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АНОТАЦІЯ 

Друмова О. М. Оптимізація технологічних прийомів підвищення 

урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – Агрономія. – Державна установа Інститут зернових 

культур НААН України, Дніпро, 2021.  

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з оптимізації 

технологічних прийомів вирощування пшениці озимої, які спрямовані на 

збільшення виробництва зерна і поліпшення його якості. Виявлено вплив 

умов вирощування на ріст і розвиток рослин пшениці озимої, на 

закономірності накопичення та витрат розчинних вуглеводів, досліджено 

особливості формування врожайності та якості зерна залежно від внесення 

різних видів азотних добрив в осінній та весняний періоди вегетації після 

різних попередників. 

Актуальність теми полягає в тому, що недостатня наукова 

обґрунтованість та недоліки у системі технологічних прийомів вирощування 

пшениці озимої в сучасних умовах призводять до низької реалізації 

генетичного потенціалу продуктивності нових сортів. Серед основних 

факторів, що визначають рівень урожайності та якості зерна пшениці озимої, 

важливе місце займають попередники та удобрення посівів.  

Значне збільшення останніми роками в Україні обсягів виробництва 

рентабельних, економічно вигідних, але небажаних з агрономічної точки 

зору культур, у тому числі соняшнику, призвело до суттєвого розширення 

посівів пшениці озимої після таких попередників. За цих обставин для 

отримання стабільних врожаїв високоякісного зерна технологічне 

забезпечення має обов’язково включати застосування системи удобрення 

посівів, і особливе місце тут належить регулюванню азотного живлення 

рослин.  
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В умовах Північного Степу вперше досліджено закономірності 

формування врожайності та якості зерна сортів пшениці озимої м’якої 

Коханка, Нива одеська та Ужинок залежно від внесення різних видів азотних 

добрив (аміачна селітра, КАС-32, сульфат амонію) в осінній та весняний 

періоди вегетації по чорному пару та після соняшнику. 

Удосконалено існуючі прийоми технології вирощування пшениці 

озимої в умовах степової зони, які забезпечують одержання після непарових 

попередників продовольчого зерна другого – третього класу якості на рівні та 

понад 4,0 т/га. 

Набули подальшого розвитку наукові підходи до обґрунтування 

закономірностей росту і розвитку рослин пшениці озимої, накопичення та 

витрат ними розчинних вуглеводів, формування продуктивності за нестійких 

погодних умов та при збільшенні кількості аномальних гідрометеорологічних 

явищ під час вегетації. 

За результатами трирічних досліджень розроблено технологічні прийоми 

підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої, застосування яких 

дозволяє одержувати в умовах Північного Степу продовольче зерно другого 

класу якості у сортів Нива одеська та Ужинок і третього – у сорту Коханка 

при урожайності на рівні 6,2–6,5 т/га за вирощування по чорному пару та 

4,1–4,6 т/га – після соняшнику, забезпечуючи високі економічні показники. 

Отримані дані були використані під час розробок рекомендацій по догляду за 

озимими зерновими культурами, перевірені у виробничих умовах і 

впроваджені в господарствах Дніпропетровської області на площі 1,2 тис. га. 

Експериментальна частина роботи проводилася в 2016/17–2018/19 рр. у 

Державному підприємстві «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ ІЗК НААН 

відповідно до загальноприйнятої методики польового експерименту і 

методичних рекомендацій по проведенню польових дослідів із зерновими, 

зернобобовими і кормовими культурами (Доспехов, 1985; Циков и Пикуш, 

1983) після двох попередників: чорний пар та соняшник.  
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У передпосівну культивацію по чорному пару вносили фонове добриво 

N30P60K30, після соняшнику – N60P60K60. В оптимальний для місця проведення 

досліджень строк (20 вересня) висівали сорти пшениці м’якої озимої Коханка 

(ДУ Інститут зернових культур НААН), Нива одеська та Ужинок 

(Селекційно-генетичний Інститут НААН), причому сорт Коханка належить 

до групи сортів, цінних за якістю зерна, сорти Нива одеська та Ужинок – до 

сильних.  

Азотні підживлення посівів проводили на початку фази осіннього 

кущіння рослин, рано весною по мерзлоталому ґрунту та наприкінці фази 

весняного кущіння. Доза діючої речовини азотних добрив (аміачна селітра, 

КАС-32 та сульфат амонію) за кожного окремого внесення становила 

30 кг/га. Розчин добрива КАС-32 при підживленнях вносили за допомогою 

ранцевого обприскувача, налаштовуючи крупнокрапельне розпилення 

рідини. 

Погодні умови упродовж вегетації пшениці озимої в роки досліджень 

взагалі були сприятливими. Сорти пшениці озимої, які використовували у 

досліді, за попередньою оцінкою оригінаторів, придатні для вирощування в 

посушливих умовах степової зони, пластичні щодо попередника та добре 

реагують на покращання умов азотного живлення. 

Під час проведення досліджень з’ясовано, що у більшості випадків 

значення біометричних показників, густоти стояння рослин при вирощуванні 

пшениці озимої по чорному пару переважали аналогічні дані після 

соняшнику. По чорному пару також розвивалася значно більша надземна 

вегетативна маса. Так, на час відновлення весняної вегетації абсолютно суха 

маса рослин із розрахунку на 1 м
2
 залежно від сорту становила 137,6–155,2 г, 

у фазі виходу в трубку вона збільшувалася до 278,9–302,1 г, а у фазі 

колосіння досягала 765,5–854,6 г. Після непарового попередника згідно з 

фазами розвитку рослин їхня маса змінювалася у межах 42,0–58,6; 169,5–

206,8 та 599,5–653,5 г/м
2
. 
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Разом з цим, завдяки підвищеній посухо- та жаростійкості, 

пластичності до попередника та агрофону, рослини досліджуваних сортів у 

разі вирощування після соняшнику виявили також досить непоганий 

потенціал росту та розвитку, що є важливим чинником одержання стабільних 

показників врожайності. Значнішою висотою впродовж весняної вегетації 

вирізнялись переважно рослини сорту пшениці озимої Нива одеська. По 

чорному пару вищі значення біометричних показників були у сорту Ужинок.  

Встановлена неоднакова здатність щодо накопичення рослинами 

пшениці озимої розчинних вуглеводів у різні за погодними умовами роки. 

Серед 2016–2018 рр. найбільша кількість цих речовин синтезувалася в 

осінній період 2017 р. З’ясовано, що по чорному пару, незважаючи на нижчі 

дози мінеральних добрив, які вносили у передпосівну культивацію, кількість 

розчинних вуглеводів в усі роки досліджень була більшою, ніж після 

соняшнику.  

Найвищі витрати цукрів упродовж зимового періоду як у листках, так і 

у вузлах кущіння, незалежно від попередника, відмічали у рослин сорту 

Ужинок. Виявлено, що рослини сорту пшениці озимої Коханка витрачали 

розчинні вуглеводи більш економно, ніж сортів Ужинок і Нива одеська, та 

відростали інтенсивніше ранньою весною.  

Доведено, що одним із найважливіших прийомів технології 

вирощування високих врожаїв пшениці озимої з поліпшеною якістю зерна є 

оптимізація азотного живлення рослин протягом їхньої вегетації. В останні 

роки як в Україні, так і за її межами все більшого поширення набуває 

використання при вирощуванні ряду сільськогосподарських культур рідких 

азотних добрив, серед таких добрив одне з чільних місць займає розчин 

карбаміду і аміачної селітри (КАС). 

За трирічними даними урожайність в контрольному варіанті (на фоні 

передпосівного внесення добрив – без підживлення) при вирощуванні 

пшениці озимої після соняшнику становила залежно від сорту 3,30–3,70 т/га, 

по чорному пару вона була більшою на 1,80–2,14 т/га та дорівнювала 5,44–
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5,67 т/га. Найбільше підвищення врожайності після обох попередників 

відмічали за варіанту удобрення, де азотні підживлення різними видами 

азотних добрив (аміачна селітра, КАС-32 та сульфат амонію) проводили у 

два прийоми: ранньою весною по мерзлоталому ґрунту та  наприкінці фази 

весняного кущіння рослин (загальна доза азотних добрив за діючою 

речовиною – 60 кг/га). 

При вирощуванні пшениці озимої після соняшнику такий агрозахід 

забезпечував підвищення урожайності сорту Коханка залежно від виду 

добрива до 4,62–4,68 т/га, сорту Нива одеська – до 4,52–4,62 т/га, а сорту 

Ужинок – до 4,18–4,27 т/га. По чорному пару значення цього показника 

становили відповідно до сорту 6,28–6,38; 6,40–6,52 та 6,26–6,35 т/га.  

Виявлено, що після обох попередників найбільше зростання врожаю зерна по 

відношенню до контролю при проведенні азотних підживлень посівів (в один 

чи два прийоми) забезпечувало внесення добрива КАС-32.    

Проведення підживлень різними видами азотних добрив позитивно 

впливало не тільки на формування врожайності пшениці озимої, але й на 

якість зерна. Після обох попередників найкращі показники одержували у 

варіантах, де посіви підживлювали двічі: рано весною по мерзлоталому 

ґрунту та наприкінці фази весняного кущіння рослин локально, за внесення 

загальної дози азоту у весняний період вегетації 60 кг/га.   

З’ясовано, що у сорту пшениці озимої Коханка, який належить до 

групи цінних за якістю зерна сортів, кількість білка у контрольному варіанті 

(без підживлення) при вирощуванні по чорному пару становила 11,1 %, сирої 

клейковини – 19,6 %; після соняшнику – відповідно до показника 10,5 та 

18,3 %. Приріст білка за дворазового внесення азотних добрив збільшувався 

по чорному пару на 0,8–1,3, клейковини – на 2,7–4,7 %, після непарового 

попередника – відповідно на 1,4–1,6 та на 4,3–5,8 %.  

У сильних сортів пшениці озимої Нива одеська та Ужинок показники 

якості зерна були вищими, але зберігалася така ж закономірність, як і у 

випадку з сортом Коханка, а саме відмічалася перевага за вирощування по 
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чорному пару порівняно з соняшником, а також за внесення більшої дози 

азотних добрив приріст білка та клейковини незалежно від попередника був 

значнішим.  

За сівби по чорному пару вміст білка в зерні пшениці озимої Нива 

одеська у разі внесення азотних добрив у два прийоми змінювався залежно 

від виду добрива від 13,3 до 13,6 %, клейковини – від 25,7 до 26,6 %, після 

соняшнику – від 12,8 до 13,2 та від 23,9 до 24,3 % відповідно. У сорту 

пшениці озимої Ужинок за аналогічного удобрення посівів кількість білка в 

зерні по чорному пару залежно від виду добрива змінювалося в межах 13,1–

13,6 %, після непарового попередника – 12,5–12,8 %, клейковини – 

відповідно 23,7–24,9 та 23,8–24,8 %.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що в Північному 

Степу України вирощування пшениці озимої слід проводити за технологією, 

яка передбачає використання сильних та цінних за якістю зерна сортів; 

внесення у передпосівну культивацію по чорному пару повного добрива 

дозою N30P60K30, після соняшнику – N60P60K60, з наступним підживленням 

посівів по двох попередниках азотним добривом КАС-32 у два прийоми: N30 

рано весною по мерзлоталому ґрунту + N30  наприкінці фази кущіння рослин. 

Це забезпечує одержання продовольчого зерна другого класу якості у сортів 

Нива одеська та Ужинок, третього – у сорту Коханка, за врожайності по 

чорному пару на рівні 6,3–6,5 т/га, після соняшнику – 4,2–4,6 т/га та 

рентабельність виробництва відповідно до попередника 199–224 і 122–137 %. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, попередник, азотні підживлення, 

врожайність, якість зерна, економічна ефективність. 
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ANNOTATION  

Drumova O. M. Optimization of technological methods to increase the 

yield and quality of winter wheat grain in the Northern Steppe. – Qualifying 

scientific work printed as manuscript. 

A dissertation for obtaining a scientific degree the doctor of philosophy on a 

specialty 201 – Agronomy. – SE Institute of Grain Crops of the National Academy 

of Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The dissertation presents the research results on technological methods 

optimization in winter wheat growing, the methods are aimed at increasing grain 

production and improving its quality. We established the growing conditions 

influence on winter wheat plants growth and development, on soluble 

carbohydrates accumulation and consumption patterns; researched the yield 

formation and grain quality peculiarities depending on the application of various 

nitrogen fertilizers in autumn and spring vegetation after different predecessors. 

The topicality of the theme is stipulated by the lack of scientific validity and 

shortcomings in the system of cultivation technology methods for winter wheat; in 

present situation it leads to low delivery of new varieties' genetic productivity 

potential. Among the main factors that determine winter wheat yield rate and grain 

quality an important place is occupied by predecessors and fertilizers.  

In Ukraine in recent years significant production increase takes place for 

profitable, economically viable, but undesirable from an agronomic point of view 

crops, including sunflowers. This leads to a significant expansion of winter wheat 

crops after such predecessors. To achieve stable yields of high-quality under these 

circumstances grain crops technological support must include the application of 

fertilizing system, and plants nitrogen nutrition regulation is cruicial. 

In conditions of the Northern Steppe for the first time we studied soft winter 

wheat yield and grain quality formation patterns (varieties Kohanka, Nyva Odeska 

and Uzhynok) and their dependence on different types of nitrogen fertilizer 

(ammonium nitrate, UAN-32, ammonium sulfate) in autumn and spring vegetation 

after black fallow and after sunflower. 
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The existing methods of winter wheat growing technology in the steppe zone 

have been improved, which ensure the production at the level and over 4.0 t/ha of 

second – third quality class food grain after non-fallow predecessors. 

We further developed scientific approaches to justification of winter wheat 

plants' growth and development patterns, soluble carbohydrates accumulation and 

consumption, productivity formation under unstable weather conditions and 

abnormal meteorological phenomena increase during vegetation. 

According to three years research results, technological methods have been 

developed to increase winter wheat yield and grain quality, their use in the 

Northern Steppe allows to obtain food grain of the second class quality (for Nyva 

Odeska and Uzhynok varieties) and the third class (for Kokhanka variety) with 

yields at the level 6.2–6.5 t/ha when grown after black fallow and 4.1–4.6 t/ha – 

after sunflowers, and ensures good economic results. The obtained data was used 

to develop recommendations on winter crops cultivation, tested in production and 

implemented on Dnipropetrovsk region farms on area of 1.2 thousand hectares. 

Experimental work was carried out in 2016/17–2018/19 at State Enterprise 

"Experimental Farm "Dnipro" affiliated with the SE Institute of Grain Crops of 

NAAS according to conventional methods of field experiment and guidelines on 

conducting field experiments with cereals, legumes and fodder crops (Dospekhov, 

1985; Tsykov and Pykush, 1983) after two predecessors: black fallow and 

sunflower.  

For pre-sowing cultivation after black fallow background fertilizer            

N30P60K30 was applied, after sunflower – N60P60K60. On the optimal sowing date for 

the research location (September 20) soft winter wheat was sown: Kohanka variety 

(by SE Institute of Grain Crops of  NAAS), Nyva Odeska and Uzhynok (by Plant 

Breeding and Genetics Institute NAAS). Kohanka variety belongs to valuable grain 

quality group, Nyva Odeska and Uzhynok varieties – to strong grain group. 

Crops nitrogen feeding was carried out at the beginning of autumn plants 

tillering phase, in early spring on frozen-thawed soil and at the end of spring 

tillering. The dose of nitrogen fertilizer active substance (ammonium nitrate,   
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UAN-32 and ammonium sulfate) for each individual application was 30 kg/ha. 

UAN-32 fertilizer solution during feeding was applied using a knapsack sprayer 

adjusted to large-drop spray. 

In research years weather conditions during winter wheat vegetation were 

generally favorable. Winter wheat varieties used in the experiment, according to 

originators' preliminary evaluation are suitable for growing in arid steppe 

conditions, demonstrate plasticity to predecessor and respond well to nitrogen 

nutrition improvement. 

During research we established that in most cases winter wheat biometric 

performance, plant density after black fallow surpassed similar data after 

sunflower. After black fallow aboveground vegetative mass was also much more 

developed. Thus, at spring vegetation re-start plants absolute dry weight per 1 m
2
 

depending on variety was 137.6–155.2 g, at tillering phase it increased to 278.9–

302.1 g, and in earing phase reached 765.5–854.6 g. After the non-fallow 

predecessor depending on plants development phases their mass ranged from 42.0–

58.6; 169.5–206.8 and 599.5–653.5 g/m
2
. 

At the same time, due to increased drought and heat resistance, plasticity to 

predecessor and agro-background, the studied varieties plants when grown after 

sunflower also demonstrated quite good growth and development potential, which 

is an important factor in obtaining stable yields. During spring vegetation winter 

wheat plants of  Nyva Odeska were distinguished by more significant height. After 

black fallow the highest biometric indicators were in Uzhynok variety. 

It was established that winter wheat plants have varying ability to 

accumulate soluble carbohydrates in years with different weather conditions. In the 

period between 2016 and 2018 the highest amount of these substances was 

synthesized in autumn 2017. It was found that after black fallow despite the lower 

mineral fertilizers dose applied during pre-sowing cultivation, soluble 

carbohydrates amount in all research years was bigger than after sunflower. 

The highest winter sugars consumption both in leaves and tillering nodes 

regardless predecessor was noted in plants of Uzhynok variety. It was found that 
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plants of winter wheat variety Kokhanka consumed soluble carbohydrates more 

economically than Uzhynok and Niva Odeska varieties and grew more intensively 

in early spring. 

It is proved that for growing high yields of winter wheat with improved 

grain quality one of the most important technology methods is the optimization of 

plants nitrogen nutrition during the entire vegetation. In recent years, both in 

Ukraine and abroad, the use of liquid nitrogen fertilizers in the cultivation of a 

number of crops is becoming more widespread, among such fertilizers one of the 

leading places is occupied by urea ammonium nitrate (UAN). 

According to three years data, winter wheat grain yield in control option (on 

pre-sow fertilization background and no feeding) grown after sunflower was 3,30–

3,70 t/ha depending on the variety; after black fallow it was higher by 1,80– 

2.14 t/ha and amounted to 5.44–5.67 t/ha. The greatest increase in grain yield after 

both predecessors was noted with fertilizing system, where nitrogen feeding with 

various nitrogen fertilizers (ammonium nitrate, UAN-32 and ammonium sulfate) 

was carried out in two steps: in early spring on frozen-thawed soil and at the end of 

spring plants tillering (nitrogen fertilizer total dose of active substance – 60 kg/ha). 

When growing winter wheat after sunflower, such agricultural method 

provided a yield increase in Kokhanka variety, depending on fertilizer type, up to 

4.62–4.68 t/ha, in Niva Odeska variety – up to 4.52–4.62 t/ha, and in Uzhynok 

variety – up to 4.18–4.27 t/ha. After black fallow this indicator values were 6.28–

6.38; 6.40–6.52 and 6.26–6.35 t/ha respectively. It was established that after both 

predecessors on condition of crops nitrogen feedings (in one or two steps) the 

highest grain yield increase compared to control option was provided by 

application of UAN-32 fertilizer. 

Feeding with different types of nitrogen fertilizers had a positive effect not 

only on winter wheat yield formation, but also on grain quality. After both 

predecessors best performance was achieved in cases where crops had feeding 

twice: in early spring on frozen-thawed soil and in late phases of plants spring 

tillering locally, i.e. when nitrogen total dose in spring vegetation was 60 kg/ha. 
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It was found that in winter wheat variety Kokhanka (the group of valuable 

grain quality varieties), protein content in the control version (without fertilization) 

when grown after black fallow was 11.1 %, raw gluten – 19.6 %; after sunflower – 

protein and gluten were 10.5 and 18.3 % respectively. After two step application of 

nitrogen fertilizers after black fallow increase in protein was by 0.8–1.3, in gluten 

– 2.7–4.7 %; after non-fallow predecessor increase was by 1.4–1.6 % and 4.3–

5.8 %. 

Strong winter wheat varieties Nyva Odeska and Uzhynok had higher grain 

quality indicators, but kept the same pattern as in the case of Kokhanka variety, i.e. 

growing after black fallow had an advantage over sunflower predecessor; besides, 

higher nitrogen fertilizer dose application provided more significant increase in 

protein and gluten regardless of predecessor.  

With two step nitrogen fertilizer application winter wheat Nyva Odeska 

when sown after black fallow showed changes in grain protein content depending 

on fertilizer type from 13.3 to 13.6 %, in gluten – from 25.7 to 26.6 %; when sown 

after sunflower – from 12.8 to 13.2 and from 23.9 to 24.3 %. In winter wheat 

Uzhynok variety with similar fertilizing system, after black fallow grain protein 

content depending on fertilizer type varied between 13.1–13.6 %, after non-fallow 

predecessor – 12.5–12.8 %; gluten content – 23.7–24.9 and 23.8–24.8 % 

respectively. 

According to the conducted research results it is established that in the 

Northern Steppe of Ukraine winter wheat cultivation should be carried out using 

the technology which provides: use of grain varieties that are strong and of 

valuable quality; cultivation with pre-sowing fertilizaion after black fallow with 

complete fertilizer N30P60K30, after sunflower with – N60P60K60; followed by crops 

feeding after both predecessors with nitrogen UAN-32 fertilizer in two steps: N30 

in early spring on frozen-thawed soil + N30 at the end of spring plants tillering. 

Such system ensures production of second class quality food grain for varieties 

Nyva Odeska and Uzhynok; and the third class grain for Kohanka variety with 

yields after black fallow at the level 6.3–6.5 t/ha, after sunflower – 4.2–4.6 t/ha; 
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grain production profitability of 199–224 and 122–137 % according to the 

predecessor. 

Keywords: winter wheat, variety, predecessor, nitrogen fertilization, yield, 

grain quality, economic efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних  

1. Друмова О. М., Гасанова І. І. Ріст і розвиток рослин різних сортів 

пшениці озимої впродовж весняної вегетації в північному Степу. Зернові 

культури. Дніпро, 2020. Т. 4, № 1. С. 116–121 (Здобувачем проведено досліди, 

проаналізовано літературні джерела і отримані результати). 

2.  Друмова О. М. Особливості накопичення та витрат розчинних 

вуглеводів рослинами сортів пшениці м’якої озимої. Зернові культури. 

Дніпро, 2021. Т. 5, № 1. С. 52–58. 

Статті у наукових іноземних виданнях 

3. Gasanova Iryna, Yerashova Margaryta, Astakhova Yanina, Drumova 

Olena. Influence of mineral fertilizers and other agrotechnical cultivation methods 

on yield and grain protein content of winter wheat. American Journal of 

Agriculture and Forestry. 2021. Vol. 9, 2. Р. 89–94. 

doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.17 (Здобувачем проведено досліди, 

проаналізовано літературні джерела і отримані результати). 

 

Матеріали конференцій 

4. Друмова О. М. Азотні добрива при вирощуванні пшениці озимої. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 

2017. С. 92–93.  

5. Друмова О. М. Динаміка розчинних вуглеводів у вузлах кущіння 

рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату: матеріали Всеукр. науково-

практичної конференції, Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Полтавська 



17 
 

державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ 

НААН. – Полтава, 2018. С. 62–65. 

6. Друмова О. М. Особливості вегетації рослин пшениці озимої в 

північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті ринкових умов: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 67–68. 

7. Гасанова І. І., Друмова О. М. Вплив підживлень посівів пшениці 

озимої різними видами азотних добрив на вміст білка та клейковини в зерні. 

Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, 

енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур: 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 26 

листопада 2020 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2020. С. 21–22 (Здобувачем проведено 

дослідження та аналіз отриманих результатів, підготовлено матеріали до 

друку). 

8. Друмова О. М., Гасанова І. І. Урожайність та якість зерна пшениці 

озимої залежно від попередника та азотних підживлень. Роль науково-

технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Дніпро, 25 лютого 2021 р.). Дніпро: ДУ Інститут зернових культур НААН, 

2021. С. 171–172 (Здобувачем проведено дослідження та аналіз отриманих 

результатів, підготовлено матеріали до друку). 

Статті в інших виданнях 

9. Желязков О., Друмова О., Астахова Я., Завалипіч Н. Падалиця у 

посівах озимини. Агробізнес сьогодні. 2017. № 21 (364). С. 27 (Здобувачем 

проведено аналіз та обговорення результатів дослідження). 

10. Гасанова І., Ноздріна Н., Друмова О. Азот і білок пшениці. The 

Ukrainian Farmer. 2018. № 6 (102). С. 68–70 (Здобувачем проведено аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, підготовлено статтю до друку). 



18 
 

Науково-методичні рекомендації 

11. Гадзало Я. М., Заришняк А. С., Роїк М. В.,…Друмова О. М. та ін. 

Застосування азотних добрив для підвищення вмісту білка в зерні пшениці 

озимої. Науково-методичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК НААНУ, 2017. 

20 с. (Здобувачем проведено аналіз та узагальнення експериментальних 

даних).  

 



19 
 

ВСТУП 

Пшениця озима є традиційною зерновою культурою для аграріїв 

України. Вирощують її як сільськогосподарські підприємства різних форм 

власності, так і фермерські господарства. Серед сучасних сортів домінують 

сорти м’якої, зерно яких слугує основною сировиною для виготовлення 

хліба. Пшеничний хліб є продуктом масового споживання і за своїми 

властивостями має задовольняти зростаючі потреби населення. На основі 

наукових досліджень та практики сільськогосподарського виробництва 

встановлено, що урожайність і якість зерна пшениці озимої залежать від 

комплексної дії екологічних, агротехнічних і біологічних факторів. У зоні 

Степу України, яка є найсприятливішою для вирощування пшениці озимої, 

важливо розробляти такі технологічні прийоми, які б забезпечували 

одержання високих і сталих врожаїв з поліпшеними показниками якості 

зерна (масова частка білка і клейковини, ВДК, склоподібність та ін.) 

незалежно від погодних умов.  

Обґрунтування обраної теми дисертаційної роботи. Недостатня 

наукова обґрунтованість та недоліки у системі технологічних прийомів 

вирощування пшениці озимої в сучасних умовах призводять до низької 

реалізації генетичного потенціалу продуктивності нових сортів. Серед 

основних факторів, що визначають рівень урожайності та якості зерна 

пшениці озимої, важливе місце займають попередники та удобрення посівів.  

