних температур вище 5°С 

становила 679,9°С, що вище середніх багаторічних значень на 157,9°С, а 

сума ефективних температур вище 10°С становила 355,7°С що 

перевищувало середні багаторічні значення на 119,9°С. 

В червні спостерігалась нестійка з частими дощами, грозами, місцями 

сильними зливами, шквалами та подекуди з градом погода. 

Якщо, в першій декаді червня переважав підвищений температурний 

режим, коли середньодобові температури повітря здебільшого на 1–6°С 

перевищували норму і становили 20–25°С тепла, а максимальна 

температура повітря підвищувалась до 35°С тепла, то в останніх двох 

декадах місяця утримувався знижений температурний режим. 

Середньодобові температури повітря на 1–6° були нижчі за норму або 

близькі до неї і знаходились у межах 14–20°С тепла.  

На протязі місяця спостерігалися значні опади різної інтенсивності, 

які носили переважно зливовий характер. Всього за місяць випало 106 мм 

при середній багаторічній нормі 59 мм. 

В цілому, вегетація пшениці озимої за рахунок підвищеного 

температурного режиму весняно-літнього періоду відбувалася прискорено, 

на тиждень – два раніше агрокліматичних строків, переважно при достатній 

вологозабезпеченості. 
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2.2. Методика проведення досліджень та прийоми вирощування 

сидеральних культур 

 

Досліди проводились в дослідному господарстві «Дніпро» Інституту 

зернових культур НААН. Досліди закладені відповідно до загальноприйнятої 

методики польового експерименту і методичних рекомендацій по 

проведенню польових дослідів з зерновими культурами Інституту зернових 

культур НААН України. 

Дослідження проводяться в польовому трьох факторному досліді, де 

ділянками І-го порядку (фактор А) є – попередники: чорний пар; ріпак 

озимий на сидерат; гірчиця озима на сидерат; вика озима на сидерат. ІІ-го 

порядку (фактор В) – строки сівби: ранній, оптимальний, пізній; ІІІ-го 

порядку (фактор С) – норми внесення мінеральних добрив (табл. 2.2). 

Кількість ділянок в досліді – 48. 

Повторність триразова, розміщення ділянок – послідовне. Площа 

елементарної облікової ділянки 60 м
2
. 

Таблиця 2.2  

Розміщення ділянок в польовому досліді з вивчення строків сівби та 

норм мінерального живлення пшениці озимої з використанням 

сидеральних культур 

Попередник 

(фактор А) 

Строк сівби 

(фактор В) 

Мінеральні добрива (фактор С) 

без добрив N30P30K30 N60P60K60 N90P60K60 

Чорний пар 

15–17 вересня 1 2 3 4 

25–28 вересня 5 6 7 8 

5–7 жовтня 9 10 11 12 

Ріпак озимий 

на сидерат 

15–17 вересня 13 14 15 16 

25–28 вересня 17 18 19 20 

5–7 жовтня 21 22 23 24 

Гірчиця озима 

на сидерат 

15–17 вересня 25 26 27 28 

25–28 вересня 29 30 31 32 

5–7 жовтня 33 34 35 36 

Вика озима 

на сидерат 

15–17 вересня 37 38 39 40 

25–28 вересня 41 42 43 44 

5–7 жовтня 45 46 47 48 
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Під час проведення дослідів керувалися методикою дослідної справи 

Доспєхова [224] та методичними рекомендаціями ІЗГ НААН України для 

проведення польових дослідів із зерновими, зернобобовими і кормовими 

культурами [225]. 

Для вивчення особливостей росту та розвитку рослин пшениці озимої 

на протязі всієї вегетації, в залежності від прийомів, що вивчаються в 

досліді, проводили наступні спостереження та дослідження відповідно до 

існуючих методичних рекомендацій [226]: 

1. Фенологiчнi спостереження за настанням основних фаз росту і 

розвитку рослин пшениці озимої: проростання насіння, сходи, кущіння, 

вихід в трубку, колосіння, цвiтiння, молочна, воскова i повна стиглість 

зерна. Початок кожної фази росту та розвитку визначали за настанням її у 

10–15% рослин, повна фаза – не менше ніж у 75%.  

2. Для обліку густоти стояння рослин, їх виживання, а також  

зимостiйкостi протягом всього періоду вегетації у дослiдi по дiагоналi кожної 

ділянки в двох несуміжних повтореннях фіксувалися постiйнi ділянки по  

0,25 м
2
 у чотириразовій повторності. На цих ділянках проводили 

підраховування кiлькості рослин пшениці у фазі повних сходів, припинення 

осінньої вегетації, відновлення весняної вегетації, у фазах виходу в трубку, 

колосіння та повної стиглості зерна.  

3. Опис особливостей росту і розвитку рослин залежно від погодних 

умов та досліджуваних прийомів вирощування проводився на протязі всієї 

вегетації пшениці озимої. 

4. Динаміка нагромадження сухої речовини вiдмiчалася по 

фенологічних фазах, відбиралися рослинні проби із площі 0,25 м
2
 по 

дiагоналi ділянки, у чотирьох місцях, з двох суміжних рядків несуміжних 

повторень на закріплених ділянках, які найбільш типові за густотою. Проби 

рослин зважувалися, висушувалися при температурі 105°С до постійної ваги 

i перераховувалися на абсолютно суху масу 100 рослин.  

5. На початку фази виходу рослин у трубку визначали показник 
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загальної кущистості на всіх варіантах досліду. На вiдiбраних рослинних 

зразках для кожної проби підраховувалися рослини і стебла. Коефiцiєнт 

кущіння визначали діленням загальної кiлькостi стебел на кiлькiсть рослин у 

пробі. 

6. Визначення продуктивної кущистості проводили у фазі колосіння. 

Продуктивну кущистість обчислювали шляхом ділення загальної кiлькостi 

нормально розвинутих колосоносних стебел на загальну кiлькiсть рослин у 

пробі.  

7. Агрохiмiчнi аналізи ґрунту, рослин i зерна проводили сумісно з  

лабораторією агрохiмiї i ґрунтознавства ДУ Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України згідно з діючими ДСТУ та у 

вiдповiдностi до загальноприйнятих методик [227–229].  

8. Проби на визначення кількості продуктивної вологи в ґрунті 

відбирали ґрунтовим буром у трьох місцях по дiагоналi ділянки в основні 

фази росту i розвитку рослин пшениці озимої: перед сівбою та в період 

кущіння, виходу в трубку, колосіння i повної стиглості зерна, а також на час 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації на глибину 1,5 м 

через кожні 10 см. Визначення запасів продуктивної вологи (мм) проводили 

термостатно-ваговим методом (ГОСТ 5180-84) з використанням 

агрогiдролiтичних констант для даної зони.  

9. Площу листкової поверхні визначали методом ‖висічок―. Для цього 

на кожній ділянці відбирали 20 типових рослин, обривали з них листя, 

зважували. Після чого за допомогою ручного свердла брали з цього листя 50 

висічок загальною площею не менше 10–20 см². Після зважування висічок 

загальну листкову площу у пробі визначали за формулою 

П = М × n × K / m, 

де – П – загальна площа листя у пробі, см²; М – маса листя в пробі, г;   

n – площа однієї висічки, см²; К – кількість висічок, шт. ;  m – маса висічок, г. 

Знаючи загальну площу листкового апарату в пробі, визначали площу листя 

на одній рослині, потім, помноживши площу однієї рослини на густоту 
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рослин на 1 га, мали площу листкового апарату рослин пшениці озимої на 

гектарі, тис. м²/ га [230]. 

10. Фотосинтетичний потенціал посіву пшениці озимої (ФПП) 

розраховували за формулою 

ФПП = [( Л1 + Л2)×Т +( Л2 + Л3)×Т + …. ] / 2, 

де ФПП – фотосинтетичний потенціал посіву, млн. м² днів/ га; Л – 

площа листків за періодами, тис. м²/ га; Т – тривалість роботи листків, днів. 

11. Інтенсивність приросту рослин визначали за допомогою 

розрахунку чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) за формулою 

ЧПФ = М2 - М1/ 0,5×( Пл1 + Пл2 ) × Д , 

де М2 та М1 – маса рослин на одиниці площі наприкінці та на початку 

певного періоду, г; Пл2 і Пл1– площа листкового апарату у ці самі періоди 

визначення, см ²; Д – тривалість періоду, діб. 

12. Вміст хлорофілів „a‖ та ―b‖ визначали в свіжих листках рослинних 

зразків пшениці озимої шляхом екстракції пігментів з наступним 

колориметруванням витяжки на приладі ―SPEKOL-210‖ за допомогою 

спектрометричного аналізу (метод Шлика А. А) [231].  

14. Визначення кількості вуглеводів у вузлах кущіння рослин озимих 

колосових культур перед припиненням осінньої вегетації та на час її 

відновлення весною проводили за методикою Д. І. Лисицина [233]. 

17. З метою встановлення збиральної густоти стояння рослин та їх 

детального лабораторного аналізу у фазі повної стиглості зерна відбирали 

снопові зразки з усіх варiантiв досліду для визначення структурних 

елементів урожайності. Пробні снопи брали з кожної ділянки двох 

несуміжних повторень. За розробленою в Iнститутi зернового господарства 

методикою рослини у снопах спочатку розподілялися на класи за кiлькiстю 

колосоносних пагонів i аналізувалися. 

18. Облік урожайності пшениці озимої проводили шляхом суцільного 

скошування рослин i обмолоту зерна з усієї облікової площі кожної ділянки 

у фазі повної стиглості комбайном «SАМРО-500». Зібране зерно з кожної 
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ділянки зважували, визначали його вологість та засміченість. 

19. Статистичну обробку даних урожайності проводили методом 

дисперсійного аналізу за Б. О. Доспєховим.  

20. Визначення показників технологічних якостей зерна пшениці 

озимої здійснювали у лабораторії якості зерна ДУ Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України за методиками, передбаченими 

діючими ДСТУ. Визначали i аналізували найважливiшi показники якості 

зерна: натуру (з використанням пурки на 1000 мл згідно ГОСТ 10840-64), 

вміст білка в зерні – методом інфрачервоної спектроскопії (ГОСТ 10846-91), 

кiлькiсть та якість клейковини шляхом ручного відмивання у воді (ГОСТ 

13586.1-68), індекс деформації клейковини – на приладі ВДК-1. Оцінку 

якості клейковини проводили за державним стандартом 113586.1-68. 

Визначення хлібопекарських властивостей проводили шляхом 

лабораторного випікання хліба. При розподілі пшениці озимої на класи 

керувалися стандартом на зерно ДСТУ 3768:2010. 

21. Економічну ефективність вирощування різних сортів пшениці 

озимої залежно від попередників, рівня мінерального живлення та 

передпосівної обробки насіння розраховували керуючись типовими 

технологічними картами її вирощування згідно з існуючими методичними 

рекомендаціями [235, 236, 240], за цінами на продукцію 2014 

маркетингового року.  

22. У процесі досліджень передбачалося фотографування окремих 

варіантів і рослин з урахуванням норм, які вимагаються при написанні 

дисертації. 

Сидеральні озимі культури (ріпак, гірчицю та вику) висівали в 

оптимальні строки для північної частини Степу. 

Перед сівбою поле вирівняли культиватором в агрегаті з боронами, 

шлейфами, а також котками. Глибина передпосівної обробки ґрунту складала 

4–5 см. 

Сівбу проводили навісною лабораторною сівалкою СН-16, звичайним 
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рядковим способом з міжряддям 15 см, на глибину 5–6 см, наступними 

нормами висіву: ріпак та гірчиця озимі – 2 млн шт./га, вика озима – 1,8 млн 

шт./га. Одразу після сівби було здійснено прикочування посівів кільчасто-

шпоровими котками 3ККШ-6А.   

У травні, коли сидеральні озимі культури знаходилися у фазі 

бутонізації – цвітіння, було здійснене якісне подрібнення їх рослинної маси 

з одночасною заробкою в ґрунт за допомогою важких дискових борін. 

Проведені розрахунки врожайності зеленої маси показали, що в середньому 

за роки досліджень даний показник в ріпаку озимого складав 21,65 т/га, 

гірчиці та вики озимих – 16,78 та 13,24 т/га відповідно (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3  

Врожайність зеленої маси сидеральних культур в роки проведення 

досліджень, (середнє за 2011–2013 рр.) 

Озимі 
культури 

Дата 

збирання та 

заробки 

зеленої маси 

в ґрунт 

Фаза розвитку 

рослин 

Висота 

рослин, 

см 

Врожайність,  
т/га 

Ріпак 18–19 травня 
бутонізація – 

цвітіння 
87 21,65 

Гірчиця 14–16 травня 
бутонізація – 

цвітіння 
77 16,78 

Вика 21–25 травня 
бутонізація – 

цвітіння 
64 13,24 

 

 

Разом з тим, слід зазначити, що врожайність зеленої маси сидеральних 

культур в роки проведення досліджень коливалась у достатньо широких 

межах, що було обумовлено різними гідротермічними умовами в період їх 

вегетації. Так, наприклад, врожайність зеленої маси вики озимої у 2011 р. 

склала 7,5 т/га, у 2012 – 9,2 т/га, а в найбільш сприятливому за умовами 

вегетації для рослин 2013 р. – 23,0 т/га. Аналогічну мінливість в 

урожайності зеленої маси відмічали також по таких озимих сидеральних 

культурах як ріпак та гірциця. Розміри даного показника в ріпака озимого у 
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2011 р. становили 26,0 т/га, у 2012 р. – 10,8 т/га, у 2013 р. – 28,15 т/га, у 

гірчиці озимої – 19,0; 8,0 та  23,34 т/га відповідно.  

 В перерахунку на суху речовину врожайність сидеральних культур в 

середньому за роки досліджень становила: у ріпаку озимого – 4,17 т/га, в 

гірчиці та вики озимих – 3,77 та 2,55 т/га відповідно. Проведений хімічний 

аналіз сухої речовини ріпаку, гірчиці та вики озимих на вміст азоту, 

фосфору та калію дозволив встановити, що вміст зазначених елементів 

живлення у сухій речовині по сидеральних культурах коливався в достатньо 

широких межах. Так, більшим вмістом азоту в сухій речовині 

характеризувалась вика озима – 2,70 мг/100 г сухої речовини, у ріпаку та 

гірчиці озимих розміри даного показника були значно нижчими і становили 

1,75 та 1,65 мг/100 г сухої речовини відповідно. Натомість, вміст фосфору 

(P2O5) був найвищим у масі ріпаку озимого – 0,81 мг/100 г сухої речовини, в 

той час як в гірчиці та вики озимих він складав, відповідно, 0,71 та 0,73 

мг/100 г сухої речовини. Найнижчим вмістом калію (1,65 мг/100 г сухої 

речовини) характеризувалась суха маса гірчиці озимої, у ріпаку озимого та 

вики озимої вміст калію (K2O) був майже на одному рівні і становив 1,72 та 

1,76 мг/100 г сухої речовини (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4  

Вміст та надходження елементів живлення із зеленою масою 

сидеральних культур до ґрунту, 2011–2013 рр. 

Озимі 

культури 

на сидерат 

Суха 

речовина, 

т/га 

Вміст елементів 

живлення 

(мг/100 г сух.р.) 
Надходження елементів 

живлення в грунт, кг/га 

N P2O5 K2O 
всього N P2O5 K2O 

Ріпак 4,17 1,75 0,81 1,72 179 73 34 72 

Гірчиця 3,77 1,65 0,71 1,65 151 62 27 62 

Вика 2,55 2,70 0,73 1,76 133 69 19 45 

 

Проведені розрахунки показали, що заробка в грунт зеленої маси 

ріпаку озимого сприяла додатковому надходженню азоту у кількості 
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73 кг/га, фосфору – 34 кг/га, калію – 72 кг/га. Від заробки у грунт біомаси 

гірчиці та вики озимих надходження зазначених елементів живлення 

складало 62, 27, 62 та 69, 19, 45 кг/га відповідно.   

Сумарне надходження азоту, фосфору та калію в грунт від заробки 

зеленої маси ріпаку озимого становило 179 кг/га, гірчиці озимої – 151 кг/га, 

вики озимої – 133 кг/га.  

Після заробки в грунт зеленої маси сидеральних культур, в 

подальшому, проводили  мілкий обробіток ґрунту культиваторами                

КПЄ - 3,8 на глибину 10–12 см по мірі з’явлення бур’янів та  випадіння 

опадів.   

У досліді висівали пшеницю озиму м’яку сорту Литанівка. 

Технологія вирощування пшениці озимої була загальноприйнятою для 

північної частини Степу України, відповідно до зональних та регіональних  

рекомендацій [55].  

Перед сівбою насіння протруювали хімічним протруйником вітавакс 

200 ФФ в нормі 2,5 л/т насіння, лабораторним протруювачем. 

Сівбу пшениці озимої здійснювали навісною лабораторною сівалкою 

СН-16, згідно схеми досліду, без розриву в часі після допосівної 

культивації. Спосіб сівби – суцільний рядковий, глибина загортання насіння 

5–6 см. З метою покращання умов для його проростання проводилося 

ущільнення ґрунту кільчасто-шпоровими котками 3ККШ-6А. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР В ОСІННІЙ ПЕРІОД 

ВЕГЕТАЦІЇ 

 

Осіння вегетація здійснює вагомий вплив на розвиток рослин пшениці 

озимої. Своєчасність появи сходів, а також ріст і розвиток рослин протягом 

осіннього періоду вегетації залежать від температурного, водного та 

поживного режимів, взаємодія яких між собою визначає не тільки стан 

перезимівлі рослин культури, але й рівень зернової продуктивності озимини. 

В даному розділі приведені результати досліджень з вивчення впливу 

сидеральних парів як попередників при різних строках сівби та рівнях 

мінерального живлення на ріст та розвиток пшениці озимої в осінній період.  

 

3.1. Вологозабезпеченість та польова схожість насіння пшениці озимої 

при вирощуванні після сидеральних культур 

 

Інтенсивність фізіологічного розвитку та зернова продуктивність 

пшениці озимої обумовлена багатьма факторами, серед яких особливе місце 

займає вологозабезпеченість. При недостатньому зволоженні посівного шару 

може знижуватись польова схожість насіння, що в подальшому може 

спричинити формування зрідженого, недостатньо продуктивного агроценозу. 

Збори зерна у таких посівах, порівняно з посівами із нормальною густотою, є 

нижчими, що істотно знижує їх господарську та економічну ефективність. 

Таким чином, формування високих значень польової схожості насіння має 

пріоритетне значення в одержанні високопродуктивного агроценозу пшениці 

озимої.   

Проведення комплексних досліджень із встановлення особливостей 

росту та розвитку різних сортів пшениці озимої в умовах північного Степу 
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України передбачало визначення рівня вологозабезпеченості посівів озимини 

в осінній період вегетації.  

За результатами досліджень було встановлено, що в середньому за 

2011–2013 рр. на час сівби пшениці озимої максимальні запаси 

продуктивної вологи (9,1 мм) у шарі ґрунту 0–10 см відмічали по чорному 

пару за сівби 25–28 вересня. За аналогічного строку сівби після ріпаку, 

гірчиці та вики озимих на сидерат вони були меншими на 17,6; 18,7 та 

16,5% відповідно. За сівби 15–17 вересня запаси продуктивної вологи в 

посівному шарі грунту були дещо нижчими і складали по чорному пару 7,0 

мм, після ріпаку озимого на сидерат – 5,4 мм, після гірчиці озимої на 

сидерат – 5,5 мм, після вики озимої на сидерат – 5,7 мм. Подібну різницю в 

запасах продуктивної вологи у посівному шарі грунту відмічали також за 

сівби 5–7 жовтня. Так, в середньому за роки досліджень запаси вологи по 

чорному пару перевищували за своєю кількістю вологозабезпеченість 

посівного шару грунту після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат, 

відповідно, на 8,2; 4,1 та 2,7% (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Запаси продуктивної вологи (мм) на час сівби пшениці озимої, 

2011–2013 рр. 

Попередник Строк сівби 

2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє  

шари ґрунту, см 

0–10 0–30 0–10 0–30 0–10 0–30 0–10 0–30 

Чорний пар 

15–17 вересня 5,9 30,7 8,6 33,6 5,6 21,8 7,0 32,4 

25–28 вересня 5,8 30,8 8,9 34,2 9,1 35,4 9,1 37,8 

5–7 жовтня 6,0 30,5 9,5 42,5 9,2 35,6 7,3 36,2 

Ріпак 

озимий 

на сидерат 

15–17 вересня 3,8 20,5 8,1 30,6 5,3 20,3 5,4 24,5 

25–28 вересня 3,7 21,6 8,8 34,1 8,9 35,2 7,5 31,0 

5–7 жовтня 3,9 11,8 9,8 42,6 9,0 35,1 6,7 30,0 

Гірчиця озима 

на сидерат 

15–17 вересня 3,8 20,4 8,9 32,4 5,1 20,7 5,5 25,2 

25–28 вересня 3,7 21,5 8,3 33,1 9,3 35,0 7,4 30,5 

5–7 жовтня 3,9 10,5 10,2 42,8 9,4 35,2 7,0 29,5 

Вика озима 

на сидерат 

15–17 вересня 3,8 21,0 8,5 34,9 5,5 21,4 5,7 26,4 

25–28 вересня 3,7 22,8 8,7 35,0 9,3 35,4 7,6 31,7 

5–7 жовтня 3,9 11,9 9,9 42,6 9,6 35,8 7,1 30,1 
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У розрізі років досліджень розміри показника коливалися у достатньо 

широких межах. Найкраще зволоження зазначеного ґрунтового горизонту 

відмічали у 2012 та 2013 рр. У 2012 р. запаси продуктивної вологи у шарі 

ґрунту 0–10 см по попереднику ріпак озимий на сидерат, залежно від строків 

сівби коливалися в межах 8,1 – 9,8 мм, після гірчиці озимої на сидерат – 8,3 – 

10,2 мм, вика озима на сидерат – 8,5 – 9,9 мм, по чорному пару – 8,6 – 9,5 мм. 

По зазначених попередниках у 2013 р. – 5,3 – 9,0 мм, 5,1 – 9,4 мм, 5,5 – 9,6 

мм, 5,6 – 9,2 мм відповідно. Найнижчі вологозапаси відмічали у 2011 р. Так, 

за сівби пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат 

запаси продуктивної вологи в посівному шарі грунту за сівби 15 вересня 

складали 3,8 мм, 25 вересня – 3,7 мм, 5 жовтня – 3,9 мм. По чорному пару 

запаси вологи в зазначені строки сівби були вищими на 35,6; 36,2 та 35,0% 

відповідно.  

Проведений аналіз запасів продуктивної вологи у ґрунті переконливо 

свідчить про порівняно сприятливий за вмістом вологи у верхніх шарах ґрунту 

рівень вологозабезпечення при вирощуванні озимини по вказаних 

попередниках. Проаналізувавши вміст вологи в посівному шарі грунту по 

попередниках за різних строків сівби в розрізі років видно, що за виключенням 

осіннього періоду 2011 р., на ділянках де сівбу пшениці озимої проводили після 

озимих культур, в цілому, запаси продуктивної вологи були більшими за 5,0 мм, 

особливо, у 2012 та 2013 рр. Так, на думку вітчизняних вчених запаси 

продуктивної вологи у ґрунті на рівні 5,0 мм у десятисантиметровому його шарі 

дозволяють одержувати сходи пшениці озимої [237]. 

За рахунок дещо вищого вмісту вологи у верхньому ґрунтовому 

горизонті по чорному пару сходи рослин пшениці озимої по цьому 

попереднику з’являлись на поверхні ґрунту раніше, ніж після ріпаку, гірчиці 

та вики озимих на сидерат. Так, в середньому за 2011–2013 рр. фазу повних 

сходів у пшениці, розміщеної по чорному пару відмічали за 10 діб від дати 

посіву при сівбі 15–17 вересня та 5–7 жовтня, за сівби 25–28 вересня сходи 

рослин відмічали через 9 діб. При вирощуванні пшениці озимої після ріпаку 



 

 

49 

 

озимого на сидерат, гірчиці озимої на сидерат, вики озимої на сидерат сходи 

рослин за різних строків сівби відмічали через 11 діб, що було на одну добу 

пізніше ніж по чорному пару за сівби 15–17 вересня та 5–7 жовтня, на                 

2 доби – за сівби 25–28 вересня (табл. 3.2).  

У розрізі років тривалість досходового періоду коливалась у широких 

межах, що було обумовлено гідротермічними умовами вегетації. Мінімальним 

період появи сходів був у 2012 р. і складав 8 діб по чорному пару за сівби 15 і 

25 вересня, а також за сівби по цьому попереднику 25 вересня у 2013 р.  

Найбільш тривалішим досходовий період був у 2011 р., за сівби пшениці 

озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат 25 вересня та 5 жовтня – 

13 діб. 

Таблиця 3.2 

Тривалість періоду «сівба – сходи» пшениці озимої залежно від умов 

вирощування, 2011–2013 рр. 

Попередник Строк сівби 
Роки 

Середнє  
2011  2012  2013  

Чорний пар 

15–17 вересня 10 8 11 10 

25–28 вересня 11 8 8 9 

5–7 жовтня 12 9 9 10 

Ріпак озимий 

на сидерат 

15–17 вересня 12 9 12 11 

25–28 вересня 13 10 9 11 

5–7 жовтня 13 10 10 11 

Гірчиця озима 

на сидерат 

15–17 вересня 12 9 12 11 

25–28 вересня 13 10 9 11 

5–7 жовтня 13 10 10 11 

Вика озима 

на сидерат 

15–17 вересня 12 9 12 11 

25–28 вересня 13 10 9 11 

5–7 жовтня 13 10 10 11 

 

Слід зазначити, що дози фонового мінерального добрива не впливали 

на тривалість появи сходів пшениці озимої. Сходи рослин пшениці озимої на 

ділянках з різним рівнем мінерального удобрення отримували одночасно. 