Значне збільшення останніми роками в Україні обсягів виробництва 

рентабельних, економічно вигідних, але небажаних з агрономічної точки 

зору культур, у тому числі соняшнику, призвело до суттєвого розширення 

посівів пшениці озимої після таких попередників. За цих обставин для 

отримання стабільних врожаїв високоякісного зерна, головним чином сортів 

пшениці озимої м’якої, технологічне забезпечення має обов’язково включати 

застосування системи удобрення посівів, і особливе місце тут належить 

регулюванню азотного живлення рослин.  
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Розробка економічно доцільних прийомів підвищення рівня 

врожайності та якості зерна цих сортів в умовах Північного Степу є на 

сьогоднішній день актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались у 

відповідності з завданням14.03.00.03.Ф Розробити теоретичні основи систем 

регулювання якості зерна колосових культур для задоволення потреб 

харчової промисловості України (№ д. р. 0116U001245) ПНД14 на 2016–

2020 рр. Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності 

зернових культур на основі новітніх досягнень у селекції та ресурсно-адаптивних 

моделей технологій для різних сільськогосподарських зон (“Технології 

вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго”) підпрограми 

03. Розробити теоретичні основи та енергозберігаючі технології вирощування 

зернових і зернобобових культур шляхом оптимізації механізмів адаптації сортів і 

технологічних факторів в зоні Степу (“Технології вирощування зернових 

культур в зоні Степу”). 

Мета і задачі дослідження. Удосконалити елементи технології 

вирощування пшениці озимої м'якої з підвищеною якістю зерна шляхом 

оптимізації азотного живлення рослин по чорному пару та після соняшнику в 

умовах Північного Степу. 

Для реалізації поставленої мети програмою досліджень передбачалося 

вирішити наступні задачі: 

– виявити вплив умов вирощування на ріст і розвиток рослин різних 

сортів пшениці озимої упродовж вегетації; 

– дослідити закономірності накопичення та витрат розчинних 

вуглеводів; 

– визначити структуру врожайності пшениці озимої залежно від сорту, 

попередника та азотних підживлень;  

– з’ясувати особливості формування врожайності та якості зерна під 

впливом різних видів азотних добрив, внесених в осінній та весняний періоди 
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вегетації, при вирощуванні пшениці озимої м'якої по чорному пару та після 

соняшнику; 

– провести оцінку економічної ефективності елементів технології 

вирощування пшениці озимої в Північному Степу з урахуванням якості 

одержаної продукції. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку, формування 

врожайності та якості зерна сортів пшениці м’якої залежно від попередників, 

азотних підживлень та строків їх проведення в Північному Степу. 

Предмет дослідження – технологічні прийоми підвищення 

урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу.  

Методи дослідження. При проведенні досліджень використовували 

наступні методи: польовий (фенологічні спостереження, біометричні виміри 

рослин пшениці озимої, облік урожаю); лабораторний (дослідження вмісту 

розчинних вуглеводів в рослинах, якості зерна); розрахунковий (економічна 

ефективність). Статистичну обробку отриманих даних здійснювали методами 

дисперсійного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах Північного Степу 

вперше досліджено закономірності формування врожайності та якості зерна 

сортів пшениці озимої м’якої Коханка, Нива одеська та Ужинок залежно від 

внесення різних видів азотних добрив (аміачна селітра, КАС-32, сульфат 

амонію) в осінній та весняний періоди вегетації по чорному пару та після 

соняшнику. 

Удосконалено існуючі прийоми технології вирощування пшениці 

озимої в умовах степової зони, які забезпечують одержання після непарових 

попередників продовольчого зерна другого – третього класу якості на рівні та 

понад 4,0 т/га. 

Набули подальшого розвитку наукові підходи до обґрунтування 

закономірностей росту і розвитку рослин пшениці озимої, накопичення та 

витрат ними розчинних вуглеводів, формування продуктивності за нестійких 
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погодних умов та при збільшенні кількості аномальних гідрометеорологічних 

явищ під час вегетації. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

трирічних досліджень розроблено технологічні прийоми підвищення 

урожайності та якості зерна пшениці озимої, застосування яких дозволяє 

одержувати в умовах Північного Степу продовольче зерно другого класу 

якості у сортів Нива одеська та Ужинок і третього – у сорту Коханка при 

урожайності на рівні 6,2–6,5 т/га за вирощування по чорному пару та 4,1–

4,6 т/га – після соняшнику, забезпечуючи високі економічні показники. 

Отримані дані були використані під час розробок рекомендацій по догляду за 

озимими зерновими культурами, перевірені у виробничих умовах і 

впроваджені в господарствах Дніпропетровської області на площі 1,2 тис. га 

(додатки А, Б). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійної науково-дослідницької праці здобувача. За його участі 

розроблено робочу програму, виконано польові та лабораторні досліди, 

здійснено літературний пошук і аналіз експериментального матеріалу. 

Автором проведено наукове обґрунтування та узагальнення одержаних 

даних, сформульовано основні положення дисертаційної роботи, зроблено 

висновки, підготовлено і опубліковано за результатами досліджень наукові 

праці, звіти, розроблено рекомендації виробництву, виконано виробничу 

перевірку та забезпечено впровадження наукових розробок. 

Апробація результатів досліджень. Основні матеріали дисертаційної 

роботи доповідались на засіданнях вченої ради ДУ Інститут зернових 

культур НААН України в 2017–2020 рр., на Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах 

змін клімату» (Дніпро, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату”, (Дніпро – 
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Полтава, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов» 

(Дніпро, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і 

перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур» (Дніпро, 2020 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль науково-технічного 

забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових 

умовах» (Дніпро, 2021 р.). 

Публікації. Результати досліджень опубліковано в 11 наукових працях, 

в тому числі: у фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних – 2, в іноземних – 1, матеріалах конференцій – 5, 

науково-практичних рекомендаціях – 1, а також 2 статті опубліковано в 

інших періодичних виданнях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 154 сторінки машинописного тексту, 

включає анотацію, вступ, 5 розділів, висновки, рекомендації виробництву, 

список використаних джерел, додатки. Містить 24 таблиці, 7 рисунків та 6 

додатків. У списку використаної літератури 189 найменувань, з яких 25 – 

латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОГО НАПРЯМУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

В Україні пшениця озима завжди була основною зерновою культурою, 

а збільшення обсягів її виробництва залишається на сьогоднішній день 

важливою народногосподарською проблемою. Але не менше значення має 

вирощування зерна з високими показниками якості, задля чого необхідне 

дотримання цілого ряду складових технологій: добір сорту, попередника, 

застосування системи удобрення посівів, захист рослин тощо. До того ж, на 

вміст білка та клейковини в зерні найбільш позитивно впливають азотні 

добрива, внесені в оптимальних дозах [1–5]. 

Посіви пшениці озимої займають в Україні щорічно 6–7 млн га, що 

становить більше 40 % площ під усіма зерновими культурами. За дотримання 

технології вирощування пшениця озима забезпечує високі показники 

врожайності. Значна концентрація її посівів знаходиться в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, 

Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 

України [6]. 

Урожайність та валові збори пшениці озимої забезпечують не лише 

стабільний розвиток усього сільськогосподарського виробництва, а і 

продовольчу безпеку держави [7, 8]. 

Головним резервом росту виробництва зерна пшениці озимої є 

оптимізація взаємозв’язку між екологічними, агротехнічними та 

біологічними факторами при її вирощуванні. Лише повне задоволення 

біологічних потреб рослин пшениці озимої в необхідних умовах екологічного 

середовища (світло, тепло, повітря, вода, поживні речовини) та найкраще їх 

поєднання забезпечує отримання високих та сталих врожаїв. 
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Підвищити урожайність та якість зерна пшениці озимої у степовому 

регіоні України можливо за допомогою агротехнічних заходів, спрямованих, 

головним чином, на збереження та накопичення вологи у ґрунті, на 

раціональне використання добрив, попередника, сорту та хімічних засобів 

захисту рослин [9–23]. 

За даними багатьох дослідників результати діяльності 

сільськогосподарського виробництва істотно залежать від погодних та 

кліматичних умов [24–26]. Метеорологами було зазначено, що середня річна 

температура повітря є основним параметром для оцінки зміни клімату. В 

Україні за останні тридцять років вона підвищилася на 1,2 °С, а якщо 

розраховувати за останні десять років, то на 1,7  С. Однак, для ефективного 

ведення сільського господарства дуже важливо знати, як змінюється не лише 

середня річна температура повітря, а й тенденції зміни середніх місячних та 

сезонних температур [27]. Від цих змін значною мірою залежить планування 

польових робіт [28].  

Найефективнішим важелем інтенсифікації агропромислового 

виробництва залишається сорт. Зважаючи на глобальні зміни клімату, 

особливої уваги набуває підбір сортів пшениці озимої для конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов, з високим генетичним потенціалом 

продуктивності, підвищеною посухостійкістю, жаростійкістю, стійкістю до 

хвороб та шкідників, підвищеним потенціалом реалізації фотосинтетично-

активної радіації [29–31]. Вітчизняні аграрії щороку не добирають від 

культивування старих сортів понад 7 млн тонн зерна [32, 33]. Потенціал 

продуктивності нових інтенсивних сортів пшениці озимої став чи не 

найголовнішим фактором біологізації рослинництва. За інтенсивних 

технологій вирощування ефект від оптимізації сортового складу зернових 

досягає 2–5 т/га, а врожайність – понад 7 т/га [34]. 

У виробництві можна використовувати лише ті сорти пшениці озимої, 

які пройшли державне сортовипробування та занесені до “Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні”.  
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Умовно сорти пшениці озимої поділяють на: 

1. Високоінтенсивні та інтенсивні, найпродуктивніші за генетичним 

потенціалом сорти. Посіяні в оптимальні строки після кращих попередників, 

за сприятливих погодних умов та інтенсивних технологій вирощування, вони 

здатні формувати урожай зерна понад 9–10 т/га. Здебільшого це 

напівкарликові та низькорослі сорти, цінні та сильні за якістю зерна, із 

середніми або добрими показниками зимостійкості та посухостійкості.  

2. Універсальні сорти характеризуються високим потенціалом 

урожайності (8–9 т/га), вищою адаптивністю до несприятливих умов 

вирощування, дещо меншими вимогами до агрофону та попередників.  

3. До сортів напівінтенсивного типу належать сорти більш високорослі, 

з доброю зимостійкістю, найбільше адаптовані до несприятливих умов 

вирощування (середній та низький агрофон, гірший попередник, пізні строки 

сівби тощо). Потенціал їх урожайності становить 6–7,5 т/га [35]. 

Незважаючи на те, що сьогодні високу питому вагу в посівах пшениці 

озимої займають районовані сорти, занесені до Державного реєстру як сильні 

та цінні за якістю зерна, у виробничих умовах вони за борошномельними 

показниками нерідко поступаються встановленим технологічним вимогам та 

стандартам щодо даної категорії продукції [36, 37]. У зв’язку з цим, 

підвищення якості зерна є одним з основних напрямів розвитку сільського 

господарства країни. Цього можна досягти за умови дотримання новітніх 

технологій вирощування зернових культур, зокрема, пшениці, покращання 

технічного рівня зерновиробництва, вдосконалення системи контролю якості 

зерна та продуктів його переробки. 

За результатами досліджень Н. Пальчук в умовах Північного Степу 

було встановлено, що рослини різних сортів пшениці озимої не однаково 

реагували на попередники та рівень мінерального живлення. Це проявлялося, 

як правило, у формуванні різного за щільністю продуктивного 

стеблостою [38]. 
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За результатами досліджень М. М. Солодушко на Синельниківській 

селекційно-дослідній станції ДУ Інститут зернових культур НААН упродовж 

2009–2013 рр., коли загалом було вивчено 87 сортів пшениці м’якої озимої як 

вітчизняної (переважна більшість), так і зарубіжної селекції, доведено, що 

для збільшення валових зборів зерна цієї культури основну увагу потрібно 

приділяти не лише врожайному, а й адаптивному потенціалу сучасних 

сортів [39]. 

Строки сівби та норми висіву є важливими елементами технології 

вирощування, від яких залежить формування урожайності пшениці озимої. 

Чисельними дослідженнями підтверджено, що оптимальні строки сівби й 

норми висіву встановлюють залежно від ґрунтово-кліматичних умов, 

попередника, біологічних особливостей сортів, температурних умов осені та 

вологості ґрунту [40–42]. Правильний вибір дає змогу сформуватися 

здоровим, добре розвиненим посівам, здатним протистояти несприятливим 

погодним умовам упродовж вегетації. Дослідженнями впливу строків сівби 

та норм висіву на польову схожість насіння пшениці озимої займалися ряд 

вчених, але їх результати мають деякі протиріччя. Так, за даними 

Ю. М. Прядка, найвища польова схожість насіння (95,1 %) була за сівби 25 

вересня [43]. Зміщення їх на більш ранні чи пізні призводило до її зниження. 

В. І. Козечко встановив, що максимальні значення цього показника можна 

отримати за сівби 5 вересня [44]. А результати досліджень В. М. Сайка 

свідчать про вищу польову схожість насіння за пізніх строків сівби [45]. За 

даними А. В. Черенкова вища польова схожість насіння пшениці озимої 

формується за сівби з нормою висіву 4 млн схожих насінин/га [46]. 

Дослідженнями, які виконувалися у виробничих умовах Новоодеської 

державної сортодослідної станції, було встановлено, що найкраще поєднання 

високого показника польової схожості насіння, густоти рослин на 1 м² та 

продуктивного стеблостою пшениці озимої перед збиранням забезпечує сівба 

у строк з 30 вересня по 10 жовтня сортом Наталка з нормою висіву 5 млн 
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схожих насінин/га. Це забезпечує польову схожість насіння 77,3 – 88,3 % та 

формування оптимальної кількості продуктивних стебел 641–631шт./м² [47]. 

Проблемі підвищення стійкості озимих культур до несприятливих 

факторів зимового періоду присвячено багато досліджень, які проводилися в 

різних ґрунтово-кліматичних умовах [48–54]. Відомо, що морозо- і 

зимостійкість – це пристосувальна властивість озимих, яка постійно 

змінюється залежно від віку рослин, умов вирощування і впливу температур. 

Тривала вегетація за високих температур призводить до зниження 

зимостійкості, а при понижених – до її підвищення. Цей процес називають 

загартовуванням, або акліматизацією. На стадії, яка передує загартовуванню, 

в протоплазмі накопичуються цукри й інші захисні речовини. Накопичення 

цукрів має особливе значення у розвитку морозостійкості перед переходом 

до стану зимового спокою. Особливо помітно підвищується зимостійкість 

рослин, якщо середньодобова температура повітря становить близько 0 °С. 

При цьому гальмуються ростові процеси і у вузлах кущіння відбувається 

нагромадження органічних речовин та зменшується їх витрата на дихання 

[55, 56].  

Розчинні вуглеводи, які накопичуються в тканинах рослин у період 

загартування, виконують захисну функцію і визначають рівень 

морозостійкості [57, 58]. Водночас зниження температури сприяє зменшенню 

витрачання цукрів на процеси дихання й росту. Для стійкіших сортів 

характерна вища здатність утворювати цукри саме при зниженій температурі. 

Надзвичайно важливе в процесі загартовування належне функціонування 

кореневої системи, роль якої не варто зводити лише до резервуара продуктів 

обміну й гормонів, що сприяють ростовим процесам. 

Морозостійкість – результат фізіологічних, хімічних і фізичних реакцій 

та змін клітинних структур, які відбуваються на певних стадіях за 

сприятливих зовнішніх умов.  

Таким чином, осінній період вегетації є підготовчим етапом до 

перезимівлі озимих культур, а також умовою формування рівня зимо- та 
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морозостійкості рослин. У цьому аспекті до зими рослини мають накопичити 

достатню кількість біологічних антифризів – цукрів, які убезпечують клітини 

рослин від загибелі взимку внаслідок утворення в них руйнівних кристаликів 

льоду. Посіви з добре розкущеними й укоріненими рослинами пшениці 

озимої менше страждають від несприятливих умов зими. Добре розвинений 

вузол кущіння сприяє кращій перезимівлі, але надмірний ріст вегетативної 

маси рослин в осінній період не завжди може бути надійним показником 

високої стійкості. Рослинам пшениці озимої, які висіяли в ранні строки, 

тобто старшим за віком, властива знижена морозостійкість порівняно з 

морозостійкістю рослин оптимальних та пізніх посівів. Але рослини пшениці 

озимої дуже пізніх строків сівби входять в зиму без розвиненого вузла 

кущіння на кінець осінньої вегетації, не встигають накопичити потрібну 

кількість поживних речовин, що негативно впливає на рівень їхньої 

морозостійкості [59–61]. 

Надлишкова вологість ґрунту та високий фон азоту перешкоджають 

нормальному загартовуванню. Для підвищення морозостійкості рослин 

важливо правильно організувати їхній розвиток і живлення в осінній період.  

Відомо, що пшениця озима за своїми біологічними властивостями 

вимоглива до попередників, проте й сама є добрим попередником. Чорний 

пар – це практично єдиний попередник, після якого пшениця озима має змогу 

найповніше реалізувати свою потенційну продуктивність [62]. Він не тільки 

забезпечує гарантовані сходи в посушливих умовах осіннього періоду, 

позитивно впливає на рослини пшениці озимої упродовж їхньої вегетації, але 

й створює передумови для підвищення врожайності наступних культур 

сівозміни. Так, при вирощуванні озимини по чорному пару середній приріст 

зерна з одного гектара посівної площі збільшується в 1,7–2,4 рази, і разом з 

цим поліпшується якість зерна [63–65]. 

Особливо висока ефективність чорних парів спостерігається в 

посушливі роки [66–71]. 
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На вибір попередників певним чином вплинули істотні зміни у 

структурі посівних площ і особливо розширення посівів соняшнику, сої й 

кукурудзи на зерно. Це насамперед пов’язано з господарюванням аграріїв в 

умовах мінливості цінової політики сучасного нестабільного ринку. Тому для 

подальшого підвищення ефективності та стабілізації виробництва зерна 

озимих колосових культур необхідні розробки елементів їх технології 

вирощування після нетрадиційних попередників з урахуванням біологічних 

особливостей нових сортів. 

Кон’юнктура ринку, зростання закупівельних цін в Україні на насіння 

соняшнику та складне матеріальне становище більшої частини 

сільськогосподарських виробників в поєднанні з фінансово-економічною 

кризою спонукають останніх відводити під соняшник до 30 % і більше 

посівних площ в сівозміні, що в подальшому призводить до сівби після 

збирання цієї культури пшениці озимої всупереч раніше напрацьованим 

науковим рекомендаціям [72–74]. 

Це стало можливим внаслідок створення ранньостиглих гібридів 

соняшнику, які збирають наприкінці серпня – на початку вересня. Наявність 

в багатьох господарствах потужної, багатофункціональної і широкозахватної 

техніки дає змогу якісно і в стислі строки підготувати поле для сівби озимих 

культур. 

За таких умов господарювання азотний фонд ґрунтів невдовзі буде 

повністю вичерпаним. Тому ліквідувати існуючий дефіцит в ґрунті можна за 

рахунок внесення азотних добрив. 

Внесення добрив є ефективним прийомом, що дає можливість значною 

мірою зменшити різницю між попередниками за впливом на формування 

урожаю і забезпечує підвищення його рівня [75–77]. Слід відмітити, що при 

вирощуванні більшості сільськогосподарських культур нині витрати на 

добрива доволі значні і становлять майже 38–45 %, тому їх використання 

повинно бути науково обґрунтованим. 
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Система застосування добрив тільки тоді доцільна та високоефективна, 

коли забезпечує в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах формування 

максимального рівня продуктивності сорту, високу окупність одиниці 

витрат, а також відновлення природної родючості та позитивний баланс 

навколишнього середовища. У дослідах, проведених раніше з пшеницею 

озимою, цьому питанню приділялась дуже велика увага вченими ближнього і 

дальнього зарубіжжя [20, 23, 78–86]. 

У сучасному землеробстві добрива є основним засобом регулювання 

живлення рослин, кругообігу та балансу біофільних речовин, підвищення 

родючості ґрунту і також збільшення продуктивності культури. [87]. 

Основою мінерального живлення рослин є такі хімічні елементи, як 

азот, фосфор та калій. Вони в цілому характеризують поживний режим будь-

якого ґрунту і є повним мінеральним добривом (NPK). 

Дози добрив розраховують залежно від водного режиму ґрунту, засобів 

обробки, сортів, попередника, стадії розвитку рослин пшениці озимої та 

інших факторів. Обов’язковим фактором для отримання високого врожаю 

пшениці озимої є забезпечення рослин елементами живлення у різні фази 

розвитку рослин. З цією метою система удобрення повинна базуватися на 

знанні критичних періодів на різних етапах органогенезу рослин по 

відношенню до поживних речовин, а також специфіки ґрунтово-кліматичних 

умов зони вирощування [88–90]. 

Провідну роль серед основних елементів живлення пшениці озимої 

відіграють азотні добрива. Рослини споживають азоту значно більше, ніж 

інших елементів кореневого живлення. Встановлено, що азот входить до 

складу амінокислот, із яких формуються білки. До складу рослинного білка 

входять незамінні амінокислоти (триптофан, треонін, лізин, метіонін та ін.), 

без яких неможлива нормальна життєдіяльність людини та тварини. Азот 

входить в склад цитоплазми та ядра клітин, в молекулу хлорофілу, впливає 

на ріст та розвиток вегетативної маси рослин, інтенсивність зеленого 

забарвлення листків [12, 91]. 
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При вирощуванні пшениці озимої за інтенсивною технологією 

основною вимогою до системи удобрення є оптимізація режиму живлення, 

повне задоволення потреб рослин в елементах живлення на протязі всього 

періоду вегетації. Це досягається за рахунок поетапного внесення добрив: 

основної дози фосфорно-калійних і частини азотних – до сівби, та 

підживлення азотом по вегетуючих рослинах відповідно з ґрунтовою та 

рослинною діагностикою. Важливо враховувати погодні умови, фазу 

розвитку посівів, запаси продуктивної вологи в ґрунті та інші фактори 

[91, 92]. Як відомо, великі дози добрив, головним чином азотних, особливо 

при нестачі вологи, не тільки не збільшують, але і, навпаки, призводять до 

втрати врожаю зерна [84]. Внесення підвищених доз азотних добрив 

спонукає до надмірного збільшення площі листків, погіршення освітлення 

всередині посівів та різкого зниження інтенсивності фотосинтезу, а 

асиміляти, що утворюються при цьому, витрачаються на ріст листків та 

негативно впливають на розвиток найбільш цінних органів [93–95]. 

Надлишкове азотне живлення призводить до формування великої 

вегетативної маси, порушення співвідношення між кореневою системою та 

надземною частиною рослин, збільшення тривалості вегетації, до зниження 

стійкості та вилягання [16, 88]. При підвищенні доз добрив створюється 

висока концентрація ґрунтового розчину, яка згубно впливає на рослину. 

Відбувається це через те, що сильно розвинуті на початку вегетації рослини 

швидко використовують водні запаси ґрунту, в результаті чого концентрація 

солей зростає [13, 14, 96]. 

Разом з тим, внесення азотних добрив в помірних дозах стимулює 

процес кущіння та підсилює синхронність розвитку пагонів, а дефіцит азоту 

гальмує кущіння. 

Азот використовується рослиною з перших днів росту пшениці та до 

молочної або повної стиглості зерна [95]. 

Застосування оптимальних доз і вдосконалення системи внесення 

азотних добрив відповідно з фізіологічними потребами рослин забезпечує 
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збільшення продуктивності пшениці та підвищення вмісту білка і 

клейковини в зерні [97]. 

Дослідженнями І. Т. Нетіса, проведеними з пшеницею озимою, 

встановлено, що урожайність та якість зерна залежать від доз азотних добрив 

та часу відновлення весняної вегетації. При ранній весні урожайність була 

46,5 ц/га, за пізньої – 20,6 ц/га. Причому якість зерна змінювалась у 

зворотній залежності від величини урожайності. Чим пізніше відновлювалась 

вегетація, тим нижча була урожайність, але краща якість зерна – 

збільшувався вміст клейковини, підвищувались показники сили борошна та 

об’єм хліба. А отже, в роки з ранньою весною необхідно приймати додаткові 

заходи для покращання якості зерна [98]. 

Восени, після сівби пшениці озимої і до припинення вегетації, рослини 

споживають порівняно мало азоту – близько 8 % від загальної кількості 

потрібного для формування врожаю [99]. А з моменту весняного відновлення 

вегетації до початку колосіння спостерігається активне поглинання основних 

елементів мінерального живлення. Засвоївши до початку колосіння більш як 

2/3 всієї необхідної рослинам пшениці озимої кількості азоту, в період 

цвітіння рослини майже припиняють його споживання. Після початку 

формування зерна потреба пшениці в цьому елементі знову зростає і при 

нормальних умовах у період наливу зерна вона поглинає ще 25–30 % 

необхідного їй азоту [100].  

Внесення азотних добрив на початку колосіння позитивно впливає на 

розвиток асиміляційного апарату верхньої частини рослин, прискорює 

процес фотосинтезу. Збільшення концентрації азоту у цій частині рослин 

створює передумови для більш інтенсивного біосинтезу білків при 

формуванні зерна. На думку деяких авторів, азотні добрива доцільно вносити 

дрібно: 1/3 – навесні у фазу кущіння, 2/3 – у фазу виходу рослин в трубку 

[101, 102]. 

Мінеральні добрива є одним з найефективніших та швидкодіючих 

факторів підвищення врожайності пшениці озимої і поліпшення якості її 
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зерна. За удобрення цієї культури особливе значення має забезпечення 

азотом у весняний період вегетації, особливо його легкодоступними 

формами. Разом з цим, для одержання кращих кінцевих результатів азотні 

підживлення необхідно проводити на фоні передпосівного внесення повного 

мінерального добрива (NPK), це насамперед стосується випадків, коли 

пшеницю озиму вирощують після непарових попередників [103, 104]. 