Різні умови вирощування, що створювались для пшениці озимої в 
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наших дослідах технологічними та погодними факторами обумовили 

формування різного за розмірами показника польової схожості. Максимальні 

значення даного показника, в середньому за роки досліджень, відмічали по 

паровому попереднику. За сівби 15–17 та 25–28 вересня польова схожість 

насіння по чорному пару складала 92,2%, 5–7 жовтня – 92,5%. Слід зазначити, 

що при вирощуванні пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на 

сидерат розміри польової схожості насіння поступалися чорному пару в 

незначній мірі. В середньому за 2011–2013 рр. польова схожість пшениці, 

висіяної після ріпаку озимого на сидерат  за сівби 15–17 вересня складала 

90,6%, 25–28 вересня – 91,0%, 5–7 жовтня – 90,7%, після гірчиці озимої на 

сидерат – 90,6; 91,2; 91,0%, після вики озимої на сидерат – 91,0; 91,3; 91,3% 

відповідно (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Польова схожість насіння (%) пшениці озимої  залежно від попередників 

та строків сівби, 2011–2013 рр. 

Попередники  Роки 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

2011 86,2 86,4 86,6 

2012 94,3 94,2 95,8 

2013 96,1 95,9 95,2 

середнє 92,2 92,2 92,5 

Ріпак озимий 

на сидерат 

2011 81,1 81,7 81,9 

2012 95,0 95,6 95,2 

2013 95,8 95,7 94,9 

середнє 90,6 91,0 90,7 

Гірчиця озима 

на сидерат 

2011 81,0 81,5 81,7 

2012 94,8 96,1 96,0 

2013 96,0 95,9 95,3 

середнє 90,6 91,2 91,0 

Вика озима на 

сидерат 

2011 82,1 82,6 82,7 

2012 95,4 95,9 96,0 

2013 95,6 95,5 95,1 

середнє 91,0 91,3 91,3 

 

У розрізі років, мінімальні значення польової схожості насіння відмічали 
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в 2011 р. Розміри зазначеного показника у пшениці озимої, висіяної після ріпаку 

озимого на сидерат, залежно від строків сівби коливалась в межах 81,1–81,9%, 

після гірчиці озимої на сидерат – 81,0 – 81,7%, після вики озимої на сидерат – 

82,1–82,7%, по чорному пару  – 86,2–86,6%. 

Густота рослин пшениці озимої у фазі повних сходів, як і показник  

польової схожості була найбільшою на варіантах досліду, де сівбу пшениці 

озимої проводили по паровому попереднику. В середньому за роки 

досліджень, за сівби по чорному пару 15–17 вересня вона складала 414 

шт./м
2
, 25–28 вересня – 414 шт./м

2
, 5–7 жовтня – 415 шт./м

2
, в той час як, 

наприклад, після ріпаку озимого на сидерат даний показник був нижчим на 

1,9; 1,4; 1,9% відповідно (табл. 3.4).   

Таблиця 3.4 

Густота рослин пшениці озимої  (шт./м
2
) у фазі повних сходів залежно від 

попередників та строків сівби, 2011–2013 рр. 

Попередники  Роки 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

2011 388 389 390 

2012 426 423 429 

2013 428 429 426 

середнє 414 414 415 

Ріпак озимий 

на сидерат 

2011 365 368 369 

2012 428 428 428 

2013 426 428 424 

середнє 406 408 407 

Гірчиця озима 

на сидерат 

2011 365 367 368 

2012 431 432 431 

2013 429 430 426 

середнє 408 410 408 

Вика озима на 

сидерат 

2011 369 372 372 

2012 429 428 432 

2013 430 427 425 

середнє 409 409 410 

 

Гідротермічні умови осіннього періоду вегетації пшениці озимої 

відзначалися високою мінливістю. Тривалість осіннього періоду вегетації 
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пшениці озимої, розміщеної після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат 

була більшою, порівняно з посівами озимини по чорному пару. За сівби 15–

17 вересня у 2011 р. зазначена різниця становила дві доби, у 2012 та 

2013 рр. – одну добу, за сівби 25–28 вересня у 2011 та 2012 рр. – дві доби, у 

2013 р. – одну добу, за сівби 5–7 жовтня в усі роки досліджень – одну добу.  

Середньобагаторічна дата припинення осінньої вегетації пшениці 

озимої припадає на 20 листопада, а припинення осінньої вегетації рослинами 

пшениці протягом 2011 та 2012 рр. ми відмічали раніше середніх 

багаторічних термінів, відповідно, на 14 та 9 діб. Відповідно, тривалість 

осінньої вегетації озимини в ці роки була меншою порівняно з 2013 р. 

Сума опадів за період «сівба – припинення осінньої вегетації» у роки 

досліджень була різною. Так, мінімальну суму опадів відмічали у 2011 р. За 

сівби 15–17 вересня вона становила 16,2 мм, 25–28 вересня – 12,5 мм, 5–7 

жовтня – 10,9 мм (табл. 3.5). Таким чином, проростання насіння, ріст та 

розвиток рослин відбувалися переважно за рахунок вологозапасів, які 

відмічали в ґрунті на час сівби пшениці озимої.  

Таблиця 3.5 

Гідротермічні умови осіннього періоду вегетації пшениці озимої,  

2011–2013 рр. 

Показник Роки 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Сума опадів за період  

„ сівба-припинення 

осінньої вегетації‖, мм 

2011 16,2 12,5 10,9 

2012 104,4 100,9 78,9 

2013 121,0 93,1 80,8 

середнє 80,5 68,8 56,9 

Тривалість осіннього 

періоду вегетації, діб 

2011 
1* 44 37 26 

2 42 35 25 

2012 
1* 53 43 32 

2 52 41 31 

2013 
1* 68 59 47 

2 67 58 46 

Дата припинення 

осінньої вегетації 

2011 6 листопада 

2012 11 листопада 

2013 26 листопада 

Примітка: * 1 – чорний пар; 2 – озимі культури 
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Сума опадів за період осінньої вегетації в 2012 р. була значно вищою, 

порівняно з попереднім роком і складала за сівби 15–17 вересня – 104,4 мм, 

25–28 вересня – 100,9 мм, 5–7 жовтня – 78,9 мм. У 2013 р. даний показник в 

зазначені терміни сівби становив 121,0; 93,1 та 80,8 мм відповідно.  

Відповідно до тривалості осінньої вегетації та температурного режиму 

протягом осіннього періоду рослини пшениці озимої накопичували різну 

суму ефективних температур. При вирощуванні пшениці після озимих 

культур сума накопичених посівами ефективних температур за сівби у 2011 

р. становила:  за сівби 15–17 вересня – 176 °С, 25–28 вересня – 113°С, 5–7 

жовтня – 31°С. Недобір рослинами температур, порівняно із середніми 

багаторічними показниками становив, відповідно 96; 68 та 82°С (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Сума ефективних температур (°С), отриманих посівами пшениці озимої 

за осінній період вегетації, 2011–2013 рр. 

Попередники Роки 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

2011 
фактично 185 117   33 

відхилення, ± -87 -64 -80 

2012 
фактично 387 266 161 

відхилення, ± +115 +85 +48 

2013 
фактично 245 159 144 

відхилення, ± -27 -22 +31 

Озимі 

культури 

на сидерат 

2011 
фактично 176 113 31  

відхилення, ± -96 -68 -82 

2012 
фактично 382 261 157 

відхилення, ± +110 +80 +44 

2013 
фактично 240 155 140  

відхилення, ± -32 -26 +27 

Середнє багаторічне 272 181 113 

 

За сівби у 2012 р. фактична сума накопичених озиминою температур 

становила: за сівби 15–17 вересня – 382 °С, 25–28 вересня - 261°С, 5–7 

жовтня - 157°С, що перевищувало середній багаторічний показник на 110; 80 

та 44°С. У 2013 р. рослини за сівби 15–17 та 25–28 вересня накопичили 
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менше ефективних температур на 32 та 26°С, за сівби 5–7 жовтня – на 27°С 

більше.  

При вирощуванні пшениці озимої по різних попередниках, в межах 

одного строку сівби тривалість міжфазних періодів розвитку рослин була 

однаковою. Тривалість міжфазного періоду «сходи – кущення» за сівби 

пшениці озимої 15–17 вересня в наших дослідах складала 17 діб, 25–28 

вересня – 19 діб, 5–7 жовтня – 20 діб. 

Тривалість періоду «кущення – вхід в зиму» по чорному пару була 

більшою, оскільки сходи рослин по цьому попереднику отримали раніше, 

ніж по інших попередниках. Так, тривалість періоду «кущення – вхід в зиму» 

по попередниках ріпак, гірчиця та вика озимі на сидерат за сівби 15–17 

вересня в середньому за 2011– 2013 рр. складала 37 діб, 25–28 вересня – 26 

діб, 5–7 жовтня – 14 діб. При вирощуванні озимини по чорному пару  за 

сівби  її в зазначені строки – 38, 27 та 15 діб відповідно (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин пшениці озимої в осінній 

період вегетації, 2011–2013 рр. 

Попередники 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Сходи – кущення 

Чорний пар 17 19 20 

Ріпак озимий на сидерат 17 19 20 

Гірчиця озима на сидерат 17 19 20 

Вика озима на сидерат 17 19 20 

Кущіння – вхід в зиму 

Чорний пар 38 27 15 

Ріпак озимий на сидерат 37 26 14 

Гірчиця озима на сидерат 37 26 14 

Вика озима на сидерат 37 26 14 

 

Інтенсивність ростових процесів у рослин пшениці озимої в наших 

дослідах у значній мірі залежала від умов вологозабезпечення впродовж 

періоду осінньої вегетації. Мінливість показників погоди в умовах  
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північного Степу України, а також дія таких агроприйомів, як попередники, 

строки сівби та рівень мінерального живлення здійснювали вагомий вплив на  

запаси продуктивної вологи в ґрунті. Аналіз запасів продуктивної вологи у 

півтораметровому шарі ґрунту показав, що на час припинення осінньої 

вегетації по попередниках ріпак, гірчиця та вика озимі за розмірами 

поступалися вологозапасам по чорному пару, що обумовлено проведенням 

більшої кількості технологічних операцій з грунтом по цих попередниках. 

Внаслідок проведеного подрібнення надземної частини озимих культур 

дисковими знаряддями, а також за рахунок споживання вологи з ґрунту 

рослинами ріпаку, гірчиці та вики озимої під час їх весняної вегетації запаси 

вологи по цих попередниках були дещо нижчими, порівняно з чорним паром. 

Так, в середньому за роки досліджень, залежно від фону мінеральних 

добрив запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–150 см при вирощуванні 

після ріпаку озимого на сидерат за сівби 15–17 вересня знаходились в межах 

146,8–154,6 мм, 25–28 вересня – 147,9–156,7 мм;  5–7 жовтня – 149,8–157,3 

мм. Після попередника гірчиця озима на сидерат  вологозапаси  за сівби в 

зазначені строки складали  146,9–154,9 мм; 148,1–157,0 мм та 150,2–157,8 мм 

відповідно. Після попередника вика озима на сидерат запаси продуктивної 

вологи були дещо вищими, ніж після ріпаку та гірчиці озимих на сидерат і 

складали: за сівби 15–17 вересня – 147,1–155,1 мм; 25–28 вересня – 148,4–

157,2 мм; 5–7 жовтня – 150,5–158,0 мм (табл. 3.8). 

Найбільшими на час припинення осінньої вегетації під посівами 

пшениці озимої запаси вологи були чорному пару. Так, по зазначеному 

попереднику, за сівби 15–17 вересня вони були в межах 153,2–161,2 мм; 25–

28 вересня – 154,0–163,1 мм; 5–7 жовтня – 156,3–164,0 мм. 

Вміст вологи в ґрунті визначався не тільки попередником та строком 

сівби, але й нормою внесення мінеральних добрив. У посівах, де вносили 

мінеральні добрива запаси вологи в грунті були значно нижчими порівняно з 

варіантами, де добрив не вносили.  Обумовлено це, насамперед, наявністю 

більш розвинених рослин у посівах з підвищеними нормами добрив. 
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Збільшення дози внесеного добрива призводило до зменшення запасів 

продуктивної вологи у таких посівах. 

Таблиця 3.8 

Запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–150 см на час  

припинення осінньої вегетації, 2011–2013 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 161,2 163,1 164,0 

N30P30K30 158,6 159,4 161,7 

N60P60K60 156,5 157,6 159,9 

N90P60K60 153,2 154,0 156,3 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 154,6 156,7 157,3 

N30P30K30 152,0 152,8 154,8 

N60P60K60 149,9 150,5 152,9 

N90P60K60 146,8 147,9 149,8 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 154,9 157,0 157,8 

N30P30K30 152,2 153,1 155,3 

N60P60K60 150,1 150,9 153,4 

N90P60K60 146,9 148,1 150,2 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 155,1 157,2 158,0 

N30P30K30 152,5 153,4 155,6 

N60P60K60 150,3 151,2 153,7 

N90P60K60 147,1 148,4 150,5 
 

Порівняння кількості вологозапасів на контрольному варіанті, а також 

на ділянках з внесенням добрива N90P60K60 показало, що різниця в значеннях 

даного показника по попереднику вика озима на сидерат становила: за сівби 

15–17 вересня – 5,2%; 25–28 вересня – 5,6%; 5–7 жовтня – 4,7%. Аналогічну 

тенденцію відмічали по інших попередниках. 

Після припинення озиминою осінньої вегетації споживання води 

посівами припинилось, натомість випадали опади, поповнюючи вологозапаси 

в ґрунті.  

Таким чином, проаналізувавши умови вологозабезпеченості пшениці 
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озимої на початкових етапах її розвитку було встановлено, що вони були 

достатніми для одержання сходів рослин пшениці озимої при вирощуванні 

по усіх попередниках. Польова схожість насіння, густота рослин у фазі 

сходів, вологозапаси в ґрунті на час припинення рослинами осінньої вегетації 

у пшениці озимої, яку вирощували після ріпаку, гірчиці та вики озимих були 

майже на рівні з чорним паром, що обумовило нормальний ріст та розвиток 

рослин у таких посівах протягом осіннього періоду.  

 

3.2. Особливості морфологічного розвитку рослин пшениці озимої 

в осінній період  вегетації 

Взаємодія погодних факторів та комплексу агротехнічних прийомів, 

які вивчалися нами в процесі досліджень, створювали різні умови для росту і 

розвитку рослин пшениці озимої. Зокрема, для формування пагонів кущення 

протягом осіннього періоду вегетації.  

Розвиток рослин, на ділянках по чорному пару був кращим, ніж 

після інших попередників, це проявлялось у формуванні в таких посівах у 

рослин більшої кількості пагонів. За результатами досліджень встановлено, 

що на розміри коефіцієнта кущення, а також на кількість сформованих 

вузлових коренів істотно впливали попередники, строки сівби та норми 

внесення фонового добрива. На час припинення осінньої вегетації в 

середньому за роки досліджень максимальний коефіцієнт кущення (3,7) 

відмічали у пшениці озимої, яку висівали по чорному пару 15–17 вересня, на 

варіантах, де передбачалося внесення добрива N90P60K60. На контрольних 

ділянках досліду кущистість пшениці озимої по зазначеному попереднику за 

раннього строку сівби була на 27,0% нижчою і становила 2,7 шт./рослину. За 

сівби 25–28 вересня та 5–7 жовтня максимальну кількість пагонів кущення 

також відмічали на ділянках з найбільшою нормою фонового мінерального 

добрива – 3,1 та 1,5 шт./рослину відповідно. Аналогічну тенденцію відмічали 

при вирощуванні пшениці озимої після озимих культур. Так, за сівби після 

ріпаку озимого на сидерат коефіцієнт кущення, залежно від дози добрива, за 
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сівби 15–17 вересня складав 2,5–3,4; 25–28 вересня – 2,4–3,0; 5–7 жовтня – 

1,1–1,3. При вирощуванні після гірчиці озимої на сидерат за відповідних 

строків сівби: 2,4–3,3; 2,4–3,0; 1,1–1,3; після вики озимої на сидерат – 2,5–3,3; 

2,3–2,9; 1,1–1,3 шт./рослину (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Особливості формування пагонів кущення у рослин пшениці озимої на 

час припинення осінньої вегетації, 2011–2013 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 2,7 2,5 1,2 

N30P30K30 3,1 2,7 1,3 

N60P60K60 3,5 2,9 1,4 

N90P60K60 3,7 3,1 1,5 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 2,5 2,4 1,1 

N30P30K30 2,9 2,5 1,2 

N60P60K60 3,1 2,8 1,3 

N90P60K60 3,4 3,0 1,3 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 2,4 2,4 1,1 

N30P30K30 3,0 2,6 1,2 

N60P60K60 3,1 2,8 1,3 

N90P60K60 3,3 3,0 1,3 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 2,5 2,3 1,1 

N30P30K30 2,9 2,5 1,2 

N60P60K60 3,2 2,7 1,2 

N90P60K60 3,3 2,9 1,3 

 

Слід зазначити, що вплив дози внесення добрив на кількість 

сформованих пагонів кущення рослинами пшениці озимої при вирощуванні 

озимини після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат за осінній період 

вегетації також був достатньо вагомим. Різниця у розмірах даного 

показника між варіантом, що передбачав внесення добрив нормою N90P60K60 

та варіантом, де добрива не вносили  по попереднику ріпак озимий на 

сидерат становила: за сівби 15–17 вересня – 26,5%; 25–28 вересня – 20,0%; 
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5–7 жовтня – 15,4%. Після гірчиці озимої на сидерат за цих строків сівби 

різниця складала – 27,3; 20,0; 15,4%, після вики озимої на сидерат – 24,2; 

20,7; 15,4% відповідно.  Виявлена різниця у кількості пагонів кущіння між 

рослинами різних строків сівби полягала в тому, що пшениця озима, висіяна 

15–17 вересня значно ефективніше використовувала високі температури 

повітря та, порівняно з посівами більш пізніх строків, кущилась більш 

інтенсивно. 

Паралельно з процесом кущення у рослин пшениці озимої відбувався 

розвиток вторинної кореневої системи. Він проявлявся у відростанні 

вузлових коренів. Наявність у рослин зародкових, первинних та вузлових 

коренів є важливим етапом життєдіяльності озимих зернових культур. У 

наших дослідах зародкові та вузлові корені істотно впливали на розвиток 

надземної частини рослин, визначаючи при цьому подальший рівень 

зернової продуктивності культури. Встановлено вплив гідротермічних умов 

осіннього періоду вегетації у роки досліджень, попередників, строків сівби 

та дози мінеральних добрив на розвиток вторинної кореневої системи. 

За результатами досліджень у середньому за 2011–2013 рр., на час 

припинення осінньої вегетації найбільшу кількість вузлових коренів 

формували рослини пшениці озимої, сівбу якої проводили 15–17 вересня. 

Залежно від норми мінерального добрива, за сівби  в цей термін, кількість 

вузлових коренів у рослин пшениці після ріпаку озимого на сидерат  

становила 3,0–4,0 шт./рослину, після гірчиці та вики озимих на сидерат – 

2,9–4,1 та 3,1–4,0 шт./рослину відповідно. Зміщення строків сівби в сторону 

пізніх призводила до зниження кущистості озимини та, відповідно, до 

зменшення кількості корінців у рослин. Найменше вузлових коренів 

відмічали на варіантах досліду, де пшеницю озиму висівали 5–7 жовтня. 

Так, залежно від дози мінеральних добрив, у середньому за роки досліджень 

їх кількість при вирощуванні після ріпаку, гірчиці та вики озимих на 

сидерат становила 1,1–1,3 шт./рослину (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Особливості формування кореневої системи рослинами пшениці озимої 

залежно від умов вирощування, 2011–2013 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 3,2 3,0 1,2 

N30P30K30 3,7 3,5 1,3 

N60P60K60 4,0 3,8 1,4 

N90P60K60 4,1 3,9 1,5 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 3,0 2,7 1,1 

N30P30K30 3,4 3,1 1,2 

N60P60K60 3,8 3,5 1,3 

N90P60K60 4,0 3,7 1,3 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 2,9 2,6 1,1 

N30P30K30 3,5 3,1 1,2 

N60P60K60 3,7 3,4 1,3 

N90P60K60 4,1 3,6 1,3 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 3,1 2,8 1,1 

N30P30K30 3,5 3,2 1,2 

N60P60K60 3,9 3,6 1,2 

N90P60K60 4,0 3,8 1,3 

 

Серед попередників, що вивчалися нами в дослідах,  найбільшу 

кількість вузлових коренів формували рослини по чорному пару, що також 

обумовлено більшою кількістю утворених пагонів кущення на зазначених 

ділянках. Залежно від дози мінерального добрива кількість вузлових коренів 

за сівби 15–17 вересня складала 3,2–4,1 шт./рослину, 25–28 вересня – 3,0–3,9 

шт./рослину, 5–7 жовтня – 1,2–1,5 шт./рослину.  

Вплив дози мінеральних добрив мав істотний вплив на кількість 

вузлових коренів. Мінімальний розвиток кореневої системи відмічали на 

варіанті без добрив, максимальний – за внесення N90P60K60. Різниця у 

розмірах показника між зазначеними варіантами була достатньо вагомою і 

становила, наприклад, по попереднику вика озима на сидерат за сівби 15–17 
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вересня – 22,5%; 25–28 вересня – 26,3%, по попередниках ріпак та гірчиця 

озимі на сидерат за вказаних термінів сівби – 25,0; 27,0 та 29,3; 27,8% 

відповідно. За сівби 5–7 жовтня різниця між варіантами на ділянках, де 

озмимину висівали після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат становила 

15,4%, по чорному пару – 20,0%. На ділянках досліду, де пшеницю по 

чорному пару висівали 15–17 та 25–28 вересня, в середньому за 2011–2013 

рр. різниця у кількості вузлових коренів між контролем та варіантом з 

передпосівним внесенням N90P60K60 складала, відповідно 22,0 та 23,1%. 

Однією з ознак, яка характеризує зміни у розмірах надземної маси 

рослин є лінійний їх приріст. За результатами досліджень встановлено, що на 

висоту рослин пшениці озимої протягом осінньої вегетації серед поставлених 

на вивчення факторів у більшій мірі впливали строки сівби. Так, на час 

припинення осінньої вегетації найбільшу висоту по усіх попередниках та 

фонах мінерального удобрення відмічали за сівби 15–17 вересня. В 

середньому за роки досліджень, залежно від рівня мінерального живлення 

висота рослин за вказаного терміну сівби по попереднику ріпак озимий на 

сидерат знаходилась в межах 25,7–27,3 см; після гірчиці озимої на сидерат – 

25,0–27,6 см, вики озимої на сидерат – 26,0–28,0 см. У рослин озимини, 

розміщеної по чорному пару висота рослин була найбільшою і складала 26,4–

28,8 см. Мінімальну висоту рослин відмічали у пізніх посівах. Так, за сівби 

5–7 жовтня розміри даного показника по зазначених вище попередниках, 

залежно від мінеральних добрив всередньому за 2011–2013 рр. складали : 

10,7–12,6; 10,4–12,3; 10,9–12,7 та 11,1–12,9 см відповідно (табл. 3.11).  

Встановлено вплив норми мінерального добрива на висоту рослин 

пшениці озимої. Найнижчий лінійний ріст відмічено на ділянках досліду без 

передпосівного внесення добрив. Внесення мінеральних добрив позитивно 

позначилось на рості рослин. Висота пшениці озимої зростала пропорційно 

до збільшення норми добрив. Максимальні значення висоти рослин 

відмічали на ділянках з внесенням добрив нормою N90P60K60. 

 



 

 

62 

 

Таблиця 3.11 

Висота рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації, 

2011–2013 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 26,4 21,5 11,1 

N30P30K30 27,3 22,2 11,9 

N60P60K60 28,3 23,2 12,5 

N90P60K60 28,8 23,9 12,9 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 25,7 21,1 10,7 

N30P30K30 25,7 21,5 11,3 

N60P60K60 27,1 22,7 12,0 

N90P60K60 27,3 23,3 12,6 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 25,0 21,0 10,4 

N30P30K30 25,4 21,4 11,1 

N60P60K60 26,7 22,1 11,9 

N90P60K60 27,6 23,0 12,3 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 26,0 21,2 10,9 

N30P30K30 27,0 21,9 11,4 

N60P60K60 27,4 22,8 12,2 

N90P60K60 28,0 23,6 12,7 
 

Так, в середньому за роки досліджень, за сівби 15–17 вересня різниця у 

висоті рослин пшениці по чорному пару на ділянках з внесенням добрива 

дозою N90P60K60 та контролем (без добрив) складала 8,3%; по попереднику 

ріпак озимий на сидерат – 5,9%; гірчиця озима на сидерат – 9,4%; вика озима 

на сидерат – 7,1%, а за сівби 25–28 вересня та 5–7 жовтня по зазначених вище 

попередниках – 10,0; 9,4; 8,7; 10,2% та 14,0; 15,1; 15,4; 14,2% відповідно.    

Аналізуючи експериментальні дані, представлені у таблиці 3.11 видно, 

що істотної різниці у висоті рослин по вивчаємих попередниках в межах 

одного строку сівби відмічено не було. Так, наприклад, різниця у висоті 

рослин за сівби 25–28 вересня по попереднику гірчиця озима на сидерат та 

вика озима на сидерат на ділянках без внесення добрив становила лише 0,9%, 



 

 

63 

 

на ділянках з внесенням N30P30K30 – 2,3%, N60P60K60 
– 3,1%, N90P60K60 – 2,5%. 

Аналогічну різницю відмічали  також по інших попередниках в межах 

одного строку сівби. Незначна різниця у висоті рослин переконливо свідчить 

про наявність сприятливих умов для росту та розвитку пшениці озимої у 

посівах, розміщених після сидеральних культур. 

Попередники, добрива та строки сівби, у сукупності з погодними 

умовами, створювали різні умови для вегетації пшениці озимої під час 

проведення досліджень, чим істотно впливали на формування надземної маси 

рослинами. Зокрема, характер нагромадження надземної маси рослинами 

пшениці озимої в осінній період вегетації був неоднорідним. За результатами 

досліджень встановлено, що інтенсивність нагромадження рослинами 

надземної маси поступово зростала до припинення пшеницею озимою 

осінньої вегетації. На цей час вона була максимальною за осінній період і 

найвищі значення маси 100 абсолютно-сухих рослин мали посіви, розміщені 

по чорному пару. В середньому за роки досліджень, при вирощуванні по 

цьому попереднику залежно від дози мінеральних добрив абсолютно-суха 

маса 100 рослин за сівби 15–17 вересня складала 36,1–40,4 г, 25–28 вересня – 

24,2–29,1 г, 5–7 жовтня – 13,6–15,0 г.  За розміщення пшениці озимої після 

ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат, абсолютно-суха маса 100 рослин 

була дещо нижчою порівняно з чорним паром. Однак, ця різниця була 

незначною. Так, наприклад, за сівби 25 вересня на ділянках без внесення добрив 

різниця у масі по зазначених попередниках склала 7,0; 9,9; 9,1%, на ділянках із 

внесенням N90P60K60 – 8,2; 8,2; 7,6% відповідно (табл. 3.12).  

Абсолютно-суха маса 100 рослин істотно залежала від строків сівби. 

Максимальні значення даного показника по кожному з попередників 

відмічали за сівби 15–17 вересня, мінімальні – 5–7 жовтня. В середньому за 

роки досліджень, на ділянках з внесенням мінеральних добрив нормою  

N60P60K60 
маса 100 абсолютно-сухих рослин за сівби 15–17 вересня, була 

більшою ніж за сівби 25–28 вересня по чорному пару на 29,1%, після ріпаку 

озимого на сидерат – на 33,2%, а після гірчиці озимої на сидерат – на 31,5%, 
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після вики озимої на сидерат – на 31,9%, порівняно з пшеницею, висіяною  

5–7 жовтня – на 62,0; 63,4; 61,9; 62,2% відповідно. На ділянках досліду, де 

вносили добрива дозами N30P30K30, N90P60K60,  а також без їх внесення 

відмічали подібну тенденцію. 

Таблиця 3.12 

Абсолютно-суха маса 100 рослин (г) пшениці озимої на час припинення 

осінньої вегетації, 2011–2013 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 36,1 24,2 13,6 

N30P30K30 37,9 25,4 14,0 

N60P60K60 39,2 27,8 14,9 

N90P60K60 40,4 29,1 15,0 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 35,0 22,5 13,1 

N30P30K30 36,4 23,2 13,5 

N60P60K60 38,0 25,4 13,9 

N90P60K60 38,8 26,7 14,2 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 34,5 21,8 13,0 

N30P30K30 35,2 22,9 13,2 

N60P60K60 36,2 24,8 13,8 

N90P60K60 38,7 26,7 14,1 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 35,0 22,0 13,1 

N30P30K30 35,5 23,1 13,6 

N60P60K60 37,0 25,2 14,0 

N90P60K60 38,6 26,9 14,3 
 

Слід зазначити, що збільшення норми внесення мінерального добрива 

сприяло зростанню маси 100 абсолютно-сухих рослин. В середньому за 

2011–2013 рр., по попереднику ріпак озимий на сидерат за сівби 15 вересня 

розміри даного показника за внесення добрива дозою N30P30K30 були вищими 

ніж на контролі на 3,8%; за внесення N60P60K60 
– на 7,9%;  N90P60K60 – на 

9,8%. За сівби 25 вересня та 5 жовтня зазначена різниця складала 3,0; 11,4; 
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15,7% та 3,0; 5,8; 7,7% відповідно.  

При вирощуванні пшениці після гірчиці озимої на сидерат порівняно з 

контролем, внесення добрив у дозах  N30P30K30; N60P60K60 та N90P60K60 

забезпечувало зростання маси 100 абсолютно-сухих рослин за сівби 15–17 

вересня – на 2,0; 4,7; 10,9%, 25–28 вересня – на 4,8; 12,1; 18,4%, 5–7 жовтня – 

на 1,5; 6,2; 7,8% відповідно. За розміщення посівів озимини після вики 

озимої на сидерат та по чорному пару: 1,4; 5,4; 10,3% та 4,7; 7,9; 10,6% – за 

сівби 15–17 вересня; 4,8; 12,7; 18,2% та 4,7; 12,9; 16,8% – 25–28 вересня, 3,7; 

6,4; 8,4% та 2,9; 8,7; 9,3% – 5–7 жовтня відповідно.    

 

3.3. Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередника, 

строку сівби та рівня мінерального живлення 

 

Перезимівля відіграє важливу роль у життєдіяльності пшениці озимої. 

Від того, як рослини перезимують залежить не лише густота агроценозу, але 

й зернова продуктивність культури. Протягом останніх років відмічають 

істотну трансформацію гідротермічних умов зимового періоду. Оригінатори 

сучасних сортів пшениці озимої заявляють про особливості їх розвитку, які 

полягають у більш інтенсивному розвитку в осінній період вегетації 

порівняно з раніше створеними сортами. З цієї причини великої актуальності 

набуває вивчення морозо- та зимостійкості пшениці озимої залежно від 

строків сівби, попередників та рівня мінерального живлення.  

На результат перезимівлі пшениці озимої вагомий вплив мав вміст  

вуглеводів у листках та вузлах кущення рослин на час припинення осінньої 

вегетації, а також характер їх витрати за зимовий період.   

В значній мірі на вміст цукрів у листках впливали строки сівби. Так, в 

середньому за 2011–2014 рр. вміст вуглеводів у листках рослин був 

найвищим у пшениці озимої, яку висівали 15–17 вересня, найнижчим – 5–7 

жовтня. Залежно від дози внесення мінеральних добрив по чорному пару за 

зазначених термінів сівби він знаходився в межах: 18,9–20,1 та 16,9–18,7%  
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по чорному пару, 18,0–19,2 та 16,0–17,0% – після ріпаку озимого на сидерат, 

17,9–19,0 та 15,7 –16,8% – після гірчиці озимої на сидерат, 18,2–19,5 та 16,2–

17,3% – після вики озимої на сидерат відповідно. Вміст вуглеводів у листках 

рослин пшениці озимої висіяної 25–28 вересня займав посередні значення і, 

залежно від дози добрив, складали: після вики озимої на сидерат – 17,6–

18,8%, після ріпаку озимого на сидерат – 17,3–18,5%, після гірчиці озимої – 

17,0–18,2% (табл. 3.13).  

 Таблиця 3.13 

Вміст і витрати вуглеводів в листках рослин пшениці озимої за період 

зимівлі, % на абсолютно суху речовину, 2011–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

пв вв в пв вв в пв вв в 

Чорний пар 

Без добрив 18,9 15,1 3,8 18,0 14,6 3,4 16,9 14,4 2,5 

N30P30K30 19,2 15,2 4,0 18,3 14,6 3,7 17,3 14,7 2,6 

N60P60K60 19,7 15,5 4,2 19,0 15,2 3,8 18,1 15,2 2,9 

N90P60K60 20,1 15,6 4,5 19,5 15,5 4,0 18,7 15,6 3,1 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 18,0 14,6 3,4 17,3 14,3 3,0 16,0 13,9 2,1 

N30P30K30 18,3 14,7 3,6 17,5 14,4 3,1 16,3 14,1 2,2 

N60P60K60 19,0 15,1 3,9 18,1 14,9 3,2 16,8 14,4 2,4 

N90P60K60 19,2 15,2 4,0 18,5 15,1 3,4 17,0 14,3 2,7 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 17,9 14,6 3,3 17,0 14,1 2,9 15,7 13,7 2,0 

N30P30K30 18,3 14,8 3,5 17,2 14,2 3,0 16,0 13,8 2,2 

N60P60K60 18,8 15,0 3,8 17,9 14,7 3,2 16,6 14,3 2,3 

N90P60K60 19,0 15,1 3,9 18,2 14,9 3,3 16,8 14,3 2,5 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 18,2 14,7 3,5 17,6 14,5 3,1 16,2 14,0 2,2 

N30P30K30 18,6 14,8 3,8 17,8 14,6 3,2 16,5 14,2 2,3 

N60P60K60 19,2 15,2 4,0 18,3 15,0 3,3 17,0 14,5 2,5 

N90P60K60 19,5 15,3 4,2 18,8 15,2 3,6 17,3 14,5 2,8 

Примітка: пв – припинення вегетації; вв – відновлення вегетації; в – витрати         

З представлених експериментальних даних видно, що серед 

попередників, які вивчалися нами у дослідах формування найвищого вмісту 

цукрів у листках на час припинення осінньої вегетації забезпечував чорний 

пар, дещо нижчими розміри даного показника були після вики та ріпаку 
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озимих на сидерат, найнижчим – після гірчиці озимої на сидерат. Однак 

зазначена різниця була незначною.  

Внесення мінеральних добрив забезпечувало зростання кількості 

вуглеводів у рослинах. Мінімальний вміст цукрів відмічали на  контрольному 

варіанті досліду, максимальний – на ділянках з внесенням добрива дозою 

N90P60K60. Так, наприклад, за сівби 25–28 вересня вміст цукрів у листках 

рослин, розміщених в посівах після вики озимої на сидерат на варіанті без 

внесення добрив становив 17,6%, з внесенням N30P30K30 зростав до 17,8%, 

при внесенні N60P60K60 та  N90P60K60 – до 18,3 та 18,8% відповідно. Аналогічну 

тенденцію відмічали також по інших попередниках та строках сівби.  

У процесі зимівлі рівень цукрів у листках рослин поступово 

знижувався і був мінімальним на час відновлення рослинами весняної 

вегетації. Проведене на час відновлення весняної вегетації визначення вмісту 

вуглеводів у листках рослин пшениці озимої дозволило встановити характер 

їх витрати за зимовий період залежно від попередників, строків сівби та рівня 

мінерального живлення.  

За результатами досліджень встановлено, що серед попередників, які 

вивчалися в дослідах більше цукрів витрачали рослини пшениці озимої, 

розміщеної по чорному пару, за рахунок наявності в них дещо більшої 

надземної маси порівняно із рослинами по інших попередниках. Так, за сівби 

15–17 вересня, залежно від дози мінеральних добрив, витрати вуглеводів у 

рослин по чорному пару становили 3,8–4,5%, після ріпаку озимого на 

сидерат – 3,4–4,0%, після гірчиці озимої на сидерат – 3,3–3,9%, після вики 

озимої на сидерат – 3,5–4,2%. Рослини озимини, яку висівали 25–28 вересня 

витрачали меншу кількість цукрів з листя, яка по зазначених попередниках 

становила 3,4–4,0%; 3,0–3,4%; 2,9–3,3% та 3,1–3,6% відповідно. Мінімальні 

витрати відмічали у пшениці пізнього строку сівби, відповідно, 2,5–3,1%; 

2,1–2,7%; 2,0–2,5%; 2,2–2,8%. Різниця у витратах вуглеводів між варіантами 

різних строків сівби переконливо свідчить про те, що більш розвинені, ранні, 

посіви витрачали цукри із листя більш інтенсивно ніж рослини пізнього 
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строку сівби. Доза внесеного мінерального добрива визначала  витрати 

цукрів із листя. Так, наприклад, за сівби пшениці 5–7 жовтня після вики 

озимої на сидерат витрати цукрів на варіанті без добрив складала 2,2%, з 

внесенням N30P30K30 – 2,3%, N60P60K60  – 2,5%, N90P60K60 – 2,8%. Аналогічну 

тенденцію відмічали також по різних попередниках та різних строках сівби.  

За результатами досліджень встановлено, що вміст вуглеводів у вузлах  

кущення рослин пшениці озимої був вищим ніж у листках. На час припинення 

осінньої вегетації максимальну кількість цукрів відмічали у рослин по чорному 

пару, залежно від дози мінеральних добрив, за сівби 15–17 вересня вона 

складала 27,8–30,6%, 25–28 вересня – 27,0–29,9%, 5–7 жовтня – 26,3–27,4% 

(табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Вміст і витрати вуглеводів у вузлах кущення рослин пшениці озимої за 

період зимівлі, % на абсолютно суху речовину, 2011–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

пв вв в пв вв в пв вв в 

Чорний пар 

Без добрив 27,8 20,7 7,1 27,0 20,6 6,4 26,3 20,8 5,5 

N30P30K30 28,2 20,9 7,3 27,5 20,8 6,7 26,9 21,2 5,7 

N60P60K60 29,4 21,9 7,5 28,6 21,6 7,0 27,0 21,3 5,7 

N90P60K60 30,6 23,0 7,6 29,9 22,7 7,2 27,4 21,4 6,0 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 26,9 20,3 6,6 26,1 20,4 5,7 25,1 19,9 5,2 

N30P30K30 27,4 20,7 6,7 26,4 20,6 5,8 25,7 20,3 5,4 

N60P60K60 28,2 21,3 6,9 27,5 21,5 6,0 26,0 20,5 5,5 

N90P60K60 28,9 21,9 7,0 28,5 22,3 6,2 26,2 20,5 5,7 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 26,7 20,2 6,5 25,9 20,3 5,6 24,9 19,8 5,1 

N30P30K30 27,2 20,7 6,5 26,2 20,5 5,7 25,5 20,2 5,3 

N60P60K60 28,1 21,2 6,9 27,2 21,3 5,9 25,8 20,4 5,4 

N90P60K60 28,7 21,8 6,9 28,3 22,2 6,1 26,1 20,5 5,6 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 27,1 20,4 6,7 26,6 20,7 5,9 25,8 20,5 5,3 

N30P30K30 27,7 20,8 6,9 26,9 20,9 6,0 26,2 20,7 5,5 

N60P60K60 28,7 21,6 7,1 28,0 21,8 6,2 26,7 21,0 5,7 

N90P60K60 29,9 22,7 7,2 29,1 22,8 6,3 27,0 21,1 5,9 

Примітка: пв – припинення вегетації; вв – відновлення вегетації; в – витрати         
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Найнижчим вміст вуглеводів у вузлах кущення був на ділянках, де 

озимину висівали після гірчиці на сидерат. В середньому за 2011–2014 рр. 

залежно від дози мінеральних добрив за сівби 15–17 вересня він складав 

26,7–28,7%, 25–28 вересня – 25,9–28,3%, 5–7 жовтня – 24,9–26,1%. Витрати 

цукрів з вузлів кущення у рослин, розміщених по цьому попереднику також 

були найнижчими, оскільки за розмірами надземної маси пшениця озима на 

цих ділянках була менш розвиненою, порівняно з тими, які висівали, 

наприклад, по чорному пару і тому витрачали менше вуглеводів за період 

зимівлі. Так, по попереднику гірчиця озима на сидерат витрати цукрів за 

сівби 15–17 вересня складали 6,5–6,9%, 25–28 вересня – 5,6–6,1%, 5–7 

жовтня – 5,1–5,6%, в той час як після вики озимої на сидерат – 6,7–7,2; 5,9–

6,3; 5,3–5,9%, по чорному пару – 7,1–7,6; 6,4–7,2; 5,5–6,0% відповідно.  

Вплив норми добрив на характер витрати вуглеводів з вузлів кущення у 

наших дослідженнях був достатньо вагомим. Більш розвинені рослини 

пшениці озимої на ділянках досліду з внесенням добрив витрачали більшу 

кількість вуглеводів порівняно з рослинами, які висівали на варіантах без 

внесення добрив перед сівбою. За сівби 25–28 вересня після ріпаку озимого 

на сидерат витрати цукрів на ділянках без внесення добрив становили 5,7%, 

на варіантах з внесенням добрив дозою N30P30K30 – 5,8%, N60P60K60 – 6,0%, 

N90P60K60 – 6,2%. Аналогічну тенденцію відмічали також за інших строків 

сівби по усіх попередниках.  

З метою визначення стійкості рослин пшениці озимої до негативної дії 

низьких температур 25 січня проводили визначення показника 

морозостійкості. Для цього рослини проморожували у спеціальній 

морозильній камері «Frigera» за від’ємних температур: -14, -16, -18 та -20
о
С 

при експозиції 72 години. За результатами досліджень встановлено, що на 

розміри даного показника впливали попередники, строки сівби та дози 

внесення мінеральних добрив. В середньому за роки досліджень 

морозостійкість рослин пшениці озимої була найвищою при проморожуванні 

температурою -14
о
С (табл. 3.15).              



 

 

Таблиця 3.15 

Морозостійкість рослин пшениці озимої (%) залежно від попередників, строків сівби та рівня  

мінерального живлення, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Температури проморожування при експозиції 72 години 

-14ºС -16ºС -18ºС -20ºС 

строки сівби 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Чорний пар 

Без добрив 97,2 99,1 95,1 94,2 98,0 93,1 72,3 75,1 70,0 19,2 21,5 11,6 

N30P30K30 97,3 99,3 95,5 94,4 98,1 93,4 72,5 75,3 70,2 19,5 21,9 11,8 

N60P60K60 97,6 99,5 96,8 95,7 98,6 93,6 73,9 75,4 71,3 20,1 22,3 12,0 

N90P60K60 97,6 99,7 97,0 96,1 98,8 93,9 74,0 75,7 72,2 20,7 22,8 12,3 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 96,5 98,0 94,8 93,7 97,1 92,3 71,5 74,3 69,4 18,0 20,1 10,4 

N30P30K30 96,6 98,2 95,0 94,1 97,3 92,5 72,0 74,6 69,8 18,3 20,8 10,7 

N60P60K60 96,8 98,6 96,5 95,6 97,5 92,7 72,8 74,8 70,0 18,7 21,0 11,0 

N90P60K60 96,9 98,8 96,8 96,9 97,7 92,8 73,1 74,9 70,8 19,0 21,3 11,1 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 96,2 97,7 94,6 93,7 96,5 92,0 71,5 73,7 69,1 17,5 19,7 10,2 

N30P30K30 96,4 98,0 94,8 93,9 97,1 92,2 71,7 74,2 69,5 17,8 19,9 10,3 

N60P60K60 96,5 98,2 95,3 94,5 97,3 92,3 72,3 74,4 69,8 18,3 20,4 10,6 

N90P60K60 96,7 98,6 95,6 94,8 97,5 92,5 72,7 74,7 70,4 18,6 20,9 11,0 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 96,7 98,3 94,9 93,6 97,2 92,2 71,4 74,0 69,7 18,5 20,7 10,9 

N30P30K30 96,9 98,9 95,2 94,3 97,7 92,4 72,0 74,3 69,9 18,9 21,0 11,0 

N60P60K60 97,0 99,0 95,7 94,8 97,9 93,1 72,6 74,5 70,4 19,1 21,5 11,4 

N90P60K60 97,2 99,1 95,9 95,0 98,2 93,3 73,3 75,1 71,2 19,4 21,7 11,7 

Примітка: 1 – сівба 15–17 вересня; 2 – сівба 25–28 вересня; 3 – сівба 5–7 жовтня 
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Залежно від норми внесення мінеральних добрив даний показник у 

рослин пшениці, яку висівали 15–17 вересня, 25–28 вересня та 5–7 жовтня 

при вирощуванні після вики озимої на сидерат знаходився в межах 96,7–

97,2; 98,3–99,1; 94,9–95,9%, після гірчиці озимої на сидерат – 96,2–96,7; 

97,7–98,6; 94,6–95,6%, після ріпаку озимого на сидерат – 96,5–96,9; 98,0–

98,8; 94,8–96,8%, по чорному пару – 97,2–97,6; 99,1–99,7; 95,1–97,0% 

відповідно.  

Мінімальну морозостійкість рослини пшениці озимої мали при 

проморожуванні їх у морозильній камері при температурі -20
о
С. Так, на цих 

ділянках залежно від дози внесення мінерального добрива у озимини, 

висіяної 15–17 вересня, 25–28 вересня та 5–7 жовтня при вирощуванні після 

ріпаку озимого на сидерат вона становила 18,0–19,0; 20,1–21,3; 10,4–11,1%, 

після гірчиці озимої – 17,5–18,6; 19,7–20,9; 10,2–11,0%, після вики озимої – 

18,5–19,4; 20,7–21,7; 10,9–11,7%, по чорному пару – 19,2–20,7; 21,5–22,8; 

11,6–12,3% відповідно. 

Представлені у таблиці результати досліджень переконливо свідчать 

про те, що при різних температурах проморожування максимальну 

морозостійкість мали рослини, розміщені по попереднику чорний пар, дещо 

нижчою вона була в озимини, розміщеної після сидеральних культур, 

зокрема, після ріпаку, гірчиці та вики озимих.  

Так, наприклад, при проморожуванні рослин температурою -16
о
С 

залежно від строку сівби та норми внесення мінеральних добрив, 

морозостійкість пшениці озимої по чорному пару в середньому за роки 

досліджень знаходилась в межах 93,1–98,8%, в той час як після ріпаку 

озимого на сидерат – 92,3–97,7%, після вики озимої на сидерат – 92,2–

98,2%, після гірчиці озимої на сидерат – 92,0–97,5%. 

Відмічали вплив норми внесення мінеральних добрив на розміри 

показника морозостійкості. Мінімальною вона була на варіанті досліду, де 

мінеральних добрив не вносили. Так, за проморожування при температурі -
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16
о
С морозостійкість пшениці на цих ділянках після вики, гірчиці та ріпаку 

озимих на сидерат, а також по чорному пару складала: у озимини, яку 

висівали 15–17 вересня – 93,6; 93,7; 93,7; 94,2%, за сівби 25–28 вересня та 

5–7 жовтня – 97,2; 96,5; 97,1; 98,0% та 92,2; 92,0; 92,3; 93,1% відповідно. 

Внесення мінерального добрива N30P30K30 сприяло зростанню 

морозостійкості рослин. На зазначених ділянках даний показник у рослин 

пшениці озимої, яку висівали 15–17 та 25–28 вересня, а також 5–7 жовтня 

при вирощуванні після вики озимої на сидерат складав, відповідно 94,3; 

97,7; 92,4%, після гірчиці озимої на сидерат – 93,9; 97,1; 92,2%, після ріпаку 

озимого на сидерат – 94,1; 97,3; 92,5%, по чорному пару – 94,4; 98,1; 93,4%. 

Збільшення норми мінерального добрива до N90P60K60 забезпечувало 

формування максимальної морозостійкості у рослин пшениці озимої.  Так, 

на зазначених варіантах при вирощуванні по чорному пару, після вики, 

гірчиці, ріпаку озимих на сидерат за сівби 15–17 вересня морозостійкість 

становила 96,1; 95,0; 94,8; 96,9%, 25–28 вересня – 98,8; 98,2; 97,5; 97,7%, 5–

7 жовтня – 93,9; 93,3; 92,5; 92,8% відповідно. Аналогічну тенденцію щодо 

впливу норми мінерального добрива, строків сівби та попередників на 

морозостійкість пшениці озимої відмічали на варіантах, де температура 

проморожування при експозиції 72 години становила -14
о
С,   -18

о
С та -20

о
С.  

У розрізі строків сівби більш морозостійкими за період проведення 

досліджень виявилися рослини пшениці озимої, яку висівали 25–28 вересня, 

найменш морозостійкими – 5–7 жовтня. 

 Визначення морозостійкості пшениці озимої в динаміці показало, що 

у різні періоди її розвитку вона була неоднаковою. Так, при 

проморожуванні рослин температурою -16
 о

С 72 години на час припинення 

осінньої вегетації морозостійкість пшениці озимої, яку висівали 15–17 

вересня, 25–28 вересня, 5–7 жовтня залежно від норми мінеральних добрив 

після вики озимої на сидерат в середньому за роки досліджень складала 

84,5–86,4; 88,2–89,3; 79,8–80,6%, після гірчиці озимої на сидерат – 84,0–

86,0; 87,8–88,8; 79,2–80,1%, після ріпаку озимого на сидерат – 84,1–86,2; 
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88,0–89,0; 79,5–80,3%, по чорному пару – 85,3–87,0; 89,1–90,2; 80,4–81,1% 

відповідно. При проморожуванні 25 січня морозостійкість озимини була 

найвищою і становила за зазначених вище строків сівби, відповідно, при 

вирощуванні після ріпаку озимого на сидерат – 93,7–96,9; 97,1–97,7; 92,3–

92,8%, після вики озимої на сидерат – 93,6–95,0; 97,2–98,2; 92,2–93,3%,  

після гірчиці озимої на сидерат – 93,7–94,8; 96,5–97,5; 92,0–92,5%, по 

чорному пару – 94,2–96,1; 98,0–98,8; 93,1–93,9%.  

Визначення морозостійкості пшениці озимої у більш пізні періоди 

розвитку рослин дозволило встановити, що її рівень значно знижувався і 

був мінімальним на час відновлення весняної вегетації. Так, при 

вирощуванні озимини після гірчиці озимої на сидерат морозостійкість 

пшениці озимої, яку висівали 15–17 вересня, 25–28 вересня та 5–7 жовтня 

складала 12,3–13,0; 13,9–14,9; 14,1–15,0%, після ріпаку озимого на              

сидерат – 12,5–13,2; 14,1–15,1; 14,2–15,4%, після вики озимої на сидерат – 

12,8–13,6; 14,3–15,4; 14,8–15,7%, по чорному пару – 13,4–14,2; 15,2–16,5; 

15,8–16,9%  відповідно (табл. 3.16). 

Мінімальна морозостійкість пшениці озимої на час відновлення 

рослинами весняної вегетації пояснюється тим, що рослини за період 

зимівлі використали переважну кількість цукрів. З цієї причини здатність 

протистояти негативній дії низьких температур у пшениці стрімко 

знизилась, що, безумовно, вплинуло на морозостійкість культури.  

В усі етапи визначення морозостійкості пшениці озимої максимальні 

значення даного показника відмічали на варіантах, де озимину висівали 25 

вересня, по чорному пару, на ділянках досліду, що передбачали внесення 

мінерального добрива N90P60K60. 