Дослідженнями, проведеними в ДУ Інститут зернових культур НААН 

раніше, доведена висока ефективність азотних підживлень пшениці озимої 

після соняшнику. Так, внесення 30 кг/га азоту навесні по мерзлоталому 

ґрунту у формі аміачної селітри (на фоні N90P60K60) призводило до 

збільшення врожаю зерна, порівняно з варіантом без добрив, на 0,61 т/га, а у 

фазі виходу в трубку – на 0,69 т/га. За дворазового підживлення посівів (N30 

по мерзлоталому ґрунту та N30 у фазі виходу в трубку) приріст врожайності 

становив 0,89 т/га. Залежно від доз та строків внесення мінеральних добрив 

вміст білка в зерні з 9,52 % в контролі (без добрив) збільшувався до 9,86–

12,86 % [105]. 

Упродовж вегетації вміст азоту в рослинах і окремих їхніх органах 

змінюється. Під час формування зерна відбувається переміщення азоту із 

листків до колосу. За оптимального азотного живлення рослин 

прискорюється ріст і затримується старіння рослинного організму, 

активізується і продовжується життєдіяльність листків, поліпшується 

формування репродуктивних органів, стимулюється синтез білкових 

речовин, підвищується продуктивність.  

Існують групи азотних добрив: аміачні, амонійні, нітратні, амонійно-

нітратні, амідні та аміакати [106]. Важливою характеристикою таких добрив 

є вміст у них поживного елемента – азоту. Чим більше азоту, тим добриво 

краще, в ньому міститься менше баласту, воно економічно вигідніше. В 

Україні використовують широкий перелік азотних добрив, серед них – 

аміачна селітра, сульфат амонію, КАС, карбамід, аміачна вода та інші. 
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Аміачна селітра – амонійно-нітратне азотне добриво, сумарний вміст 

азоту котрого становить близько 34 %. Хімічна формула – NH4NO3  (сіль 

азотної кислоти), у співвідношенні NH4 та NO3 – 1:1. За ефективністю 

аміачна селітра займає провідне місце серед азотних добрив. Речовина дуже 

гігроскопічна і, щоб швидко не адсорбувалася ґрунтом, до неї включають 

домішки, що поглинають вологу: подрібнений вапняк, крейду, фосфоритне 

борошно, фосфогіпс. З агрономічної точки зору – це універсальне і 

швидкодіюче азотне добриво. Особливо широко його використовують для 

підживлення зернових колосових культур. Аміачна селітра також 

застосовується для виготовлення твердих і рідких комплексних добрив. 

Сульфат амонію – одне із широко застосовуваних у сільському 

господарстві азотно-сірчаних мінеральних добрив. Містить 21 % азоту в 

амонійній формі та 24 % сірки. Хімічна формула – (NH4)2SO4. За фізичними 

властивостями сульфат амонію – кристалічна сіль білого, жовтуватого або 

сірого кольору, добре розчинна у воді. Добриво більш фізіологічно кисле, 

ніж аміачна селітра. Рекомендується для внесення на некислих ґрунтах та на 

кислих – за умови вапнування. При внесенні в ґрунт швидко розчиняється. 

Амонійна група поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що 

перешкоджає вимиванню азоту, і є джерелом цього елементу для рослин 

триваліший термін [107]. 

Під дією сульфату амонію регулюється ріст вегетативної маси, 

підвищується життєздатність рослин, збільшується вміст білка та клейковини 

в зерні.  

Карбамід-аміачна селітра (КАС) – рідке азотне добриво, що є 

сумішшю концентрованих водних розчинів карбаміду та аміачної селітри. На 

сьогодні виробляють КАС-28, КАС-30 і КАС-32, в яких масова частка азоту 

становить відповідно 28, 30 та 32 %. КАС-32 кристалізується за 0ºС, тоді як 

КАС-30 – за   -9ºС, а КАС-28 – за -17ºС. Тому, в разі настання холоду, краще 

застосовувати КАС-28. КАС можна використовувати як основне добриво або 

для підживлення [108]. У КАС міститься три форми азоту: амонійна, нітратна  
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та амідна. Характерно, що всі форми азоту у добриві нелеткі і не 

втрачаються, тому його можна вносити поверхнево – без загортання у ґрунт. 

Амідна форма азоту дуже легко проникає в рослину через листки, але 

кореневою системою засвоюється набагато довше. Для цього амідна форма 

повинна спочатку перейти в амонійну форму, і вже потім, за умови 

позитивних температур, в нітратну. Нітратна форма азоту повністю 

засвоюється кореневою системою рослин, амонійна форма – за позитивних 

температур навколишнього середовища. Виходячи з цього, при внесенні КАС 

забезпечується тривалий ефект засвоєння азоту [109]. Разом з цим, існує 

ризик опіків рослин цим добривом, обумовлений нормою внесення, фазою і 

особливістю вегетації культури, погодними умовами; необхідні особливі 

умови транспортування, зберігання та спеціальна техніка для внесення КАС 

[110]. 

Карбамід (сечовина) – амідне добриво, яке є найбільш концентрованим 

із твердих азотних добрив, містить 46 % азоту. Хімічна формула – CO(NH2)2, 

добре розчиняється у воді. Карбамід найефективніше використовувати для 

основного удобрення і позакореневого підживлення рослин. Це добриво не 

злежується, має високий ступінь сипучості [106]. 

При виборі азотного добрива під пшеницю озиму та його дози слід 

враховувати рівень родючості ґрунту, винос поживних речовин з урожаєм 

попередника, сортові особливості, строк сівби, економічну доцільність та 

інше. 

У першу чергу, добрива слід застосовувати на збіднених ґрунтах, після 

гірших попередників, а також на полях, де озимі культури вирощуються за 

інтенсивними технологіями із застосуванням сортів відповідного типу та 

хімічних заходів захисту рослин від шкідників і хвороб. Навесні важливо 

створити сприятливі для пшениці озимої умови живлення, насамперед, до 

початку виходу рослин в трубку, при закладанні колосових горбочків. 

Підживлення рослин азотом сприяє кущінню рослин, значному збільшенню 

кількості колосків, покращує озерненість колосу [111]. 
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З метою покращення якості зерна пшениці озимої важливе місце 

посідають пізні азотні підживлення, зокрема позакореневі. Кращим для таких 

підживлень є азотне добриво карбамід, період проведення: від утворення у 

рослин 2–3 міжвузлів – до початку молочної стиглості зерна. За результатами 

досліджень, проведених в Інституті зернових культур, за таких підживлень 

вміст білка в зерні збільшувався на 1–2 %, сирої клейковини – на 2–4 %, сила 

борошна зростала на 15–50 о.а., а об’єм хліба – на 10–50 см
3
 [112]. 

Найважливішим показником якості зерна є хлібопекарські 

властивості виготовленого з нього борошна. Провідна роль у визначенні 

хлібопекарської якості борошна належить білкам, вміст яких у зерні пшениці 

залежить від сорту та умов вирощування культури і варіює, як правило, у 

межах 9,0–15,0 %. За даними В. Є. Ніколаєва, вміст білка в зерні пшениці на 

Півдні України у 30-х рр. ХХ ст. становив 17–18 %, у 50-х – 15−16 % з досить 

високою якістю клейковини [113]. Це пояснюється дотриманням основних 

елементів технології вирощування пшениці озимої, перш за все, вибором для 

цієї культури кращих попередників. Рядом досліджень доведено, що 

найбільшим є вміст білка й клейковини в зерні пшениці, вирощеній по 

чорному пару [114, 115]. 

Білки зерна пшениці ретельно досліджують більш як два століття, 

починаючи з роботи Бекари (1745) з виділення клейковини пшениці [116]. Ці 

білки умовно поділяють на 4 типи за їх розчинністю: альбуміни – розчинні у 

воді; глобуліни – в розчинах солей; проламіни – в 70 %-му етанолі; 

глютеліни – в розчинах лугів. Кожна з фракцій – це складна суміш різних 

білків із переважанням тієї чи іншої складової. Поділ білків тільки на основі 

їх розчинності за Осборном – не найнадійніший критерій їх класифікації, 

однак він поширений і сьогодні. 

Альбуміни і глобуліни в зерні пшениці становлять 15–20 % загального 

білка і є фракцією легкорозчинних білків. Це функціонально активні 

сполуки: ферменти, інгібітори, нуклеопротеїди, глікопротеїди, пуротіоніни, 

лектини, тіоніни та ін. 
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Запасні білки в зерні пшениці – гліадини і глютеніни – становлять     

80–85 % загального білка ендосперму, містять 50 % гліадину, 10 %– 

високомолекулярного глютеніну і 40 % – низькомолекулярного глютеніну 

[117, 118]. За даними американського дослідника Т. Б. Осборна було 

встановлено, що клейковина складається саме з цих білків [119]. Жодний 

інший хлібний злак не має такого цінного поєднання цих двох важливих 

компонентів. 

Клейковина – це нерозчинний у воді пружно-еластичний гель, що 

утворюється при змішуванні розмеленого борошна з водою. Значення 

клейковини полягає в тому, що вона формує тісто, утворюючи при 

набряканні суцільну пружну сітку, що з’єднує в компактну пружну масу всі 

речовини борошна [120, 121]. 

Докладно вивчив клейковину А. Б. Вакар, який встановив, що різниця 

фізичних властивостей клейковини обумовлена формуванням її особливої 

структури в зерні різних сортів, і ніяк не пов’язана з амінокислотним 

складом, який однаковий і в разі сильної, і в разі слабкої клейковини [122]. 

В. Л. Кретович і О. Д. Казаков вважають, що на формування структури 

клейковини істотний вплив чинять три групи факторів: генетичні, тобто 

властиві даному сорту пшениці; екологічні, тобто обумовлені ґрунтово-

кліматичними умовами вирощування зерна; та екзогенні – різні фізичні і 

хімічні способи впливу на її властивості [123, 124]. При цьому дослідники 

вважають, що саме ґрунтово-кліматичні умови (рівень сонячної радіації, 

величина гідротермічного коефіцієнта – ГТК, забезпеченість ґрунту 

нітратами, варіант обраної агротехніки, використання добрив і т.п.) мають 

вирішальне значення. Клейковина – це білковий комплекс складної 

структури, і істотно розрізняється за своїми властивостями залежно від 

сортових і технологічних особливостей зерна. За результатами 

багаточисельних результатів була розроблена класифікація клейковини за 

технологічними властивостями [125]. 
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Якість клейковини вимірюється на спеціальному приладі – ВДК, в 

залежності від показників приладу, визначених в умовних одиницях, 

клейковину відносять до І-ої, ІІ-ої чи ІІІ-ої групи (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Градація клейковини за групами якості 

Показники приладу 

ВДК в умовних 

одиницях 

Група 

якості 
Характеристика клейковини 

0–15 ІІІ незадовільна міцна 

20–40 ІІ задовільна міцна 

45–75 І добра 

80–100 ІІ задовільна слабка 

105–120 ІІІ незадовільна слабка 

 

За даними В. М. Страшного накопичення білка в зерні злакових рослин 

відбувається за рахунок двох джерел: використання азотистих речовин, які 

накопичуються у вегетативних органах до початку наливу зерна, та 

поглинання азоту з ґрунту в період наливу зерна. У випадку загущених 

посівів знижується кількість пагонів та листків, що формуються на них. 

Зменшення площі листкової поверхні обумовлює зниження частки азоту, що 

надходить у зерно. Із зменшенням густоти посівів на кожні 100 штук 

колосоносних стебел кількість білка зростає на 0,4–0,5 %, клейковини – на 1–

2 % [126]. 

Дослідженнями А. М. Дерев’янко встановлено, що кількість білка та 

клейковини знаходиться в прямій залежності від значень гідротермічного 

коефіцієнта (ГТК) за період червень – липень – серпень, кількості 

колосоносних стебел і запасів продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 

[127]. 
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А за даними Л. Ю. Божко встановлено, що вплив погодних умов на 

білковість зерна пшениці озимої більш значний, ніж вплив агротехнічних 

заходів [128]. 

Основну частину зерна пшениці складають вуглеводи. Вони 

представлені в основному крохмалем (48–73 %) [129]. Крохмаль розбавляє 

клейковину до потрібної консистенції, поставляє цукор у результаті дії 

амілази і забезпечує необхідну для міцного зв’язування з клейковиною 

поверхню; він пом’якшується при випіканні і внаслідок клейстеризації 

забирає надлишок води від клейковини [130]. 

Ключовим показником якості зерна є «сила» борошна (W). Визначення 

«сили» борошна на альвеографі, запатентованому компанією «Chopin» – 

досить тривалий та дорогий процес. Тому одразу ж після впровадження в 

технологічний аналіз альвеографа виникла зацікавленість знайти простий та 

швидкісний спосіб непрямого визначення «сили» борошна. Так, з’явилися 

три основні методи визначення седиментації борошна: за Зелені, метод SDS-

седиментації за Аксфордом та седиментація за Пумп’янським-Созіновим. 

В дослідженнях, які проводили упродовж 2013–2015 рр. в умовах 

Північного Степу в Інституті зернових культур, встановлювали особливості 

формування клейковини в зерні та показників седиментації борошна пшениці 

озимої залежно від азотних підживлень посівів. Встановлено, що якість зерна 

та борошна залежали як від сортових особливостей, так і від варіанту 

удобрення посівів. Вищими показники якості зерна формувалися при 

проведенні позакореневих азотних підживлень на початку молочної 

стиглості зерна [131].  

Сорти пшениці м’якої (tritichum aestivum) поділяють на сильні, цінні, 

пшениці-філери і слабкі [132]. Сорт можна віднести до категорії сильних 

тільки тоді, коли він є твердозерним або середньотвердозерним і має такі 

показники: склоподібність зерна – не менше 60 %; білка в зерні – не менше 

14 %; сирої клейковини – 28 % (якість клейковини не нижче першої групи, 

45–75 умовних одиниць за приладом ВДК); сила борошна – не менше 280 
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умовних одиниць. Борошно сильних пшениць при домішуванні в кількості 

25–30 % до борошна слабких поліпшує його хлібопекарські властивості, 

завдяки чому хліб випікається високооб׳ємним, дрібнопористим з 

еластичним м’якушем. Таке тісто витримує тривале бродіння і має високу 

стійкість. За цими ознаками сильні пшениці розподіляють на відмінні, добрі 

та задовільні поліпшувачі (додаток В). 

До цінних пшениць відносять такі, борошно з яких в тісті при 

відповідному технологічному процесі дає формостійкий хліб великого 

об’єму, але поліпшувачами вони бути не можуть. Середні (або сорти філери) 

– дають борошно з добрими хлібопекарськими властивостями, але не 

поліпшують слабкі пшениці. Вони використовуються для випікання 

формового, подового хліба, батонів, булочних виробів. Слабкі пшениці 

потребують поліпшення при хлібовипіканні. Хліб має невеликий об’єм, 

погану ущільнену пористість або розпливається. Борошно при замішуванні 

тіста вбирає мало води, тісто стає рідким, липким. Зерно таких пшениць 

містить невелику кількість білка і клейковини, а при їх достатньому вмісті 

клейковина має незадовільну якість.  

Пшениця озима має досить чітко виражені зональні закономірності 

накопичення білка та клейковини. На якість зерна великий вплив мають 

родючість ґрунту та погодно-кліматичні фактори. 

Якість зерна пшениці озимої характеризуються великою кількістю 

фізичних і структурно-механічних властивостей зерна. Серед них основне 

значення мають такі, як натура, маса 1000 зерен, склоподібність та вологість. 

Ці властивості істотно впливають на вибір конкретного режиму обробки і 

зберігання зерна борошномельного, круп’яного і комбікормового 

виробництва.  

Склоподібність – це консистенція зерна, яка характеризує його 

білково-крохмальний комплекс. У склоподібному зерні високий вміст білка і 

клейковини. Водночас зерно з великим вмістом клейковини не завжди буває 

склоподібним [133]. Найбільш несприятливим фактором для склоподібності 
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зерна є надмірна вологість у період дозрівання пшениці [134]. За 

склоподібністю зерна визначають можливість виробництва з нього крупи, 

борошна вищих сортів. Хлібопекарські якості склоподібних пшениць 

бувають різними, але частіше, ніж у борошнистих, вони з високими 

показниками [135]. 

За дослідженнями Інституту зернових культур було встановлено, що 

склоподібність зерна пшениці озимої залежала від строків сівби. Так, 

найвищою вона була за сівби в пізній строк (15 жовтня) і становила 73,5 %, а 

найнижчою за сівби в ранній (5 вересня) – 68,1 %. До того ж, що 

застосування азотних підживлень сприяє збільшенню частки склоподібних 

зерен у пшениці озимої. Найменша склоподібність зерен була на ділянках без 

підживлення і становила 52,8 %. При внесенні 30 кг/га д. р. азоту поверхнево 

по мерзлоталому ґрунту кількість склоподібних зерен збільшувалася на 

8,3 %. Наступне підживлення дозами N30, N60 та N90 сприяло підвищенню 

цього показника на 15,4; 18,0 та 20,3 %, відповідно [136]. 

Вологість зерна має важливе значення під час його зберігання. 

Встановлено, що за тривалого зберігання в складських приміщеннях 

вологість зерна не має перевищувати 14 %. За вологості понад 17 % 

посилюється дихання зерна, життєдіяльність мікроорганізмів. Розділяють 

чотири стани зерна за вологістю: сухе – до 14 % включно, середньої сухості – 

14–15 %, вологе – 15,5–17 % і дуже вологе – понад 17 % [137]. 

Натура зерна найбільш повно характеризує щуплість, виповненість, 

шорсткість і опушеність зерна. Зерно з високою натурою має потенційно 

більший вихід борошна.  

Для зерна пшениці озимої даний показник змінюється від 725 до 

785 г/л. Якщо натура зерна менша за 700 г/л, значно знижуються 

хлібопекарські властивості борошна – м’якуш набуває сіруватого кольору, а 

смак хліба стає гіршим. Вологе зерно завжди має меншу натуру. 
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У виробничих умовах при продажу і заготівлі зерно пшениці м’якої за 

державним стандартом ДСТУ 3768-2019 залежно від показників якості 

розділяють на чотири класи.  

Зерно першого, другого та третього класів, масова частка білка зерні в 

яких не менше 14,0; 12,5 і 11,0 %, містить відповідно 28, 23, та 18 % сирої 

клейковини і має натуру 775, 750, та 730 г/л, якість клейковини в одиницях 

приладу ВДК – 45–100. Пшеницю перших трьох класів використовують для 

продовольчих потреб (переважно борошномельна та хлібопекарська 

промисловості) і для експортування. 

До четвертого класу відноситься зерно пшениці, у якому не підлягають 

нормуванню такі показники якості, як натура, склоподібність, масова частка 

білка та клейковини, якість клейковини та число падіння. Пшеницю 

четвертого класу використовують на продовольчі і непродовольчі потреби та 

для експортування. Для пшениці всіх класів за вимогою замовника можуть 

визначатися інші показники якості, які не є класоутворюючими (сила 

борошна за альвеографом, індекс седиментації тощо) у відповідності до 

чинних методик.  

Таким чином, аналіз літературних джерел за напрямом досліджень 

вказує на значний вплив погодних умов, попередників та рівня мінерального 

живлення на урожайність та якість зерна пшениці озимої у різних ґрунтово-

кліматичних зонах. Одним із шляхів збільшення виробництва та поліпшення 

якості зерна пшениці озимої є розробка нових та суттєве вдосконалення 

існуючих елементів технології вирощування. Потенціал культури може 

успішно реалізовуватися, перш за все, за рахунок застосування інтенсивних 

технологій вирощування та використання високопродуктивних сортів. 

Оптимізація умов вирощування через поєднання дії структурних 

елементів технології (сорти, попередники, система удобрення) сприятиме 

максимальній реалізації генетичного потенціалу сортів пшениці. Тому 

проведені нами дослідження є актуальними і дозволяють в умовах північної 

частини Степу доцільно використовувати систему організаційних, 
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агротехнічних і хімічних заходів при вирощуванні пшениці озимої навіть за 

недостатнього та нестійкого зволоження, що є характерною особливістю 

степової зони. 

За темою дисертації автором надруковано 11 наукових праць 

(додаток Е). 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтовий покрив дослідних ділянок 

Дослідження проводили упродовж 2016–2019 рр. в умовах Державного 

підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи 

Інститут зернових культур НААН України (Дніпропетровська область), яке 

відноситься до Північного Степу України.  

Ґрунтовий покрив місця проведення досліджень представлений 

чорноземами звичайними малогумусними повнопрофільними (70 %) та 

слабоеродованими (30 %). Механічний склад ґрунту – середньосуглинковий. 

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 % (за Тюріним). У глибших горизонтах чорноземів вміст гумусу 

поступово знижується.  

Щодо загального азоту, то його вміст в орному шарі ґрунту становить 

0,18–0,20 %, рухомого фосфору – 90–120 мг/кг, обмінного калію – 60–120 мг 

(за Чириковим). Нітрифікаційна здатність орного шару чорноземів 

господарства – 17–20 мг на 1 кг абсолютно сухого ґрунту. Рівень 

забезпечення рухомими формами таких мікроелементів, як Cu, Fe та Mn – 

високий, Zn – низький. 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів – 

близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,75), глибина залягання 

ґрунтових вод на території господарства становить 8–12 м. 

Взагалі, родючість ґрунту, його агрофізичні  властивості та кліматичні 

умови є задовільними для вирощування пшениці озимої та отримання 

врожаїв високої якості. 

Клімат зони помірно-континентальний з недостатнім та нестійким 

зволоженням. Літо переважно жарке і сухе з частими зливами, сильними 
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південно-східними і східними вітрами, які спричинюють посухи; зима м’яка, 

малосніжна, часто бувають відлиги і ожеледі. Найхолодніший місяць – 

січень, найтепліший – липень. Середньобагаторічна кількість опадів 

становить 514 мм, переважна більшість їх випадає в теплий період року.  

Загалом у середньому за рік кількість опадів не надто змінилася в 

останні роки, але відбуваються зміни в інтенсивності та характері їх 

випадання: наприклад, почастішали випадки, коли за декілька годин може 

випасти половина чи місячна норма опадів. Кількість сонячних днів складає в 

середньому 240 на рік, а період з температурою понад +10 °С становить 178 

днів.  

У цілому родючість ґрунту, його агрофізичні властивості та кліматичні 

умови зони, де розміщене дослідне господарство «Дніпро», є сприятливими 

для вирощування пшениці озимої та отримання високоякісного зерна, але 

збільшення кількості аномальних погодних явищ останнім часом нерідко 

стає причиною зниження врожайності озимини. 

 

2.2 Погодні умови в роки досліджень  

Від метеорологічних умов кожного року значною мірою залежить не 

тільки урожай та валовий збір пшениці озимої, але і якість її зерна. 

Погодні умови зони загалом сприятливі для вирощування пшениці 

озимої, але в останні роки вони дуже різняться, інколи носять аномальний 

характер. Це значною мірою впливає на ріст і розвиток зернових колосових 

культур та формування врожайності і якості зерна. 

У роки проведення досліджень погодні умови були різноманітні як за 

температурним режимом, так і за кількістю опадів. 

Передпосівний період в 2016–2018 рр. через дефіцит серпневих опадів 

та тривалого бездощового періоду був несприятливий для озимих культур. З 

випаданням вересневих дощів закінчувалася осіння посуха, умови для сівби 

пшениці озимої та для її сходів поліпшилися. Осінній період виявився для 
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пшениці озимої переважно сприятливий у всі роки досліджень, але 

спостерігали і певні особливості. Так, однією з них було раннє зниження 

температури у жовтні 2016 р. та у листопаді 2017 і 2018 рр., що призвело до 

припинення вегетації раніше за середні багаторічні строки. Але, наприклад, у 

грудні та на початку січня 2017/18 вегетаційного року рослини завдяки  

потеплінню мали змогу відновлювати процеси життєдіяльності, що 

проявлялося в деякому розвитку кореневої системи та відростанні листкових 

пластинок. Взагалі, середня температура за осінній період 2016 р. була 

нижчою за аналогічний показник у 2017–2018 рр. та склала 8,0 °С, тим часом 

як у 2017 р. вона становила 10,0, а в 2018 р. – 10,2 °С за кліматичної норми 

для місця проведення польових дослідів – 8,7 °С.  

Агрометеорологічні умови зимового періоду досліджуваних років для 

озимих були цілком задовільні. Весна 2017 та 2019 рр. виявилася ранньою, 

стійкий перехід середньодобової температури повітря від +5 °С у сторону 

підвищення відбувся на початку березня, а весна 2018 р., навпаки, була 

пізньою та короткою.  

Погодні умови вегетаційного періоду 2016/17 рр. Через дефіцит 

серпневих опадів та тривалого бездощового періоду зволоження ґрунту на 

кінець серпня склалося незадовільне. Передпосівний період 2016 р. був 

аномально жаркий, з нестійким температурним режимом, посушливий, в 

першій половині вересня спостерігалось підвищення температури на 1–7 °С 

від середньобагаторічних показників, а з 15 вересня встановилася 

прохолодна погода, яка утримувалась до кінця місяця. Середні добові 

температури повітря були на 1–6 °С нижчі за звичайні (рис. 2.1, 2.2). 

З 20–29 вересня з випаданням значних опадів закінчилась осіння засуха. 

Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 °С у 

сторону зниження, що в метеорології визначає початок осені, відбувся 15–19 

вересня, в строки, близькі до кліматичних.  
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Рис. 2.1 Температура повітря у 2016/17 рр. 

 

У жовтні переважала прохолодна, дощова погода. Середня температура 

повітря виявилась на 1,0–1,5 °С нижчою середньої багаторічної і становила 

7–8 °С.
 
 

Перехід середньодобової температури повітря через +5 °С у сторону 

зниження відмічали 15 жовтня, значно раніше кліматичних строків, але в 

першій половині листопада встановилася дуже тепла, с частими істотними 

опадами погода. Середні добові температури повітря на 1–9 °С 

перевищували звичайні і підвищувалися до 17–19 °С, на посівах пшениці 

озимої відновилися вегетаційні процеси та з настанням стійкого похолодання 

з середини листопада вегетація рослин остаточно припинилася. Стійкий 

перехід середньої добової температури повітря через 0 °С у сторону 

зниження, що в метеорології визначає початок зими, відбувся 17–22 

листопада, на тиждень раніше кліматичних строків. Сума опадів за місяць 

склала 64 мм або 160 % середньобагаторічної норми.  
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У першій декаді грудня на Дніпропетровщині переважала холодна, з 

частими опадами, ожеледдю та шквалистим вітром погода. Середньодобові 

температури повітря в більшості часу були нижчими за норму на 1–7 °С і 

знаходились в межах -1–-13 °С. Лише наприкінці декади потепліло, 

середньодобові температури підвищились до 1–6 °С, що вище звичайної на 

1–5 °С. 