На вказаних ділянках досліду морозостійкість рослин пшениці озимої 

на час припинення осінньої вегетації складала 90,2%, 25 січня – 98,8%, 23 

лютого – 94,7%. У період відновлення весняної вегетації морозостійкість 

рослин становила 16,5%.  
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 Таблиця 3.16 

Динаміка морозостійкості рослин пшениці озимої (%) за період зимівлі при температурі проморожування -16ºС за 

експозиції 72 години, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

періоди розвитку рослин 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Чорний пар 

Без добрив 85,3 94,2 90,3 13,4 89,1 98,0 93,6 15,2 80,4 93,1 85,8 15,8 

N30P30K30 86,1 94,4 90,8 13,7 89,6 98,1 94,0 15,6 80,7 93,4 86,0 16,2 

N60P60K60 86,7 95,7 91,3 13,9 89,8 98,6 94,3 16,0 80,9 93,6 86,3 16,7 

N90P60K60 87,0 96,1 91,6 14,2 90,2 98,8 94,7 16,5 81,1 93,9 86,4 16,9 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 84,1 93,7 89,2 12,5 88,0 97,1 92,0 14,1 79,5 92,3 84,4 14,2 

N30P30K30 84,9 94,1 89,6 12,8 88,2 97,3 92,3 14,4 79,8 92,5 84,6 14,6 

N60P60K60 85,5 95,6 90,0 13,0 88,8 97,5 93,0 15,0 80,0 92,7 85,0 15,0 

N90P60K60 86,2 96,9 90,1 13,2 89,0 97,7 93,2 15,1 80,3 92,8 85,8 15,4 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 84,0 93,7 89,0 12,3 87,8 96,5 91,8 13,9 79,2 92,0 84,0 14,1 

N30P30K30 84,5 93,9 89,3 12,5 88,0 97,1 92,0 14,1 79,5 92,2 84,1 14,3 

N60P60K60 85,2 94,5 89,6 12,9 88,5 97,3 92,6 14,7 79,7 92,3 84,7 14,7 

N90P60K60 86,0 94,8 90,0 13,0 88,8 97,5 92,8 14,9 80,1 92,5 85,0 15,0 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 84,5 93,6 89,7 12,8 88,2 97,2 92,1 14,3 79,8 92,2 84,6 14,8 

N30P30K30 85,0 94,3 89,9 13,0 88,5 97,7 92,7 14,8 80,1 92,4 84,8 15,0 

N60P60K60 86,1 94,8 90,3 13,4 89,2 97,9 93,1 15,1 80,4 93,1 85,1 15,2 

N90P60K60 86,4 95,0 90,5 13,6 89,3 98,2 93,5 15,4 80,6 93,3 85,9 15,7 

Примітка: 1 – припинення вегетації; 2 – 25 січня; 3 – 23 лютого; 4 – відновлення весняної вегетації  
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Умови зимового періоду здійснювали негативний вплив на 

зимостійкість пшениці озимої. Найбільший відсоток рослин, які збереглися 

після зимівлі відмічали на варіантах досліду, де під посіви пшениці озимої 

вносили мінеральні добрива дозою N90P60K60. На зазначених варіантах в 

середньому за роки досліджень виживаність рослин пшениці озимої при 

вирощуванні по чорному пару на варіантах з сівбою 15–17 вересня складала 

97%, 25–28 вересня – 98%, 5–7 жовтня – 98% (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Зимостійкість (%) пшениці озимої залежно від попередників та рівня 

мінерального живлення, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Збереглося, % 

рослин пагонів рослин пагонів рослин пагонів 

Чорний пар 

Без добрив 95 80 97 93 97 96 

N30P30K30 96 81 98 94 97 96 

N60P60K60 97 81 98 94 98 96 

N90P60K60 97 81 98 94 98 97 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 94 80 96 93 96 96 

N30P30K30 95 81 97 93 96 95 

N60P60K60 96 80 97 94 96 95 

N90P60K60 96 81 97 94 96 96 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 93 80 96 93 95 96 

N30P30K30 95 81 97 94 96 96 

N60P60K60 95 81 97 94 96 96 

N90P60K60 95 81 97 94 96 96 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 94 80 96 93 96 96 

N30P30K30 95 81 97 93 97 97 

N60P60K60 95 81 97 94 97 97 

N90P60K60 96 81 97 94 97 96 
 

 

За розміщення посівів озимини після ріпаку озимого на сидерат 

зимостійкість рослин за вказаних строків сівби складала 96; 97; 96%, після 

вики озимої на сидерат – 96; 97; 97%, після гірчиці озимої на сидерат – 95; 

97; 96% відповідно. 
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Найменша кількість рослин та пагонів збереглась у пшениці озимої, 

яку висівали 15–17 вересня, на ділянках без внесення мінеральних добрив. 

На зазначених варіантах досліду в середньому за роки досліджень 

виживаність пагонів за період зимівлі становила 80%. За період зимівлі по 

чорному пару за цього терміну сівби збереглося – 95% рослин, при 

вирощуванні озимини після ріпаку та вики озимих на сидерат – 94%, по 

попереднику гірчиця озима на сидерат – 93% рослин. За сівби 25–28 вересня 

при аналогічному рівні мінерального живлення, в середньому за роки 

досліджень, по попереднику чорний пар збереглося 97% рослин пшениці 

озимої, по інших попередниках – 96%.  На варіантах досліду, де озимину 

висівали 5 жовтня відсоток збережених за період зимівлі рослин був 

аналогічним тому, який відмічали за сівби 25–28 вересня.  

Частка збережених пагонів у рослин пшениці озимої, яку висівали 25–

28 вересня в середньому за 2012–2014 рр. на варіантах з внесенням 

мінерального добрива N60P60K60  та N90P60K60 по усіх попередниках 

становила 94%, на ділянках без внесення добрив – 93%, з внесенням 

N30P30K30 по чорному пару та після гірчиці озимої на сидерат – 94%, а після 

ріпаку та вики озимих на сидерат – 93%. 

Таким чином, максимальні значення показників морозо- та 

зимостійкості рослин пшениці озимої відмічали за сівби 25–28 вересня по 

чорному пару, на  ділянках з внесенням мінерального добрива дозою 

N90P60K60. При вирощуванні озимини після сидеральних культур розміри 

показника зимостійкості, морозостійкості, вмісту вуглеводів у листках та 

вузлах кущення пшениці озимої у незначній мірі відрізнялися від тих, що 

були розміщені по чорному пару. Це свідчить про створення позитивних 

умов для успішної перезимівлі пшениці озимої при розміщенні її посівів 

після ріпаку, вики та гірчиці озимих на сидерат. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

В ПЕРІОД ВЕСНЯНО–ЛІТНЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ 

 

Одним із факторів, що визначають в посушливих умовах зони Степу 

України розміри зернової продуктивності пшениці озимої, є ґрунтова волога. 

Перебіг переважної кількості фізіологічних процесів під час жиитєдіяльності 

рослинного організму є неможливим без участі води. Нестача доступної 

рослинам води протягом весняно-літнього періоду вегетації може стати 

причиною зниження урожайності пшениці озимої, що не є рідкісним фактом 

в степовому регіоні України.   

 

4.1. Динаміка запасів продуктивної вологи в ґрунті за фазами 

розвитку рослин та водоспоживання посівів 

 

Інтенсивність ростових процесів у рослин пшениці озимої в наших 

дослідах у значній мірі залежала від умов вологозабезпечення впродовж 

періоду осінньої вегетації. Мінливість показників погоди в умовах  північного 

Степу України, а також дія таких агроприйомів, як попередники, рівень 

мінерального живлення та строки сівби здійснювали вагомий вплив на  запаси 

продуктивної вологи в ґрунті. Після припинення озиминою осінньої вегетації 

споживання води посівами припинилось, натомість випадали опади, 

поповнюючи вологозапаси в ґрунті. На час відновлення весняної вегетації 

кількість доступної рослинам води збільшилась. Однак, різниця між 

попередниками, строками сівби та варіантами з різними нормами фонового 

мінерального добрива залишилась.  

За результатами досліджень встановлено, що запаси продуктивної 

вологи у півтораметровому шарі ґрунту за зимовий період збільшились і 

були найвищими на час відновлення озиминою весняної вегетації. Слід 
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зазначити, що у посівах пшениці, розміщеної після ріпаку, гірчиці та вики 

озимих на сидерат вони були майже однаковими в межах певного варіанту. 

Так, в середньому за роки досліджень на варіантах де озимину висівали 15–

17 вересня залежно від фону мінеральних добрив запаси вологи складали 

175,7–183,5 мм після ріпаку озимого на сидерат, 175,8–183,8 мм – після 

гірчиці озимої на сидерат, 176,2–184,0 – після вики озимої  на сидерат. За 

сівби 25–28 вересня – 176,8–185,8; 177,2–186,3; 177,3–186,3 мм, 5–7 жовтня – 

178,9–186,4; 180,3–186,7; 179,6–187,1 мм відповідно (табл. 4.1).     

Таблиця 4.1 

Запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–150 см на час  

відновлення весняної вегетації, 2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 190,4 192,3 193,1 

N30P30K30 187,7 188,6 190,9 

N60P60K60 185,6 186,7 188,8 

N90P60K60 182,4 183,2 185,4 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 183,5 185,8 186,4 

N30P30K30 181,2 181,9 183,9 

N60P60K60 178,8 180,6 181,8 

N90P60K60 175,7 176,8 178,9 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 183,8 186,2 186,7 

N30P30K30 181,1 182,3 184,4 

N60P60K60 180,2 180,8 182,5 

N90P60K60 175,8 177,2 180,3 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 184,0 186,3 187,1 

N30P30K30 181,4 182,5 184,5 

N60P60K60 180,4 180,4 182,8 

N90P60K60 176,2 177,3 179,6 

 

Внаслідок наявності вологи у більш глибоких горизонтах вологозапаси 

по чорному пару були вищими порівняно з сидеральними попередниками і 

становили, залежно від норми фонового удобрення за сівби 15–17 вересня – 
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182,4–190,4 мм, 25–28 вересня – 183,2–192,3 мм, 5–7 жовтня – 185,4–193,1 мм. 

Слід відмітити вагомий вплив норми внесеного мінерального добрива 

на запаси продуктивної вологи під посівами пшениці озимої на час 

відновлення весняної вегетації. Так, наприклад, по попереднику вика озима 

на сидерат за сівби 25–28 вересня, на варіанті без внесення мінеральних 

добрив запаси продуктивної вологи в шарі 0–150 см складали 186,3 мм, з 

внесенням добрива N30P30K30 – 182,5 мм,  N60P60K60 – 180,4 мм, N90P60K60 – 

177,3 мм. Тобто, різниця у запасах вологи між варіантами з внесенням  

мінерального добрива N90P60K60 та варіантом, де добрив не вносили 

становила 4,8%. У посівах озимини, висіяної 5–7 жовтня різниця склала 4,0%, 

15–17 вересня – 4,2%. Аналогічну різницю між варіантами з мінімальними та 

максимальними нормами добрив відмічали також по інших попередниках. 

В процесі вегетації запаси вологи в ґрунті поступово зменшувались. У 

період настання фази виходу рослин в трубку вони були нижчими ніж на 

початку відновлення весняної вегетації, у фазі колосіння – ще меншими. 

Мінімальну кількість вологозапасів відмічали у фазі повної стиглості. Так, 

порівняно з початком весняної вегетації запаси вологи на варіанті без 

внесення мінеральних добрив за сівби 15–17 вересня по чорному пару 

знизились на 85,1%, після ріпаку озимого на сидерат – на 84,7%, після 

гірчиці озимої на сидерат – на 84,7%, після вики озимої на сидерат – на 

84,9%. За сівби 25–28 вересня вологозапаси, відповідно до зазначених 

попередників, знизились на 85,1; 84,8; 84,8; 84,9%, 5–7 жовтня – на 85,0; 84,7; 

84,7; 84,8% відповідно.  

На варіантах досліду, де норма внесення мінерального живлення 

складала N30P30K30 пшениця озима за період весняно-літньої вегетації при 

вирощуванні по чорному пару за раннього строку сівби витрачала 85,1% 

вологозапасів, відмічених на час відновлення весняної вегетації, на ділянках з 

сівбою 25–28 вересня та 5–7 жовтня – 85,0%. По попереднику вика озима на 

сидерат частка використаних запасів продуктивної вологи за зазначений 

період складала 84,8% (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту  0–150 см під посівами 

пшениці озимої (мм) у фазі повної стиглості, 2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 28,3 28,6 28,9 

N30P30K30 28,0 28,3 28,6 

N60P60K60 27,1 27,3 27,5 

N90P60K60 26,9 27,1 27,4 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 28,0 28,2 28,5 

N30P30K30 27,8 28,0 28,4 

N60P60K60 26,9 27,1 27,3 

N90P60K60 26,7 26,9 27,0 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 28,1 28,3 28,6 

N30P30K30 27,9 28,0 28,3 

N60P60K60 27,0 27,4 27,7 

N90P60K60 26,8 27,0 27,3 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 27,8 28,0 28,4 

N30P30K30 27,6 27,8 28,0 

N60P60K60 26,7 26,8 27,1 

N90P60K60 26,5 26,7 27,0 
 

Аналогічну частку весняних вологозапасів витрачали також посіви 

пшениці озимої, розміщеної по попередниках ріпак озимий на сидерат та 

гірчиця озима на сидерат.  

На ділянках досліду, з внесенням N60P60K60 та N90P60K60 відмічали подібну 

тенденцію щодо зниження вмісту запасів продуктивної вологи у ґрунті.  

Як зазначалося вище, починаючи від періоду відновлення весняної 

вегетації і до фази повної стиглості пшениці озимої, відбувалося інтенсивне 

споживання рослинами води з ґрунту. Цей процес залежав від умов вегетації 

рослин, які визначалися погодними умовами, а також агротехнічними 

факторами, що вивчалися нами в дослідах. На сумарну кількість спожитої 

води впливав розвиток рослин, зокрема, розміри сформованої ними 
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надземної маси, кількість пагонів кущення. 

В середньому за роки досліджень, по попереднику вика озима на 

сидерат залежно від норми добрива за сівби 15–17 вересня даний показник 

знаходився в межах 4987–5000  м³/га, 25–28 вересня – 4654–4667 м³/га, 5–7 

жовтня – 4721–4735 м³/га, після гірчиці озимої на сидерат – 4979 –4992; 4646–

4659; 4709–4722 м³/га, по чорному пару – 5073–5087; 4747–4762; 4796–4811 

м³/га відповідно (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

 

Сумарне споживання вологи посівами пшениці озимої (м³/га) за період 

вегетації з 0–150 см шару ґрунту залежно від вивчаємих факторів,            

2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 5073 4747 4796 

N30P30K30 5076 4750 4799 

N60P60K60 5085 4760 4810 

N90P60K60 5087 4762 4811 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 4987 4661 4728 

N30P30K30 4989 4663 4729 

N60P60K60 4998 4672 4740 

N90P60K60 5000 4674 4743 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 4979 4646 4709 

N30P30K30 4981 4649 4712 

N60P60K60 4990 4655 4718 

N90P60K60 4992 4659 4722 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 4987 4654 4721 

N30P30K30 4989 4656 4725 

N60P60K60 4998 4666 4734 

N90P60K60 5000 4667 4735 

 

У дослідах серед поставлених на вивчення попередників пшениці озимої 

та норми мінерального добрива різниця у розмірах сумарного споживання 

вологи була незначною. Так, наприклад, на варіантах досліду, де пшеницю 
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озиму висівали 15–17 вересня з внесенням мінерального добрива N90P60K60 

сумарне водоспоживання по чорному пару перевищувало розміри даного 

показника по попередниках ріпак та вика озимі на сидерат на 1,7%, по 

попереднику гірчиця озима на сидерат – 1,9%. За сівби 25–28 вересня сумарне 

водоспоживання по чорному пару на зазначеному варіанті було вищим ніж по 

попередниках ріпак озимий на сидерат, гірчиця озима на сидерат, вика озима на 

сидерат становила 1,8; 2,2 та 2,0%, 5–7 жовтня – на 1,4; 1,8 та 1,6% відповідно. 

Аналогічну тенденцію відмічали також по інших варіантах досліду, що 

передбачали різний рівень внесення мінеральних добрив.  

Більш вагому різницю в розмірах показника відмічали по строках сівби. 

Так, посіви раннього строку споживали більшу сумарну кількість води, 

пізнього – меншу, що обумовлено різними вихідними запасами продуктивної 

вологи у півтораметровому шарі ґрунту. Встановлено, що озимина, яку 

висівали 15–17 вересня в середньому за роки досліджень споживала вологи 

на 6,3–6,5% більше порівняно з посівами 25–28 вересня, а також на 5,2–5,5% 

ніж пшениця, яку висівали 5–7 жовтня.  

З метою визначення характеру споживання води посівами пшениці 

озимої по різних попередниках, строках сівби та нормах мінерального добрива 

проводили визначення коефіцієнту водоспоживання. Порівняння розмірів 

даного показника у посівах різних строків сівби дозволило встановити, що 

максимальні його значення відмічали на варіантах досліду, де пшеницю озиму 

висівали у пізній строк – 5–7 жовтня. Залежно від дози мінеральних добрив по 

попереднику гірчиця озима на сидерат він коливався в межах 1054–1171 м
3
/т, 

після ріпаку озимого на сидерат – 1051–1139 м
3
/т, після вики озимої на 

сидерат – 1034–1119 м
3
/т, по чорному пару – 1021–1052 м

3
/т. Сформувавши 

невисоку за розмірами урожайність зерна посіви пшениці озимої найменш 

економно використовували воду в наших дослідах.  

Коефіцієнт водоспоживання пшениці озимої був найнижчим у посівів 

озимини, висіяної 25–28 вересня, що переконливо свідчить про найбільш 

раціональне використання води цими посівами. В середньому за роки 
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досліджень по чорному пару найнижчим (739 м
3
/т) він був на варіанті досліду з 

нормою внесення добрива N60P60K60. За розміщення пшениці озимої після 

сидеральних культур економніше використовували воду посіви після вики 

озимої на сидерат, з внесенням N30P30K30  – 738 м
3
/т. При сівбі озимини в цей 

термін після ріпаку та гірчиці озимих на сидерат мінімальні значення 

коефіцієнта водоспоживання відмічали на варіантах, що передбачали внесення  

добрива дозою N30P30K30 – 744 та 767 м
3
/т відповідно (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 
 

Коефіцієнт  водоспоживання посівами пшениці озимої (м³/тонну) за 

період вегетації з 0–150 см шару ґрунту залежно від вивчаємих факторів,  

2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 987 854 1052 

N30P30K30 857 746 1023 

N60P60K60 846 739 1021 

N90P60K60 852 745 1039 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 1041 890 1139 

N30P30K30 875 744 1051 

N60P60K60 880 755 1065 

N90P60K60 883 760 1078 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 1042 877 1171 

N30P30K30 883 767 1054 

N60P60K60 891 782 1065 

N90P60K60 898 791 1083 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 1022 867 1119 

N30P30K30 869 738 1034 

N60P60K60 877 749 1052 

N90P60K60 880 753 1069 

 

Слід відмітити вагомий вплив фактору удобрення на коефіцієнт 

водоспоживання. Максимальні значення сумарного водоспоживання 

відмічали на контрольному варіанті досліду,  де добрив під посіви озимини 
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не вносили і одержали мінімальну за розмірами врожайність зерна. В 

середньому за роки досліджень після ріпаку, гірчиці, вики озимих на сидерат 

та по чорному пару коефіцієнт водоспоживання на зазначених варіантах за 

сівби 15–17 вересня складав 1041, 1042, 1022, 987 м
3
/т, за сівби 25–28 вересня 

та 5–7 жовтня – 890, 877, 867, 854 м
3
/т  та 1139, 1171, 1119, 1052 м

3
/т 

відповідно. Як зазначалося вище мінімальний коефіцієнт водоспоживання 

при вирощуванні по чорному пару відмічали в озимини на ділянках досліду з 

внесенням мінерального добрива N60P60K60, який становив за сівби 15–17 

вересня 846 м
3
/т, 25–28 вересня – 739 м

3
/т, 5–7 жовтня – 1021 м

3
/т. Розміри 

коефіцієнта водоспоживання на варіанті без внесення добрив (максимальні 

значення показника) були вищими порівняно з тими, які відмічали на цих 

ділянках на 14,3; 13,5 та 2,9% відповідно. За розміщення посівів озимини 

після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат найнижчі значення 

коефіцієнта водоспоживання відмічали на варіантах досліду з внесенням 

фонового мінерального добрива N30P30K30. По зазначених вище попередниках 

він становив: за сівби 15–17 вересня – 875, 883, 869 м
3
/т, 25–28 вересня – 744, 

767, 738 м
3
/т, 5–7 жовтня – 1051, 1054, 1034 м

3
/т відповідно.       

Таким чином, за результатами проведених досліджень було встановлено 

особливості формування розмірів зазначених показників залежно від 

поставлених на вивчення факторів. Максимальні запаси продуктивної вологи у 

півтораметровому шарі ґрунту протягом весняно-літнього вегетаційного 

періоду відмічали на час відновлення весняної вегетації, мінімальну – у фазі 

повної стиглості.   Більш економно на формування одиниці зернової продукції 

витрачали воду посіви пшениці озимої на варіантах досліду, де сівбу озимини 

проводили 25 вересня, при вирощуванні по чорному пару  був на ділянках з 

нормою внесення добрива N60P60K60. За розміщення пшениці озимої після  

сидеральних культур  економніше використовували воду посіви після вики 

озимої на сидерат, з внесенням удобрення N30P30K30 та сівби в середині третьої 

декади вересня.   
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4.2. Особливості росту і розвитку рослин та формування надземної 

маси протягом весняно-літньої вегетації 

 

Тривалість весняно-літньої вегетації визначалась у наших дослідах не 

тільки гідротермічними умовами, але й залежала таком від технологічних 

факторів. В середньому за 2012–2014 рр. по усіх попередниках за сівби 15 

вересня тривалість весняно- літньої вегетації складала 99 діб, на варіантах 

досліду, де озимину висівали 25 вересня – 100 діб, 5 жовтня – 101 добу (табл.4.5) 

Таблиця 4.5 

Тривалість весняно-літнього періоду вегетації  пшениці озимої,  

2012–2014 рр. 

Попередник Строк сівби* 
Роки 

середнє 
2012 2013 2014 

Чорний пар 

1 100 87 111 99 

2 101 88 112 100 

3 102 89 113 101 

Ріпак озимий на сидерат 

1 100 87 111 99 

2 101 88 112 100 

3 102 89 113 101 

Гірчиця озима на сидерат 

1 100 87 111 99 

2 101 88 112 100 

3 102 89 113 101 

Вика озима на сидерат 

1 100 87 111 99 

2 101 88 112 100 

3 102 89 113 101 

Примітка:*1 – сівба 15–17 вересня; 2 – сівба 25–28 вересня; 3 – сівба 5–7 жовтня 

 

В розрізі років досліджень більш тривалою біла вегетація у 2014 р. і 

становила: у пшениці висіяної 15–17 вересня – 111 діб, 25–28 вересня – 112 

діб, 5–7 жовтня – 113 діб, найменш тривалою у 2013 р. – 87, 88 та 89 діб 

відповідно. У 2012 р. тривалість вегетації пшениці озимої, яку висівали 15–17 

вересня складала 100 діб, 25–28 вересня – 101 добу,  5–7 жовтня – 102 доби. 

Порівняння тривалості весняно-літньої вегетації у 2014 р. (найбільш тривала) 

та 2013 р. (найменш тривала) показало, що ця різниця становила 24 доби. 

Безумовно, це вплинуло на проходження фенологічних фаз розвитку рослин, 
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що позначилося також на формуванні елементів структури врожаю в 

подальшому. 

Аналіз тривалості міжфазних періодів показав мінливість їх довжини 

залежно від гідротермічних умов вегетації та агротехнічних прийомів 

вирощування. Тривалість періоду «відновлення вегетації – вихід в трубку» в 

середньому за роки досліджень за сівби 15–17 вересня становила 33 доби, 

25–28 вересня – 34 доби, 5–7 жовтня – 35 діб. Найбільш тривалим зазначений 

період вегетації був у 2013 р. і складав, відповідно до строків сівби – 25, 26 та 

27 діб. У 2014 р. тривалість зазначеного періоду становила 36, 37 та 38 діб, у 

2012 р. – 38, 39 та 40 діб відповідно. Тривалість періоду «вихід у трубку – 

колосіння» у 2013 р. також була найменш тривалою і складала за сівби 15–17 

вересня 16 діб, 25–28 вересня – 17 діб, 5–7 жовтня – 18 діб. Більш тривалим 

зазначений період був у 2014 р. і складав, відповідно 27, 28 та 29 діб. 

Тривалість періоду «колосіння – повна стиглість» в середньому за роки 

досліджень на ділянках з сівбою 15–17 вересня становила 45 діб, 25–28 

вересня – 44 доби, 5–7 жовтня – 43 доби. Слід зазначити, що тривалість 

періоду від колосіння до повної стиглості була найменшою у 2012 р. і 

становила 39–41 добу, найбільшою – у 2014 р. – 46–48 діб (табл. 4.6).  

За рахунок відмирання частини листково-стебельної маси за зимовий 

період, абсолютно-суха маса 100 рослин пшениці озимої на час відновлення 

весняної вегетації була меншою, порівняно з тією, яку відмічали перед входом 

рослин в зиму. Так, в середньому за роки досліджень за рахунок часткового 

відмирання надземної маси рослин її зменшення, залежно від норми фонового 

мінерального добрива, попередника і строку сівби, становило від 2,1 до 9,0%. 

Встановлено вплив умов вирощування на формування абсолютно-сухої 

маси 100 рослин протягом весняно-літньої вегетації. Максимальні значення 

даного показника відмічали на ділянках раннього строку сівби (15–17 вересня), 

мінімальні – за сівби 5–7 жовтня.  На варіантах досліду без внесення фонових 

мінеральних добрив маса рослин за розмірами поступалася за розмірами масі 

пшениці озимої з ділянок, на яких здійснювали внесення добрив. 
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Таблиця 4.6 

 

Тривалість міжфазних періодів (діб) у рослин пшениці озимої протягом весняно-літнього періоду вегетації 

залежно від досліджуваних агроприйомів, 2012–2014 рр. 