 

 

Рис. 2.2 Кількість опадів у 2016/17 рр. 

 

Впродовж січня і лютого загрозливих явищ для пшениці озимої не 

виникало. Посіви знаходилися в стані зимового спокою під сніговим 

покривом. Сніговий покрив встановився на початку грудня і тривав до кінця 

лютого висотою здебільшого 1–16 см. Максимальна висота його відмічалась 

на кінець першої декади січня і становила переважно 6–22 см. 

У зв’язку з теплою погодою 18–19 лютого, в середньому на десять діб 

раніше кліматичних строків, середня добова температура повітря стійко 

перейшла через 0 °С у бік підвищення – почалась метеорологічна весна.  
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Взагалі агрометеорологічні умови зимового вегетаційного періоду 

2016/17 рр. для перезимівлі пшениці озимої були сприятливими. 

У березні спостерігали дуже теплу, як для цієї пори року, з дефіцитом 

опадів, погоду. Середньодобові температури повітря в більшості часу на    

1,0–9,0 °С перевищували середньобагаторічну і змінювалися від +2,0 до 

+10,0 °С. Сума опадів за березень склала 6,3 мм або 38 % місячної норми. 

Пшениця озима відновила вегетацію першого березня, що на три тижні 

раніше звичайного. Внаслідок переважання теплої погоди на посівах пшениці 

озимої розпочалися процеси росту та розвитку рослин.  

Слід відмітити нестійку, контрастну, аномально вологу, з 

небезпечними та стихійними гідрометеорологічними явищами погоду у 

квітні. У першій половині та наприкінці місяця переважала підвищена 

температура повітря, а період з 17 по 26 квітня відзначався екстремальними, 

як для цієї пори року, метеорологічними явищами, мінімальна температура 

повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 0 – -5 °С. Стійкий перехід 

середньодобової температури повітря через +10° в сторону підвищення 

відбувся 26–27 квітня, на 10–12 діб пізніше кліматичних строків. На кінець 

квітня пшениця озима переважно знаходились у фазі утворення нижнього 

вузла соломини. 

Погода в травні цього року характеризувалася нестійким 

температурним режимом, пізніми заморозками та дефіцитом опадів. В 

першій та в останній декаді місяця переважала підвищена температура, а в 

період з 10 по 23 травня утримувалась аномально холодна, для цієї пори 

року, погода, відмічались заморозки до -1 – -5 °С. На початку третьої декади 

пшениця озима почала колоситися, а вже наприкінці місяця, дещо раніше 

звичайних строків, у неї відмічали цвітіння. Стан посівів був добрий.  

У червні встановилася помірно тепла, з дефіцитом опадів погода. 

Середня температура повітря за червень виявилась на 1–2 °С вищою за 

середню багаторічну і становила 20–22 °С. Опади, які спостерігались у 

другій та у третій декадах місяця, носили зливовий характер та розподілялись 
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по території дуже нерівномірно. Сума опадів склала 37 мм або 63 % місячної 

норми. 

Збирання врожаю пшениці озимої на дослідних ділянках проводили 6 

липня, у фазу повної стиглості зерна. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2017/18 рр. Передпосівний 

період у 2017 р. відзначався підвищеною температурою і значним недобором 

опадів (рис 2.3, 2.4). Так, за серпень середня температура повітря становила 

24,6 °С, що на 4,6 °С вище середньої багаторічної. Опади відмічали лише в 

третій декаді серпня і становили 13 мм. Кількість опадів за місяць була на 

24 мм менше середньобагаторічної.  

Недостатня кількість опадів була і в другій декаді вересня. Фактично 

опади були майже відсутні з 2 по 22 вересня. Через це зволоження ґрунту на 

кінець другої декади цього місяця було незадовільне. З випаданням значних 

опадів у третій декаді вересня (21,0 мм, або 58 % від місячної норми), 

закінчилась осіння засуха, умови для сівби озимих культур значно 

поліпшились. Середньомісячна температура повітря вересня складала 

18,4 °С, що на 3 °С більше за середньобагаторічні дані. Такі погодні умови 

сприяли появі вчасних дружних сходів.  

На кінець третьої декади у пшениці озимої, залежно від строків сівби, 

спостерігали проростання та сходи. Стан посівів був добрий. 

Температурний режим жовтня був на рівні багаторічних даних. Сума 

опадів (36,3 мм) перевищувала середньобагаторічну на 4,3 мм, причому 

найбільше їх випало у третій декаді.  

У першій половині листопада відмічали підвищення температури. 

Кількість опадів за перші дві декади переважала кліматичну норму на 134 %, що 

склало 56,2 мм. Це сприяло подальшому розвитку кореневої системи і надземної 

маси рослин, продовжувалось накопичення необхідної кількості запасних 

речовин. З 15 листопада середня добова температура повітря стійко перейшла 

через +5°С у сторону зниження, відбулося припинення осінньої вегетації 
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пшениці озимої. Температура повітря в третій декаді листопада була на 1°С 

нижчою за норму.  

 

 

Рис. 2.3 Температура повітря у 2017/18 рр. 

 

Взагалі, осіння вегетація пшениці озимої відбувалась здебільшого при 

достатньому тепло- та вологозабезпеченні, але зниження температури повітря та 

температури на поверхні ґрунту у нічні години гальмувало ростові процеси у 

рослин. 

Грудень відзначався аномально теплою температурою, у середньому за 

місяць значення цього показника становило 3,7 °С за середньбагаторічних даних 

-2 °С. Опади у вигляді дощу склали 54,7 мм, що перевищувало норму на 2,7 мм. 

Підвищення температури повітря в деякі дні до 7–9 °С спричиняло 

активізацію фізіологічних процесів у рослинах, вони не могли знаходитися у 

стані спокою, який характерний для цієї пори року. Внаслідок аномально теплої 

погоди рослини відновлювали вегетацію, але ростові процеси проходили в 

повільному темпі і тому рослини озимих культур на більшості площ не 
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переросли і на час настання зимового періоду були в доброму та задовільному 

станах. 

 

 

Рис. 2.4 Кількість опадів у 2017/18 рр. 

 

Аномально теплою була і перша декада січня. З другої декади січня 

спостерігали нестійку, контрастну, з частими опадами різної інтенсивності, 

туманами, ожеледдю, небезпечними та стихійними явищами погоду. Опади 

відмічались у вигляді снігу та дощу. Сума опадів за місяць склала 70,2 мм 

або 156 % середньобагаторічних даних. Посіви перебували в стані зимового 

спокою. З 20 січня скрізь по області встановився сніговий покрив висотою 10–

30 см. 

Під час найбільшого похолодання (24–27 січня) середньодобова 

температура повітря становила -9,9 – -12,0 °С, а мінімальна досягала -12,4 –   

-16,3 °С. У цей час мінімальна температура ґрунту на глибині залягання 

вузла кущіння пшениці озимої (3  см) під час найбільшого похолодання 

нижче -5–-7 °С не знижувалась, що пояснюється значним сніговим покривом 
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на полях. Така температура була значно вищою за критичну температуру 

вимерзання озимих зернових культур.  

Максимальне зниження температури у лютому відмічали в третій 

декаді, температура опускалася до -14,1 – -14,2 °С, а загалом переважав 

підвищений температурний режим. Опади відмічались у вигляді снігу, 

мокрого снігу та дощу. За даними метеостанції сума опадів у середньому за 

місяць склала 36 мм або 109 % норми. 

Зимовий період 2017–2018 рр. характеризувався переважанням 

підвищеного температурного режиму та значними опадами. 

У березні відмічали холодну, аномально вологу погоду, наприкінці 

другої декади випала велика кількість опадів у вигляді снігу. Середньодобова 

температура повітря була нижчою за звичайну і змінювалась від -9,5 °С до 

+5,6 °С. Опади відмічали у вигляді снігу та дощу. Сума опадів, у середньому 

за місяць, склала 145,1 мм або 427 % середньобагаторічних. На кінець 

березня сніг з полів зійшов. Відновлення весняної вегетації відмічали 27 

березня.  

У квітні середня температура повітря за місяць виявилась на 3–4 °С
 

вищою за середньобагаторічну і становила 12,8–13,5 °С. 5–6 квітня, на 

півтора тижні раніше звичайних строків, середня добова температура повітря 

стійко перейшла через +10 °С, а через +15 °С, тобто початок літа – 25 квітня, 

у середньому на три тижні раніше кліматичних строків. Опадів, у середньому 

за квітень, випало 16,4 мм або 43 % норми. Пшениця озима знаходилася у 

фазі кущіння та виходу в трубку. Стан посівів був добрий. 

Вегетація та формування врожаю пшениці озимої протягом травня і 

червня відбувалися здебільшого за підвищеної температури, при значному 

дефіциті опадів, низькій відносній вологості повітря та за наявності 

суховійних явищ. Кількість опадів, у середньому за травень – червень, склала 

74 мм або 68 % норми, вони носили зливовий характер. У найспекотніший 

період (з 28 квітня по 11 травня та з 14 по 22 червня) опади були практично 

відсутні, середньодобові температури повітря на 3–8 °С перевищували норму 
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і становили +22 – +28 °С, максимальна температура повітря, майже щодня, 

сягала +30 – +35 °С. 

Визрівання  пшениці озимої відбувалося прискорено, на півтора – два 

тижні раніше середньобагаторічних строків, на кінець третьої декади червня 

відмічали повну стиглість зерна. Збирання врожаю пшениці озимої на 

дослідних ділянках розпочали 26 червня. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2018/19 рр. Погодні умови для 

формування ресурсів вологи в ґрунті для сівби під урожай 2019 р. були 

несприятливими. Внаслідок спекотної, сухої погоди в серпні і надто низької 

вологості повітря відбувалося подальше падіння вмісту ґрунтової вологи, 

поширювалась та поглиблювалась повітряно-ґрунтова засуха. Опади за цей 

період були відсутні, а такі погодні умови досягли критеріїв стихійного 

агрометеорологічного явища.  

У вересні переважав на 1–7 °С вищий за норму температурний режим. 

Максимальна температура повітря в найспекотніші дні на початку місяця 

підвищувалась до +33 – +36 °С. В останньому тижні вересня спостерігався 

знижений, на 1–5 °С нижчий за норму, температурний режим (рис.2.5). 

Середня температура повітря за вересень склала 17,8 °С, що було на 2,4 °С 

вище середньої багаторічної. Сума опадів, у середньому за вересень, склала 

73,9 мм або 205 % місячної норми (рис 2.6). 

Агрометеорологічні умови для проростання насіння та появи сходів 

були цілком задовільні.  

Осіння вегетація пшениці озимої в жовтні відбувалася здебільшого при 

достатній тепло та переважно задовільній вологозабезпеченості. 

Температурний режим жовтня на 3,1 °С  був вищий середньо-багаторічних 

значень, середньодобова температура повітря становила 11,6 °С. 

Максимальна температура повітря в найтепліші дні в середині місяця 

підвищувалась до 25,6 °С. Мінімальна температура повітря в найхолодніші 

ночі в середині останньої декади жовтня знижувалась до 0,4 °С. В перших 



56 
 

двох декадах місяця відмічали дефіцит опадів, а в третій спостерігали істотні 

опади, їх сума склала 18,9 мм. 

 

 

Рис. 2.5 Температура повітря у 2018/19 рр. 

 

У першій декаді листопада спостерігали підвищену температуру. 

Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась до 13 – 

15 °С. У решті днів місяця переважав знижений (на 1–8 °С нижчий за норму 

або близький до неї) температурний режим. Середня за місяць температура 

повітря становила 0,6 °С, що було на 1,9 °С нижче середньої багаторічної. 

Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +5 °С у сторону 

зниження, що в метеорології визначає кінець вегетаційного періоду, відбувся 

6 листопада, на два тижні пізніше кліматичних строків, а 12–16 листопада, на 

два-три тижні раніше звичайного, вона перейшла через 0 °С у сторону 

зниження, тобто почалась метеорологічна зима. Опади відмічались у другій 

половині листопада. Їх сума за місяць склала 39 мм або 88 %. 

Таким чином, погодні умови в осінній період вегетації озимих культур 

2018 р. були задовільні. 
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Рис. 2.6 Кількість опадів у 2018/2019 рр. 

 

У грудні спостерігали нестійку, з частими опадами у вигляді снігу та 

дощу, погоду. Середня температура повітря була близькою до кліматичної 

норми і становила -1,8 °С. Опади різної інтенсивності відмічалися протягом 

26 діб. Сума їх у середньому склала 84 мм або 171 % місячної норми. Слід 

відмітити, що за даними метеостанції, 25–26 грудня опади досягали критеріїв 

небезпечного гідрометеорологічного явища.  

У січні була переважно нестійка за температурним режимом погода. 

Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась до 2,8 °С, 

мінімальна температура в найхолодніші ночі 22–23 січня знижувалась 

до  13 °С морозу. За місяць середня температура повітря становила -3,5 °С, 

що було на 1,9 °С вище середньої багаторічної. Опади відмічали протягом 24 

діб у вигляді снігу та дощу. Сума опадів у середньому за місяць склала 

73,6 мм або 163,6 % норми.   
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Дуже теплу, із значним дефіцитом опадів, погоду відмічали у лютому. 

З третьої декади грудня 2018 р. до початку другої декади лютого 2019 р. 

спостерігали стійкий сніговий покрив, а станом на 14 лютого сніг з полів 

зійшов. 

Посіви озимих культур впродовж холодного періоду знаходилися в 

стані зимового спокою. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання 

вузла кущіння (3 см) під час найбільшого похолодання знижувалась до           

-3 – -7 °С. Впродовж зими загрозливих для зимуючих культур явищ на місці 

проведення досліджень не спостерігали. 

У березні встановилася підвищена температура, а п’ятого березня, на 

два-три тижні раніше звичайних строків, спостерігали відновлення весняної 

вегетації пшениці озимої. Агрометеорологічні умови для укорінення та 

вегетації озимини були цілком задовільні. 10 березня був перекритий 

історичний максимум температури повітря цієї доби, вона становила 15,2 °С, 

а максимальна температура повітря в найтепліший останній день місяця 

підвищилася до 17,6 °С. У третій декаді березня спостерігали нестійку, 

контрастну погоду з небезпечними метеорологічними явищами: грозою, 

шквалистими вітрами, місцями градом, 27–28 березня відмічали опади у 

вигляді мокрого снігу. Сума опадів за місяць склала 30,9 мм або 90,9 % 

середньобагаторічної норми. 

Упродовж квітня, травня та червня переважала спекотна погода, лише в 

другій декаді червня температура була на 1–3 °С нижчою за звичайну. 

Відсутність тривалий час істотних опадів, низька відносна вологість повітря, 

суховійні явища були несприятливі для формування та наливу зерна пшениці 

озимої. 

За рахунок інтенсивного накопичення ефективного тепла у пшениці 

озимої наприкінці другої декади червня, на півтора-два тижні раніше 

середніх багаторічних строків, відмічали повну стиглість зерна. Збирання 

пшениці озимої в дослідах розпочали 26 червня за вологості зерна 14 %. 

Погодні умови для проведення польових робіт були задовільні. 
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2.3 Запаси продуктивної вологи в ґрунті 

Досвід наукових досліджень та практика сільськогосподарського 

виробництва свідчать про те, що в умовах степової зони одним із 

вирішальних чинників зростання урожайності озимих зернових культур є 

запаси продуктивної вологи в ґрунті. Тож за умов, коли в період вегетації 

протягом місяця опадів випадає на кілька десятків міліметрів менше вологи, 

ніж це потрібно рослинам, кожен елемент агротехніки має служити 

ефективному збереженню вологи. 

У критичні періоди – фаза виходу в трубку та колосіння, пшениця 

озима найбільше потребує достатнього зволоження. 

Вологістю ґрунту називають кількість води, яка міститься в ґрунтовому 

зразку і видаляється внаслідок висушування його до сталої маси при 

температурі 100–105 °С. Вміст води в ґрунті – важливий фактор його 

родючості, який значною мірою визначає ефективність добрив, різних 

агротехнічних заходів, рівень розвитку біологічних процесів, росту і 

розвитку рослин. 

Дефіцит вологи у ґрунті на глибині загортання насіння стримує темпи 

сівби озимих зернових культур. Відхилення від сівби в оптимальні строки, 

перенесення їх на більш пізні через погодні умови, які склалися, призводять 

до скорочення осіннього вегетаційного періоду, а це має бути 45‒60 діб при 

сумі активних температур 400‒600 °С. Внаслідок цього спостерігається 

недостатній розвиток рослин, умови перезимівлі погіршуються. 

Вважається, що запаси продуктивної вологи в ґрунті є добрими за їх 

кількості у шарі 0–20 см близько 40 мм, задовільними – 20–40 мм, та 

незадовільними – на рівні 20 мм. Якщо брати шар ґрунту 0–100 см, то добрі 

запаси продуктивної вологи відповідають 130–160 мм, задовільні – 90–130, а 

недостатні менше 90 мм. 

Від запасів продуктивної вологи у верхньому шарі ґрунту залежить 

отримання рівномірних та оптимальних за густотою сходів озимини, 

оскільки вони впливають на тривалість періоду сівба-сходи і сходи-кущіння. 
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За нестачі вологи в ґрунті збільшується тривалість фаз набухання та 

проростання насіння, а також поява сходів, скорочується тривалість кущіння 

в осінній період. 

Відмінності у вологозабезпеченні рослин пшениці озимої в період 

осінньої вегетації зумовлені, в першу чергу, впливом різних попередників та 

способів основного обробітку ґрунту, який виконувався під ці культури. 

Відомо, що в умовах степової зони основне поповнення запасів вологи у 

ґрунті в посівах пшениці озимої відбувається, як правило, за осінньо-зимовий 

період [121]. 

Динаміка запасів ґрунтової вологи у досліді свідчить про переваги 

щодо накопичення та збереження продуктивної вологи після попередника 

чорний пар. На час припинення осінньої вегетації у шарі ґрунту 0–30 см, у 

середньому за роки досліджень, було, 27,4 мм вологи, в шарі 0–50 см – 44,2 

мм. Невеликі запаси вологи в 0–30 см шарі ґрунту зумовлені, на нашу думку, 

присутністю більшої кількості кореневих волосків культури на такій глибині 

та інтенсивним вологоспоживанням пшениці для наростання вегетативної 

маси рослин. У метровому шарі ґрунту запаси вологи, в середньому за роки 

досліджень, становили 90,1 мм, найменшу кількість вологи в цьому шарі 

було зафіксовано у 2017 р. (лише 78,7 мм) та у 2016 р. (85,4 мм), що 

пояснюється недостатньою кількістю опадів упродовж літньо-осіннього 

періоду (табл. 2.1). 

Після попередника соняшник спостерігали схожу закономірність, 

запаси 30 сантиметрового шару ґрунту складали, в середньому за роки 

досліджень, 21,2 мм; у 0–50 см шарі – лише 30,8 мм; а у 100 см шарі – всього 

49,1 мм. Така зневодненість ґрунтового профілю пояснюється потужною 

кореневою системою соняшника, яка здатна проникати в нижні глибокі 

горизонти ґрунту та виснажувати їх. 

На час відновлення весняної вегетації кількість вологи в ґрунті 

поповнювалась, більші резерви її були по чорному пару, які становили, в 

середньому за роки досліджень, 36,6 мм у шарі 0–30 см, 62,5 мм – у 
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півметровому шарі, та 128,2 мм – у метровому. Нижчими запаси води були 

навесні після соняшнику, де в шарі 0–30 см було 31,9 мм, в шарі 0–50 см – 

55,4 мм, а  метровому – 114,4 мм.  

Таблиця 2.1 

Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої 

по періодах розвитку, мм 

Періоди 

розвитку 

рослин 

Рік 

Запаси продуктивної вологи, мм 

Чорний пар Соняшник 

Шар ґрунту, см 

0–30 0–50 0–100 0–30 0–50 0–100 

Припинення 

осінньої 

вегетації 

2016 26,2 46,4 85,4 20,4 38,5 56,6 

2017 26,1 35,6 78,7 22,6 26,8 40,1 

2018 29,9 50,5 106,1 20,5 27,3 50,6 

Середнє 27,4 44,2 90,1 21,2 30,8 49,1 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

2017 31,6 55,8 116,6 30,5 51,0 96,7 

2018 33,9 61,8 131,8 28,6 55,9 121,8 

2019 44,2 69,9 136,2 36,6 59,6 122,7 

Середнє 36,6 62,5 128,2 31,9 55,4 114,4 

Вихід в 

трубку 

2017 40,4 67,7 129,9 37,2 60,7 119,5 

2018 33,1 56,0 122,3 16,1 31,4 79,4 

2019 27,5 47,9 93,9 13,5 27,0 75,6 

Середнє 33,7 57,2 115,3 22,3 39,7 91,5 

Колосіння 

2017 18,3 45,5 102,5 12,1 35,4 89,5 

2018 10,4 25,3 61,9 8,6 20,5 52,5 

2019 36,1 55,4 109,6 28,5 47,3 95,6 

Середнє 21,6 42,1 91,3 16,9 34,4 79,2 

 

З початком формування репродуктивних органів та інтенсивного росту 

запаси води в ґрунті значно скорочувались. Визначення вологості ґрунту у 

фазу виходу в трубку показало наступні значення, які змінювались по роках. 

Так, у 2019 р. у шарі 0–30 см запаси вологи були на рівні всього лише 

27,5 мм, а у середньому за роки досліджень, дещо вищі – 33,7 мм. Зниження 

ґрунтових запасів вологи спостерігали і в інших горизонтах ґрунту в цей рік, 

які становили в шарі 0–50 см – 47,9 мм (у середньому за роки досліджень – 

57,2 мм), в 100 см шарі ґрунту – 93,9 мм (середнє значення цього показника 

115,3 мм відповідно).  



62 
 

Аналіз одержаних даних показав, що у посівах пшениці озимої після 

соняшнику найменшими запаси вологи були у 2019 р., які становили 13,5 мм 

у шарі ґрунту 0–30 см; 27,0 мм – у шарі 0–50 см та 75,6 мм – у шарі ґрунту 0–

100 см. Значні ґрунтові резерви вологи були у 2017 р., які складали, 

відповідно 37,2; 60,7 та 119,5 мм. Середні значення цього показника за роки 

досліджень після цього попередника становили 22,3; 39,7 та 91,5 мм 

відповідно.  

У фазу колосіння, яка є також критичною для пшениці озимої, кількість 

доступної рослинам вологи по чорному пару скоротилась порівняно з 

попереднім визначенням, у середньому для шару ґрунту 0–30 см – на 36,0 %; 

0–50 см – на 26,4 та 0–100 см – на 20,8 %. Більший відсоток зменшення 

доступної вологи у верхньому (0–30 см) та у шарі ґрунту 0–50 см порівняно з 

нижнім, більш глибоким, можна пояснити розгалуженою сіткою коренів 

культури та більшою їх масою на цих глибинах, а також випаровуванням під 

час літніх посух.  

Скорочення запасів продуктивної вологи на період колосіння, у 

порівнянні із запасами у фазу виходу рослин в трубку, після гіршого за 

агрономічним значенням попередника, в середньому за роки досліджень, 

становило 24,2 % для шару ґрунту 0–30 см; 13,4 мм – для 0–50 см шару та 

12,4 мм – для метрового шару ґрунту. Менший обсяг використання 

продуктивної вологи після соняшнику пояснюється нижчою продуктивністю 

рослин та зрідженістю посівів. Найнижчі ґрунтові запаси вологи у фазу 

колосіння були у несприятливому 2018 р., коли кількість вологи змінювалась 

в межах 10,4–61,9 мм по чорному пару та 8,6–52,5 мм – після попередника 

соняшник. 

Отже, в степовій зоні кращим попередником, після якого 

забезпечуються оптимальні умови росту та розвитку культури навіть у 

посушливі роки, є чорний пар. Застосування у якості попередника соняшнику 

призводить до значного погіршення водного режиму ґрунту, що впливає на 

продуктивність рослин. 
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2.4 Методика проведення досліджень 

Польові досліди з пшеницею озимою закладали в 2016–2019 рр. на 

дослідному полі в ланці сівозміни відділу технологій вирощування зернових та 

зернобобових культур ДУ Інститут зернових культур України НААН України по 

чорному пару та після соняшнику.  

Технологія вирощування пшениці озимої загальноприйнята для північної 

частини Степу України, крім питань, що поставлено на вивчення. 

Після збирання соняшнику здійснювалося якісне подрібнення 

пожнивних решток та часткове їх заробляння в ґрунт дисковими 

лущильниками або важкими дисковими боронами БДТ-7. В подальшому 

проводився мілкий обробіток ґрунту культиваторами КПЕ-3,8 на глибину 10–

12 см. У передпосівну культивацію по чорному пару вносили фонове 

добриво в дозах N30Р60К30, а після соняшнику – N60Р60К60. По мірі 

проростання бур’янів та випадання опадів застосовували боронування з 

метою зменшення кількості бур’янів, руйнування ґрунтової кірки та 

вирівнювання ґрунту. 

До сівби насіння протруювали фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ дозою   

2,5 л/т насіння. Насіння пшениці з нормою висіву 5,0 млн шт./га висівали в 

оптимальний строк (20 вересня) сівалкою СН-16 згідно схеми досліду, без 

розриву в часі після допосівної культивації. Спосіб сівби – суцільний 

рядковий, з шириною міжрядь 15 см, глибина загортання насіння 5–6 см. З 

метою покращання умов для його проростання проводили ущільнення ґрунту 

кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6А. Збирання врожаю проводили 

поділяночно комбайном “Sampo-500”.  

У роки досліджень встановлювали вплив різних видів азотних добрив 

за внесення упродовж вегетації пшениці м’якої озимої після різних 

попередників на урожайність та якість зерна (табл. 2.2). 

Дослід закладали методом послідовних ділянок, систематичним 

способом. Площа облікової ділянки становила 35 м
2
, повторність у дослідах – 

триразова. 
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Таблиця 2.2 

Схема досліду  

Азотні підживлення 

(фактор С) 

 

Попередник (фактор А) 

Чорний пар (фон – N30Р60К30) Соняшник (фон – N60Р60К60) 

Сорт (фактор В) 

Коханка 
Нива  

одеська 
Ужинок Коханка 

Нива  

одеська 
Ужинок 

Фон – контроль 1 2 3 4 5 6 

Фон + N30  в осіннє 
кущіння рослин, 
аміачна селітра 

7 8 9 10 11 12 

Фон + N30  в осіннє 
кущіння рослин, КАС-32 13 14 15 16 17 18 

Фон + N30  в осіннє 
кущіння рослин, 
сульфат амонію 

19 20 21 22 23 24 

Фон + N30  ранньою 
весною по МТҐ, 
аміачна селітра 

25 26 27 28 29 30 

Фон + N30  ранньою 
весною по МТҐ, КАС-32 31 32 33 34 35 36 

Фон + N30  ранньою 
весною по МТҐ, 
сульфат амонію 

37 38 39 40 41 42 

Фон + N30  по МТҐ + N30 

наприкінці фази весняного 
кущіння рослин, 
аміачна селітра 

43 44 45 46 47 48 

Фон + N30  по МТҐ + N30 

наприкінці фази весняного 
кущіння рослин, КАС 

49 50 51 52 53 54 

Фон + N30  по МТҐ + N30  
наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, 
сульфат амонію 

55 56 57 58 59 60 

Примітка: МТҐ – мерзлоталий ґрунт 

Дослід – трифакторний: фактор А – попередник (чорний пар та 

соняшник); фактор В – сорти пшениці м’якої озимої різного генетичного 

походження: Коханка, Нива одеська, Ужинок; фактор С – підживлення 

рослин різними видами азотних добрив (аміачна селітра, КАС, сульфат 

амонію) в осінній та весняний період вегетації.  

Варіанти азотних підживлень: фон – контроль; фон + N30 в осіннє 

кущіння рослин, аміачна селітра; фон + N30 в осіннє кущіння рослин, КАС; 

фон + N30 в осіннє кущіння рослин, сульфат амонію; фон + N30  ранньою 

весною по МТҐ, аміачна селітра; фон + N30  ранньою весною, КАС; фон + N30  

ранньою весною, сульфат амонію; фон + N30  ранньою весною по МТҐ + N30  



65 
 

наприкінці фази весняного кущіння рослин, аміачна селітра; фон + N30  

ранньою весною по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного кущіння рослин, 

КАС; фон + N30 ранньою весною по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, сульфат амонію.  

Аміачну селітру та сульфат амонію вносили врозкид поверхневим 

способом та за допомогою сівалки локально, розчин КАС-32 у пропорції 1:2 

– шляхом обприскування вегетуючих рослин ранцевим обприскувачем, 

регулюючи дисперсність розпилювання розчину.  

При проведенні досліджень використовували наступні методи: 

польовий (фенологічні спостереження, біометричні виміри рослин пшениці 

озимої, облік урожаю); лабораторний (дослідження вмісту розчинних 

вуглеводів в рослинах, якості зерна); розрахунковий (економічна 

ефективність). Статистичну обробку отриманих даних здійснювали методами 

дисперсійного та кореляційного аналізу. 

У період наукових досліджень використовували методики дослідної 

справи Б. О. Доспєхова та методичні поради ВНДІ кукурудзи для проведення 

польових дослідів із зерновими, зернобобовими і кормовими культурами (за 

редакцією В. С. Цикова та Г. Р. Пікуша) [138, 139]. 

Для обґрунтування умов формування урожайності та показників якості 

зерна пшениці озимої проводили наступні обліки, польові 

спостереження, лабораторні дослідження відповідно до діючих національних 

стандартів та існуючих загальноприйнятих методик: 

Фенологічні спостереження і візуальна оцінка стану посівів. 

Визначення динаміки лінійного і вагового приросту рослин. Облік 

приросту проводили у всіх варіантах досліду в такі терміни: на час 

припинення осінньої вегетації, на час відновлення весняної вегетації, на 

початку виходу рослин в трубку, у фазі колосіння. 

Визначення продуктивної кущистості. Продуктивну кущистість 

обчислювали шляхом ділення загальної кількості нормально розвинутих 

колосоносних стебел на загальну кількість рослин у пробі. Проводили ці 
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дослідження у фазі воскової стиглості зерна. 

Динаміку асимілюючої площі листків визначали у фенологічні фази 

шляхом множення довжини листкової пластинки на її ширину і на коефіцієнт 

0,65.  

Визначення кількості розчинних вуглеводів. Відбирали рослинні зразки 

пшениці озимої перед припиненням осінньої вегетації та на час її 

відновлення весною, фіксували вузли кущіння рослин і листки та проводили 

визначення вуглеводів за методикою Д. І. Лисицина [140]. 

Відбір снопів для визначення елементів структури урожайності 

проводили наприкінці воскової стиглості зерна. З кожного варіанта досліду 

відбирали по 4 зразки (з 0,25 м
2
) на попередньо визначених площадках з двох 

несуміжних повторень. 

Показники якості зерна визначали за методиками, передбаченими 

діючими нормативними документами: маса 1000 зерен згідно з ДСТУ 

4138-2002; натура зерна з використанням пурки на 1000 мл згідно з ГОСТ 

10840-64; вміст білка в зерні – на приладі NЕОTEC методом інфрачервоної 

спектроскопії (для калібрування приладу використано значення загального 

азоту, одержані хімічним методом за К’єльдалем – ГОСТ 10846-91); кількість 

та якість клейковини – шляхом ручного відмивання у воді (ГОСТ 13586.1-

68); індекс деформації клейковини – на приладі ВДК-1. Розподіл зерна 

пшениці озимої на класи проводили згідно із стандартом на зерно ДСТУ 

3768:2019 («Пшениця. Технічні умови») [132]. 

Облік урожайності пшениці озимої. У фазі повної стиглості зерна 

комбайном “Sampo 500” проводили суцільне скошування і обмолот зерна з 

усієї облікової площі кожної ділянки та його зважування з точністю до 

0,05 кг. У день збирання урожаю визначали вологість і засміченість зерна. 

Отримані дані перераховували на стандартну вологість зерна (14 %) та 100 % 

чистоту. 

Розрахунок економічної ефективності технологічних елементів 

підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої залежно від 
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попередника та варіанту мінерального удобрення розраховували, керуючись 

типовими технологічними картами її вирощування та нормативно-

методичним довідником по обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому 

господарстві Степу України, а також «Науково-практичним довідником по 

обґрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних 

та енергетичних витрат на виробництво зернових культур» [141]. 

Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних даних 

проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного аналізу на ПК 

[142]. 

 

2.5 Характеристика сортів пшениці озимої 

Сорти: Коханка (Державна установа Інститут зернових культур 

НААН), Нива одеська та Ужинок (Селекційно-генетичний інститут НААН) 

належать до пшениць м’яких, різновид erythrospermum, вирізняються 

підвищеною посухо- і жаростійкістю, пластичністю до попередника та 

агрофону. Нива одеська і Ужинок – сильні за якістю зерна, Коханка – цінний.  

Сорт Коханка, внесений до Державного Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, у 2014 р., універсального напрямку 

використання, добре реагує на підживлення азотними добривами, 

адаптований до мінливих погодних умов степової зони, переносить спеку з 

мінімальними втратами врожаю. Для сорту характерний потужний стартовий 

ріст, висока зимостійкість. Сорт середньоранній, вегетаційний період триває 

282–289 діб; він середньорослий, стійкий до вилягання, осипання зерна, має 

комплексну стійкість до хвороб. Фузаріозом колосу та кореневими гнилями 

уражується мало, борошнистою росою та септоріозом – на рівні стандартів. 

Стійкий до летючої та твердої сажки. За належної агротехніки вирощування 

формує крупне зерно з вмістом білка та сирої клейковини згідно з діючим 

національним стандартом на пшеницю (ДСТУ 3768:2019) на рівні другого – 

третього класу.  
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Сорт Нива одеська, внесений до Державного Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, у 2014 р., інтенсивного типу, проте 

придатний для розміщення після непарових попередників. У спеціальних 

дослідах показав відносно високу витривалість до низьких та середніх 

агрофонів, разом з тим добре реагує на внесення азотних добрив. Строки 

сівби та норми висіву звичайні, залежать від стану ґрунту та зони 

вирощування, але слід відмітити підвищену витривалість до ранніх строків 

сівби. Вирізняється ксероморфною (дрібноклітинною) структурою тканин з 

високим рівнем адаптації до посушливих умов Степу. За сортотипом схожий 

на сорт Писанка. Формує великий, добре озернений колос та високу 

продуктивну кущистість. Сорт середньоранній, вегетаційний період 

становить близько 285 діб; середньорослий, відносно стійкий до вилягання 

(7–8 балів), не осипається. За вмістом білка та сирої клейковини зерно 

відповідає першому – другому класу якості, сила борошна може 

перевищувати 400 о.а.  

Сорт Ужинок, зареєстрований у 2010 р., інтенсивного типу, степової 

екології, добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності та 

покращенням технологічних якостей зерна, середньочутливий до змін 

строків сівби. За тривалістю вегетаційного періоду – середньоранній, 

морозостійкість і зимостійкість добрі, має підвищену стійкість до грибних 

хвороб, стійкий до вилягання, осипання та проростання на корені. Зерно 

червоне, середнє за крупністю, за вмістом сирої клейковини належить до 

другого – третього класу якості, сила борошна може перевищувати 300 о. а., 

загальна оцінка хліба за п’яти бальною шкалою становить 5,0 балів.   
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РОЗДІЛ 3 

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІД 

ВПЛИВОМ ДОСЛІДЖУВАНИХ ФАКТОРІВ УПРОДОВЖ ВЕГЕТАЦІЇ 

3.1 Особливості росту та розвитку в осінній період вегетації  

Період осіннього кущіння має ключове значення для формування 

врожаю пшениці озимої, тому що восени закладаються бокові пагони, 

кількість яких може впливати на урожайність. Для успішної перезимівлі 

рослини з осені до настання стійкого зниження температур повинні добре 

розкущитися та мати розгалужену кореневу систему. Ріст та розвиток 

пшениці озимої в цей період, формування вегетативних органів (листків, 

пагонів, коренів), накопичення необхідних речовин у найбільшому ступені 

залежать від забезпеченості рослин по фазах розвитку достатньою кількістю 

тепла та вологи, і особливо це є актуальним після непарових попередників. 

15 жовтня 2016 р. середньодобова температура повітря становила 

менше 5 °С, що для рослин пшениці озимої означає припинення вегетації, 

тобто на місяць раніше, порівняно з середніми багаторічними строками. Але 

перша декада листопада відзначалася надзвичайно теплою погодою і рослини 

відновили ростові процеси. Остаточне припинення вегетації в цьому році 

відмічали 11  листопада.  

У 2017 та 2018 рр. вегетація пшениці озимої також припинилася раніше 

за середні багаторічні строки. У цілому, середня температура за осінній 

період 2016 р. була нижчою за аналогічний показник у 2017–2018 рр. та 

склала 8,0 °С, тим часом як в 2017 р. вона становила 10,0, а в 2018 р. – 

10,2 °С за кліматичної норми для місця проведення польових дослідів 8,7 °С.  

Біометричні показники рослин пшениці озимої на час припинення 

осінньої вегетації у посівах по чорному пару були кращими, ніж після 

попередника соняшник, не зважаючи на те, що дози мінеральних добрив при 

передпосівному внесенні основного добрива по гіршому попереднику були 

більшими (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Біометричні показники рослин пшениці озимої на час припинення 

осінньої вегетації 

Поперед-

ник 
Сорт 

Середня 

висота 

рослин, 

см 

Кількість на одну 

рослину, шт. 

Площа 

листкової. 

Поверхні, 

см
2 

Абсолютно 

суха маса 

100 рослин, 

г 
пагонів коренів листків 

2016 р. 

Чорний пар 

(Фон – 

N30Р60К30) 

Коханка 14,1 2,8 3,8 6,1 12,8 13,2 

Нива одеська 15,0 3,0 3,3 5,4 12,6 13,4 

Ужинок 16,2 2,8 3,0 5,1 12,5 14,1 

Соняшник 

(Фон – 

N60Р60К60) 

Коханка 12,3 2,0 2,9 4,6 8,4 8,3 

Нива одеська 13,9 1,9 2,7 4,3 7,5 9,4 

Ужинок 14,6 1,6 2,7 3,6 6,3 8,7 

2017 р. 

Чорний пар 

(Фон – 

N30Р60К30) 

Коханка 21,2 2,5 3,3 8,6 15,4 14,8 

Нива одеська 19,5 2,1 3,2 6,0 12,5 14,0 

Ужинок 19,6 2,0 2,8 5,0 11,6 13,8 

Соняшник 

(Фон – 

N60Р60К60) 

Коханка 13,1 1,4 2,2 2,8 6,5 11,0 

Нива одеська 16,0 1,2 2,1 3,2 4,1 8,1 

Ужинок 16,5 1,2 2,3 3,6 4,6 9,6 

2018 р. 

Чорний пар 

(Фон – 

N30Р60К30) 

Коханка 24,8 3,4 6,6 10,4 38,8 30,0 

Нива одеська 29,2 3,2 3,8 9,2 33,7 27,4 

Ужинок 26,7 4,6 5,4 11,2 41,7 34,4 

Соняшник 

(Фон – 

N60Р60К60) 

Коханка 15,5 2,6 3,2 6,9 21,6 19,3 

Нива одеська 19,2 3,0 2,0 7,8 22,2 20,1 

Ужинок 20,8 3,4 3,8 9,2 30,5 27,4 

 

Аналізуючи отримані результати, слід відмітити, що наприкінці  

осінньої вегетації найвищими рослини всіх сортів пшениці озимої як по 

чорному пару, так і після соняшнику, були в умовах 2018 р. Так, при 

вирощуванні пшениці озимої по чорному пару в цьому році середня висота 

рослин становила від 24,8 см (сорт Коханка) до 29,2 см (сорт Нива одеська), у 

2017 р. значення цього показника змінювалися залежно від сортів у межах 

19,5–24,2 см, а в 2016 р. – у межах 14,1–16,2 см. Після соняшнику висота 

рослин в 2018 р. змінювалася від 15,5 до 21,8 см, у 2017 р. – від 13,1 до 

16,5 см, а у 2016 р. – від 12,3 до 14,6 см [143]. 
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Вищими у 2018 р., порівняно з іншими роками, були й інші показники: 

по чорному пару залежно від сортів середня кількість пагонів на одну 

рослину становила 3,2–4,6 шт., вузлових коренів – 3,8–6,6 шт., листків 9,2–

11,2 шт., площа листкової поверхні та абсолютно суха маса 100 рослин – 

відповідно 33,7–41,7 см
2
 та 27,4–34,4 г. Значення цих показників після 

попередника соняшник були нижчими: кількість пагонів залежно від сортів 

варіювала в межах 2,6–3,4 шт., вузлових коренів – 2,0–3,8 шт., листків 6,9–

9,2 шт., площа листкової поверхні та абсолютно суха маса 100 рослин – 

відповідно 21,6–30,5 см
2
 та 19,3–27,4 г. Найнижчими ці показники були 

наприкінці осінньої вегетації 2016 р., що спричинено зниженням 

температури повітря у жовтні. 

 

3.2 Накопичення та витрати розчинних вуглеводів у рослинах  

Під час загартування перед зимівлею рослинами озимих зернових 

культур накопичуються пластичні речовини (розчинні вуглеводи). 

Основна частина цукрів нагромаджується у вузлах кущіння, і на цей 

процес суттєво впливають агротехнічні заходи вирощування та погодні 

умови. За даними ряду дослідників найбільшу кількість запасних речовин 

накопичують рослини оптимальних строків сівби, період осінньої вегетації 

яких становив 50–55 діб, а сума ефективних температур за цей відрізок часу 

досягала 300–350 °С і які встигли сформувати 3–4 стебла [144–147]. 

Економне витрачання вуглеводів рослинами під час зимівлі зумовлює їх 

стійкість до несприятливих умов, передусім низьких температур, це один із 

показників підвищеної зимостійкості сортів пшениці озимої. 

За даними ряду дослідників останніми роками зимовий і 

ранньовесняний періоди стали теплішими і більш сприятливими для 

перезимівлі озимих культур та відростання рослин весною. Слід відзначити, 

що збільшилася ймовірність років, коли вегетація відновлюється на 2–3 

тижні раніше багаторічних строків, а період зимового спокою рослин – 

зменшився, до того ж у періоди потепління під час перезимівлі рослини 
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частково відновлюють вегетацію [148–150]. На фоні таких змін підвищується 

теоретичне та практичне значення досліджень, спрямованих на встановлення 

закономірностей накопичення і витрат розчинних вуглеводів у зимовий 

період. 

Над питанням визначення всілякими методами основних груп 

розчинних вуглеводів у рослинах працювало у різні роки багато науковців 

[151–153]. Зацікавленість в цих питаннях не зменшується і в теперішній час. 

Для підвищення об’єктивності таких пошуків постійно проводиться 

удосконалення традиційних та розробка нових методів дослідження вмісту 

цукрів, особливо в тканинах озимих зернових культур [154–156].  

Дослідження проводили впродовж вегетаційних періодів 2016/17–

2018/19 рр. з сортами пшениці озимої Коханка, Нива одеська та Ужинок.  

Для визначення кількості розчинних вуглеводів щорічно у два строки: 

на час припинення осінньої вегетації та відновлення весняної з кожного 

варіанта досліду відбирали рослини в чотирьох повтореннях. Окремо 

формували зразки з листків та вузлів кущіння, поміщали їх у сушильну 

шафу, розігріту до 105 °С, і витримували протягом 30 хв., далі температуру 

знижували до 40–60 °С і одержували абсолютно сухі зразки. Після цього 

рослинний матеріал подрібнювали і проводили аналіз на вміст моно- та 

дисахаридів за загальноприйнятими методиками [150]. 

Передпосівний період в 2016–2018 рр. відзначався дефіцитом опадів у 

серпні і тривалим посушливим періодом, але з випаданням дощів у вересні 

умови для сівби озимих культур та появи сходів суттєво поліпшувалися. 

Осінній період був для пшениці озимої переважно сприятливим у всі роки 

досліджень, незважаючи на те, що у жовтні 2016 р. відмічалося раннє 

зниження температури повітря, проте у першій декаді листопада знову мало 

місце потепління. В роки досліджень осіння вегетація рослин припинилася  

дещо раніше за середні багаторічні строки: 11 листопада у 2016 р.,                

15 листопада у 2017 р., 6 листопада у 2018 р.  
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Варто відзначити, що у грудні та на початку січня 2017/18 в. р. 

внаслідок значного підвищення температури повітря у рослин пшениці 

озимої простежувалося відновлення процесів життєдіяльності, що 

проявлялося в повільному розвитку кореневої системи та надземної частини. 

Агрометеорологічні умови зимового періоду досліджуваних років для 

озимих були цілком задовільні. Весна 2017 та 2019 рр. виявилася ранньою, 

стійкий перехід середньодобової температури повітря через 5 °С у бік 

підвищення відмічався на початку березня, а весна 2018 р., навпаки, була 

пізньою та короткою. 

Як свідчать спостереження, рослинам пшениці озимої властива 

неоднакова здатність щодо накопичення розчинних вуглеводів у різні за 

погодними умовами роки. Аналіз рослинних зразків показав, що серед років 

досліджень найбільша кількість цих речовин синтезувалася в осінній період 

2017 р. Зважаючи на те, що у вегетаційний період 2017/18 рр. у грудні та на 

початку січня була аномально тепла погода, рослини пшениці озимої 

тимчасово відновлювали вегетацію, що супроводжувалося посиленням 

дихання та інших процесів обміну речовин. Тому виникла необхідність 

з’ясувати вміст цукрі у рослинах, відібраних наприкінці першої декади січня, 

і порівняти одержані показники з кількістю вуглеводів на початку 

припинення осінньої вегетації.  

Встановлено, що на ділянках з чорним паром за період з 20 листопада 

2017 р. по 10 січня 2018 р. кількість розчинних вуглеводів (загальна сума 

моно- і дисахаридів) у вузлах кущіння рослин пшениці озимої сорту Ужинок 

зменшилася з 41,2 до 34,7 % (на 6,5 %), сорту Нива одеська – з 43,9 до 32,7 % 

(на 11,2 %), сорту Коханка – з 45,0 до 42,6 (лише на 2,4 %) [157].  

На час відновлення весняної вегетації вміст цукрів в рослинному 

організмі залежно від сорту змінювався у межах від 26,3 до 32,4 % з 

максимальними значеннями цього показника у сорту Коханка. З’ясовано, що 

починаючи з часу припинення осінньої вегетації і до другого строку відбору 

рослинних зразків (10 січня), найбільш інтенсивно вуглеводи витрачалися 
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рослинами сорту Нива одеська, а з 10 січня і до відновлення весняної 

вегетації – сортів Ужинок та Коханка. Найменші витрати цукрів впродовж 

зимового періоду 2017/18 в. р. були у вузлах кущіння рослин сорту Коханка 

(рис. 3.1). 

 

 

Рис 3.1 Динаміка розчинних вуглеводів у вегетаційний період 

2017/18 рр. у вузлах кущіння рослин пшениці озимої при вирощуванні по 

чорному пару, % на суху речовину. 

 

Встановлено, що у середньому за три роки досліджень рослини всіх 

сортів на час припинення осінньої вегетації відзначалися дещо більшим 

вмістом розчинних вуглеводів на ділянках з чорним паром, ніж після 

соняшнику. 

Так, кількість цукрів у листках та вузлах кущіння при вирощуванні 

пшениці озимої по пару залежно від сорту змінювалася у межах від 25,5 до 

27,1 та від 39,2 до 41,9 %, після соняшнику від 23,1 до 25,9 % та від 38,1 до 

39,0 % відповідно (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Вміст і витрати розчинних вуглеводів рослинами різних сортів пшениці 

озимої за період зимівлі, % на абсолютно суху речовину, 

2016/17–2018/19 рр. 

Попередник Сорт 

Припинення 

осінньої 

вегетації 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

Витрати 

за зимовий 

період 

У листках 

Чорний пар 

(фон – 

N30P60K30) 

Коханка 27,1 17,9 9,2 (33,9 %) 

Нива одеська 27,1 15,6 11,5 (42,4 %) 

Ужинок 25,5 14,3 11,2 (43,9 %) 

Соняшник 

(фон – 

N60P60K60) 

Коханка 25,2 18,0 7,2 (28,6 %) 

Нива одеська 25,9 15,9 10,0 (38,6 %) 

Ужинок 23,1 13,3 9,8 (42,4 %) 

У вузлах кущіння 

Чорний пар 

(фон – 

N30P60K30) 

Коханка 41,9 28,4 13,5 (32,2 %) 

Нива одеська 40,7 24,3 16,4 (40,3 %) 

Ужинок 39,2 22,2 17,0 (43,4 %) 

Соняшник 

(фон – 

N60P60K60) 

Коханка 38,4 25,9 12,5 (32,6 %) 

Нива одеська 38,1 25,2 12,9 (33,9 %) 

Ужинок 39,0 21,7 17,3 (44,4 %) 

 

Погодні умови в зимовий період у роки досліджень сприяли посиленій 

витраті розчинних вуглеводів в усіх частинах рослини. Причому, найбільш 

інтенсивне зменшення кількості цукрів відмічалося у рослин сортів Ужинок 

та Нива одеська.  

Так, по чорному пару витрати вуглеводів у листках відповідно 

становили 43,9 та 42,4 % від загальної кількості восени, після соняшнику – 

42,4 та 38,6 %. У вузлах кущіння рослин, які вирощувалися по чорному пару, 

значення аналогічних показників відповідно становили 43,4 і 40,3 %, після 

соняшнику – 44,4 та 33,9 % [158].  

Менше розчинних вуглеводів, у середньому за три роки досліджень, 

витрачалося під час перезимівлі рослин пшениці озимої сорту Коханка. На 

час відновлення весняної вегетації в тканинах рослин цього сорту відмічався 
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найбільший вміст цукрів (в листках 17,9 % по чорному пару та 18,0 % – після 

соняшнику, а у вузлах кущіння – 28,4 та 25,9 % відповідно).  

Витрати вуглеводів у листках від загальної кількості дорівнювали 

33,9 % по чорному пару та 28,6 % – після непарового попередника, у вузлах 

кущіння – 32,2 та 32,6 % відповідно. Економна витрата пластичних речовин 

зумовлювала краще та більш інтенсивне відростання рослин сорту Коханка 

ранньою весною та посилення процесів регенерації.  

 

3.3 Ріст і розвиток рослин різних сортів пшениці озимої впродовж 

весняної вегетації 

Ріст і розвиток рослин пшениці озимої значною мірою залежали від 

погодних умов та сортових особливостей. Для одержання високої 

врожайності цієї культури, у вегетаційний період рослини мають бути добре 

розкущеними і оптимально розвиненими, оскільки, як вважає ряд науковців, 

між цими показниками існує пряма залежність [95, 159, 160].  

Надто критичних умов для пшениці озимої впродовж зимового періоду 

в роки досліджень не спостерігалося. Аномально теплою виявилася погода у 

грудні 2017 р., в середньому за місяць середньодобова температура повітря 

перевищила кліматичну норму на 5,7 °С. Плюсові температури досягали 

позначки 10,7 °С. Рослини перебували у неглибокому зимовому спокої, мало 

місце часткове відновлення у них процесів життєдіяльності, але наприкінці 

першої декади січня ростові процеси призупинилися. У лютому 2017 та 

2019 рр. переважала дуже тепла, як для цієї пори року, погода, внаслідок чого 

рослини пшениці озимої відновили вегетацію на два – три тижні раніше 

звичайних строків: у 2017 р. – першого, а в 2019 р. – п’ятого березня. В 

2018 р. у березні переважала холодна, аномально волога погода; мінімальна 

температура повітря в нічні години досягала позначки майже -16 °С, а опади 

за місяць (у вигляді мокрого снігу та дощу) перевищили норму в 4 рази. 