Попередник Строк сівби* 

Міжфазні періоди 

відновлення весняної 

вегетації – вихід у трубку 
вихід у трубку – колосіння колосіння – повна стиглість 

2012 р. 2013 р.  2014 р.  середнє 2012 р. 2013 р.  2014 р.  середнє 2012 р. 2013 р.  2014 р.  середнє 

Чорний пар 

1 38 25 36 33 21 16 27 21 41 46 48 45 

2 39 26 37 34 22 17 28 22 40 45 47 44 

3 40 27 38 35 23 18 29 23 39 44 46 43 

Ріпак озимий 

на сидерат 

1 38 25 36 33 21 16 27 21 41 46 48 45 

2 39 26 37 34 22 17 28 22 40 45 47 44 

3 40 27 38 35 23 18 29 23 39 44 46 43 

Гірчиця озима 

на сидерат 

1 38 25 36 33 21 16 27 21 41 46 48 45 

2 39 26 37 34 22 17 28 22 40 45 47 44 

3 40 27 38 35 23 18 29 23 39 44 46 43 

Вика озима          

на сидерат 

1 38 25 36 33 21 16 27 21 41 46 48 45 

2 39 26 37 34 22 17 28 22 40 45 47 44 

3 40 27 38 35 23 18 29 23 39 44 46 43 

Примітка:*1 – сівба 15–17 вересня; 2 – сівба 25–28 вересня; 3 – сівба 5–7 жовтня 
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За результатами досліджень встановлено, що у фазі весняного 

кущення максимальну абсолютно-суху масу 100 рослин відмічали на 

ділянках досліду, з внесенням  мінерального добрива N30P30K30, 

мінімальну – на варіантах без внесення добрив. Так, різниця у розмірах 

даного показника за сівби 15–17 вересня по попереднику вика озима на 

сидерат становила 9,1%, гірчиця озима на сидерат – 10,9%, ріпак озимий на 

сидерат – 9,9%, по чорному пару – 10,7%. За сівби по зазначених 

попередниках 25–28 вересня – 18,4; 18,9; 15,5; 16,7%, 5–7 жовтня – 8,6; 8,0; 

7,9; 10,1%. Різниця у розмірах надземної маси між рослинами, на ділянках з 

внесенням різних норм мінеральних добрив спостерігалась і на протязі 

інших етапів розвитку рослин. Так, в середньому за роки досліджень, у фази 

виходу в трубку маса рослин на варіантах з внесенням N90P60K60 

перевищувала масу 100 абсолютно-сухих рослин з варіантів без внесення 

фонового добрива по попередниках вика, гірчиця, ріпак озимі на сидерат, 

чорний пар за сівби 15–17 вересня – 13,0; 11,4; 12,0; 12,1%, 25–28 вересня – 

4,8; 5,1; 7,6; 10,3%, 5–7 жовтня – 7,4; 9,2; 11,2; 8,9% відповідно. 

У фазі колосіння вказана різниця у масі 100 абсолютно-сухих рослин 

становила: за сівби 15–17 вересня – 8,3; 8,2; 8,2; 10,8%, 25–28 вересня – 6,0; 

6,8; 6,7; 7,3%, 5–7 жовтня – 8,1; 8,2; 9,2; 10,3%. 

За результатами досліджень встановлено, що зростання надземної 

маси 100 абсолютно-сухих рослин у наших дослідах у різні міжфазні 

періоди змінювалась неоднаково. Так, наприклад, від переходу з фази 

весняного кущення до фази виходу в трубку маса 100 абсолютно-сухих 

рослин збільшувалась: за сівби 15–17 вересня – у 6,6–6,9 раза, 25–28 

вересня – у 8,1–9,3 раза, 5–7 жовтня – у 13,7–14,7 раза. За період розвитку 

озимини від фази виходу в трубку до колосіння у пшениці озимої, яку 

висівали  15–17 вересня маса 100 абсолютно-сухих рослин зростала у 3,1–

3,3 раза, 25–28 вересня – у 3,3–3,5 раза, 5–7 жовтня – у 2,9–3,0 раза (табл. 

4.7). 
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Таблиця 4.7 

Абсолютно-суха маса 100 рослин (г) пшениці озимої у весняно-літній період вегетації, 2012-2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

Чорний пар 

Без добрив 35,8 240,4 753,3 24,0 212,1 711,4 13,3 189,8 548,8 

N30P30K30 37,6 260,7 820,2 25,1 222,4 749,6 13,7 194,2 590,7 

N60P60K60 39,0 268,9 839,6 27,5 230,5 760,3 14,6 200,1 605,4 

N90P60K60 40,1 273,5 844,3 28,8 236,4 767,2 14,8 208,4 611,6 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 34,7 235,1 740,4 22,3 205,4 704,7 12,8 181,4 534,2 

N30P30K30 36,1 256,4 799,8 23,0 212,3 739,2 13,2 190,1 572,7 

N60P60K60 37,8 260,3 802,5 25,1 217,1 745,4 13,6 193,2 580,3 

N90P60K60 38,5 267,2 806,3 26,4 222,3 755,0 13,9 204,3 588,5 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 34,3 230,4 742,3 21,5 204,8 702,5 12,7 180,9 536,1 

N30P30K30 35,0 248,3 800,1 22,7 211,7 736,3 13,0 189,8 571,6 

N60P60K60 36,0 254,2 802,2 24,5 212,5 743,1 13,5 192,4 578,5 

N90P60K60 38,5 260,1 808,4 26,5 215,7 754,1 13,8 199,2 584,3 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 34,8 230,8 741,7 21,7 205,8 701,3 12,8 181,1 535,2 

N30P30K30 35,2 242,6 801,9 22,8 212,3 733,2 13,3 190,3 578,4 

N60P60K60 36,7 256,2 803,6 24,9 213,5 741,5 13,7 194,1 580,2 

N90P60K60 38,3 265,4 809,2 26,6 216,2 746,3 14,0 195,6 582,1 



 

 

90 

 

Аналіз накопичення надземної маси рослинами пшениці озимої у 

весняно-літній період вегетації показав, що на розміри даного показника 

вагомий вплив здійснювали як погодні умови, так і вплив таких технологічних 

факторів як попередники, строки сівби та рівень мінерального живлення. 

Різниця у розмірах накопиченої рослинами надземної маси на одному 

квадратному метрі між варіантами відмічалася протягом усіх періодів розвитку 

весняно-літньої вегетації, зокрема, у період весняного кущення. У фазі кущення 

рослин навесні на ділянках досліду, де сівбу озимини проводили 15–17 вересня 

розміри накопиченої надземної маси на варіанті з внесенням мінерального 

добрива N30P30K30 по попереднику ріпак озимий на сидерат складав 220,2 г/м
2
, 

на ділянках досліду де пшеницю висівали 25–28 вересня розміри надземної 

маси були нижчими на 14,9% і складали 187,5 г/м
2
, на ділянках з сівбою 

озимини 5–7 жовтня – на 85,6% нижче порівняно з рослинами раннього строку 

сівби – 31,8 г/м
2 

(табл. 4.8). Аналогічну різницю у накопиченні надземної маси 

рослинами пшениці озимої у період весняного кущення відмічали також по 

інших попередниках. 

В середньому за роки досліджень, по попереднику чорний пар у період 

весняного кущення на варіанті з внесенням мінерального добрива N60P60K60 

надземна маса рослин на ділянках раннього строку сівби перевищувала розміри 

даного показника у пшениці, висіяної 25–28 вересня на 13,3%, 5–7 жовтня – на 

84,6%. У фазі виходу в трубку різниця у розмірах накопиченої надземної маси 

між рослинами у посівах різних строків сівби зберігалась, хоча і була дещо 

нижчою. Так, маса надземної маси пшениці озимої по попереднику вика озима 

на сидерат на варіанті з сівбою 15–17 вересня та внесенням мінерального 

добрива N30P30K30 складала 703,4 г/м
2
, 25–28 вересня – 687,1 г/м

2
, 5–7 жовтня – 

562,0 г/м
2
, тобто накопичена маса посівами раннього строку сівби перевищувала 

посіви оптимального (25–28 вересня) та пізнього (5–7 жовтня) термінів сівби, 

відповідно, на 2,3 та 20,1%, по попереднику гірчиця озима на сидерат за 

аналогічного рівня мінерального живлення різниця становила 2,6; 20,9%, після 

ріпаку озимого на сидерат – 2,4 та 20,3%, по пару – 2,4 та 20,6% відповідно. 
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Таблиця 4.8 

Накопичення надземної маси рослинами пшениці озимої (г/м
2
) у весняно-літній період вегетації залежно від умов 

вирощування,  2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

Чорний пар 

Без добрив 159,6 562,6 1520,4 142,7 545,6 1670,4 27,2 461,1 1129,2 

N30P30K30 226,2 645,3 2018,3 199,3 630,1 2135,2 34,7 512,4 1596,2 

N60P60K60 232,4 712,7 2047,5 201,6 700,2 2218,7 35,8 571,2 1601,3 

N90P60K60 229,5 709,4 2042,6 198,5 693,4 2207,3 34,9 568,4 1593,5 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 148,3 546,2 1500,1 129,2 528,6 1658,5 24,0 450,5 1097,1 

N30P30K30 220,2 700,2 2028,4 187,5 683,2 2197,4 31,8 558,2 1581,5 

N60P60K60 218,3 688,1 2016,2 185,6 678,5 2189,0 30,9 553,5 1579,7 

N90P60K60 216,3 680,3 2012,6 182,9 676,4 2183,7 30,7 549,6 1563,9 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 146,0 540,6 1492,3 127,5 527,3 1650,2 23,7 447,8 1090,4 

N30P30K30 219,4 695,8 2023,2 186,8 677,4 2192,8 31,3 550,4 1576,6 

N60P60K60 211,2 681,9 2015,3 185,2 672,8 2180,3 30,5 548,7 1570,5 

N90P60K60 209,5 678,5 2009,5 180,0 670,9 2176,5 30,2 545,2 1560,3 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 150,5 550,5 1506,7 130,4 531,4 1662,6 25,1 452,3 1108,4 

N30P30K30 223,7 703,4 2036,2 193,7 687,1 2205,3 32,5 562,0 1593,7 

N60P60K60 219,4 689,2 2027,1 189,5 685,3 2197,5 31,8 557,2 1584,5 

N90P60K60 216,8 681,3 2020,2 185,3 682,7 2190,4 31,5 554,3 1578,7 
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З розвитком рослин пропорційно збільшувалась кількість накопиченої 

надземної маси. У фазі колосіння найбільші її розміри відмічали на 

варіантах, де пшеницю озиму висівали 25–28 вересня. Залежно від дози 

мінеральних добрив по попереднику  гірчиця озима на сидерат накопичена 

надземна маса в середньому за роки досліджень знаходилась в межах 

1650,2 – 2192,8 г/м
2
, на ділянках з сівбою 15–17 вересня – 1492,3–2023,2 г/м

2
, 

5–7 жовтня – 1090,4–1576,6 г/м
2
. По попереднику вика озима на сидерат за 

зазначених термінів сівби – 1662,6–2205,3; 1506,7–2036,2; 1108,4–1593,7 г/м
2
, 

після ріпаку озимого на сидерат – 1658,5–2197,4; 1500,1–2028,4; 1097,1–

1581,5 г/м
2
; по чорному пару – 1670,4–2218,7; 1520,4–2047,5; 1129–1601,3 

г/м
2 
відповідно.  

За результатами досліджень встановлено вагомий вплив фону 

мінеральних добрив на накопичення надземної маси рослинами пшениці 

озимої у весняно-літній період вегетації. Порівняння розмірів даного 

показника по попереднику вика озима на сидерат за сівби пшениці озимої 

15–17 вересня дозволило встановити, що внесення мінерального добрива 

N30P30K30 забезпечувало зростання надземної маси пшениці озимої на одному 

метрі квадратному у фазі кущення навесні порівняно з контролем на 32,7%, 

внесення N60P60K60 – на 31,4%, N90P60K60 – на 30,6%. На ділянках досліду, де 

озимину висівали 25 вересня різниця у розмірах нагромадженої надземної 

маси на зазначених вище фонах живлення становила 32,7; 31,2; 29,6%, за 

сівби 5 жовтня – 22,8; 21,1; 20,3%. При вирощуванні по цьому ж попереднику 

у фазі виходу в трубку за сівби 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня зростання 

надземної маси від внесення N30P30K30, по відношенню до маси рослин у 

посівах де добрив не вносили складало 21,7; 22,6; 19,5%, від внесення 

N60P60K60 – 20,1; 22,5; 18,8%, від внесення N90P60K60 – 19,2; 22,2; 18,4% 

відповідно. Подібну тенденцію щодо зростання розмірів накопиченої 

надземної маси рослинами пшениці озимої у посівах відмічали також по 

інших попередниках озимини у наших дослідах. Слід також зазначити, що 

накопичення надземної маси пшениці озимої у весняно-літній період 
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відбувалося не прямопропорційно збільшеній нормі фонових мінеральних 

добрив. Так, наприклад, за розміщення посівів пшениці після сидеральних 

культур, максимальну надземну масу відмічали на варіантах, де вносили 

мінеральне добриво нормою N30P30K30, по чорному пару – при внесенні 

N60P60K60. Обумовлено це взаємодією багатьох факторів, що складалися під 

час весняно-літньої вегетації пшениці озимої, зокрема, густоти рослин у 

посівах. 

Висота рослин пшениці озимої у весняно-літній період вегетації 

залежала у наших дослідах від попередників, строків сівби та фону 

мінеральних добрив. В середньому за 2012–2014 рр. висота рослин у період 

весняного кущення залежно від фону мінеральних добрив за сівби 15–17 

вересня по чорному пару складала 29,2 – 30,8 см, після ріпаку озимого на 

сидерат – 28,5 – 29,7 см, після гірчиці озимої на сидерат 28,0–29,4 см, 28,7–

29,9 см. На ділянках з сівбою 25 вересня розміри даного показника склали 

24,1–25,4; 23,3–25,0; 23,0–24,8; 23,9–25,2 см, 5 жовтня – 21,8–23,9; 20,9–22,3; 

20,6–22,0; 21,0–22,5 см (табл. 4.9). 

Слід зазначити, що максимальну висоту за розміщення посівів озимини 

після сидеральних культур мала пшениця озима, на ділянках досліду, де вносили 

фонове мінеральне добриво N30P30K30. Так, після попередників ріпак, гірчиця, 

вика озима на сидерат розміри даного показника за сівби 15–17 вересня складали 

29,7; 29,4 та 29,9 см, на ділянках, де пшеницю озиму висівали 25–28 вересня та 

5–7 жовтня – 25,0; 24,8; 25,2 та 22,3; 22,0; 22,5 см відповідно. За розміщення 

посівів по чорному пару найвищими у період весняного кущення були рослини 

на ділянках з внесенням фонового мінерального добрива  N60P60K60. 

В середньому за роки досліджень, по цьому попереднику на зазначених 

варіантах вона за сівби 15–17 вересня складала – 30,8 см, 25–28 вересня – 25,4 

см, 5–7 жовтня – 23,9 см. У фазі виходу рослин в трубку висота рослин помітно 

збільшилась і в середньому за роки досліджень складала по чорному пару 38,4–

41,2 см – за сівби 15–17 вересня, 36,5–38,1 см – за сівби 25–28 вересня, 34,4–

36,5 см – за сівби 5–7 жовтня. 
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Таблиця 4.9 

Висота рослин (см) пшениці озимої у весняно-літній період вегетації, 2012-2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

Чорний пар 

Без добрив 29,2 38,4 90,6 24,1 36,5 89,1 21,8 34,4 85,0 

N30P30K30 29,7 40,5 92,0 25,0 37,9 91,7 22,7 35,7 88,2 

N60P60K60 30,8 41,2 92,9 25,4 38,1 92,3 23,9 36,5 88,4 

N90P60K60 29,8 40,7 92,2 24,7 38,0 92,0 22,5 36,1 87,2 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 28,5 37,3 89,8 23,3 35,2 88,5 20,9 33,1 84,5 

N30P30K30 29,7 40,0 91,9 25,0 37,4 90,6 22,3 35,2 86,0 

N60P60K60 28,6 39,3 91,6 24,4 36,8 90,1 21,6 34,3 85,7 

N90P60K60 28,3 39,9 91,4 24,2 36,7 90,0 21,5 34,1 85,3 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 28,0 37,0 89,6 23,0 35,0 88,3 20,6 32,9 84,1 

N30P30K30 29,4 40,1 91,7 24,8 37,3 90,2 22,0 35,0 86,2 

N60P60K60 28,4 39,8 91,4 24,0 36,6 89,8 21,3 34,1 85,2 

N90P60K60 28,5 39,6 91,2 23,9 36,5 89,3 21,3 33,8 85,0 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 28,7 37,5 90,4 23,5 35,4 88,6 21,0 33,3 84,7 

N30P30K30 29,9 40,6 92,0 25,2 37,6 90,9 22,5 35,4 88,9 

N60P60K60 29,8 40,2 91,7 24,7 37,0 90,4 21,9 34,5 85,7 

N90P60K60 28,5 40,0 91,5 24,6 36,9 90,3 21,7 34,0 85,9 
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При розміщенні пшениці озимої після сидеральних культур висота 

рослин була найвищою після вики озимої на сидерат і складала за сівби 15–

17 вересня 37,5–40,6 см, 25–28 вересня – 35,4–37,6 см, за сівби 5–7 жовтня – 

33,3–35,4 см. До настання фази колосіння висота рослин пшениці озимої 

істотно збільшилась порівняно з періодом весняного кущення. Так, за сівби 

15–17 вересня, по попереднику ріпак озимий на сидерат висота рослин 

пшениці на варіантах без внесення добрив збільшилась на 68,3%, 25–28 

вересня – 73,7%, 5–7 жовтня – 75,3%. Після гірчиці озимої на сидерат 

зазначена різниця за сівби 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня становила 

68,8; 74,0; 75,5%, після вики озимої на сидерат – 68,3; 73,5; 75,2%, по 

чорному пару – 67,8; 73,0; 74,4% відповідно. Слід  зазначити, що у фазі 

колосіння найбільшу висоту мали рослини пшениці озимої, яку висівали 

15–17 вересня. Висота рослин, залежно від дози мінеральних добрив, по 

чорному пару знаходилась в межах 90,6–92,9 см, після ріпаку озимого на 

сидерат – 89,8–91,9 см, після гірчиці озимої на сидерат – 89,6–91,7 см, після 

вики озимої на сидерат – 90,4–92,0 см. На ділянках досліду, де пшеницю 

озиму висівали 5–7 жовтня висота рослин по зазначених попередниках була 

мінімальною і складала 85,0–88,4; 84,5–86,0; 84,1–86,2; 84,7–88,9 см 

відповідно. 

Максимальну висоту рослин пшениці озимої у дослідах відмічали у 

фазі повної стиглості. Встановлено, що найвищими по усіх попередниках 

були рослини раннього строку сівби, найнижчими – пізнього. В середньому 

за роки досліджень на варіантах досліду, де озимину висівали 15–17 вересня 

висота пшениці, залежно від фону мінеральних добрив, по чорному пару 

становила 107,7–110,0 см, на ділянках з сівбою 25–28 вересня – 106,3–109,4 

см, 5–7 жовтня – 102,1–105,6 см (табл. 4.10).  

При вирощуванні по паровому попереднику більш вищими були 

рослини на варіантах досліду, що передбачали внесення мінерального 

добрива у нормі N60P60K60.  
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Таблиця 4.10 

Висота рослин пшениці озимої (см) у фазі повної стиглості залежно  

від умов вирощування, 2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 107,7 106,3 102,1 

N30P30K30 109,2 108,9 105,4 

N60P60K60 110,0 109,4 105,6 

N90P60K60 109,4 109,0 104,3 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 107,0 105,7 101,6 

N30P30K30 109,0 107,8 103,2 

N60P60K60 108,8 107,2 102,8 

N90P60K60 108,5 107,1 102,5 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 106,8 105,2 101,3 

N30P30K30 108,9 107,3 103,4 

N60P60K60 108,6 107,0 102,5 

N90P60K60 108,3 106,5 102,2 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 107,5 105,9 101,9 

N30P30K30 109,1 108,0 104,0 

N60P60K60 108,9 107,6 103,0 

N90P60K60 108,7 107,5 103,1 

 

По попереднику ріпак озимий на сидерат пшениця озима, висіяна 15–

17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня, залежно від рівня мінерального живлення, 

мала висоту 107,0–109,0; 105,7–107,8; 101,6–103,2 см, по попередниках 

гірчиця та вика озимі на сидерат – 106,8–108,9; 105,2–107,3; 101,3–103,4 та 

107,5–109,1; 105,9–108,0; 101,9–104,0 см відповідно. При вирощуванні по 

зазначених попередниках максимальну висоту мали рослини на варіантах 

досліду, де норма мінерального добрива становила N30P30K30.     

Для визначення фотосинетичної діяльності посівів пшениці озимої 

використовують такий показник, як фотосинтетичний потенціал посіву 

(ФПП). Він означає сумарну листкову поверхню, яка брала участь у 

фотосинтезі від початку вегетації до закінчення фотосинтезу. 
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За результатами досліджень встановлено, що на розміри 

фотосинтетичного потенціалу у наших дослідах у значній мірі впливали 

попередники, строки сівби та норма мінерального добрива (табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 

Фотосинтетичний потенціал посівів пшениці озимої (млн м
2
-днів/га) в 

період весняно-літньої вегетації залежно від умов вирощування,  

2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 1,96 2,14 2,08 

N30P30K30 1,99 2,23 2,15 

N60P60K60 2,12 2,32 2,26 

N90P60K60 2,08 2,29 2,24 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 1,69 1,99 1,92 

N30P30K30 2,08 2,19 2,14 

N60P60K60 1,92 2,18 2,13 

N90P60K60 1,91 2,17 2,12 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 1,68 1,98 1,91 

N30P30K30 2,04 2,18 2,12 

N60P60K60 1,94 2,17 2,11 

N90P60K60 1,92 2,16 2,10 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 1,71 2,01 1,94 

N30P30K30 1,96 2,20 2,15 

N60P60K60 1,91 2,19 2,14 

N90P60K60 1,90 2,17 2,12 

 

При вирощуванні пшениці озимої після сидеральних культур 

максимальні значення показника відмічали на ділянках з внесенням 

мінерального добрива N30P30K30, на яких рослини сформували найвищі 

розміри асиміляційної листкової поверхні. В середньому за роки досліджень 

після попередника ріпак озимий на сидерат на зазначених ділянках 

фотосинтетичний потенціал на варіантах з сівбою 15–17 вересня склав 2,08 

млн м
2
-днів/га, 25–28 вересня – 2,19 млн м

2
-днів/га, 5–7 жовтня – 2,14 млн м

2
-
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днів/га. По попередниках гірчиця та вика озимі на сидерат за вказаних 

строків сівби та рівня удобрення фотосинтетичний потенціал складав 2,04; 

2,18; 2,12 та 1,96; 2,20; 2,15 млн м
2
-днів/га відповідно.  

По чорному пару найвищі розміри фотосинтетичного потенціалу 

відмічали на варіантах з внесенням N60P60K60. В середньому за роки 

досліджень за сівби 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня він становив 2,12; 

2,32 та 2,26 млн м
2
-днів/га відповідно. Мінімальні розміри фотосинтетичного 

потенціалу відмічали на ділянках досліду без внесення мінеральних добрив.  

Характер інтенсивності нагромадження сухої речовини рослинами 

пшениці під впливом досліджуваних технологічних елементів в наших 

дослідах ми визначали шляхом розрахунку показника чистої 

продуктивності фотосинтезу за період від відновлення весняної вегетації до 

фази колосіння. За результатами досліджень встановлено тісний зв'язок 

даного показника з  чистою продуктивністю фотосинтезу. 

Найвищі значення чистої продуктивності фотосинтезу за сівби після 

ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат відмічали на варіантах досліду, що 

передбачали внесення добрив у нормі N30P30K30. В середньому за 2012–2014 

рр. розміри зазначеного показника на цих варіантах за сівби 15–17 вересня 

складали 1,56; 1,52; 1,57 г/м
2
 за добу, 25–28 вересня – 1,62; 1,59; 1,64 г/м

2
 за 

добу, 5–7 жовтня – 1,60; 1,60; 1,65 г/м
2
 за добу відповідно (табл. 4.12). По 

чорному пару показник чистої продуктивності фотосинтезу був найвищим на 

ділянках з внесенням N60P60K60 перед сівбою і становив за сівби 25–28 

вересня – 1,68 г/м
2
 за добу, за сівби 15–17 вересня та 5–7 жовтня він був 

нижчим на 4,8 та 3,6% і склав 1,60 та 1,62 г/м
2
 за добу відповідно.  Розміри 

асиміляційної поверхні рослин, як і формування надземної маси в наших 

дослідах мало свої особливості, відповідно до умов вирощування, що 

складалися під час проведення досліджень. У наших дослідах на розміри 

асиміляційної поверхні рослин пшениці суттєвий вплив мали технологічні 

прийоми вирощування.  
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    Таблиця 4.12 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів пшениці озимої  (г/м
2
 за добу) 

залежно від строків сівби, 2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 1,44 1,51 1,45 

N30P30K30 1,51 1,65 1,53 

N60P60K60 1,60 1,68 1,62 

N90P60K60 1,57 1,61 1,58 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 1,41 1,47 1,41 

N30P30K30 1,56 1,62 1,60 

N60P60K60 1,51 1,61 1,56 

N90P60K60 1,48 1,60 1,49 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 1,38 1,44 1,38 

N30P30K30 1,52 1,59 1,60 

N60P60K60 1,49 1,60 1,56 

N90P60K60 1,38 1,44 1,38 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 1,42 1,49 1,43 

N30P30K30 1,57 1,64 1,65 

N60P60K60 1,53 1,62 1,61 

N90P60K60 1,49 1,58 1,50 

 

При вирощуванні по різних попередниках умови для вегетації рослин 

складалися різні, що позначилося безпосередньо на процесах формування 

листкової поверхні. За результатами досліджень встановлено, що на площу 

листкової поверхні пшениці озимої у наших дослідах вагомий вплив мали 

попередники, строки сівби та рівень мінерального живлення. У фазі кущення 

навесні максимальну площу листкової поверхні відмічали на варіантах 

досліду, що передбачали сівбу 15–17 вересня, мінімальну – на ділянках з 

сівбою озимини 5–7 жовтня. В середньому за роки досліджень залежно від 

фону мінеральних добрив за сівби 15–17 вересня по чорному пару площа 

листкової поверхні знаходилась в межах 24,4–29,2 тис. м
2
/га, після ріпаку 

озимого на сидерат – 21,9–26,0 тис. м
2
/га, після гірчиці озимої на сидерат – 
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21,7–25,7 тис. м
2
/га, після вики озимої на сидерат – 22,0–26,5 тис. м

2
/га. За 

сівби 25–28 вересня по зазначених вище попередниках площа листкової 

поверхні складала 22,7–27,3; 20,1–24,4; 20,0–24,1; 20,3–24,7 тис. м
2
/га, за 

сівби 5–7 жовтня – 19,5–23,7; 16,5–21,1; 16,3–21,0; 16,7–21,3 тис. м
2
/га 

відповідно (табл. 4.13). Слід зазначити, що на час весняного кущення рослин 

по чорному пару максимальну площу асиміляційної поверхні формували на 

варіанті досліду з внесенням мінерального добрива N60P60K60, після 

сидеральних культур – при внесенні N30P30K30. 