Відновлення вегетації цього року відмічалося 31 березня. 
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Малосприятлива для вегетації рослин аномально холодна із 

заморозками погода була на початку квітня 2017 р., але згодом потепліло і 

ріст та розвиток рослин пшениці озимої відновився. Травень 2017 р. був 

прохолодним з пізніми заморозками та дефіцитом опадів. У 2018 р. у квітні і 

травні мали місце підвищений температурний режим і відсутність достатньої 

кількості опадів, що негативно позначилося на продуктивності рослин. 

Високі температурні показники повітря та ґрунту в червні 2017 та 

2019 рр. призвели до втрати рослинами тургору і передчасного відмирання 

листків не тільки нижнього ярусу, але й двох верхніх, особливо у посівах 

озимини після соняшнику.  

У результаті відбору та аналізу зразків рослин пшениці озимої було 

виявлено, що на час відновлення весняної вегетації середня висота рослин по 

чорному пару залежно від сорту в 2017–2019 рр. становила 15,9–17,5 см, 

кількість стебел на одну рослину – 3,3–3,5 шт., а листків – 8,2–8,9 шт., при 

цьому площа листкової поверхні змінювалася від 20,3 до 24,8 см
2
, а 

абсолютно суха маса 100 рослин – від 27,8 до 31,2 г (табл. 3.3).  

Після соняшнику середня висота рослин пшениці озимої на цей період 

варіювала в межах 11,9–13,7 см, кількість стебел – 2,8–3,2 шт., листків –   

5,6–6,5 шт. [161]. Площа листкової поверхні рослин після непарового 

попередника, як і інші показники, була меншою, ніж по пару, і становила від 

9,4 до 10,6 см
2
, меншою виявилась і абсолютно суха маса 100 рослин – 

залежно від сорту її значення змінювалися від 8,9 до 12,5 г (табл. 3.4). 

За біометричними показниками рослин пшениці озимої у фазі виходу в 

трубку та колосіння також були відмінності залежно від попередника, але за 

середньою кількістю стебел, листків на одну рослину не у всіх випадках 

простежувалася перевага цих показників по чорному пару порівняно з 

посівами після соняшнику. 

Середня висота рослин пшениці озимої сорту Ужинок у фазі виходу в 

трубку за вирощування по чорному пару становила 41,6 см; Нива одеська – 

45,6; Коханка – 42,8 см; після соняшнику відповідно до сортів значення 
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цього показника дорівнювали 35,6; 35,5 та 34,8 см. У фазі колосіння висота 

рослин по чорному пару варіювала в межах 78,5–84,9, а після непарового 

попередника – 68,3–71,8 см.  

Таблиця 3.3 

Стан рослин різних сортів пшениці озимої впродовж весняної вегетації по 

чорному пару, 2017–2019 рр. 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість на одну 

рослину, шт. 

Площа листкової 

поверхні 

Абсолютно суха 

маса 

стебел листків 

на одну 

рослину, 

см
2 

тис. 

м
2
/га 

100 

рослин, 

г 

г/м
2 

Відновлення весняної вегетації 

Ужинок 15,9 3,5 8,6 22,1 10,9 27,8 136,7 

Нива одеська 17,5 3,4 8,9 24,8 12,3 31,2 155,2 

Коханка 16,5 3,3 8,2 20,3 9,9 28,1 137,6 

Вихід у трубку 

Ужинок 41,6 4,7 14,1 98,3 28,9 102,7 302,1 

Нива одеська 45,6 3,3 9,2 85,0 25,7 92,2 278,9 

Коханка 42,8 3,9 12,1 94,0 27,1 100,2 289,2 

Колосіння 

Ужинок 78,5 2,8 8,9 100,6 26,7 322,5 854,6 

Нива одеська 84,9 2,3 6,8 86,5 24,2 273,3 765,5 

Коханка 80,9 2,4 7,1 87,4 22,4 320,0 820,5 

 

Слід відмітити, що у посівах як по чорному пару, так і після 

соняшнику, у фази виходу в трубку та колосіння рослини сорту Нива одеська 

були вищими, порівняно з іншими сортами. 

За результатами досліджень при вирощуванні пшениці озимої по 

чорному пару площа листкової поверхні однієї рослини залежно від сорту у 

фазі виходу в трубку становила 85,0–98,3 см
2
, абсолютно суха маса 100 

рослин – 92,2–102,7 г. Після соняшнику аналогічні показники змінювалися 

відповідно в межах 49,1–56,2 см
2  

та 63,0–71,7 г. У фазу колосіння по 

чорному пару площа листкової поверхні варіювала у межах від 86,5 до 

100,6 см
2
, а маса 100 рослин – від 273,3 до 322,5 г. Після непарового 



79 
 

попередника значення цих показників в дану фазу відповідно становили 

66,4–71,3 см
2
 та 253,8–264,8 г.  

Таблиця 3.4 

Стан рослин різних сортів пшениці озимої впродовж весняної вегетації після 

соняшнику, 2017–2019 рр. 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість на одну 

рослину, шт. 

Площа листкової 

поверхні 

Абсолютно 

суха маса 

стебел листків 

на одну 

рослину, 

см
2 

тис. 

м
2
/га 

100 

рослин, 

г 

г/м
2 

Відновлення весняної вегетації 

Ужинок 11,9 3,2 6,5 10,6 5,0 11,0 51,7 

Нива одеська 13,7 2,8 5,7 9,4 4,4 8,9 42,0 

Коханка 13,5 3,0 5,6 9,6 4,5 12,5 58,6 

Вихід у трубку 

Ужинок 35,6 3,0 7,9 49,1 13,2 63,0 169,5 

Нива одеська 35,5 3,4 9,4 54,0 15,7 71,3 206,8 

Коханка 34,8 3,6 10,4 56,2 14,6 71,7 185,6 

Колосіння 

Ужинок 69,2 2,2 6,4 66,4 15,7 253,8 599,5 

Нива одеська 71,8 2,2 6,3 71,3 17,6 264,8 652,7 

Коханка 68,3 1,9 6,2 69,3 17,3 261,2 653,5 

 

У посівах пшениці озимої сорту Ужинок по пару, у фазу виходу в 

трубку кількість стебел на одну рослину порівняно з іншими сортами була 

найбільшою – 4,7 шт., тому відповідно більшими виявилися й значення 

інших показників, таких як кількість листків, площа листкової поверхні та 

абсолютно суха маса 100 рослин – відповідно 14,1 шт., 98,3 см
2
 та 102,7 г. 

Аналогічні закономірності спостерігалися і у фазі колосіння. А після 

соняшнику такої переваги рослин сорту Ужинок над іншими досліджуваними 

сортами у вищезазначені фази розвитку не простежувалося. 

Аналізуючи результати досліджень було встановлено, що упродовж 

весняної вегетації густота стояння рослин на варіантах з чорним паром була 

більшою, порівняно з посівами після соняшнику. Так, на час відновлення 

весняної вегетації значення цього показника по пару залежно від сорту, в 
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середньому, змінювалися у межах від 489,6 до 497,5 шт./м
2
, а після 

непарового попередника – від 468,7 до 471,6 шт./м
2
. По мірі подальшого 

росту та розвитку рослин пшениці озимої густота стеблостою зменшувалася, 

але закономірність між попередниками зберігалася.  

Враховуючи густоту стояння рослин, були визначені у різних варіантах 

досліду і такі показники, як площа листкової поверхні та абсолютно суха 

маса рослин у розрахунку на одиницю площі посіву. При вирощуванні 

пшениці озимої по чорному пару, на час відновлення весняної вегетації 

площа листків рослин залежно від сорту коливалася у межах 9,9–12,3 тис. 

м
2
/га, у фазі виходу в трубку – 25,7–28,9, а у фазі колосіння – 22,4–26,7 тис. 

м
2
/га. Після соняшнику значення цих показників у сортів були меншими 

відповідно до фаз розвитку на 5,4–7,9; 10,0–15,7 та 5,1–11,0 тис. м
2
/га. 

У посівах по чорному пару рослини пшениці озимої формували значно 

більшу надземну вегетативну масу. Так, на час відновлення весняної 

вегетації абсолютно суха маса рослин із розрахунку на 1 м
2 
залежно від сорту 

становила 136,7–155,2 г, у фазі виходу в трубку вона збільшувалася до 278,9–

302,1 г, а у фазі колосіння досягала 765,5–854,6 г. Після непарового 

попередника відповідно фазам розвитку рослин їх маса змінювалася у межах 

42,0–58,6; 169,5–206,8 та 599,5–653,5 г/м
2
.  

Слід відмітити, що в роки досліджень середня висота рослин пшениці 

озимої в досліді як морфо-генетичний показник мала свої відмінності по 

сортах, також залежала від впливу попередника, погодних умов під час 

вегетації та рівня мінерального живлення. У фазі колосіння на контрольних 

варіантах при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару значення цього 

показника, у середньому за три роки, були залежно від сорту в межах 78,5–

84,9 см, після соняшнику – 68,3–69,2 см (табл. 3.5). 

Розбіжності між варіантами підживлень щодо висоти рослин у різних 

сортів пшениці озимої в посівах по чорному пару були незначними і 

становили для сорту Коханка 83,8–84,5 см, для сорту Нива одеська – 88,8–

89,6, а для сорту Ужинок – 82,1–82,7 см. Після соняшнику висота рослин 
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пшениці озимої сорту Коханка залежно від виду добрив, які застосовували 

для підживлень у два прийоми, була в межах 70,7–71,7 см, сорту Нива 

одеська – 74,7–75,4, а сорту Ужинок – 72,4–72,7 см. 

Таблиця 3.5 

Вплив попередників та рівня мінерального живлення на біометричні 

показники рослин пшениці озимої у фазі колосіння, 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 

(фактор С) 

Висота рослин, 

см 

Кількість на одну рослину, шт. 

стебел листків 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Попередник – чорний пар (фактор А) 

Фон – N30Р60К30 

(контроль) 
80,9 84,9 78,5 2,4 2,3 2,8 7,1 6,8 8,9 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

аміачна селітра 

84,5 89,6 82,6 2,6 2,5 2,9 8,2 7,3 9,2 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, КАС 

83,8 88,8 82,1 2,7 2,8 3,0 8,0 7,2 9,1 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

сульфат амонію 

84,3 89,4 82,7 2,5 2,5 2,7 8,1 7,4 9,3 

Попередник – соняшник (фактор А) 

Фон – N60Р60К60 

(контроль) 
68,3 71,8 69,2 1,9 2,2 2,2 6,2 6,3 6,4 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

аміачна селітра 

71,7 75,4 72,7 2,1 2,5 2,4 7,0 6,8 7,0 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, КАС 

70,7 74,7 72,4 2,2 2,6 2,5 7,4 7,0 7,2 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

сульфат амонію 

71,6 75,3 72,6 2,1 2,4 2,3 7,2 7,1 7,0 

Примітка: сорти пшениці озимої  (фактор В) – 1* – Коханка; 2* – Нива одеська; 

3* – Ужинок 

 

Середня кількість стебел та листків на одну рослину у пшениці озимої 

зростала у варіантах з азотними підживленнями відносно контролю як за 
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вирощування по чорному пару, так і після соняшнику. У посівах по чорному 

пару кількість стебел у варіанті без азотних підживлень змінювалася залежно 

від сортів від 2,3 до 2,8 шт. на одну рослину, після соняшнику – від 1,9 до 

2,2 шт. За азотних підживлень число стебел у сортів пшениці озимої 

збільшувалося відповідно до попередника на 2,5–3,0 та 2,1–2,6 шт. При 

вирощуванні пшениці озимої по пару більше їх формувалося у сорту 

Ужинок, після соняшнику – у сорту Нива одеська. 

На фоні передпосівного внесення добрива середня кількість листків у 

посівах по чорному пару становила залежно від сортів 6,8–8,9 шт. 

Проведення азотних підживлень сприяло збільшенню цієї кількості у сорту 

пшениці озимої Коханка на 0,9–1,1 шт. на одну рослину (з 7,1 у контролі до 

8,0–8,2 шт.); у сорту Нива одеська – на 0,4–0,6 шт. (з 6,8 до 7,2–7,4 шт.), а у 

сорту Ужинок – на 0,2–0,5 шт. (з 8,9 до 9,3 шт.). При вирощуванні пшениці 

озимої після соняшнику значення цього показника були меншими, ніж у 

посівах по чорному пару та становили у варіанті без азотних підживлень 

залежно від сортів 6,2–6,4 шт. на одну рослину, а у варіантах з 

підживленнями середня кількість листків зростала до 7,0–7,4 шт. 

Аналізуючи отримані дані стосовно площі листкової поверхні рослин 

пшениці озимої та маси 100 сухих рослин, було встановлено, що вплив на ці 

показники мали всі фактори (попередники, сорти та азотні підживлення), які 

досліджували (табл. 3.6). Адже, за даними ряду вчених, весняне підживлення 

посівів азотними добривами – найбільш важливий агрозахід, що впливає на 

ріст і розвиток рослин пшениці озимої та визначає рівень урожайності і 

якості зерна озимих зернових культур [97, 100, 129]. 

Встановлено, що найменша площа листків на одну рослину після обох 

попередників формувалася на контрольних варіантах, де проводили лише 

фонове удобрення. При сівбі пшениці озимої по чорному пару середня площа 

листків на одну рослину у сорту Коханка становила 87,4 см
2
, Нива одеська – 

86,5, а Ужинок –100,6 см
2
. Аналогічні показники після соняшнику були 

помітно меншими та складали відповідно до сортів 69,3; 71,3 та 66,6 см
2
.
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Таблиця 3.6 

Вплив попередників та рівня мінерального живлення на площу листкової поверхні та масу 100 рослин пшениці озимої 

у фазі колосіння, 2017–2019 рр. 

Попе- 

редник 

(фактор А) 

Азотні підживлення 

(фактор С) 

Площа листкової поверхні на 

одну рослину, см
2 Середнє 

Абсолютно суха маса 100 

рослин, г 
Середнє 

1* 2* 3*  1* 2* 3*  

Чорний пар 
 

Фон – N30Р60К30 (контроль) 87,4 86,5 100,6 91,5 320,0 273,4 322,5 305,3 

Фон+N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази весняного 
кущіння рослин, аміачна 

селітра 

113,4 107,3 122,7 114,5 387,9 331,5 389,2 369,5 

Фон+N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази кущіння 
рослин, КАС 

104,0 99,2 119,7 107,6 390,9 341,2 392,0 374,7 

Фон+N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази кущіння 
рослин, сульфат амонію 

112,3 106,6 117,7 112,2 385,9 347,3 384,5 372,6 

Соняшник 
 

Фон – N60Р60К60 (контроль) 69,3 71,3 66,4 69,0 261,2 264,8 253,8 260,0 

Фон+N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази кущіння 
рослин, аміачна селітра 

88,7 84,5 82,2 85,1 313,4 321,2 310,1 314,9 

Фон + N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази кущіння 
рослин, КАС 

79,6 79,7 78,1 79,1 319,1 306,7 289,6 305,1 

Фон+N30  по МТГ + N30 

наприкінці фази кущіння 
рослин, сульфат амонію 

80,6 81,3 80,1 80,7 326,7 310,9 304,4 314,0 

Примітка: сорти пшениці озимої (фактор В) – 1* – Коханка, 2* – Нива одеська, 3* – Ужинок
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Підживлення азотними добривами у два прийоми (по мерзлоталому 

ґрунту та наприкінці фази кущіння рослин) сприяло збільшенню цього 

показника у посівах по чорному пару у сорту Коханка на 16,6–26,0 см
2
, у 

сорту Нива одеська – на 12,7–20,8, а в сорту Ужинок – на 17,1–22,1 см
2
. Після 

соняшнику такі прирости від дії азотних добрив залежно від їх виду 

становили відповідно до сортів 10,3–19,4; 8,4–13,2 та 11,7–15,8 см
2
. 

Подібні закономірності спостерігали і щодо маси 100 рослин пшениці 

озимої на суху вагу, а саме значення цього показника були вищими у всіх 

варіантах досліду у посівах по чорному пару порівняно з непаровим 

попередником; проведення азотних підживлень сприяло утворенню більшої 

вегетативної маси рослин та не відмічали значної переваги якогось із видів 

азотних добрив щодо їх впливу на наростання маси рослин. 

При вирощуванні пшениці озимої по чорному пару вищими значення 

цього показника були у сортів пшениці озимої Коханка та Ужинок 

(відповідно 320,0–390,9 та 322,5–392,0 г), нижчими – у сорту Нива одеська, а 

саме 273,4–347,3 г. Після соняшнику різниця між сортами за цим показником 

нівелювалася. У сорту Коханка залежно від варіанту живлення маса 100 

рослин була у межах 261,2–326,7 г, у сорту Нива одеська – 264,8–321,2, а у 

сорту Ужинок – 253,8–310,1 г. 

У середньому по сортах застосування у якості азотного добрива 

аміачної селітри для весняних підживлень у посівах по чорному пару 

сприяло зростанню листкової поверхні рослин на 20,1 %, КАС-32 – на 15,0, а 

сульфату амонію – на 18,4 %. Після соняшнику відповідно до виду добрива 

таке зростання становило 18,9; 12,8 та 14,5 %.  

Абсолютно суха маса 100 рослин при вирощуванні пшениці озимої по 

чорному пару збільшувалася залежно від виду азотного добрива у 

підживлення на 17,4–18,5 %, після соняшнику – на 14,8–17,4 %. 

Отримані результати досліду за розділом 3 висвітлені автором в 

публікаціях у наукових журналах та збірниках [143, 157, 158, 161]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ПІД ВПЛИВОМ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА АЗОТНИХ 

ПІДЖИВЛЕНЬ 

Урожайність пшениці озимої – це кількість зерна, отриманого з одного 

гектара в результаті життєдіяльності певної сукупності рослин, яка залежить 

від ступеня засвоєння поживних речовин і води з ґрунту та синтезу 

органічних речовин під дією сонячної енергії.  

В останні роки окрім зміни кліматичних умов, на жаль, знижується й 

забезпеченість ґрунтів доступними елементами живлення, що не дозволяє без 

застосування добрив отримувати сталу врожайність та високу якість зерна. 

До того ж за оптимізації живлення послаблюється негативний вплив 

погодно-кліматичних умов на ріст і розвиток рослин та збільшується їх 

спроможність у формуванні сталої продуктивності [162, 163].  

За недостатнього азотного живлення зменшується інтенсивність 

кущіння, посилюється редукція потенційно продуктивних пагонів, колосків, 

знижується фертильність квіток, формується щупле зерно – все це 

призводить до зниження врожайності [164, 165].  

 

4.1 Структурні елементи врожайності пшениці залежно від 

сортових особливостей та умов вирощування 

Формування урожаю пшениці озимої відбувається за рахунок 

переважно чотирьох основних елементів структури: кількості продуктивних 

рослин на одиниці площі, числа продуктивних колосків на рослині, числа 

зерен у колосі та маси 1000 зерен. Збільшення кожного елементу структури 

врожаю зумовлює підвищення загального врожаю [166, 167]. Значно 

впливають на величину структурних показників погодні умови під час 

вегетації озимих колосових культур, особливо, при формуванні, наливу та 

дозріванні зерна. 
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Густота продуктивного стеблостою – один з найважливіших показників 

структури врожаю, яка, в свою чергу, може змінюватися під дією прийомів 

технології та біологічних особливостей сорту [168–170]. 

Озерненість колосу залежить від двох показників – кількості колосків у 

колосі і кількості зерен у колоску та формується під впливом 

метеорологічних умов і агротехнічних заходів. Значний вплив на 

продуктивний процес мають азотні добрива. Підживлення весною у фазу 

кущіння посилює формування елементів продуктивності колосу, сприяє 

закладанню та зберіганню колосків. Збільшення густоти продуктивного 

стеблостою призводить до зменшення маси зерна з одного колосу, і навпаки. 

Показник маса 1000 зерен важливий не тільки при аналізі структури 

врожаю. Він використовується також при визначенні якості зерна та 

встановленні норми висіву. Маса 1000 зерен – видовий показник, значною 

мірою залежить від сорту та умов формування насіння. 

У результаті проведених досліджень було виявлено, що на структурні 

елементи продуктивності рослин пшениці озимої впливали як погодні умови, 

так і досліджувані фактори в досліді. Як відомо чорний пар був і залишається 

одним із кращих попередників для озимини, що позитивно відображається на 

рості та продуктивності рослин. Застосування в досліді варіантів 

підживлення, а також індивідуальна реакція сортів по-різному впливали на 

показники структури рослин. Так, у середньому за роки досліджень, найвища 

продуктивність стеблостою була у варіанті, де застосовували N30  по МТҐ + 

N30  наприкінці фази кущіння рослин КАС-32 у сорту Нива одеська, де 

нараховувалось 612 продуктивних стебел на 1 м
2
. Слід відмітити, що цей 

сорт пшениці озимої добре реагував і на інші варіанти мінерального 

підживлення, зберігаючи найвищі показники продуктивності стебел, де їх 

кількість змінювалася у межах 557 шт./м
2
 на фоні без підживлень і 599–

606 шт./м
2
 – за внесення різних видів азотних добрив у два строки (по МТҐ та 

наприкінці фази кущіння рослин локально (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Структурні елементи врожайності сортів пшениці озимої залежно від азотних підживлень 

по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 

Продуктивний 

стеблостій, 

шт./м
2
 

Кількість зерен в 

колосі, шт. 

Маса 1000 зерен, 

г  

Вага зерен з 

колосу, г 

Біологічна 

урожайність, г/м
2
 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N30Р60К30 (контроль) 509 557 539 30,3 30,7 29,1 38,9 36,3 37,8 1,18 1,11 1,10 600,5 618,5 592,9 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

аміачна селітра 

539 599 564 32,9 32,8 32,8 37,4 35,1 36,3 1,23 1,15 1,19 663,0 688,9 671,2 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

КАС-32 

552 612 581 33,4 32,9 32,6 37,8 34,7 35,9 1,26 1,14 1,17 695,5 697,7 679,8 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

сульфат амонію 

541 606 566 32,7 32,8 32,5 37,5 35,1 36,3 1,23 1,15 1,18 665,4 684,8 667,8 

Середнє 535 594 563 32,3 32,3 31,8 37,9 35,3 36,6 1,23 1,14 1,16 656,1 672,5 652,9 

Примітка: сорти – 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 
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Сорт пшениці озимої Ужинок досить добре реагував на внесення N30  

по МТҐ + N30  наприкінці фази кущіння рослин всіх видів добрив, де кількість 

продуктивних стебел була на рівні 564–581 шт./м
2
; на контрольному варіанті 

(без підживлень) цей показник був найменшим і становив 539 шт./м
2
. 

Найнижча стеблова продуктивність у варіанті без добрив була зафіксована у 

сорту Коханка – 509 шт./м
2
. Слід відмітити, що найкраще цей сорт реагував 

на внесення N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази кущіння рослин КАС-32, де 

кількість продуктивних стебел досягала позначки 552 шт./м
2
.  

Не менш важливим показником вважається і кількість зерен у колосі. У 

результаті досліджень встановлена тенденція та незначна розбіжність цього 

показника як по варіантах добрив, так і між сортами. Дещо менша кількість 

зерен у колосі, незалежно від сорту, спостерігалась на фоні без підживлень 

(контроль) і становила, в середньому за роки досліджень, 29,1–30,7 шт. На 

мінеральних фонах у сорту Коханка цей показник був у межах 32,7–33,4 шт. 

Розбіжностей між варіантами підживлення у сорту Нива одеська майже не 

було, адже показники мали рівноцінні значення, в межах 32,8–32,9 шт. Сорт 

пшениці озимої Ужинок мав також наближені значення цього показника на 

фоні мінерального удобрення – 32,5–32,8 шт.  

Одним із визначальних структурних показників врожайності пшениці 

озимої вважається маса 1000 зерен, що відображає виповненість насіння та 

його оцінку. Отримані дані свідчать про більші значення цього показника на 

варіантах без підживлення (контроль), серед сортів перевагу відмічали у 

сорту Коханка, де маса 1000 зерен становила 38,9 г, дещо меншу масу мав 

сорт Ужинок – 37,8 г, і найменша на цьому фоні була у сорту Нива одеська – 

36,3 г. Більша маса 1000 зерен на варіанті без підживлення пояснюється, на 

наш погляд, кращими умовами наливу зерна, тобто зменшення кількості 

продуктивних стебел дає можливість сформувати більш повноцінне зерно за 

рахунок більшої площі живлення рослин пшениці озимої та достатньої 

кількості вологи. 
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Що стосується варіантів з мінеральним підживленням, то слід 

відмітити загальну тенденцію, незалежно від сорту, до зниження цього 

показника порівняно контролем. Однак, деякі відмінності між сортами були 

помічені. Так, найнижчі показники на варіантах з підживленнями були у 

сорту пшениці озимої Нива одеська, де маса 1000 зерен залежно від виду 

азотного добрива змінювалася у межах 34,7–35,1 г. Дещо вища маса цієї 

кількості зерен була у сорту Коханка – 37,4–37,8 г залежно від варіантів 

досліду. Схожа маса 1000 зерен сформувалася у сорту Ужинок – 35,9–36,3 г. 

Зменшення маси 1000 зерен у варіантах з мінеральним підживленням 

пояснюється більшою кількістю продуктивних стебел на одиницю площі, 

затіненням та конкуренцією за фактори життя між рослинами.  

Слід відмітити, що вага зерен з колосу також залежала як від факторів 

впливу, що склалися в період досліджень, так і від продуктивності 

стеблостою посівів. Простежувалась закономірність, яка полягала в тому, що 

при збільшенні продуктивності (щільності) стеблостою знижувалась вага 

зерен з колосу, незалежно від сортової реакції рослин. Найбільшу вагу зерна 

з колосу отримано у сорту пшениці озимої Коханка на варіанті підживлення,  

де застосовували N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння рослин КАС-32 

– 1,26 г. У посівах цього сорту у варіантах, де вносились N30 по МТҐ + N30 

наприкінці фази кущіння інші види добрив, а саме аміачна селітра та сульфат 

амонію, були отримані однакові показники – 1,23 г. Найменшу вагу отримано 

на контролі (без підживлення) – 1,18 г. Менше на зміну ваги зерна з одного 

колосу реагував сорт Нива одеська, показники якого на варіантах з 

підживленнями становили 1,14–1,15 г та на контролі – 1,11 г. Схожа 

закономірність збереглась і у сорту Ужинок, де показники у варіантах з 

азотними підживленнями були дещо вищими – 1,17–1,19 г. 

Найвища біологічна урожайність (697,7 г/м
2
) сформувалася у сорту 

Нива одеська на ділянці, де вносили N30 по МТҐ + N30 наприкінці фази 

кущіння рослин КАС-32. Слід відмітити, що у посівах по чорному пару і на 

інших варіантах досліду відмічали перевагу цього сорту над іншими. У 
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сортів пшениці озимої Коханка та Ужинок сформувалася нижча біологічна 

врожайність, ніж у сорту Нива одеська, і її показники не надто відрізнялися 

один від одного. Найменший рівень біологічної врожайності був у 

контрольних варіантах досліду (без підживлення) та становив залежно від 

сортів 592,9–618,5 г/м
2
, з найменшим показником у сорту пшениці озимої 

Ужинок, а найбільшим – у сорту Нива одеська. 

Аналізуючи отримані трирічні дані щодо структурних показників 

врожайності пшениці озимої після попередника соняшник, слід відмітити 

суттєве зниження продуктивності рослин пшениці озимої порівняно з 

посівами по чорному пару. Внесені в досліді азотні підживлення озимини 

значно покращували стан посівів, була помітна швидка реакція рослин на 

внесення мінеральних добрив, що зумовлено нижчим агрофоном після 

гіршого за своїм агрономічним значенням попередника. 

Продуктивний стеблостій на контролі (без підживлень) залежно від 

сорту пшениці озимої перебував у межах 310–346 шт./м
2
. На ділянках, де 

застосовували мінеральні добрива, зафіксовано помітне покращення стану 

рослин та збільшення продуктивності стеблостою, найкраще реагував на 

внесення азотних добрив сорт пшениці озимої Нива одеська, де кількість 

продуктивних стебел залежно від варіантів підживлення змінювалась від 416 

до 427 шт./м
2
. Нижчі показники кількості продуктивних стебел на одиницю 

площі у варіантах з підживленнями отримано у сорту Ужинок – 361–385 

шт./м
2
. Середні значення продуктивних стебел на цих варіантах спостерігали 

у сорту пшениці озимої Коханка, показники якого залежно від 

застосовуваного виду азотного добрива становили від 399 до 415 шт./м
2
 

(табл. 4.2).  

Розбіжність серед сортів та варіантів підживлення щодо кількості зерен 

в колосі була незначною, найменша кількість зерен  в колосі була у варіанті 

без підживлення і становила 29,5–30,4 шт. залежно від сорту. Проведення 

азотних підживлень сприяло збільшенню цього показника по всіх сортах, що 

досліджувалися. 
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Таблиця 4.2 

Структурні елементи врожайності сортів пшениці озимої залежно від азотних підживлень 

після соняшнику, 2017–2019 рр. 

Варіант підживлення 

Продуктивний 

стеблостій, шт. 

Кількість зерен в 

колосі, шт. 

Маса 1000 зерен, 

г  

Вага зерен з 

колосу, г 

Біологічна 

урожайність, г/м
2 

 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N60Р60К60 (контроль) 335 346 310 29,9 30,4 29,5 39,5 37,2 38,6 1,18 1,13 1,14 395,3 391,0 353,1 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

аміачна селітра 

399 419 361 31,3 32,2 33,7 39,0 36,0 37,1 1,22 1,16 1,25 486,1 476,9 451,1 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

КАС-32 

415 427 385 31,8 33,0 32,0 38,7 35,8 37,2 1,23 1,18 1,19 510,5 503,9 458,2 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази кущіння рослин, 

сульфат амонію 

403 416 373 31,7 33,4 32,2 38,8 35,6 37,3 1,23 1,19 1,20 495,7 483,6 447,6 

Середнє  388 402 357 31,2 32,3 31,9 39,0 36,2 37,6 1,22 1,17 1,20 471,9 463,9 427,5 

Примітка: сорти – 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок
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У сорту пшениці озимої Нива одеська найбільшу кількість зерен у 

колосі (33,4 шт.) відмічали на варіанті з підживленнями азотним добривом  

сульфат амонію (N30 по МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння); за використання 

для аналогічного удобрення посівів КАС-32 значення цього показника 

відповідало 33,0 шт., а внесення у ці строки аміачної селітри – 32,2 шт. 

Досить непогані дані щодо кількості зерен в колосі отримані у 

варіантах з підживленнями у сорту Ужинок (32,0–33,7 шт.). Найменше зерен 

у колосі на варіантах з підживленнями формувалося у сорту пшениці озимої 

Коханка, залежно від виду азотного добрива – 31,3–31,7 шт. 

Маса 1000 зерен, у середньому по роках, формувалася найвищою у всіх 

сортів пшениці озимої у варіанті, де обмежилися лише передпосівним 

удобренням посівів (залежно від сорту вона змінювалась у межах 37,2–39,5 г 

з мінімальним значенням у сорту Нива одеська та максимальним – у сорту 

Коханка). У разі застосування різних видів азотних добрив по МТҐ та 

наприкінці фази кущіння рослин локально значення цього показника 

змінювалися у сорту Коханка в межах 38,7–39,0 г, у сорту Ужинок – 37,1–

37,3 г та найменшими були у сорту пшениці озимої Нива одеська – залежно 

від варіантів підживлень становили від 35,6 до 36,0 г. 

Взагалі, найбільшу масу 1000 зерен після непарового попередника, у 

середньому за роки досліджень, сформував сорт Коханка, перевищуючи 

значення цього показника у сорту Нива одеська залежно від варіантів досліду 

на 6,2–9,0 % відповідно.  

Вага зерна з колосу сортів пшениці озимої залежала від кількості зерен 

в колосі та маси 1000 зерен, сорт Коханка за цим показником займав 

лідируючи позиції, сформувавши, в середньому за роки досліджень, залежно 

від варіанту досліду 1,18–1,26 г при вирощуванні по чорному пару та 1,18–

1,23 г – після соняшнику. Найменшими значення цього показника були у 

сорту Нива одеська та відповідно до попередників становили 1,11–1,15 та 

1,13–1,19 г, що насамперед пояснюється найнижчою масою 1000 зерен у 

цього сорту. Слід додати, що незважаючи на більшу масу 1000 зерен у всіх 
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сортів на контрольних варіантах досліду (без підживлень), вага зерен з 

колосу на цих ділянках після обох попередників була нижчою, що 

пояснюється меншою кількістю зерен у колосі.  

Отримана біологічна урожайність після попередника соняшник 

засвідчила перевагу сорту Коханка – 510,5 г/м
2
 у варіанті, де застосовували 

N30 по МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння КАС-32. Внесення у якості 

підживлення азотних добрив аміачна селітра та сульфат амонію забезпечили 

урожайність на рівні 486,1–495,7 г/м
2
 у цього сорту. Біологічна урожайність 

сорту Ужинок у досліді виявилась найменшою і перебувала в межах 447,6–

451,1 г/м
2
 залежно від варіанту підживлення. Дещо вищою порівняно з 

сортом Ужинок урожайність пшениці озимої була у сорту Нива одеська, яка 

склала, залежно від варіанту застосування азотних добрив, 476,9–503,9 г/м
2
. 

Найнижчий біологічний урожай отримано на контролі, де азотні підживлення 

не проводили; у сорту Коханка значення цього показника дорівнювало 395,3, 

Нива одеська – 391,0 та Ужинок – 353,1 г/м
2
. 

Найвищі показники продуктивного стеблостою та біологічної 

врожайності після двох попередників отримано за внесення КАС-32 (N30 по 

мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння рослин).  

 

4.2 Вплив попередників, строків внесення та виду азотних добрив 

на формування урожайності різних сортів пшениці озимої  

 

Урожай та якість пшениці озимої визначається багатьма чинниками: 

кліматичними, ґрунтовими, а також сортом, попередником, рівнем 

мінерального живлення. У рослині закладені генетично потенційні 

можливості самовідтворення, але для їх реалізації повинні скластися всі 

умови для вегетації. При забезпеченні необхідних умов росту та розвитку 

рослин можливо формувати кількісні і якісні показники продуктивності 

пшениці озимої за рахунок оптимізації параметрів різних елементів 

структури врожаю. Сучасні високоінтенсивні сорти пшениці озимої суттєво 
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відрізняються від попередніх потенційною продуктивністю [171]. Питання 

взаємозв’язку урожайності, якості зерна та рівня мінерального живлення 

глибоко вивчали у 60–80 рр. минулого століття [172, 173]. 

У роки досліджень склалися порівняно сприятливі умови для 

формування врожайності пшениці озимої, але упродовж вегетації рослин 

кожного року, як зазначено у попередніх розділах, відмічали свої 

особливості, які тим чи іншим чином впливали на ріст та розвиток пшениці 

озимої, елементи структури врожаю, якість зерна. Аналіз отриманих даних 

показав, що вищий рівень врожайності пшениці озимої було отримано в 2017 

та 2019 рр. В умовах 2019 р., незважаючи на те, що маса 1000 зерен через 

дуже жарку погоду у червні була меншою, порівняно з іншими роками, 

урожайність була найвищою завдяки формуванню кращої густоти 

продуктивного стеблостою. В умовах 2017 р. кількість продуктивних стебел 

на одиницю площі була меншою, порівняно 2019 р., але серед років 

досліджень у пшениці озимої сформувалося найкрупніше зерно. В 2018 р. 

причиною зниження врожайності пшениці озимої були несприятливі умови 

по вологозабезпеченню весняного періоду вегетації рослин. Так, протягом 

квітня і травня було отримано опадів значно менше від норми, а ріст та 

розвиток рослин цього року проходив в основному завдяки запасам 

продуктивної вологи, що були накопичені у зимовий період та в березні. 

Взагалі, при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару рівень 

врожайності в усі роки досліджень перевищував аналогічний показник у разі 

використання в якості попередника соняшнику. Після обох попередників 

урожайність залежала від сортових особливостей, удобрення посівів. За 

отриманими даними у контрольних варіантах, де використовували лише 

передпосівне внесення мінеральних добрив – фон (по чорному пару у 

передпосівну культивацію N30P60K30, після соняшнику – N60P60K60), рівень 

врожайності у всі роки досліджень був найнижчий, та більш ефективними 

були азотні підживлення в осінній та весняний періоди вегетації при 

вирощуванні пшениці озимої після соняшнику (табл. 4.3, 4.4).  
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Таблиця 4.3 

Вплив азотних підживлень на формування урожайності пшениці озимої при вирощуванні 

по чорному пару в різні за погодними умовами роки, т/га 

Азотні підживлення 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N30Р60К30  (контроль) 5,67 5,79 5,62 4,97 5,14 4,90 5,86 6,08 5,81 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, аміачна селітра 5,97 6,25 5,96 5,34 5,57 5,30 6,30 6,45 6,28 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, КАС-32 6,13 6,34 6,05 5,43 5,64 5,41 6,32 6,53 6,32 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, сульфат амонію 6,09 6,18 5,95 5,35 5,56 5,29 6,29 6,44 6,27 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, аміачна селітра 6,17 6,35 6,04 5,51 5,77 5,42 6,35 6,57 6,44 

Фон + N30  ранньою весною по МТГ, КАС-32 6,24 6,40 6,08 5,57 5,83 5,46 6,40 6,61 6,48 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, сульфат амонію 6,13 6,24 6,02 5,45 5,72 5,31 6,30 6,52 6,36 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, аміачна селітра 
6,40 6,45 6,37 5,97 6,14 5,88 6,60 6,76 6,53 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, КАС-32 
6,49 6,51 6,44 6,00 6,17 5,93 6,65 6,83 6,61 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, сульфат амонію 
6,36 6,40 6,36 5,95 6,10 5,84 6,53 6,70 6,52 

Середнє  6,17 6,29 6,09 5,55 5,77 5,49 6,36 6,55 6,36 

НІР 05, т/га 0,16 0,17 0,15 0,14 0,16 0,13 0,16 0,17 0,15 

Примітка: сорти: 1* – Коханка; 2* – Нива одеська; 3* – Ужинок 
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Таблиця 4.4 

Вплив азотних підживлень на формування урожайності пшениці озимої при вирощуванні 

після соняшнику в різні за погодними умовами роки, т/га 

Азотні підживлення 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N60Р60К60  (контроль) 3,78 3,74 3,35 3,42 3,34 3,05 3,91 3,87 3,50 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, аміачна селітра 4,27 4,21 3,84 3,84 3,78 3,38 4,46 4,40 4,03 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, КАС-32 4,32 4,30 3,92 3,90 3,81 3,43 4,50 4,46 4,08 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, сульфат амонію 4,24 4,22 3,88 3,81 3,79 3,38 4,38 4,41 4,07 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, аміачна селітра 4,43 4,41 4,02 4,01 3,99 3,52 4,52 4,50 4,13 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, КАС-32 4,45 4,47 4,03 4,04 4,06 3,60 4,56 4,58 4,19 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, сульфат амонію 4,39 4,34 3,93 4,02 4,01 3,51 4,43 4,43 4,11 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, аміачна селітра 
4,69 4,57 4,30 4,32 4,24 3,90 4,91 4,84 4,46 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, КАС-32 
4,71 4,65 4,36 4,36 4,28 3,96 4,97 4,93 4,49 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, сульфат амонію 
4,65 4,52 4,23 4,31 4,21 3,88 4,90 4,83 4,43 

Середнє  4,39 4,34 3,99 4,00 3,95 3,56 4,55 4,53 4,15 

НІР 05, т/га 0,15 0,14 0,15 0,16 0,14 0,13 0,17 0,16 0,15 

Примітка: сорти: 1* – Коханка; 2* – Нива одеська; 3* – Ужинок 
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Встановлено, що в роки досліджень після обох попередників 

підживлення посівів пшениці озимої різними видами азотних добрив по МТҐ 

дозою 30 кг/га за д.р. сприяли більшому приросту врожайності порівняно з 

контролем, аніж підживлення в осіннє кущіння рослин. Найбільший приріст 

врожайності, залежно від сортів та років досліджень, 0,73–1,03 т/га – по 

чорному пару та 0,91–1,06 т/га – після соняшнику, одержували за 

використання азотного добрива КАС-32 у два прийоми – N30 по 

мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння рослин [174, 175].  

У середньому з варіантів удобрення урожайність по чорному пару у 

сорту пшениці озимої Коханка залежно від років досліджень змінювалася в 

межах 5,55–6,36 т/га, сорту Ужинок – 5,49–6,36 т/га, а сорту Нива одеська 

була найвищою – 5,77–6,55 т/га. При вирощуванні пшениці озимої після 

соняшнику формувалися, в цілому, нижчі показники врожайності, але 

перевагу відмічали у сорту пшениці озимої Коханка (4,00–4,55 т/га), дещо 

менше зерна збирали у посівах сорту Нива одеська (3,95–4,53 т/га), а 

найменш врожайним після непарового попередника виявився сорт Ужинок 

(3,56–4,15 т/га). 

За трирічними даними середня урожайність у контрольному варіанті 

(без підживлення) при вирощуванні пшениці озимої після соняшнику 

найвищою була у сорту Коханка – 3,70 т/га; по чорному пару вона була 

більшою на 1,80 т/га та складала 5,50 т/га; у сорту Нива одеська відповідно 

до попередника – 3,65 та 5,67 т/га. Найменший рівень врожайності мав сорт 

Ужинок – відповідно 3,30 та 5,44 т/га (табл. 4.5). 

У досліді азотні підживлення посівів пшениці озимої позитивно 

впливали на формування урожайності зерна. Після обох попередників 

найкращі показники одержували у варіантах, де посіви підживлювали 

кожним із видів азотних добрив у два етапи: N30 ранньою весною по 

мерзлоталому ґрунту та N30 наприкінці фази кущіння рослин локально, а 

отже за внесення загальної дози азоту у весняний період вегетації 60 кг/га 

за д. р. 
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Таблиця 4.5 

Вплив попередників, строків внесення та виду азотних добрив на 

формування урожайності різних сортів пшениці озимої, 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 

(фактор С) 
 

Попередник (фактор А) 

Чорний пар 

(Фон – N30Р60К30 ) 

Соняшник 

(Фон – N60Р60К60 ) 

Сорт (фактор В) 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон (контроль) 5,50 5,67 5,44 3,70 3,65 3,30 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
аміачна селітра 5,87 6,09 5,84 4,19 4,13 3,75 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
КАС-32 5,96 6,17 5,92 4,24 4,19 3,81 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
сульфат амонію 5,89 6,08 5,83 4,16 4,14 3,76 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
аміачна селітра 6,01 6,23 5,96 4,32 4,30 3,89 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
КАС-32 6,07 6,28 6,00 4,35 4,37 3,94 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
сульфат амонію 5,96 6,16 5,89 4,28 4,26 3,85 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази 
весняного кущіння рослин, 

аміачна селітра 
6,31 6,45 6,27 4,64 4,55 4,22 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці  фази 
весняного кущіння рослин, КАС-32 6,38 6,52 6,35 4,68 4,62 4,27 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази 
весняного кущіння рослин, 

сульфат амонію 
6,28 6,40 6,26 4,62 4,52 4,18 

Середнє по фактору С 6,02 6,21 5,98 4,32 4,27 3,90 

НІР 05, т/га: А – 0,16–0,20; В – 0,13–0,17; С – 0,13–0,17; АВС – 0,23–0,28 

Примітка: сорти – 1* – Коханка; 2* – Нива одеська; 3* – Ужинок 

 

Проведення азотних підживлень посівів пшениці озимої (N30 по 

мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння рослин) сприяло 

підвищенню врожайності, порівняно з контролем, залежно від виду азотного 

добрива, на 0,87–0,98 т/га після соняшника та на 0,78–0,88 т/га – по чорному 

пару.  

Серед сортів пшениці озимої, які вивчали у досліді, вищий врожай 

зерна, у середньому за 2017–2019 рр., при вирощуванні пшениці озимої по 

чорному пару формувався в посівах сорту Нива одеська – 6,21 т/га, у сорту 

Коханка – 6,02 т/га, в той час як у сорту Ужинок врожайність становила 

5,98 т/га. 
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Після соняшника рівень врожайності всіх сортів пшениці озимої був 

суттєво нижчий, ніж по чорному пару. Більші показники врожайності 

зафіксовано у сорту Коханка (залежно від варіанту досліду – 3,70–4,68 т/га), 

у сорту Нива одеська вони були близькі – 3,65–4,62 т/га. Після непарового 

попередника відмічали зменшення збору зерна з одиниці площі у сорту 

пшениці озимої Ужинок – 3,30–4,27 т/га. Нижчі показники після двох 

попередників відмічали на контролі (без азотних підживлень), найвищі – за 

внесення КАС-32 у два прийоми: по мерзлоталому ґрунту та наприкінці фази 

кущіння рослин.  

 

4.3 Якість зерна пшениці озимої залежно від технологічних 

прийомів вирощування 

Якість зерна характеризується рядом показників, які визначають його 

фізичні, структурно-механічні властивості, біохімічний склад. Серед 

фізичних та структурно-механічних властивостей основне значення мають 

вирівняність, натура, маса 1000 зерен, склоподібність і вологість зерна, що 

істотно впливають на вибір конкретного режиму обробки і зберігання зерна, 

різних технологічних процесів борошномельного, круп’яного і 

комбікормового виробництва. 

Одним із основних показників, з яким пов’язана товарна цінність зерна, 

хлібопекарські, а також технологічні властивості, є масова частка білка. 

Результати наукових досліджень та практика сільськогосподарського 

виробництва свідчать, що за останні 80–90 років в південних областях 

України вміст білка в зерні пшениці озимої понизився з 17–18 до 10–12 %, а в 

несприятливі за погодними умовами роки кількість білка в зерні може 

зменшуватися навіть до 8,0–9,5 % [176, 177]. У значній мірі це пов’язано з 

впровадженням інтенсивних технологій вирощування, використанням сортів 

нового покоління, здатних до формування високого рівня врожайності. Тому 

сьогодні важливо спрямовувати наукові дослідження на подолання зворотної 
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залежності «урожай-білок» незалежно від погодно-кліматичних умов шляхом 

удосконалення агротехнічних прийомів вирощування цієї культури.  

Практичний досвід та багаторічні наукові напрацювання як в Україні, 

так і за її межами, переконливо свідчать, що одним із найбільш дієвих 

прийомів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої є внесення 

азотних добрив. Азотні мінеральні добрива мають велике значення не тільки 

у живленні рослин, але й виконують роль активаторів процесів мобілізації 

ґрунтового азоту та інших необхідних елементів. Питання застосування 

різних доз і строків внесення азотних добив при вирощуванні пшениці озимої 

вивчалося рядом дослідників [178–186]. І тим не менш немає єдиної думки 

щодо кращих режимів застосування цих добрив.   

На сучасному аграрному ринку представлено широкий спектр азотних 

добрив, найбільш поширені аміачна селітра, калійна селітра, кальцієва 

селітра, сульфат амонію, карбамід, рідкий аміак і аміачна вода, КАС (водний 

розчин аміачної селітри та карбаміду у співвідношенні 1:1). Ці види добрив 

відрізняються за вмістом діючої речовини, формами азоту, фізичними 

властивостями, вартістю і т. ін. Одним із завдань досліджень, проведених у 

2017–2019 рр., було виявити вплив підживлень посівів пшениці озимої 

азотними добривами аміачна селітра, КАС-32 та сульфат амонію на 

формування показників якості зерна при вирощуванні пшениці озимої по 

чорному пару та поширеного на сьогоднішній день попередника соняшник.  

Серед показників, які характеризують зерно пшениці озимої, велике 

значення надається його розмірам. На перший погляд вважається, що чим 

крупніше зерно, тим більше можна одержати сортового борошна, тому що у 

великого зерна частка ендосперму в загальній його масі більша. Проте, 

багаторічні експериментальні дослідження доводять, що у пшениці, маса 

1000 зерен якої змінюється в межах 22–38 г, вихід борошна може бути на 

одному рівні, але за значень цього показника менше 22 г борошномельні 

якості зерна погіршуються [129].  
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За результатами досліджень, які проводили упродовж 2017–2019 рр., 

виявлено, що формування маси 1000 зерен пшениці озимої найбільше 

залежало від погодних умов у період наливу зерна та сортових особливостей. 

Так, серед років досліджень найбільш несприятливі умови для перетікання 

пластичних речовин з вегетативних органів рослин в зерно склалися в 2019 р. 

Слід зауважити, що у червні цього року встановилася аномально жарка, з 

дефіцитом опадів та суховійними явищами погода, яка призвела до 

завчасного висихання вегетативної маси рослин пшениці озимої, 

прискореного дозрівання та «запалу» зерна, особливо на посівах 

пізньостиглих сортів. Збиральні роботи у регіоні розпочалися раніше 

середньобагаторічних строків на 2–3 тижні. Порівняно з 2017–2018 рр. в 

загальному обсязі збіжжя відмічали збільшення частки невиповненого зерна 

з масою 1000 зерен менше 33–35 г та із зниженими показниками його натури. 

Разом з цим фіксували підвищений вміст білка та сирої клейковини в зерні 

пшениці озимої врожаю 2019 р.  

Аналіз експериментальних даних показав, що в умовах 2017 р. маса 

1000 зерен пшениці озимої залежно від варіанту удобрення посівів у сорту 

Коханка змінювалася у межах 38,8–40,2 г, у сорту Нива одеська – 35,8–37,6 г, 

а у сорту Ужинок – 36,9–37,6 г. В 2018 р. значення цього показника були 

дещо нижчими та становили відповідно до сортів 37,8–39,2 г; 35,1–36,8 г та 

35,2–36,8 г.  

Найнижчою маса 1000 зерен формувалася в умовах 2019 р., і 

становила для сорту пшениці озимої Коханка 35,6–37,3 г; для сорту Нива 

одеська – 33,2–34,5 г, а для сорту Ужинок – 33,2–34,8 г. Слід зауважити, що в 

посівах по чорному пару у варіанті, де мінеральні добрива вносили лише 

перед посівом, в усі роки досліджень у сортів Коханка та Нива одеська 

формувалося крупніше зерно, ніж на тих варіантах, де на фоні основного 

внесення добрив проводили азотні підживлення. Разом з тим, спостерігається 

інша закономірність у випадку із сортом Ужинок – на варіантах з азотними 
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підживленнями, які проводили упродовж весняної вегетації рослин пшениці 

озимої, маса 1000 зерен порівняно з контролем збільшувалася (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Вплив азотних підживлень на формування маси 1000 зерен пшениці озимої 

при вирощуванні по чорному пару, г 

Азотні 

підживлення 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N30Р60К30  

(контроль) 
40,2 37,6 36,9 39,2 36,8 35,2 37,3 34,5 33,2 

Фон + N30  по МТҐ + 

N30  наприкінці фази 

кущіння рослин, 

аміачна селітра 

38,8 36,1 37,6 37,8 35,5 36,5 35,6 33,7 34,8 

Фон + N30  по МТҐ + 

N30  наприкінці фази 

кущіння рослин, 

КАС 

39,1 35,8 36,9 38,2 35,1 36,2 36,1 33,2 34,6 

Фон + N30  по МТҐ + 

N30  наприкінці фази 

кущіння рослин, 

сульфат амонію 

38,9 36,0 37,3 37,9 35,5 36,8 35,7 33,8 34,8 

Середнє  39,3 36,4 37,2 38,3 35,7 36,2 36,2 33,8 34,4 

HIP0.5 г 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 

Примітка: сорти – 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 

 

При вирощуванні пшениці озимої після соняшнику формувалося дещо 

крупніше зерно, що пояснюється більшою зрідженістю посівів після 

непарового попередника, меншою кущистістю, і як наслідок на час збирання 

більшою кількістю рослин з одним продуктивним стеблом. Умови для 

наливу зерна в таких посівах, як правило, кращі, ніж у більш загущених. 