Максимальні значення площі листкової поверхні відмічали у фазі 

колосіння, по чорному пару за сівби 25–28 вересня на ділянках з внесенням 

добрива N60P60K60 відмічали максимальне значення показника – 61,4 тис. 

м
2
/га, при сівбі 15–17 вересня та 5–7 жовтня за аналогічного удобрення 

площа листя складала 57,1 та 52,2 тис. м
2
/га  відповідно.  

Структура та оптичні властивості листків, а також вміст хлорофілів у 

листі впливають на процес поглинання рослинами сонячної енергії. З метою 

більш глибокого вивчення фотосинтетичної діяльності посівів озимини 

нами було проведено визначення сумарного вмісту хлорофілів ―а‖ і ―b‖ в 

тканинах рослин. Це дало змогу встановити залежність цих показників від 

попередника, строків сівби, а також від рівня мінерального живлення.  

За результатами досліджень, найвищий вміст хлорофілів відмічали у 

рослинах пшениці озимої, розміщеної в посівах по паровому попереднику. 

Слід відмітити, що більшу кількість хлорофілів ―а‖ і ―b‖ по чорному пару 

відмічали в усі фази розвитку рослин протягом весняно-літньої вегетації. 

Так, в період весняного кущення за сівби 15–17 вересня, залежно від норми 

мінеральних добрив, вона становила 8,80–9,33 мг/г, 25–28 вересня – 9,37–

9,56 мг/г, 5–7 жовтня – 9,35–9,44 мг/г. При вирощуванні після вики озимої 

на сидерат розміри даного показника складали 8,74–9,30; 9,35–9,51; 9,30–

9,40 мг/г, після гірчиці озимої на сидерат – 8,60–9,26; 9,30–9,47;              

9,27–9,37 мг/г відповідно.  
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Таблиця 4.13 

Площа листкової поверхні рослин пшениці озимої * (тис. м
2
/га) залежно від попередників, строків сівби та 

рівня мінерального живлення,  2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

Чорний пар 

Без добрив 24,4 38,4 51,5 22,7 39,1 57,3 19,5 35,5 49,1 

N30P30K30 27,1 39,5 54,4 25,8 40,6 58,9 23,0 36,7 50,1 

N60P60K60 29,2 41,4 57,1 27,3 41,5 61,4 23,7 38,1 52,2 

N90P60K60 26,5 41,1 56,7 24,0 41,3 60,9 20,7 37,9 52,0 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 21,9 34,3 48,9 20,1 35,8 55,9 16,5 32,2 47,3 

N30P30K30 26,0 39,2 54,2 24,4 40,0 59,5 21,1 36,7 50,8 

N60P60K60 25,1 39,0 52,6 23,0 39,5 58,8 20,3 36,1 50,1 

N90P60K60 24,0 38,9 51,8 22,4 39,1 57,6 18,2 35,1 49,9 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 21,7 34,0 49,1 20,0 35,1 55,3 16,3 32,1 47,0 

N30P30K30 25,7 39,0 53,0 24,1 39,8 59,0 21,0 36,4 50,5 

N60P60K60 24,8 38,8 52,6 22,7 39,5 58,6 20,1 36,0 49,9 

N90P60K60 23,7 38,1 52,3 22,2 39,3 58,1 18,0 35,8 49,7 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 22,0 34,5 49,4 20,3 36,0 56,8 16,7 32,6 47,8 

N30P30K30 26,5 39,7 55,6 24,7 40,3 59,9 21,3 37,0 51,4 

N60P60K60 25,7 39,3 54,9 23,2 39,5 59,2 20,6 36,5 50,9 

N90P60K60 24,2 39,1 54,2 22,7 39,3 59,0 18,4 36,1 50,6 
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З подальшим розвитком пшениці вміст хлорофілів ―а‖ і ―b‖ у 

рослинах поступово зростав. Максимальні значення їх сумарної кількості в 

листках рослин відмічали у фазі колосіння, по чорному пару – на варіантах 

з внесенням мінерального добрива N60P60K60, після сидеральних культур – з 

внесенням N30P30K30. Так, в середньому за роки досліджень при вирощуванні 

по паровому попереднику за сівби 15–17 вересня вказаний показник 

становив 12,50 мг/г, 25–28 вересня та 5–7 жовтня – 12,60 та 12,55 мг/г 

відповідно. За розміщення посівів озимини після сидеральних культур вміст 

хлорофілів ―а‖ і ―b‖ на варіантах досліду з внесенням N30P30K30 за 

відповідних строків сівби складав: після ріпаку озимого на сидерат –  

12,43;12,51; 12,44 мг/г, після гірчиці озимої на сидерат – 12,40; 12,49; 12,36 

мг/г, після вики озимої на сидерат – 12,46; 12,55; 12,48 мг/г відповідно 

(табл. 4.14). 

Порівнюючи строки сівби пшениці озимої, що вивчалися нами в 

дослідах, можна зазначити, що найбільший вміст хлорофілів в листках при 

вирощуванні по усіх попередниках був відмічений за сівби 25–28 вересня. 

Кількість хлорофілів ―а‖ і ―b‖ у листках пшениці озимої, яку висівали 15–17 

вересня була найменшою серед сортів.  

Встановлено вагомий вплив норми мінерального добрива на вміст 

хлорофілів ―а‖ і ―b‖ у листках рослин. Так, за сівби після гірчиці озимої на 

сидерат 15–17 вересня даний показник у фазі колосіння на контрольному 

варіанті досліду становив 12,10 мг/г. Внесення добрив у нормі N30P30K30 

сприяло зростанню даного показника на 2,4%. За сівби 25–28 вересня та 5–7 

жовтня зазначене зростання кількості хлорофілів ―а‖ і ―b‖ у листках рослин  

становило 2,8 та 2,0% відповідно. При вирощуванні озимини після ріпаку та 

вики озимих на сидерат зазначена різниця у  сумарному вмісті хлорофілів ―а‖ і 

―b‖ між варіантами, де вносили N30P30K30 та контролем (без внесення добрив) 

на ділянках, де озимину висівали 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня 

становила, відповідно 2,3; 2,6; 2,3 та 3,0; 2,8; 2,9%.    
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Таблиця 4.14 

Сума  хлорофілів “а” і “b” в листках рослин пшениці озимої (мг/г) в різні фази їх розвитку, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

весняне 

кущення 

вихід в 

трубку 
колосіння  

Чорний пар 

Без добрив 8,80 11,78 12,19 9,37 11,87 12,23 9,35 11,68 12,16 

N30P30K30 9,07 11,96 12,40 9,41 12,04 12,48 9,38 12,09 12,42 

N60P60K60 9,33 12,07 12,50 9,56 12,21 12,60 9,44 12,19 12,55 

N90P60K60 9,31 12,05 12,48 9,47 12,15 12,57 9,41 12,16 12,53 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 8,62 11,69 12,14 9,32 11,76 12,18 9,29 11,65 12,15 

N30P30K30 9,28 11,97 12,43 9,48 12,13 12,51 9,38 12,05 12,44 

N60P60K60 9,23 11,92 12,40 9,38 12,03 12,48 9,35 12,01 12,42 

N90P60K60 9,20 11,83 12,28 9,35 12,10 12,39 9,32 11,92 12,30 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 8,60 11,63 12,10 9,30 11,73 12,14 9,27 11,66 12,11 

N30P30K30 9,26 11,95 12,40 9,47 12,07 12,49 9,37 11,98 12,36 

N60P60K60 9,20 11,89 12,37 9,36 12,00 12,42 9,32 11,93 12,34 

N90P60K60 9,18 11,80 12,24 9,32 11,88 12,35 9,30 11,86 12,30 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 8,74 11,71 12,08 9,35 11,80 12,20 9,30 11,67 12,12 

N30P30K30 9,30 12,05 12,46 9,51 12,19 12,55 9,40 12,16 12,48 

N60P60K60 9,27 12,01 12,42 9,40 12,12 12,51 9,37 12,10 12,46 

N90P60K60 9,25 11,90 12,31 9,39 11,98 12,42 9,34 12,08 12,39 
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Порівняння вмісту хлорофілів ―а‖ і ―b‖ у листках рослин пшениці 

озимої по чорному пару на варіантах досліду, що передбачали внесення 

мінерального добрива у нормі N60P60K60, а також на контролі показало, що за 

сівби 25–28 вересня різниця складала 2,9%, 15–17 вересня – 2,5%, 5–7 

жовтня – 3,1%.  

Між рослинами пшениці озимої в посівах відбуваються різні процеси, 

які носять конкуруючий характер, зокрема, це стосується боротьби за 

фактори життєдіяльності, а саме: за воду, світло, елементи живлення. За 

результатами досліджень, нами було виявлено істотний вплив на густоту 

рослин пшениці озимої таких факторів як: попередники, строки сівби та 

рівень мінерального живлення. Вагомий вплив на формування густоти 

рослин здійснювали погодні умови. Конкуренція між рослинами пшениці 

озимої відмічалася на всіх етапах їх розвитку, починаючи з часу появи 

сходів і до фази повної стиглості. З метою одержати більшу кількість води, 

світла, елементів живлення рослини формували більшу надземну масу, 

розвивали кореневу систему. Все це, відповідно, відзначилося на зерновій 

продуктивності озимини. 

При вирощуванні озимини по різних попередниках найбільшу 

густоту рослин відмічали у фазі повних сходів. В процесі вегетації 

рослини пшениці озимої, внаслідок природних причин, поступово 

випадали  з посіву і на час настання фази повної стиглості відмічали 

найменшу їх густоту.  

 У наших дослідах на густоту рослин, а відповідно, й на їх 

виживаність мали погодні, та поставлені на вивчення технологічні фактори. 

За результатами досліджень встановлено, що найбільшу виживаність 

рослин пшениці озимої протягом вегетації забезпечувала сівба 5–7 жовтня, 

найнижчий рівень ззначеного показника – сівба 15–17 вересня. Визначено 

також вплив попередників на виживаність рослин пшениці озимої у 

посівах (табл. 4.15).  
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Таблиця 4.15 

Виживаність рослин пшениці озимої (%) протягом періоду 

вегетації залежно від попередників, строків сівби та рівня мінерального 

живлення, 2011–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 69,4 72,1 72,8 

N30P30K30 71,9 74,2 74,9 

N60P60K60 74,0 75,2 76,0 

N90P60K60 75,7 77,0 78,1 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 67,0 69,7 70,1 

N30P30K30 67,8 71,6 72,0 

N60P60K60 68,3 72,8 73,0 

N90P60K60 69,2 73,2 74,7 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 66,8 69,2 69,8 

N30P30K30 67,5 71,0 71,8 

N60P60K60 68,0 72,2 72,7 

N90P60K60 68,9 72,9 73,6 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 67,3 70,2 71,0 

N30P30K30 68,2 72,5 72,9 

N60P60K60 69,5 73,1 73,6 

N90P60K60 70,7 74,6 75,0 

 

В середньому за 2011–2014 рр., залежно від норми мінеральних 

добрив найвищою виживаністю характеризувались посіви по чорному пару, 

які за сівби 5–7 жовтня сформували виживаність на рівні 72,8–78,1%. Сівба 

пшениці озимої після сидеральних культур забезпечувала формування 

нижчих значень даного показника. 

Так, за сівби 5–7 жовтня вищою виживаністю характеризувались 

посіви по попереднику вика озима на сидерат 71,0–75,0%, дещо нижчим він 

був після ріпаку озимого – 70,1–74,7%, мінімальним – після гірчиці озимої 

на сидерат – 69,8–73,6%. Як зазначалося вище, найнижчий рівень 
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виживаності посівів відмічали за сівби у ранній строк. Так, за сівби 15–17 

вересня біологічна стійкість рослин по попереднику вика озима на сидерат, 

залежно від рівня мінерального живлення, становила 67,3–70,7%, після 

ріпаку озимого на сиденрат – 67,0–69,2%, після гірчиці озимої на сидерат – 

66,8 – 68,9%, по чорному пару – 69,4–75,7%. Слід зазначити, що виживаніть 

рослин у посівах по поереднику чорний пар була вищою ніж біологічна 

стійкість озимини, розміщеної після сидеральних культур. Так, за сівби 25–

28 вересня на варіанті з внесенням N30P30K30 виживаність по чорному пару 

була вищою порівняно з посівами після вики озимої на сидерат лише на 

1,7%, за внесення N60P60K60 – на 2,1%,  N90P60K60 – на 2,4%.  

Найбільш істотним на біологічну стійкість рослин у наших дослідах 

був вплив мінеральних добрив. Внесення добрив сприяло збільшенню 

показника виживаності рослин. Мінімальну виживаність відмічали на 

варіантах, де мінеральних добрив не вносили. При розміщенні посівів 

озимини після вики озимої на сидерат, за сівби 15–17 вересня виживаність 

рослин на варіантах без внесення мінеральних добрив складала 67,3%, з 

внесенням N30P30K30 збільшилась на 0,9% – до 68,2%, N60P60K60 – на 2,2%, 

N90P60K60 – на 3,4%. За сівби в цей строк підвищення біологічної стійкості 

рослин по попереднику гірчиця озима на сидерат складало 0,7; 1,2; 2,1%, 

після попередника ріпак озимий на сидерат – на 0,8; 1,3; 2,2%, по чорному 

пару – 2,5; 4,6 та 6,3% відповідно. За сівби 25–27 вересня підвищення рівня 

мінерального живлення також сприяло зростанню виживаності. 

 Експериментально встановлено, що не всі пагони, сформовані 

рослиною пшениці озимої утворювали колос. Проведений аналіз одержаних 

результатів переконливо свідчить про те, що на розміри даного показника 

істотно впливали попередники, строки сівби та рівень мінерального 

живлення. Різниця у реалізації продуктивного стеблостою між 

попередниками була незначною. У більшій мірі на цей показник впливали 

строки сівби та норми мінерального добрива. Так, в озимини, яку висівали 

15–17 вересня залежно від норми мінеральних добрив, реалізація 
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продуктивного стеблостою при вирощуванні після вики озимої на сидерат 

становила 58,2–67,5% (табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16 

Реалізація продуктивного стеблостою (%) пшениці озимої залежно 

від попередників, строків сівби та рівня мінерального живлення, 

2012–2014 рр. 

Мінеральні добрива 
Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар  

Без добрив 58,3 65,5 65,8 

N30P30K30 67,4 68,3 69,0 

N60P60K60 68,8 70,4 71,9 

N90P60K60 66,7 69,6 70,8 

Ріпак озимий на сидерат  

Без добрив 58,0 62,6 63,0 

N30P30K30 67,0 67,9 68,4 

N60P60K60 66,7 67,2 67,6 

N90P60K60 66,2 67,0 67,3 

Гірчиця озима на сидерат  

Без добрив 57,8 62,1 62,5 

N30P30K30 66,4 67,5 67,9 

N60P60K60 65,9 66,8 67,1 

N90P60K60 65,7 66,2 66,8 

Вика озима на сидерат 

Без добрив 58,2 62,8 63,4 

N30P30K30 67,5 68,2 69,0 

N60P60K60 67,0 67,8 68,7 

N90P60K60 66,8 67,0 68,1 

 

При вирощуванні озимини після гірчиці озимої на сидерат розміри 

даного показника складали  57,8–66,4%, після ріпаку озимого на сидерат – 

58,0–67,0%, по чорному пару  – 58,3–68,8%.  

У пшениці, яку висівали 25–28 вересня частка утворених 

колосоносних стебел була вищою, порівняно із рослинами раннього строку 

сівби. Так, по зазначених вище попередниках вона складала 62,8–68,2; 62,1–

66,8; 62,6–67,9 та 65,5–70,4%, за сівби 5–7 жовтня – 63,4–69,0; 62,5–67,9; 
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63,0–68,4; 65,8–71,9% відповідно. З представлених даних видно, що 

найбільший вплив на реалізацію продуктивного стеблостою пшениці озимої 

мали норми мінеральних добрив. Так, при вирощуванні по усіх 

попередниках та строках сівби мінімальні розміри даного показника 

відмічали на ділянках досліду, де озимину вирощували без внесення 

мінеральних добрив. При розміщенні пшениці після вики озимої на сидерат 

максимальну реалізацію продуктивного стеблостою відмічали на варіантах з 

внесенням мінерального добрива N30P30K30. Так, в середньому за 2012–2014 

рр. розміри даного показника в озимини, висіяної 15–17 вересня склали 

67,5%, 25–28 вересня – 68,2%, 5–7 жовтня – 69,0%. Після гірчиці озимої на 

сидерат за сівби 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня частка сформованих 

колосоносних стебел складала 66,4; 67,5; 67,9%, після ріпаку озимого на 

сидерат – 67,0; 37,9; 68,4%. За розміщення посівів пшениці озимої по 

чорному пару більшу частку сформованих колосоносних пагонів відмічали 

на варіантах з внесенням N60P60K60. В середньому за роки досліджень, за 

сівби 5–7 жовтня розміри даного показника становили 71,9%, 25–28 

вересня – 70,4%, 15–17 вересня – 68,8%. 

Таким чином,  встановлено, що найбільшу виживаність рослин 

пшениці озимої протягом вегетації забезпечувала сівба 5–7 жовтня, 

найнижчий рівень даного показника – сівба 15–17 вересня. 

Максимальні значення площі листкової поверхні відмічали у фазі 

колосіння, по чорному пару за сівби 25–28 вересня на ділянках з внесенням 

добрива N60P60K60 відмічали максимальне значення показника –                      

61,4 тис. м
2
/га, при сівбі 15–17 вересня та 5–7 жовтня за аналогічного рівня 

удобрення площа листкової поверхні складала 57,1 та 52,2 тис. м
2
/га  

відповідно.  

При вирощуванні пшениці озимої після сидеральних культур 

максимальні значення показника відмічали на ділянках з внесенням 

мінерального добрива N30P30K30, на яких рослини сформували найвищі 

розміри асиміляційної листкової поверхні. В середньому за роки досліджень 
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після попередника ріпак озимий на сидерат на зазначених ділянках 

фотосинтетичний потенціал на варіантах з сівбою 15–17 вересня склав                  

2,08 млн м
2
-днів/га, 25–28 вересня – 2,19 млн м

2
-днів/га, 5–7 жовтня –               

2,14 млн м
2
-днів/га. По попередниках гірчиця та вика озимі на сидерат за 

вказаних строків сівби та рівня удобрення фотосинтетичний потенціал 

складав 2,04; 2,18; 2,12 та 1,96; 2,20; 2,15 млн м
2
-днів/га відповідно.  

По чорному пару найвищі розміри фотосинтетичного потенціалу 

відмічали на варіантах з внесенням мінерального добрива N60P60K60. В 

середньому за роки досліджень за сівби 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня 

він становив 2,12; 2,32 та 2,26 млн м
2
-днів/га відповідно. Мінімальні розміри 

фотосинтетичного потенціалу відмічали на ділянках досліду без внесення 

мінеральних добрив.  

Найвищі значення чистої продуктивності фотосинтезу за сівби після 

ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат відмічали на варіантах досліду, 

що передбачали внесення N30P30K30. В середньому за 2012–2014 рр. розміри 

зазначеного показника на цих варіантах за сівби 15–17 вересня складали 

1,56; 1,52; 1,57 г/м
2
 за добу, 25–28 вересня – 1,62; 1,59; 1,64 г/м

2
 за добу,            

5–7 жовтня – 1,60; 1,60; 1,65 г/м
2
 за добу відповідно. По чорному пару 

показник чистої продуктивності фотосинтезу був найвищим на ділянках з 

внесенням N60P60K60 перед сівбою і становив за сівби 25–28 вересня – 

1,68 г/м
2
 за добу, за сівби 15–17 вересня та 5–7 жовтня він був нижчим на 

4,8 та 3,6% і склав 1,60 та 1,62 г/м
2
 за добу відповідно. 

Таким чином,  за результами проведених досліджень встановлено, що 

найбільшу площу листкової поверхні у фазі колосіння, сумму хлорофілів 

«а» та «b» у листках, чисту продуктивність фотосинтезу, фотосинтетичний 

потенціал посівів, реалізацію продуктивного стеблостою протягом весняно-

літнього періоду пшениця озима, розміщена по чорному пару формувала на 

варіантах досліду з внесенням мінерального добрива у нормі N60P60K60, за 

розміщення озимини після сидеральних культур – на ділянках з внесенням 

N30P30K30.    
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РОЗДІЛ 5 

 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ ПО РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКАХ 

 

Кінцевою ланкою технологічного процесу вирощування озимини є 

урожайність. Удосконалення агротехнічних прийомів вирощування пшениці 

озимої відіграє вирішальну роль у підвищенні урожайності культури, а 

також в поліпшенні показників якості зернової продукції. Разом з тим, і 

розміри сформованого врожаю зерна і його якість у значній мірі залежать 

від окремих складових зернової продктивності – елементів структури. 

Розміри таких елементів структури врожаю як кількість продуктивних 

стебел, маса зерна з колосу, маса 1000 зерен пшениці озимої суттєво 

залежали від поставлених на вивчення факторів, зокрема, від попередників, 

строків сівби та рівня мінерального живлення. Вагомий вплив на розміри 

зазначених показників, а також на урожайність і якість зерна здійснювали 

погодні умови, мінливість гідротермічних показників яких відмічали 

протягом років проведення досліджень.    

 

5.1. Елементи продуктивності рослин пшениці озимої під впливом 

вивчаємих агротехнічних прийомів 

 

Формування урожаю пшениці озимої відбувається в результаті 

комплексної взаємодії елементів продуктивності. Головними з них є 

кількість продуктивних стебел на одиниці площі, маса зерна з колосу, 

озерненість колосу та маса 1000 зернин. В наших дослідженнях відмічали 

мінливість у формуванні величини вказаних показників у пшениці озимої 

під впливом погодних умов, попередників, строків сівби та рівня 

мінерального живлення. 
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Встановлено, що найбільший вплив на урожайність зерна мала 

взаємодія елементів продуктивності пшениці озимої, зокрема, густоти 

продуктивного стеблостою та продуктивності колосу. Дія кожного із 

зазначених елементів на врожайність окремо була менш вагомою. 

Проведені дослідження переконливо свідчать про залежність кількості 

сформованого продуктивного стеблостою від умов вирощування різних 

сортів пшениці озимої (табл. 5.1).     

Таблиця 5.1 

Кількість продуктивних стебел у посівах пшениці озимої (шт./м
2
) 

залежно від умов вирощування, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 384 421 351 

N30P30K30 429 465 347 

N60P60K60 432 470 349 

N90P60K60 426 463 340 

Ріпак озимий  

на сидерат 

Без добрив 363 400 322 

N30P30K30 416 461 338 

N60P60K60 412 455 332 

N90P60K60 407 452 326 

Гірчиця озима  

на сидерат 

Без добрив 362 408 314 

N30P30K30 415 452 336 

N60P60K60 409 438 331 

N90P60K60 403 436 325 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 370 410 327 

N30P30K30 419 464 341 

N60P60K60 413 458 336 

N90P60K60 409 456 328 

 

Слід зазначити, що сівба 25–28 вересня, порівняно із сівбою 15–17 

вересня та 5–7 жовтня, сприяла формуванню більшої кількості продуктивних 

пагонів у рослин на одиниці площі. 

Формування найбільшої кількості продуктивних стебел рослинами 

пшениці озимої по чорному пару відмічали на варіантах досліду з 
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внесенням мінеральних добрив нормою N60P60K60, після озимих 

сидеральних культур – нормою N30P30K30.Так, в середньому за роки 

досліджень, при вирощуванні по чорному пару максимальна кількість 

продуктивних стебел складала 470 шт./м
2
, після ріпаку озимого на сидерат – 

461 шт./м
2
, гірчиці озимої на сидерат – 452 шт./м

2
, вики озимої на сидерат – 

464 шт./м
2
. 

На варіантах, де мінеральні добрива не вносили (контроль), кількість 

продуктивних стебел була найменшою і, залежно від строку сівби, по 

чорному пару коливалась в межах 351–421 шт./м
2
, після ріпаку озимого на 

сидерат – 322–400 шт./м
2
, після гірчиці озимої на сидерат – 314–408 шт./м

2
, 

після вики озимої на сидерат – 327–410 шт./м
2
. 

З представлених даних видно, що вплив строків сівби на формування 

кількості продуктивних стебел рослинами пшениці озимої був достатньо 

вагомим. Так, наприклад, на варіантах досліду з внесенням мінеральних 

добрив нормою N90P60K60 
по попереднику ріпак озимий на сидерат за сівби 

25–28 вересня кількість продуктивних стебел  складала 452 шт./м
2
, за сівби 

15–17 вересня вона була меншою на 10%, 5–7 жовтня – на 27,9%. За 

розміщення пшениці озимої після інших попередників відмічали аналогічну 

тенденцію.  

Слід зазначити, що у розрізі років проведення досліджень найбільшу 

кількість продуктивних стебел відмічали у 2013 р. Так, по чорному пару за 

сівби 15–17 вересня їх кількість, залежно від рівня мінерального живлення,  

становила 427–478 шт./м
2
, 25–28 вересня – 468–516 шт./м

2
, 5–7 жовтня – 387–

395 шт./м
2
, після ріпаку озимого на сидерат – 407–461; 446–505; 368–382 

шт./м
2
, після гірчиці озимої на сидерат – 409–462; 452–498; 357–380 шт./м

2
, 

після вики озимої на сидерат – 415–462; 456–508; 371–387 шт./м
2
 відповідно  

(дод. В). Мінімальну кількість продуктивних стебел рослини сформували у 

2012 році.  

Серед елементів продуктивності колоса чи не найбільш вагомим 

показником є маса зерна з колосу. У наших дослідах він залежав від 
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попередників, строків сівби, рівня мінерального живлення та впливу 

погодних умов протягом періоду проведення досліджень (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Маса зерна з колоса у рослин пшениці озимої (г) залежно від умов 

вирощування, 2012–2014 рр.  

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 1,34 1,32 1,30 

N30P30K30 1,38 1,37 1,35 

N60P60K60 1,39 1,37 1,35 

N90P60K60 1,40 1,38 1,36 

Ріпак озимий  

на сидерат 

Без добрив 1,32 1,31 1,29 

N30P30K30 1,37 1,36 1,33 

N60P60K60 1,38 1,36 1,34 

N90P60K60 1,39 1,36 1,35 

Гірчиця озима  

на сидерат 

Без добрив 1,32 1,30 1,28 

N30P30K30 1,36 1,34 1,33 

N60P60K60 1,37 1,36 1,34 

N90P60K60 1,38 1,35 1,34 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 1,32 1,31 1,29 

N30P30K30 1,37 1,36 1,34 

N60P60K60 1,38 1,36 1,34 

N90P60K60 1,39 1,36 1,35 

 

Максимальні значення маси зерна з колосу були відмічені на 

варіантах досліду, які передбачали внесення добрива нормою N90P60K60. При 

цьому формуванням більшої маси зерна з колосу вирізнялись посіви 

пшениці озимої, сівбу яких проводили 15–17 вересня. 

Так, по чорному пару на зазначених варіантах досліду маса зерна з 

колосу в середньому за роки досліджень становила 1,40 г,  після ріпаку 

озимого на сидерат – 1,39 г, після гірчиці та вики озимих – 1,38 та 1,39 г 

відповідно. 

Найменшу масу зерна з колосу відмічали на контрольному варіанті 

досліду, де мінеральні добрива не вносили. В середньому за роки 
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досліджень, при вирощуванні по чорному пару даний показник, залежно від 

строку сівби, знаходився в межах 1,30–1,34 г, після ріпаку та вики озимих 

на сидерат – 1,29–1,32 г, після гірчиці озимої на сидерат – 1,28–1,32 г.  

У розрізі років проведення досліджень найменшу масу зерна з колоса 

у рослин пшениці озимої відмічали у 2012 р. Так, по чорному пару за сівби 

15–17 вересня маса зерна з колоса, залежно від рівня мінерального 

живлення,  становила 0,89–0,93 г, 25–28 вересня – 1,04–1,10 г, 5–7 жовтня – 

0,96–1,09 г, після ріпаку озимого на сидерат – 0,87–0,93; 0,91–1,05; 0,89–

0,93 г, після гірчиці озимої на сидерат – 0,84–0,93; 0,97–1,00; 0,90–0,94 г, 

після вики озимої на сидерат – 0,87–0,91; 1,00–1,03; 0,88–1,00 г відповідно  

(дод. Ґ). 

Максимальну масу зерна з колоса рослини пшениці озимої формували 

у 2014 та 2013 рр. Слід зазначити, що в межах попередника за різних 

строків сівби у зазначені роки максимальні розміри даного показника 

відмічали на варіантах досліду з найбільшою нормою внесення мінеральних 

добрив, на ділянках без внесення добрив маса зерна була найнижчою. 

Показник маси 1000 зерен у значній мірі впливає на урожайність 

пшениці озимої. Розміри даного показника в наших дослідах коливались в 

достатньо широких межах. В середньому за роки досліджень, залежно від  

норми мінеральних добрив, за сівби 15–17 вересня маса 1000 зерен по 

попереднику  вика озима на сидерат складала 36,9–38,5 г, після гірчиці 

озимої на сидерат – 36,7–38,1 г, після ріпаку озимого на сидерат – 36,8–

38,3 г, по чорному пару – 37,0–39,1 г. На варіантах досліду, де пшеницю 

озиму висівали 25–28 вересня маса 1000 зерен по зазначених вище 

попередниках становила 36,0–38,0; 35,9–37,8; 35,7–37,8; 36,8–38,5 г, за сівби 

5–7 жовтня – 35,7–37,6; 35,4–37,3; 35,1–37,1; 36,7–38,0 г                       

відповідно (табл. 5.3). 

За результатами досліджень встановлено, що у роки проведення 

досліджень складалися неоднакові умови для формування маси 1000 зерен у 

рослин пшениці озимої. У 2012 р. розміри даного показника були нижчими, 
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у 2013 р. та 2014 р. – вищими. Так, наприклад, у 2012 р. маса 1000 зерен у 

рослин по попереднику вика озима на сидерат становила, залежно від рівня 

мінерального живлення 33,8–35,3 – за сівби 15–17 вересня, 32,5–33,9 г – 25–

28 вересня та 31,9–33,0 – за сівби 5–7 жовтня. 

 

Таблиця 5.3 

Маса 1000 зерен у рослин пшениці озимої (г) залежно від умов 

вирощування, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 37,0 36,8 36,7 

N30P30K30 38,7 37,5 37,2 

N60P60K60 39,0 38,4 38,0 

N90P60K60 39,1 38,5 38,1 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 36,8 35,7 35,1 

N30P30K30 37,9 36,6 36,2 

N60P60K60 38,1 37,0 36,8 

N90P60K60 38,3 37,8 37,1 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 36,7 35,9 35,4 

N30P30K30 37,7 36,5 36,0 

N60P60K60 38,0 37,2 36,9 

N90P60K60 38,1 37,8 37,3 

Вика озима 

на сидерат 

Без добрив 36,9 36,0 35,7 

N30P30K30 38,0 37,6 37,1 

N60P60K60 38,3 37,9 37,5 

N90P60K60 38,5 38,0 37,6 
 

Так, максимальні значення даного показника відмічали на варіантах 

досліду, де сівбу пшениці озимої проводили 15–17 вересня та вносили 

мінеральне добриво дозою N90P60K60. В середньому за роки проведення 

досліджень, на вказаних ділянках досліду після ріпаку озимого на сидерат  

маса 1000 зерен становила 38,3 г, після гірчиці озимої на сидерат – 38,1 г, 

після вики озимої на сидерат – 38,5 г. При вирощуванні пшениці озимої по 

попереднику чорний пар на зазначених ділянках досліду маса 1000 зерен 

становила 39,1 г.  
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5.2. Урожайність зерна пшениці озимої при різних умовах вирощування  

 

Урожайність пшениці озимої за період проведення досліджень 

залежала від взаємодії багатьох факторів, зокрема попередників, строків 

сівби та рівня мінерального живлення, погодних умов протягом вегетації. 

Максимальну врожайність пшениця озима у дослідах формувала за 

сівби 25–28 вересня. За сівби в цей термін, в середньому за роки 

досліджень, при вирощуванні по чорному пару найвищу врожайність (6,44 

т/га) відмічали на варіантах досліду з внесенням мінерального добрива у 

нормі N60P60K60. За розміщення озимини після ріпаку озимого на сидерат, 

гірчиці озимої на сидерат та вики озимої на сидерат найвищу врожайність 

забезпечувала норма добрива N30P30K30. Урожайність пшениці озимої на 

зазначених варіантах за сівби 25–28 вересня складала 6,27; 6,06 та 6,31 т/га 

відповідно. 

В розрізі строків сівби, мінімальну врожайність сформували посіви 

пшениці озимої, яку висівали 5–7 жовтня. Так, в середньому за 2012–2014 

рр., залежно від дози мінеральних добрив урожайність пшениці за сівби в 

даний строк коливалась в межах 4,56–4,71 т/га по чорному пару; 4,15–4,50 

т/га – після ріпаку озимого на сидерат; 4,02–4,47 т/га – після гірчиці озимої 

на сидерат; 4,22–4,57 т/га – після вики озимої на сидерат.  

Слід зазначити, що різниця у розмірах врожайності пшениці озимої, 

яку висівали у різні строки була достатньо вагомою. Порівняння середнього 

за роки досліджень рівня врожайності по попереднику вика озима на 

сидерат на варіантах досліду з внесенням фонового мінерального добрива 

N90P60K60 дозволило встановити, що за сівби 25–28 вересня вона була 

вищою, ніж на ділянках досліду з сівбою озимини 15–17 вересня на 8,4%, 5–

7 жовтня – на 28,5%. По попереднику гірчиця озима на сидерат зазначена 

різниця становила 5,6 та 26,0%, після ріпаку озимого на сидерат – 8,0 та 

28,5%, по чорному пару – 6,6 та 27,5% відповідно (табл. 5.4).      
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Таблиця 5.4 

Урожайність пшениці озимої (т/га) залежно від умов вирощування, 2012–2014 рр. 

Попередник 

(фактор А) 

Мінеральні  добрива 

(фактор С) 

Строки сівби (фактор В)  

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 

Чорний пар 

Без добрив 2,85 6,44 6,13 5,14 3,70 6,53 6,45 5,56 2,59 5,58 5,51 4,56 

N30P30K30 3,11 7,38 7,27 5,92 4,00 7,57 7,54 6,37 2,90 5,65 5,52 4,69 

N60P60K60 3,19 7,45 7,39 6,01 4,12 7,64 7,56 6,44 3,00 5,68 5,45 4,71 

N90P60K60 3,12 7,43 7,36 5,97 4,06 7,56 7,55 6,39 2,76 5,60 5,53 4,63 

Ріпак озимий  

на сидерат 

Без добрив 2,62 5,92 5,83 4,79 3,35 6,28 6,09 5,24 2,23 5,30 4,92 4,15 

N30P30K30 2,93 7,12 7,05 5,70 3,83 7,50 7,48 6,27 2,42 5,60 5,48 4,50 

N60P60K60 2,88 7,12 7,04 5,68 3,80 7,41 7,36 6,19 2,28 5,54 5,53 4,45 

N90P60K60 2,85 7,11 7,02 5,66 3,73 7,38 7,34 6,15 2,19 5,53 5,48 4,40 

Гірчиця озима  

на сидерат 

Без добрив 2,59 5,89 5,86 4,78 3,20 6,37 6,33 5,30 2,22 5,27 4,57 4,02 

N30P30K30 2,85 7,07 7,00 5,64 3,62 7,35 7,21 6,06 2,37 5,57 5,47 4,47 

N60P60K60 2,80 7,01 6,99 5,60 3,59 7,18 7,08 5,95 2,26 5,53 5,50 4,43 

N90P60K60 2,72 6,99 6,97 5,56 3,58 7,16 6,93 5,89 2,18 5,50 5,40 4,36 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 2,64 6,01 5,99 4,88 3,37 6,38 6,36 5,37 2,26 5,38 5,02 4,22 

N30P30K30 2,95 7,17 7,10 5,74 3,90 7,52 7,51 6,31 2,61 5,61 5,49 4,57 

N60P60K60 2,89 7,16 7,05 5,70 3,82 7,46 7,41 6,23 2,39 5,58 5,53 4,50 

N90P60K60 2,88 7,12 7,04 5,68 3,76 7,44 7,40 6,20 2,22 5,57 5,50 4,43 

НІР05, т/га:     2012 р.: А – 0,15; В – 0,16; С – 0,04; АВ – 0,14; ВС – 0,13; АС – 0,14; АВС – 0,24 

                        2013 р.: А – 0,18; В – 0,19; С – 0,17; АВ – 0,18; ВС – 0,16; АС – 0,18; АВС – 0,26 

                        2014 р.: А – 0,16; В – 0,17; С – 0,15; АВ – 0,16; ВС – 0,14; АС – 0,15; АВС – 0,21 
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Норма внесення мінеральних добрив істотно впливала на урожайність 

пшениці озимої у наших дослідах. Так, при вирощуванні озимини по 

попереднику вика озима на сидерат різниця у розмірах врожайності пшениці на 

варіантах без добрив та з внесенням N30P30K30 за сівби 15–17 вересня склала 

15,0%, 25–28 вересня – 14,9%, 5–7 жовтня – 7,7%. При розміщенні пшениці 

після гірчиці озимої на сидерат вказана різниця по зазначених термінах сівби 

становила 15,2; 12,5; 10,1%, після ріпаку озимого на сидерат – 16,0; 16,4; 7,8%, 

по чорному пару – 13,2; 12,7; 2,8% відповідно. Урожайність пшениці озимої на 

ділянках досліду з внесенням добрива N60P60K60 була вищою порівняно з 

варіантами без внесення удобрення по чорному пару за сівби 15–17 вересня на 

14,5%, 25–28 вересня – на 13,7%, 5–7 жовтня – на 3,2%.Аналогічну тенденцію 

також відмічали по інших попередниках.    

За результатами досліджень встановлено вплив попередників, строків 

сівби та рівня мінерального живлення на урожайність пшениці озимої. В 

розрізі років урожайність пшениці озимої  в наших дослідах коливалась у 

достатньо широких межах. Найнижчою вона була у 2012 р., найвищою – у 

2013 р. У 2012 р. залежно від рівня мінерального живлення урожайність 

зерна по чорному пару знаходилась в межах 2,85–3,19 т/га за сівби 15–17 

вересня, 3,70–4,12 т/га – 25–28 вересня та 2,59–3,00 т/га – 5–7 жовтня. При 

вирощуванні після ріпаку озимого на сидерат за сівби у зазначені терміни 

урожайність культури складала, відповідно, 2,62–2,93; 3,35–3,83; 2,23–2,42 

т/га, після гірчиці озимої на сидерат – 2,59–2,85; 3,20–3,62; 2,22–2,37 т/га, 

після вики озимої на сидерат – 2,64–2,95; 3,37–3,90; 2,26–2,61 т/га.  

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що при 

вирощуванні пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат 

максимальну зернову продуктивність, в середньому за роки досліджень, 

відповідно, на рівні 6,27; 6,06 та 6,31 т/га забезпечувала сівба 25–28 вересня з 

внесенням мінерального добрива у нормі N30P30K30. По попереднику чорний 

пар найвищу врожайність (6,44 т/га) формували посіви озимини, яку висівали 

25–28 вересня з внесенням мінерального добрива N60P60K60.  
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5.3. Якість зерна пшениці озимої залежно від вивчаємих прийомів 

 

Виробництво широкого асортименту продукції, зокрема хліба, на 

підприємствах харчової промисловості потребує отримання високоякісної 

сировини, якою є зерно пшениці озимої. Одержання не лише високого за 

розмірами, але й якісного за багатьма показниками врожаю зерна пшениці 

озимої є першочерговим завданням сільськогосподарських виробників в 

Україні. 

До головних показників якості зерна пшениці озимої відносять вміст 

білка, клейковини та її властивостей, а також таких хлібопекарських 

показників якості, як об’єм хліба та його пористість.  

За результатами досліджень було встановлено параметри мінливості 

вмісту білка в зерні під впливом технологічних прийомів вирощування. 

Встановлено вплив строків сівби на вміст білка в зерні. Найбільшу його 

кількість відмічали у зерні пшениці озимої, сівбу якої проводили 25–28 

вересня та 5–7 жовтня. Залежно від норми мінерального добрива, в 

середньому за роки досліджень по чорному пару він складав 12,9–13,5 та 

13,0–13,8%, після ріпаку озимого на сидерат – 12,7–13,3; 12,8–13,4%, після 

гірчиці озимої на сидерат – 12,6–13,2; 12,8–13,3%, після вики озимої на 

сидерат – 12,7–13,4 та 12,9–13,5% відповідно.     

Найнижчим вмістом білка в зерні характеризувались посіви раннього 

строку сівби. На цих ділянках він становив 12,7–13,4% по чорному пару, 

12,5–13,1% після ріпаку озимого на сидерат, 12,5–13,0% після гірчиці озимої 

на сидерат та 12,6–13,2% по попереднику вика озима на сидерат.  

У розрізі років проведення досліджень максимальний вміст білка в зерні 

пшениця озима формувала у 2012 р., нижчим він був у 2013 р. та 2014 р.  

Вагомий вплив на вміст білка в зерні у наших дослідах здійснювала 

норма мінерального добрива. Так, наприклад, по попереднику вика озима на 

сидерат на варіантах без внесення добрив середній вміст білка за сівби 15–17 

вересня складав 12,6%, при удобренні нормою N30P30K30 він зростав до 
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12,7%, N60P60K60 – до 13,0%, N90P60K60 – до 13,2%. На ділянках досліду, де 

озимину висівали 25–28 вересня внесення мінеральних добрив відповідними 

нормами забезпечувало зростання вмісту білка в зерні з 12,7 до 13,0; 13,2; 

13,4%, на пізніх строках сівби – з 12,9 до 13,1; 13,3; 13,5% відповідно (табл. 

5.5).  

Таблиця 5.5 

Вміст білка в зерні  пшениці озимої (%) залежно від умов вирощування,  

2012–2014 рр. 

Попередники 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 12,7 12,9 13,0 

N30P30K30 12,9 13,1 13,3 

N60P60K60 13,1 13,4 13,6 

N90P60K60 13,4 13,5 13,8 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 12,5 12,7 12,8 

N30P30K30 12,6 12,9 13,0 

N60P60K60 12,9 13,1 13,2 

N90P60K60 13,1 13,3 13,4 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 12,5 12,6 12,8 

N30P30K30 12,5 12,8 12,9 

N60P60K60 12,8 13,0 13,1 

N90P60K60 13,0 13,2 13,3 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 12,6 12,7 12,9 

N30P30K30 12,7 13,0 13,1 

N60P60K60 13,0 13,2 13,3 

N90P60K60 13,2 13,4 13,5 

 

Аналогічну тенденцію у зростанні білковості зерна із збільшенням 

норми удобрення відмічали також по інших попередниках.    

В середньому за роки досліджень максимальний вміст білка в зерні 

відмічали на варіантах досліду з внесенням N90P60K60 перед сівбою пшениці 

озимої. За сівби 15–17 вересня по чорному пару розміри даного показника 

складали 13,4%, після ріпаку озимого на сидерат – 13,1%, після гірчиці 

озимої на сидерат – 13,0%, після вики озимої на сидерат – 13,2%, за сівби 25–
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28 вересня по зазначених попередниках – 13,5; 13,3; 13,2; 13,4%, 5–7 

жовтня – 13,8; 13,4; 13,3; 13,5% відповідно.  

Слід зазначити, що вміст білка у зерні пшениці озимої, розміщеної по 

сидеральних попередниках знаходився майже на одному рівні з тими, де 

озимину висівали по чорному пару. Безумовно, це переконливо свідчить про 

створення сприятливих умов для формування високоякісного зерна пшениці 

озимої  у таких посівах при розміщенні озимини після ріпаку, вики та гірчиці 

озимих на сидерат.  

Важливим показником якості є вміст клейковини, оскільки борошно, 

отримане із зерна пшениці, повинно мати здатність утворювати тісто. 

На вміст клейковини в зерні вагомий вплив мали строки сівби. Так, 

найнижчий її вміст відмічали у пшениці озимої, висіяної 15–17 вересня. По 

попереднику вика озима на сидерат, залежно від норми мінерального 

удобрення середній вміст клейковини в зерні знаходився в межах 17,6–20,0%, 

після гірчиці озимої на сидерат – 17,5–19,6%, після ріпаку озимого на 

сидерат – 17,6–19,8%, по чорному пару – 17,7–20,3%.  

Вміст клейковини в зерні пшениці озимої, яку висівали 25–28 вересня 

по зазначених попередниках був вищим, порівняно з посівами раннього 

строку і складав 17,8–23,4; 17,6–23,2; 17,7–23,3 та 17,9–23,7% відповідно. 

Найвищим вмістом клейковини в зерні характеризувались посіви 

пшениці, яку висівали 5–7 жовтня. Так, залежно від норми удобрення, по 

чорному пару він становив 17,9–23,9%, після ріпаку озимого на сидерат – 

17,8–23,4%, після вики озимої на сидерат – 17,8–23,6%, після гірчиці озимої 

на сидерат – 17,7–23,3%.    

Найнижчий вміст білка в зерні в межах кожного попередника та 

строків сівби відмічали на варіантах досліду, де внесення мінеральних 

добрив не проводили. В середньому за 2012–2014 рр. по чорному пару вміст 

клейковини в зерні на цих ділянках за сівби 15–17 вересня становив 17,7%, 

25–28 вересня та 5–7 жовтня – 17,9%, в той час як на варіанті з внесенням 

N90P60K60 він був найвищим і складав по цьому попереднику 20,3; 23,7 та 
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23,9% відповідно (табл. 5.6). 

 Таблиця 5.6 

Вміст клейковини в зерні  пшениці озимої (%) залежно від умов 

вирощування, 2012–2014 рр. 

Попередники 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 17,7 17,9 17,9 

N30P30K30 19,9 20,8 21,8 

N60P60K60 20,1 23,6 23,8 

N90P60K60 20,3 23,7 23,9 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 17,6 17,7 17,8 

N30P30K30 19,5 20,4 21,0 

N60P60K60 19,6 23,2 23,3 

N90P60K60 19,8 23,3 23,4 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 17,5 17,6 17,7 

N30P30K30 19,2 20,0 19,5 

N60P60K60 19,5 23,1 23,2 

N90P60K60 19,6 23,2 23,3 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 17,6 17,8 17,8 

N30P30K30 19,6 20,8 21,2 

N60P60K60 19,9 23,3 23,5 

N90P60K60 20,0 23,4 23,6 

 

Максимальний вміст клейковини в зерні при вирощуванні по інших 

попередниках також відмічали на зазначених варіантах. Так, на ділянках 

досліду, де озимину висівали 15–17, 25–28 вересня та 5–7 жовтня вміст 

клейковини в зерні по попереднику ріпак озимий на сидерат становив 19,8; 

23,3; 23,4%, після гірчиці озимої на сидерат – 19,6; 23,2; 23,3%, після вики 

озимої на сидерат – 20,0; 23,4; 23,6% відповідно. 

У різні роки проведення досліджень умови для формування вмісту 

клейковини в зерні пшениці озимої були неоднаковими. Вищим вмістом 

клейковини характеризувався 2012 р., дещо нижчим він був у 2013 та 2014 рр.  

Згідно діючого в Україні стандарту з оцінки якості зерна пшениці мякої 

озимої ДСТУ 3768:2010 було проведено визначення класу зерна. Визначення 



 

 

123 

 

показників якості зерна пшениці озимої показало, що при вирощуванні по 

різних попередниках на варіантах без внесення добрив посіви озимини 

забезпечували формування зерна четвертого класу якості по усіх строках 

сівби (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Клас зерна пшениці озимої (%) залежно від умов вирощування,  

2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Чорний пар 

Без добрив 4 4 4 

N30P30K30 3 3 3 

N60P60K60 3 2 2 

N90P60K60 3 2 2 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 4 4 4 

N30P30K30 3 3 3 

N60P60K60 3 2 2 

N90P60K60 3 2 2 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 4 4 4 

N30P30K30 3 3 3 

N60P60K60 3 2 2 

N90P60K60 3 2 2 

Вика озима   

на сидерат 

Без добрив 4 4 4 

N30P30K30 3 3 3 

N60P60K60 3 2 2 

N90P60K60 3 2 2 
 

Найбільш якісне зерно, що відповідало другому класу якості, 

формували посіви пшениці озимої, яку висівали 25–28 вересня та 5–7 

жовтня, на варіантах з внесенням мінерального добрива нормами N60P60K60 

та N90P60K60. На інших ділянках досліду якість зерна відповідала третьому 

класу якості. 

Основними показниками у визначенні придатності зерна для 

продовольчих цілей є його хлібопекарські властивості, зокрема, обєм хліба 

(табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 

Обєм хліба, випеченого з зерна  пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та 

 фону мінеральних добрив (см
3
),  2012–2014 рр. 

Попередники 
Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 
2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє 

Чорний пар 

Без добрив 565 535 560 553 580 550 565 565 600 560 590 583 

N30P30K30 590 575 580 582 600 580 595 592 615 585 605 602 

N60P60K60 605 580 595 593 615 605 610 610 620 600 620 613 

N90P60K60 620 600 610 610 645 620 625 630 655 620 640 638 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 550 520 540 537 565 540 550 552 590 550 580 573 

N30P30K30 575 540 565 560 585 570 575 577 605 580 600 595 

N60P60K60 595 555 580 577 595 575 580 583 615 585 610 603 

N90P60K60 610 580 600 597 630 605 595 610 645 610 635 630 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 540 515 535 530 560 530 545 545 580 545 565 563 

N30P30K30 565 530 560 552 585 565 565 572 600 570 585 585 

N60P60K60 585 550 570 568 590 570 570 577 605 560 590 585 

N90P60K60 600 575 595 590 620 595 585 600 615 595 610 607 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 555 530 550 545 575 545 560 560 595 550 585 577 

N30P30K30 580 560 575 572 590 575 585 583 610 580 600 597 

N60P60K60 600 580 590 590 610 590 600 600 615 590 610 605 

N90P60K60 615 595 605 605 645 615 620 627 650 615 635 633 
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Визначення об’єму хліба, випеченого з зерна пшениці озимої 

показало, що  у наших дослідах розміри даного показника залежали від 

попередників, строків сівби та норми мінеральних добрив. Встановлено, що 

при випіканні хліба з зерна, одержаного на ранніх посівах, його об’єм був 

меншим, порівняно з тим, зерно на випікання якого брали з посівів більш 

пізніх строків сівби. Так, об’єм хліба, випеченого з зерна пшениці озимої, 

яку висівали 15–17 вересня залежно від норми мінеральних добрив, в 

середньому за 2012–2014 рр. по чорному пару становив 553–610 см
3
, після 

ріпаку озимого – 537–597 см
3
, після гірчиці озимої на сидерат – 530–590 

см
3
, після вики озимої на сидерат – 545–605 см

3
. Із зерна, одеражаного на 

варіантах з сівбою пшениці озимої 25–28 вересня розміри зазначеного 

показника по вказаних попередниках знаходився в межах: 565–630; 552–

610; 545–600; 560–627 см
3
, 5–7 жовтня – 583–638, 573–630; 563–607; 577–

633 см
3
 відповідно. Норма мінеральних добрив мав істотний вплив на об’єм 

випеченого хліба. Мінімальний об’єм хліба одержували з варіантів досліду 

де під пшеницю озиму внесення мінерального добрива не здійснювали. Так, 

в середньому за роки досліджень, по чорному пару об’єм хліба, випеченого 

з зерна пшениці, висіяної 15–17 вересня склав 553 см
3
, 25–28 вересня – 

565 см
3
, 5–7 жовтня – 583 см

3
. По попереднику ріпак озимий на сидерат на 

зазначених ділянках даний показник складав 537, 552 та 573 см
3
, після 

гірчиці озимої на сидерат – 530; 545; 563 см
3
, після вики озимої на сидерат – 

545, 560, 577 см
3
 відповідно. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено, 

що найбільш якісне зерно (другий клас) формували посіви пшениці озимої 

за сівби 25–28 вересня та 5–7 жовтня, на ділянках з внесенням N60P60K60 та 

N90P60K60. Найменший вміст білка та клейковини в зерні відмічали на 

варіантах досліду, де вирощування пшениці озимої проводили без внесення 

мінеральних добрив. Об’єм хліба, випеченого з зерна  пшениці, отриманого 

на вказаних ділянках також був найнижчим у дослідах.  
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИДЕРАЛЬНИХ КЛЬТУР 

 

В умовах нестабільних цін на матеріальні ресурси у агарному секторі 

економіки важливого значення набуває розробка і впровадження у 

виробництво сучасних високоефективних технологій вирощування пшениці 

озимої. Основними вимогами, яким вони мають відповідати з метою  

максимальної адаптації до умов сучасного аграрного ринку – істотне 

підвищення зернової продуктивності культури, зниження собівартості та 

підвищення рентабельності виробництва зерна.  

На жаль, до теперішнього часу не вирішено проблему забезпечення 

сталості валових зборів зерна пшениці, задоволення загальнодержавних потреб 

у продовольчому зерні високої якості, досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності галузі та прибутковості виробничої діяльності  

господарств.  

Оптимізація технології вирощування пшениці озимої є актуальним 

заходом, оскільки дозволить суттєво збільшити валовий збір зерна в умовах 

зони Степу – у найбільш сприятливому за гідротермічними умовами для 

одержання високоякісного зерна регіоні. 

Визначення оптимальних технологічних параметрів вирощування 

пшениці озимої з використанням капустяних та бобових культур на сидерат 

дозволяє частково вирішити поставлені перед сільськогосподарськими 

товаровиробниками завдання з мінімальними затратами трудових і 

матеріальних ресурсів. 

З метою визначення найбільш економічно вигідних агротехнічних 

прийомів виробництва зерна при розміщенні посівів пшениці після ріпаку, 

гірчиці, вики озимих на сидерат, а також по чорному пару нами була 

проведена економічна оцінка її вирощування при різних строках сівби та 
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нормах фонових мінеральних добрив.  

Економічну оцінка елементів технології вирощування пшениці озимої  

проводили на основі застосування загальноприйнятої методики, яка дозволяє 

оцінити варіант технології за рівнем урожайності, собівартості виробництва 

одиниці продукції, прибутковості гектара посівної площі та рівнем 

рентабельності. Виробничі витрати розраховували на основі технологічних 

карт вирощування та діючих методичних рекомендацій [235, 236, 240]. Ціни 

на зерно пшениці (без врахування податку на додану вартість) були 

диференційовані відповідно до якості отриманого зерна. Для розрахунку 

вартісних показників були прийняті ціни на виробничі ресурси та продукцію, 

що діяли в четвертому кварталі 2014 р. 

За результатами досліджень з визначення економічної ефективності 

вирощування пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на 

сидерат, а також по чорному пару  залежно від строків сівби та норм 

мінеральних добрив було встановлено, що з економічної точки зору більш 

рентабельними були варіанти досліду, де одержували максимальний рівень 

зернової продуктивності культури – сівба 25–28 вересня. Максимальний 

рівень рентабельності (174,3%) за сівби в цей строк при вирощуванні по 

чорному пару забезпечувало внесення мінерального добрива  N60P60K60, після 

озимих культур на сидерат – N30P30K30. В середньому за роки досліджень, 

після ріпаку озимого на сидерат на зазначених ділянках рівень 

рентабельності складав 155,2%, після гірчиці озимої на сидерат – 147,7%, 

вики озимої на сидерат – 156,5%. На вказаних варіантах було відмічено 

мінімальний рівень собівартості 1 т зерна – 1385; 1457; 1502 та 1450 грн 

відповідно. Найменш рентабельною була сівба пшениці озимої 5–7 жовтня.  

Залежно від норми мінеральних добрив рівень рентабельності на цих 

ділянках знаходився в межах: 90,2–102,2% по чорному пару; 71,9–85,6% 

після ріпаку озимого на сидерат; 67,4–84,8% після гірчиці озимої на сидерат; 

74,4–87,8% після вики озимої на сидерат (табл. 6.1).   
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої  залежно від строків сівби, попередників  

та норми мінеральних добрив, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 
Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість, 

грн./т 

Рентабель-

ність, % 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість, 

грн./т 

Рентабель-

ність, % 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість, 

грн./т 

Рентабель-

ність, % 

Чорний пар 

Без добрив 8674 1688 116,3 8701 1565 133,2 8750 1919 90,2 

N30P30K30 8823 1490 149,6 8880 1394 166,9 8791 1874 98,5 

N60P60K60 8891 1479 151,5 8922 1385 174,3 8852 1879 102,2 

N90P60K60 9185 1539 141,8 9223 1443 163,3 9150 1976 92,3 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 8801 1837 98,7 8834 1686 116,5 8812 2123 71,9 

N30P30K30 9095 1596 133,1 9138 1457 155,2 9020 2004 85,6 

N60P60K60 9116 1605 131,8 9240 1493 154,6 9119 2049 85,4 

N90P60K60 9318 1646 126,0 9388 1527 148,9 9324 2119 79,3 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 8795 1840 98,4 8800 1660 119,8 8763 2180 67,4 

N30P30K30 9050 1605 131,8 9101 1502 147,7 9000 2013 84,8 

N60P60K60 9085 1622 129,3 9180 1543 146,3 9128 2060 84,4 

N90P60K60 9248 1663 123,7 9362 1589 139,1 9300 2133 78,2 

Вика озима          

на сидерат 

Без добрив 8828 1809 101,8 8842 1647 121,7 8830 2092 74,4 

N30P30K30 9102 1586 134,6 9150 1450 156,5 9052 1981 87,8 

N60P60K60 9145 1604 131,9 9253 1485 155,9 9130 2029 87,3 

N90P60K60 9347 1646 126,1 9400 1516 150,6 9356 2112 79,9 
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На варіантах, що не передбачали внесення мінеральних добрив 

відмічено найнижчий рівень рентабельності в розрізі кожного попередника та 

строку сівби. Так, на варіантах досліду, де пшеницю озиму розміщували після 

вики озимої на сидерат за сівби 15–17 вересня рівень рентабельності складав 

101,8%, 25–28 вересня – 121,7%, 5–7 жовтня – 74,4%. При вирощуванні 

озимини після гірчиці озимої на сидерат за зазначених строків сівби – 98,4; 

119,8; 67,4%, після ріпаку озимого на сидерат – 98,7; 116,5; 71,9%, по 

чорному пару – 116,3; 133,2; 90,2% відповідно.  

Собівартість 1 т зерна на зазначених варіантах досліду була найвищою в 

межах строку сівби по кожному з попередників. По чорному пару, за сівби 15–17, 

25–28 вересня та 5–7 жовтня розміри даного показника становили 1688; 1565; 

1919 грн./т, після ріпаку озимого на сидерат – 1837; 1686; 2123 грн./т, після вики 

озимої на сидерат – 1809; 1647; 2092 грн./т відповідно. Найвищими розмірами 

собівартості 1 тони зерна при вирощуванні пшениці без внесення мінеральних 

добрив  відмічали на варіантах, де озимину вирощували після гірчиці озимої на 

сидерат. По цьому попереднику за сівби 25–28 вересня даний показник складав 

1660 грн./т, 15–17 вересня – 1840 грн./т, 5–7 жовтня – 2180 грн./т.  

Слід зазначити, що виробничі витрати на вирощування пшениці озимої на 

варіантах досліду, де сівбу озимини проводили після сидеральних культур були 

вищими порівняно з тими, що були по чорному пару. Обумовлено це 

проведенням додаткових операції з обробки ґрунту для подрібнення рослинних 

решток капустяних і бобових озимих культур та зароблянням їх у ґрунт.  

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що при 

вирощуванні пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат, а 

також по чорному пару більш ефективною з економічної точки зору була сівба 25–

28 вересня. За сівби в цей строк отримано найвищий рівень рентабельності. По 

чорному пару – при внесенні мінерального добрива N60P60K60, після озимих 

культур на сидерат – N30P30K30. В середньому за роки досліджень, по чорному пару 

на зазначених ділянках рівень рентабельності складав 174,3%, після ріпаку, гірчиці 

та вики озимих на сидерат – 155,2; 147,7 та 156,5% відповідно.
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукових питань, пов’язаних з оптимізацією технології 

вирощування пшениці озимої в північному Степу України. Практична 

реалізація одержаних результатів досліджень передбачає використання 

оптимального строку сівби та норм внесення мінеральних добрив при 

вирощуванні пшениці озимої після сидеральних культур – ріпаку, гірчиці та 

вики озимих, а також по чорному пару з метою підвищення урожайності та 

поліпшення показників якості зерна. 

1. Встановлено, що найвищу польову схожість насіння відмічали по 

чорному пару, за сівби 15–17 та 25–28 вересня – 92,2%; 5–7 жовтня – 92,5%. 

Після ріпаку озимого на сидерат за сівби 15–17 вересня вона складала 90,6%, 25–

28 вересня – 91,0%, 5–7 жовтня – 90,7%, гірчиці озимої  – 90,6; 91,2; 91,0% та 

вики озимої  – 91,0; 91,3; 91,3% відповідно. 

2. На час припинення осінньої вегетації більшу абсолютно-суху масу 100 

рослин формували посіви по чорному пару. Залежно від норми внесення 

мінеральних добрив вона становила за сівби 15–17 вересня  36,1–40,4 г; 25–28 

вересня – 24,2–29,1 г; 5–7 жовтня – 13,6–15,0 г.  Після ріпаку, гірчиці та вики 

озимих, використаних на сидерат, розміри даного показника  були нижчими, 

відповідно, на 3,0–5,6; 8,2 –9,9; 4,4–7,4%.  

3. Встановлено, що найвищу виживаність мали посіви озимини, яку 

висівали 5–7 жовтня. Залежно від норми внесення мінеральних добрив по 

чорному пару вона становила 72,8–78,1%; після ріпаку, гірчиці та вики озимих 

на сидерат – 70,1–74,7; 69,8–73,6; 71,0–75,0%, відповідно. Найнижчим цей 

показник був за раннього строку сівби, який становив, відповідно, 69,4–75,7; 

67,0–69,2; 66,8–68,9; 67,3–70,7%. Виживаність рослин пшениці озимої в посівах 

суттєво залежала від рівня мінерального живлення. На ділянках без внесення 

добрив по всіх попередниках відмічено мінімальні значення показника.  

4. Виявлено, що максимальну площу листкової поверхні пшениці 
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озимої (61,4 тис. м
2
/га) отримано у фазі колосіння, по чорному пару за сівби 

25–28 вересня та внесенні N60P60K60. При сівбі 15–17 вересня та 5–7 жовтня 

вона становила 56,1 та 53,2 тис. м
2
/га,  відповідно. Після ріпаку, гірчиці та 

вики озимих на сидерат максимальну асиміляційну площу листкової 

поверхні (59,5; 59,0 та 59,9 тис. м
2
/га, відповідно) відмічали на ділянках з 

передпосівним внесенням N60P60K60, за сівби  25–28 вересня.   

5. Встановлено, що мінімальний коефіцієнт водоспоживання пшениці 

озимої (739 м
3
/т) був за сівби 25–28 вересня, по чорному пару з внесенням 

N60P60K60. За розміщення пшениці озимої після сидеральних культур 

економніше використовували воду (750 м
3
/т) посіви після вики озимої, з 

внесенням N30P30K30.   

6. Визначено, що фотосинтетичний потенціал посівів пшениці озимої в 

період весняно-літньої вегетації значно залежав від попередника. Так, в 

середньому за роки досліджень, за сівби 15–17 вересня він становив на 

ділянках при вирощуванні після ріпаку озимого на сидерат – 2,08 млн м
2
-

днів/га; гірчиці озимої – 2,04 млн м
2
-днів/га; після вики озимої – 2,06 млн м

2
-

днів/га, по чорному пару – 2,12 млн м
2
-днів/га. За сівби 25–28 вересня – 2,19; 

2,18; 2,20; 2,32 млн м
2
-днів/га; 5–7 жовтня – 2,14; 2,12; 2,15;                                

2,26 млн м
2
-днів/га, відповідно. 

7. Встановлено, що чиста продуктивність фотосинтезу за сівби після 

ріпаку, гірчиці та вики озимих на сидерат була більшою на ділянках, де 

вносили N30P30K30. Цей показник за сівби 15–17 вересня становив 1,56; 1,52; 

1,57 г/м
2
 за добу, 25–28 вересня – 1,62; 1,59; 1,64 г/м

2
 за добу, 5–7 жовтня – 

1,60; 1,60; 1,65 г/м
2
 за добу, відповідно до вказаних попередників. За сівби по 

чорному пару чиста продуктивність фотосинтезу була найвищою за норми 

внесення N60P60K60  становила за сівби 25–28 вересня – 1,68 г/м
2
 за добу, 15–

17 вересня та 5–7 жовтня була нижчою на 4,8 та 3,6% і склала 1,60 та                 

1,62 г/м
2
 за добу, відповідно.       

8. Найбільшу кількість продуктивних стебел у пшениці озимої 

отримали по чорному пару, на ділянках з внесенням N60P60K60 – 470 шт./м
2
, а 
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після озимих культур, використаних на сидерат – при нормі N30P30K30, у тому 

числі після ріпаку озимого – 461 шт./м
2
, гірчиці озимої – 452 шт./м

2
 та вики 

озимої  – 464 шт./м
2
. На ділянках, де мінеральні добрива не вносили 

(контроль), кількість продуктивних стебел була найменшою і, залежно від 

строку сівби змінювались по чорному пару в межах 351–421 шт./м
2
; після 

ріпаку озимого – 322–400 шт./м
2
; після гірчиці озимої – 314–408 шт./м

2
 та 

після вики озимої – 327–410 шт./м
2
. 

9. Визначено, що найвищу врожайність (6,44 т/га) пшениця озима 

формувала за сівби 25–28 вересня по чорному пару внесенням мінерального 

добрива N60P60K60. За розміщення ділянок після ріпаку, гірчиці та вики озимих 

найвищу врожайність забезпечувало внесення N30P30K30 за сівби 25 вересня – 

6,27; 6,06 та 6,31 т/га відповідно. 

10. Найякісніше зерно (другий клас) формували посіви пшениці озимої за 

сівби 25–28 вересня та 5–7 жовтня, на ділянках з внесенням N60P60K60 та 

N90P60K60. В середньому за роки досліджень максимальний вміст білка в зерні був 

відмічений на ділянках з внесенням N90P60K60 перед сівбою пшениці озимої. За 

сівби 15–17 вересня по чорному пару він становив 13,4%; після ріпаку озимого – 

13,1%, гірчиці озимої – 13,0%, вики озимої – 13,2%, за сівби 25–28 вересня по 

зазначених попередниках – 13,5; 13,3; 13,2; 13,4%, 5–7 жовтня – 13,8; 13,4; 23,3; 

13,5%, відповідно. Максимальний вміст клейковини в зерні також відмічали на 

зазначених варіантах: 20,3;19,8; 19,6; 20,0% – за сівби 15–17 вересня, 23,7; 23,3; 

23,2; 23,4% – 25–28 вересня, 13,8; 13,4; 13,3; 13,5% – 5–7 жовтня, відповідно.  

11. Встановлено, що максимальний рівень рентабельності (174,3%) 

отримано за сівби 25–28 вересня в цей строк при вирощуванні по чорному 

пару та внесенні мінерального добрива  N60P60K60, після озимих культур на 

сидерат – N30P30K30. В середньому за роки досліджень, після ріпаку озимого на 

сидерат рівень рентабельності складав 155,2%, після гірчиці озимої на 

сидерат – 147,7%, вики озимої на сидерат – 156,5%. На вказаних варіантах 

було відмічено мінімальний рівень собівартості 1 т зерна – 1385; 1457; 1502 та 

1450 грн відповідно. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах північного Степу України на чорноземах звичайних 

важкосуглинкових для одержання вагомого врожаю (6,1–6,3 т/га) якісного 

зерна (2 класу) з високими показниками економічної ефективності (рівень 

рентабельності (147,7–156,5%) пшеницю озиму вирощувати за технологією, 

що передбачає: використання ріпаку, вики та гірчиці озимих (як сидеральних 

культур, зелена маса яких забезпечує надходження азоту, фосфору та калію в 

ґрунт від 133 до 179 кг/га); сівбу проводити у третій декаді  вересня (25–

28.09); під передпосівну культивацію вносити N30P30K30, а по чорному пару – 

N60P60K60. 
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Додаток А     

Затверджую: 

                                                          Директор  ДП ДГ «Дніпро»                                                     

ДУ ІЗК НААН України 

                                                       ____________Хорішко С.А.    
                                                                           « 05 »  серпня     2016 р. 

А К Т 

виробничої перевірки наукової роботи 

1. Найменування наукової установи. Державне підприємство Дослідне 

господарство «Дніпро» ДУ Інституту зернових культур НААН України. 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку. Особливості 

формування  зернової продуктивності  пшениці озимої  з використанням 

сидеральних культур в умовах північного Степу України. 

3. Автор закінченої НДР. Прядко Юрій Миколайович, здобувач наукового 

ступеня кандидата с.-г. наук. 

4. Виробничу перевірку проводили в умовах виробництва Державне 

підприємство Дослідне господарство «Дніпро» ДУ ІЗК НААН України 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області. 

5. Відповідальний за виробничу перевірку – здобувач наукового ступеня  

кандидата с.-г. наук Прядко Ю.М., головний агроном Жарій В.О. 

6. Умови, об’єм і строки проведення перевірки. Попередники – чорний пар, 

ріпак, гірчиця та вика озимі на сидерат; різні норми мінерального добрива: варіант 

без внесення добрив; внесення добрива N30P30K30, N60P60K60, N90P60K60; строк сівби 

25–27 вересня. Пшениця озима сорту Литанівка 15 га, 2015 рік. 

Схема досліду і результати перевірки.  

Попередники 

Урожайність пшениці озимої залежно від 

удобрення, т/га  

без внесення 

фонових добрив  

внесення добрива  

N30P30K30 N45P45K45 N60P60K60 

Чорний пар 6,15 6,84 6,95 7,15 

Ріпак озимий   

на сидерат 
5,92 6,57 6,50 6,48 

Гірчиця озима 

 на сидерат 
5,84 6,49 6,41 6,38 

Вика озима 

 на сидерат 
6,00 6,79 6,68 6,64 

 

    Відповідальні за перевірку: 

здобувач наукового ступеня                          ______________Ю.М. Прядко   
 

Головний агроном ДП ДГ «Дніпро»         ________________В.О. Жарій 
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Додаток Б 

 

А К Т 

впровадження закінченої наукової роботи 

                                                                                      від 22 вересня 2016 року 

 

1. Місце впровадження: господарства різних форм власності 

Дніпропетровського, Пятихатського, Криничанського, Солонянського  

районів Дніпропетровської області. 

2. Назва впровадженого заходу. Особливості формування  зернової 

продуктивності  пшениці озимої  з використанням сидеральних культур в 

умовах північного Степу України. 

3. Якою науково-дослідною установою прийнято рішення рекомендувати 

до  впровадження: науково-методичною радою ДУ Інституту зернових 

культур НААН України, протокол № 7 від 19 травня 2015 р. 

4. Коли і ким було прийняте рішення про впровадження: науково-

методичною радою ДУ Інституту зернових культур НААН України, 

протокол № 4 від 15 липня 2015 р. 

5. Об’єм впровадження:  2015–2016 рр. – 30,0 тис. га. 

6. Умови вирощування. Ґрунти: чорноземи звичайні малогумусні 

середньосуглинкові. Річна сума опадів – 514 мм.  

7. З яким контролем проводилась порівняльна оцінка впроваджуваної 

розробки: з рекомендованою для зони технологією вирощування пшениці 

озимої після сидеральних культур, а також по чорному пару, що передбачає 

внесення фонового добрива з наступним підживленням пшениці азотними 

добривами протягом весняно-літньої вегетації. 

8. Оцінка результатів впровадження: застосування запропонованих  

прийомів технології вирощування пшениці озимої після ріпаку, гірчиці та 

вики озимих на сидерат, а також по чорному пару забезпечило приріст 

урожайності якісного зерна пшениці озимої на рівні 0,24–0,58 т/га. 

9. Фактичний економічний ефект при впровадженні склав 382–468  грн./га. 

10.  Відповідальні виконавці: від сільськогосподарських підприємств – 

начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської 

облдержадміністрації Удовицький В.О.; від наукової установи – здобувач 

наукового ступеня Прядко Ю. М. 

    

                  

Підписи:  

                                                                    ____________  Удовицький В.О.                

    М.П. 
                                           __________  Прядко Ю.М. 
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Додаток В 

 

Кількість продуктивних стебел (шт. /м 
2
) пшениці озимої залежно від вивчаємих агроприйомів, 2012–2014  рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Строки сівби 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Чорний пар 

Без добрив 305 427 420 337 468 458 271 395 387 

N30P30K30 348 475 464 385 511 499 272 393 376 

N60P60K60 350 478 468 388 516 506 274 395 378 

N90P60K60 346 472 460 386 506 497 257 387 376 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 283 407 399 320 446 434 240 368 358 

N30P30K30 335 461 452 381 505 497 260 382 372 

N60P60K60 332 458 446 375 501 489 250 378 368 

N90P60K60 327 451 443 409 479 468 246 372 360 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 279 409 398 328 452 444 237 357 348 

N30P30K30 332 462 451 372 498 486 258 380 370 

N60P60K60 330 454 443 361 481 472 250 376 367 

N90P60K60 324 448 437 357 481 470 243 370 362 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 289 415 406 327 456 447 247 371 363 

N30P30K30 340 462 455 384 508 500 261 387 375 

N60P60K60 333 457 449 377 503 494 256 380 372 

N90P60K60 329 453 445 376 500 492 251 371 362 
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Додаток Ґ  

 

Маса зерна з колоса у рослин пшениці озимої (г) залежно від умов вирощування, 2012–2014 рр. 

Попередник 
Мінеральні 

добрива 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Строки сівби 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Чорний пар 

Без добрив 0,93 1,51 1,46 1,10 1,40 1,41 0,96 1,41 1,42 

N30P30K30 0,89 1,55 1,57 1,04 1,48 1,51 1,07 1,44 1,47 

N60P60K60 0,91 1,56 1,58 1,06 1,48 1,49 1,09 1,44 1,44 

N90P60K60 0,90 1,57 1,60 1,05 1,49 1,52 1,07 1,45 1,47 

Ріпак озимий 

на сидерат 

Без добрив 0,93 1,45 1,46 1,05 1,41 1,40 0,93 1,44 1,37 

N30P30K30 0,87 1,54 1,56 1,01 1,49 1,51 0,93 1,47 1,47 

N60P60K60 0,87 1,55 1,58 1,01 1,48 1,51 0,91 1,47 1,50 

N90P60K60 0,87 1,58 1,58 0,91 1,54 1,57 0,89 1,49 1,52 

Гірчиця озима 

на сидерат 

Без добрив 0,93 1,44 1,47 0,98 1,41 1,43 0,94 1,48 1,31 

N30P30K30 0,86 1,53 1,55 0,97 1,48 1,48 0,92 1,47 1,48 

N60P60K60 0,85 1,54 1,58 0,99 1,49 1,50 0,90 1,47 1,50 

N90P60K60 0,84 1,56 1,59 1,00 1,49 1,47 0,90 1,49 1,49 

Вика озима  

на сидерат 

Без добрив 0,91 1,45 1,48 1,03 1,40 1,42 0,91 1,45 1,38 

N30P30K30 0,87 1,55 1,56 1,02 1,48 1,50 1,00 1,45 1,46 

N60P60K60 0,87 1,57 1,57 1,01 1,48 1,50 0,93 1,47 1,49 

N90P60K60 0,88 1,57 1,58 1,00 1,49 1,50 0,88 1,50 1,52 

 