Виявлено, що і в посівах по чорному пару, і після соняшнику, вищою маса 

1000 зерен формувалася в умовах 2017 р., найнижчою – в 2019 р. Найкращі 
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показники серед інших забезпечував сорт пшениці озимої Коханка і для всіх, 

без виключення, сортів, найбільш крупне зерно формувалося на контролі, де 

азотні підживлення не проводили. Закономірностей щодо впливу певних 

видів азотних добрив на показник маса 1000 зерен як по чорному пару, так і 

після соняшнику, не виявили (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Вплив азотних підживлень на формування маси 1000 зерен пшениці озимої 

при вирощуванні після соняшнику, г 

Азотні 

підживлення 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – N30Р60К30  

(контроль) 
40,8 38,5 40,1 39,9 37,5 38,8 37,8 35,6 36,9 

Фон + N30  по 

МТҐ + N30  

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

аміачна селітра 

40,5 37,3 38,4 39,3 36,3 37,4 37,2 34,4 35,5 

Фон + N30  по 

МТҐ + N30  

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

КАС 

40,2 37,0 38,5 39,0 36,2 37,5 36,9 34,2 35,6 

Фон + N30  по 

МТҐ + N30  

наприкінці фази 

кущіння рослин, 

сульфат амонію 

40,3 36,8 38,8 39,1 35,8 37,8 37,0 34,0 35,9 

Середнє  40,6 37,4 38,0 39,3 36,5 37,9 37,2 34,6 36,0 

HIP0.5 г 0,5 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 

Примітка: сорти: 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 

 

Натура зерна, маса певного його об’єму, показник, який широко 

застосовують при оцінці партії зерна в багатьох країнах світу. Натура зерна  

залежить від багатьох факторів: сферичності, щільності, розмірів, наявності 

домішок у зерновій масі. Зерно з підвищеною вологістю завжди має меншу 
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натуру. Згідно з діючим національним стандартом на пшеницю ДСТУ 

3768:2019 натура зерна першого класу для  пшениці м’якої має становити не 

менше 775 г/л, другого – 750, а третього – 730 г/л. Для четвертого класу 

зерна, яке найчастіше використовують на фуражні цілі, цей показник не 

нормують. Експериментальним шляхом виявлено, що за натури зерна 

пшениці нижче 740 г/л вихід борошна зменшується.  

Натура зерна пшениці озимої повною мірою є сортовою ознакою, але 

також залежить від погодних умов у період наливу зерна, від агротехніки 

вирощування. За отриманими даними, у середньому за три роки, натура 

зерна пшениці озимої більшою у переважній кількості випадків формувалася 

при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару, ніж після соняшнику. 

(табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Натура зерна різних сортів пшениці озимої залежно від азотних 

підживлень, г/л (2017–2019 рр.) 

Азотні підживлення (фактор С) 

Попередник (фактор А) 
Чорний пар 

(Фон – N30P60K30) 
Соняшник 

(Фон – N60P60K60) 

Сорт (фактор В) 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 
Фон (контроль) 803 782 804 804 783 792 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
аміачна селітра 808 788 799 803 782 805 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин,  
КАС-32 804 789 806 801 785 797 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
сульфат амонію 805 788 802 810 788 788 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
аміачна селітра 812 789 806 801 785 793 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ,  
КАС-32 804 783 793 806 775 775 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
сульфат амонію 810 796 793 809 789 791 

Фон + N30  по МТҐ + N30 наприкінці фази 
весняного кущіння рослин, аміачна 

селітра 
808 781 799 804 785 788 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази 
весняного кущіння рослин, КАС-32 800 790 800 799 776 785 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази 
весняного кущіння рослин, 

сульфат амонію 
799 778 796 807 777 787 

Середнє 805 786 800 804 783 790 

HIP0.5 г/л: А – 6–9; В – 7–10; С – 5–8; АВС – 14–19 

Примітка: сорти – 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 



105 
 

Але все ж вона була високою у досліді у всіх варіантах та становила 

775–812 г/л. Серед сортів кращі показники відмічали після обох 

попередників у сорту Коханка. Найнижчі значення натури зерна 

формувалися у сорту пшениці озимої Нива одеська  

Так, за усередненими даними по варіантах удобрення, у сорту пшениці 

озимої Коханка в посівах по чорному пару натура зерна становила 805 г/л, 

після соняшнику – 804 г/л; у сорту Ужинок аналогічні дані відповідали 800 та 

790 г/л, а в сорту Нива одеська – відповідно 786 та 783 г/л. Чітко вираженого 

впливу азотних підживлень на формування натури зерна пшениці озимої не 

виявлено. 

За результатами трирічних досліджень, проведення азотних підживлень 

різними видами азотних добрив як по чорному пару, так і після соняшнику 

сприяло підвищенню вмісту білка в зерні всіх сортів пшениці озимої [174, 

175]. У сорту Коханка, що належить до групи цінних за якістю зерна сортів, 

кількість білка у контрольному варіанті (без підживлення) при вирощуванні 

після соняшника була 10,5 %, по чорному пару – 11,1 %. Приріст білка після 

соняшника при одноразовому внесенні азотних добрив (N30 восени; N30 по 

МТҐ) становив, залежно від форми добрива, 0,7–1,1 %, по пару – 0,1–0,7 %, 

за дворазового (N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази кущіння рослин локально) 

– відповідно до попередника 1,4–1,6 та 0,8–1,3 % (табл. 4.9). 

У сортів пшениці озимої Нива одеська та Ужинок, які за якістю 

належать до групи сильних, формувався вищий вміст білка, ніж у сорту 

Коханка та аналогічно відмічалася більша ефективність внесених азотних 

добрив у два строки. Після непарового попередника кількість білка в зерні 

пшениці озимої Нива одеська за проведення азотних підживлень у два 

прийоми змінювалася, залежно від виду добрива, від 12,8 до 13,2 %, по 

чорному пару – від 13,3 до 13,6 %; у сорту Ужинок значення цього показника 

за такого удобрення після соняшнику варіювали в межах 12,5–12,8 %, по 

пару – від 13,1 до 13,6 % (у контролі кількість білка відповідно до сорту після 
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непарового попередника становила 10,6 і 10,9 %, а по чорному пару – 12,1 та 

12,2 %).  

Таблиця 4.9 

Вміст білка в зерні різних сортів пшениці озимої залежно від азотних 

підживлень (%), 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 

(фактор С) 

Попередник (фактор А) 

Чорний пар  

(Фон – N30Р60К30) 

Соняшник 

(Фон – N60Р60К60) 

Сорт (фактор В) 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон (контроль) 11,1 12,1 12,2 10,5 10,6 10,9 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 

аміачна селітра 
11,2 12,9 12,8 11,3 11,6 11,9 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 

КАС-32 
11,4 12,8 12,6 11,2 11,7 11,8 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 

сульфат амонію 
11,6 12,6 12,8 11,4 12,1 12,1 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 

аміачна селітра 
11,4 12,7 12,5 11,6 12,3 12,1 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 

КАС-32 
11,8 12,9 12,7 11,5 12,1 12,0 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 

сульфат амонію 
11,5 13,0 12,9 11,4 12,1 12,2 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 

фази весняного кущіння рослин, 

аміачна селітра 
11,9 13,3 13,1 11,9 12,8 12,5 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 

фази весняного кущіння рослин, КАС-

32 
12,3 13,3 13,3 12,0 13,2 12,7 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 

фази весняного кущіння рослин, 

сульфат амонію 
12,4 13,6 13,6 12,1 12,8 12,8 

Середнє  11,7 12,9 12,9 11,5 12,1 12,1 
HIP0.5,%: А –0,5–0,6; В – 0,6–0,7; С – 0,8–0,9; АВС – 1,1–1,4 

Примітка: сорти: 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 

 

Більш виразні відмінності у дії різних видів азотних добрив на 

формування кількості білка в зерні пшениці озимої відмічали за її 

вирощування по чорному пару. Кращі результати, як правило, одержували в 
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разі застосування для підживлень посівів всіх сортів пшениці озимої азотних 

добрив КАС-32 та сульфат амонію.  

Щодо вмісту сирої клейковини в зерні пшениці озимої, то найкращі 

показники після обох попередників одержали у варіантах, де посіви 

підживлювали двічі: по мерзлоталому ґрунту та наприкінці фази кущіння 

рослин локально, а отже за внесення загальної дози азоту у весняний період 

вегетації 60 кг/га. У сорту Коханка кількість клейковини у контрольному 

варіанті (без підживлення) по чорному пару становила 19,6 %; після 

соняшнику – 18,3 %. Приріст клейковини при одноразовому внесенні азотних 

добрив (восени, по МТҐ) залежно від виду добрива по пару становив – 0,3–

1,7 %, після соняшнику – 1,4–3,7 %, за дворазового (по МТҐ + наприкінці 

кущіння) – вміст клейковини по чорному пару збільшувався на 2,7–4,7 %, 

після непарового попередника – на 4,3–5,8 % (табл. 4.10, 4.11). 

Що стосується сорту Коханка, то в напрямку поліпшення якості зерна 

кращі результати по чорному пару одержали при застосуванні азотних 

добрив КАС-32 та сульфат амонію, після соняшнику – аміачної селітри. У 

сортів пшениці озимої Нива одеська та Ужинок показники якості зерна були 

вищими, але зберігалася така ж закономірність, як і випадку з сортом 

Коханка, а саме відмічалася перевага за вирощування по чорному пару у 

порівнянні з соняшником, а також за внесення більшої дози азотних добрив 

приріст клейковини незалежно від попередника був значнішим. 

По пару вміст клейковини в зерні пшениці озимої Нива одеська за 

внесення азотних добрив у два прийоми змінювався залежно від виду 

добрива від 25,7 до 26,6 %, після соняшнику – від 23,9 до 24,3 %. При 

вирощуванні пшениці озимої по чорному пару максимальні значення 

показників якості зерна відмічали в разі застосуванні азотного добрива 

сульфат амонію, після непарового попередника суттєвих відмінностей у дії 

різних видів азотних добрив не виявлено.  
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У сорту пшениці озимої Ужинок за аналогічного удобрення посівів 

кількість клейковини в зерні по чорному пару залежно від добрива варіювала 

в межах 23,7–24,9 %, після непарового попередника – 23,8–24,8 %.  

 

Таблиця 4.10 

Кількість та якість клейковини в зерні різних сортів пшениці озимої залежно 

від азотних підживлень по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 
 

Сорт 

Коханка Нива одеська Ужинок 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

Фон – N30P60K30 (контроль) 19,6 75 23,2 68 22,4 70 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, аміачна селітра 
19,9 80 24,6 65 22,6 50 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, КАС-32 
20,1 85 24,0 70 23,4 65 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, сульфат амонію 
21,2 75 24,8 68 23,3 54 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, аміачна селітра 
21,3 80 24,3 70 23,4 65 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, КАС-32 
20,8 75 23,6 63 24,0 72 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, сульфат амонію 
20,6 80 24,7 73 23,3 77 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, аміачна селітра 
22,3 78 25,8 70 23,7 58 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, КАС-32 
24,3 85 25,7 73 24,9 65 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, сульфат амонію 
23,4 82 26,6 74 24,7 60 

Середнє  21,4 80 24,7 69 23,6 64 

 

Для цього сорту дещо кращі результати одержували при використанні 

для підживлень посівів азотних добрив КАС-32 та сульфат амонію. 

Показники приладу ВДК, що характеризують фізичні властивості 
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клейковини, змінювалися в досліді у межах І-ої та ІІ-ої групи якості та не 

були обмежувальними при визначенні класу зерна. 

 

Таблиця 4.11 

Кількість та якість клейковини в зерні різних сортів пшениці озимої залежно 

від азотних підживлень після соняшнику, 2017–2019 рр. 

Азотні підживлення 
 

Сорт  

Коханка Нива одеська Ужинок 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

Вміст, 

% 

ВДК,  

од. пр. 

од. 

пр.ВД

К, од 

Фон – N60P60K60 (контроль) 18,3 80 16,9 62 18,2 80 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, аміачна селітра 
19,8 75 19,3 67 18,6 76 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, КАС-32 
20,1 75 19,9 70 19,8 75 

Фон + N30  в осіннє кущіння 

рослин, сульфат амонію 
19,9 75 20,8 65 20,2 78 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, аміачна селітра 
19,7 75 21,2 63 21,2 73 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, КАС-32 
22,0 75 21,8 68 22,3 80 

Фон + N30  ранньою весною по 

МТҐ, сульфат амонію 
21,6 78 22,4 58 22,6 73 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, аміачна селітра 
24,1 88 23,9 60 24,0 78 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці  фази весняного 

кущіння рослин, КАС-32 
22,6 82 24,3 59 23,8 76 

Фон + N30  по МТҐ + N30  

наприкінці фази весняного 

кущіння рослин, сульфат амонію 
23,3 80 24,0 70 24,8 68 

Середнє  21,1 78 21,6 64 21,6 76 

 

За отриманими у 2017–2019 рр. даними число седиментації борошна 

(характеризує хлібопекарські властивості пшениці) певною мірою залежало 

від попередника, удобрення та сорту. По чорному пару значення цього 

показника були вищими, ніж після соняшнику, і збільшувались за азотного 

підживлення у різні періоди вегетації рослин (табл. 4.12). 
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Таблиця 4.12 

Число седиментації борошна різних сортів пшениці озимої залежно 

від попередників та азотних підживлень, мл (2017–2019 рр.) 

 

Азотні підживлення 

(фактор С) 

Попередник (фактор А) 

Чорний пар 

(Фон – N30Р60К30) 

Соняшник 

(Фон – N60P60K60) 

Сорт (фактор В) 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Фон – контроль 33 46 42 28 29 31 
Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 

аміачна селітра 35 52 45 34 44 40 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
КАС-32 35 51 48 35 43 42 

Фон + N30  в осіннє кущіння рослин, 
сульфат амонію 34 55 50 33 45 44 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
аміачна селітра 36 56 49 33 50 39 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
КАС-32 35 55 51 34 50 43 

Фон + N30  ранньою весною по МТҐ, 
сульфат амонію 36 54 48 33 48 41 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 
фази весняного кущіння рослин, 

аміачна селітра 
39 58 54 37 54 49 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 
фази весняного кущіння рослин, 

КАС-32 
40 62 53 36 55 48 

Фон + N30  по МТҐ + N30  наприкінці 
фази весняного кущіння рослин, 

сульфат амонію 
39 65 53 38 56 50 

Середнє  36 55 49 34 47 43 
HIP0.5, мл: А – 4–6; В – 3–5; С – 3–5; АВС – 7–10 

Примітка: сорти: 1*– Коханка; 2*– Нива одеська; 3*– Ужинок 

Найбільші значення цього показника спостерігали у сорту Нива 

одеська по чорному пару, залежно від варіанту удобрення число седиментації 

борошна змінювалося в межах 46–65 мл. У сорту Ужинок, що поряд із 

сортом Нива одеська належить до групи сильних за якістю пшениць, число 

седиментації становило 42–54 мл, а у цінного за якістю сорту Коханка – 33–

40 мл. 

Після соняшнику показники седиментації борошна сортів формувалися 

меншими, ніж по чорному пару, але знову ж таки у сортів Нива одеська та 

Ужинок вони були помітно більшими, порівняно з сортом Коханка. 
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Азотні підживлення позитивно впливали на число седиментації 

борошна та найвищі значення цього показника відмічали за підживлення у 

два прийоми (N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази весняного кущіння рослин). 

При вирощуванні пшениці озимої по чорному пару число седиментації 

залежно від виду добрива змінювалося у сорту Коханка в межах 39–40 мл, у 

сорту Нива одеська – 58–65 мл, а у сорту Ужинок – 53–54 мл. На варіантах 

після соняшнику значення цього показника відповідно до сортів становили 

36–38 мл; 54–56 мл та 48–50 мл. 

Таким чином, на основі аналізу отриманих експериментальних даних, 

можна зробити висновок, що формування структурних показників 

врожайності, фізичних та біохімічних властивостей зерна пшениці озимої в 

2017–2019 рр. залежало від ряду факторів, серед яких слід виділити погодні 

умови, сортові особливості, попередники, удобрення посівів. Вищий рівень 

врожайності пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару відмічали у 

сорту Нива одеська, після соняшника – у сорту Коханка. Такі показники, як 

вміст білка та клейковини в зерні, число седиментації кращими були у 

сильних за якістю сортів Нива одеська та Ужинок. Максимальні значення 

врожайності та біохімічних властивостей зерна після обох попередників 

відмічали за підживлень посівів пшениці озимої різними видами азотних 

добрив у два прийоми (N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази кущіння рослин).  

Отримані результати досліджень за розділом 4 висвітлені в публікаціях 

автора у наукових журналах та збірниках [174, 175], (додаток Е). 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 

 

Економічна оцінка виробництва зерна пшениці озимої є результатом 

доцільності використання основних та оборотних засобів і праці протягом 

всього технологічного процесу. Підвищення економічної доцільності 

вирощування передбачає одержання додаткової кількості продукції на кожну 

одиницю витрат і застосованих ресурсів. Досягти це можливо тільки за 

рахунок удосконалення виробництва продовольчого зерна пшениці високої 

якості, підвищення його конкурентоспроможності та прибутковості.  

Вирощування пшениці озимої після непарових попередників, зокрема 

після соняшнику, на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки 

України є досить поширеним явищем у степовому регіоні. Технологічні 

аспекти одержання якісного зерна після цього попередника є достатньо 

енергоємними, вимагають проведення цілого комплексу додаткових 

операцій. 

Правильне застосування доз та строків внесення азотних добрив у 

підживлення пшениці озимої є важливим резервом підвищення врожаю зерна 

і поліпшення його якості. Оскільки внесення добрив пов’язано з додатковими 

витратами, необхідно встановити їх рентабельність. В умовах виробництва 

отримані прибавка врожаю та покращання якості пшениці озимої повинні не 

тільки відшкодовувати витрати, але й забезпечувати отримання чистого 

прибутку.  

Економічна оцінка результатів, отриманих у польових дослідах, 

проведена згідно з загальноприйнятими методиками [187–189]. 

Розрахунок показників економічної ефективності здійснювали за 

цінами на ресурси та зерно, що діяли в грудні 2020 р. Зокрема, 1 тонна зерна 

другого класу якості коштувала 6670 грн, третього – 6520, четвертого – 
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6340 грн. 

Було проведено економічну оцінку вирощування пшениці озимої при 

застосуванні різних видів добрив, строків та доз їх внесення в технології 

вирощування різних сортів після попередників чорний пар та соняшник у 

Північному Степу. 

Внесення під посів по чорному пару у якості основного удобрення 

комплексного мінерального добрива (фон – N30P60K30) – контроль, без 

наступних підживлень сприяло отриманню 5,44–5,67 т/га зерна і потребувало 

виробничих витрат в розрахунку на 1 га 12304–12522 грн. Отриманий чистий 

дохід з одного гектара становив 23165–24446 грн/га, рівень рентабельності 

був в межах 186,7–195,2 %. Означені показники були порівняно вищими з 

варіантами, де вносили добрива роздільним методом, що сприяло 

підвищенню урожайності та рентабельності вирощування (табл. 5.1). 

Показники економічної ефективності застосування азотних підживлень 

аміачною селітрою восени (N30P60K30 + N30) суттєво різнились як по сортах, 

так і по варіантах досліду. Після попередника чорний пар у сорту Коханка 

виробничі витрати на 1 га склали 13130 грн, Нива одеська – 13170 грн, дещо 

меншим цей показник був у сорту Ужинок – 12942 грн. Собівартість зерна на 

цьому фоні мало різнилась між сортами і була в межах 2163–2237 грн/т. 

Майже однаковим був чистий дохід у сорту Коханка – 25142 грн/га та сорту 

Ужинок – 26014 грн/га, що пояснюється невеликою різницею в урожайності 

між цими сортами та третім класом якості отриманого зерна. Схожі 

закономірності були виявлені і за рівнем рентабельності у цих сортів – 191,5 

та 201,0 % відповідно.  

Найбільше чистого доходу в розрахунку на 1 га було отримано при 

вирощуванні сорту Нива одеська (зерно другого класу якості, рентабельність 

208,4 % за досить високого рівня чистого доходу – 27451 грн/га). 

Внесення N30P60K30 + N30 (КАС-32) восени суттєво не збільшувало 

виробничі витрати на один гектар, які коливались залежно від сорту на рівні 

12950–13144 грн, однак знижувало собівартість отриманої продукції, яка 
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була на рівні 2136–2205 грн/т в порівнянні з ділянкою, де вносили у якості 

підживлення аміачну селітру. Чистий дохід з гектара при застосуванні восени 

КАС-32 у досліді складав у сорту Коханка 25716 грн, клас зерна третій; 

Ужинок – 26536 грн, де отримано якість зерна другого класу. Збільшення 

урожайності у сорту пшениці озимої Нива одеська сприяло підвищенню 

прибутковості до рівня 27976 грн/га, рентабельності до 212,3 %. Досить 

високим цей показник був також у сортів Коханка та Ужинок – відповідно 

195,7 і 204,9 %.   

Застосування підживлення сульфатом амонію N30 слід вважати 

перспективним напрямком, однак за основними економічними показниками 

він поступається аміачній селітрі та КАС-32, в першу чергу, через високу 

свою вартість. Так, у варіанті з підживленням сульфатом амонію восени 

виробничі витрати порівняно з контрольним варіантом збільшувались на 

802–812 грн/га, чистий дохід з гектара з – на 1741–3274 грн/га, рівень 

рентабельності змінювавсяв межах 188,5–204,1 % залежно від сорту. 

Що стосується показників якості зерна, то у цьому варіанті досліду слід 

відмітити сорт Ужинок, у якого сформувався другий клас зерна, у сортів 

Коханка та Нива одеська – третій. 

Застосування N30P60K30 у якості основного мінерального удобрення та 

підживлень N30 ранньою весною по МТҐ сприяло підвищенню урожайності, а 

відповідно і покращанню економічних показників. Проведення підживлень 

посівів пшениці озимої аміачною селітрою ранньою весною по МТҐ 

призводило до деякого збільшення виробничих витрат до рівня 13004 грн/га 

у сорту Ужинок, 13202 – у сорту Коханака та 13242 грн/га – у сорту Нива 

одеська порівняно з варіантом, де застосовували у якості підживлень аміачну 

селітру восени. 

Однак собівартість отриманої продукції була дещо нижчою і складала 

2125–2197 грн/т, що пояснюється більшою урожайністю на цих ділянках, а 

значить і вищою ефективністю добрив у весняний період.
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Таблиця 5.1 

Економічна ефективність застосування азотних підживлень в технології вирощування пшениці озимої по чорному пару, 

2017–2019 рр. 

Показники 
Фон –

N30P60K30 

(контроль) 

Фон + N30 восени 
Фон + N30 ранньою весною  

по МТҐ 
Фон + N30 ранньою весною по МТҐ + 

N30 наприкінці фази кущіння 

аміачна 

селітра 
КАС-32 

сульфат 

амонію 

аміачна 

селітра 
КАС-32 

сульфат 

амонію 

аміачна 

селітра 
КАС-32 

сульфат 

амонію 

Сорт – Коханка 

Урожайність, т/га 5,50 5,87 5,96 5,89 6,01 6,07 5,96 6,31 6,38 6,28 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12508 13130 13144 13310 13202 13200 13346 13906 13877 14230 

Собівартість 1 т, грн 2274 2237 2205 2260 2197 2175 2239 2204 2175 2266 

Чистий дохід на 1 т, грн 4246 4283 4315 4260 4323 4345 4281 4316 4345 4254 

Чистий дохід на 1 га, грн 23352 25142 25716 25093 25983 26376 25514 27235 27721 26716 

Рівень рентабельності, % 186,7 191,5 195,7 188,5 196,8 199,8 191,2 195,8 199,8 187,7 

Сорт – Нива одеська 

Урожайність, т/га 5,67 6,09 6,17 6,08 6,23 6,28 6,16 6,45 6,52 6,40 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12522 13170 13178 13334 13242 13235 13375 13383 13399 14218 

Собівартість 1 т, грн 2208 2163 2136 2193 2125 2107 2171 2075 2055 2222 

Чистий дохід на 1 т, грн 4311 4507 4534 4477 4545 4563 4499 4595 4615 4448 

Чистий дохід на 1 га, грн 24446 27451 27976 27720 28312 28653 27712 29638 30089 28470 

Рівень рентабельності, % 195,2 208,4 212,3 204,1 213,8 216,5 207,2 221,5 224,6 200,2 

Сорт – Ужинок 

Урожайність, т/га 5,44 5,84 5,92 5,83 5,96 6,00 5,89 6,27 6,35 6,26 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12304 12942 12950 13106 13004 12992 13137 13713 13689 14047 

Собівартість 1 т, грн 2262 2216 2188 2248 2182 2165 2230 2187 2156 2244 

Чистий дохід на 1 т, грн 4258 4454 4482 4422 4488 4505 4440 4483 4514 4426 

Чистий дохід на 1 га, грн 23165 26014 26536 25780 26749 27028 26149 28108 28665 27707 

Рівень рентабельності, % 188,3 201,0 204,9 196,7 205,7 208,0 199,0 205,0 209,4 197,2 
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Розмір чистого доходу з одного гектара на цьому фоні був різним: при 

вирощуванні сорту Коханка – 25983 грн (клас зерна третій), рентабельність 

196,8 %; Нива одеська – 28312 грн (клас зерна другий), 213,8 %; Ужинок – 

26749 грн (клас зерна другий), 205,7 % відповідно.  

Виробничі витрати на варіантах, де застосовували КАС-32, були в 

межах 12992–13200 грн/га залежно від сорту. Собівартість продукції також 

була дещо нижчою порівняно з осіннім внесенням азотного добрива і 

становила 2107 грн/га у сорту пшениці озимої Нива одеська та 2175 грн/га – у 

сорту Коханка. Вирощування сорту Коханка з урожайністю 6,07 т/га сприяло 

отриманню 26376 грн/га чистого доходу за рівня рентабельності 199,8 %; 

Нива одеська – відповідно 6,28 т/га, 28653 грн/га, 216,5%; Ужинок – 6,00 т/га, 

27028 грн/га, 208,0 %. 

Внесення сульфату амонію ранньою весною по МТҐ в технології 

вирощування пшениці озимої також призводило до підвищення виробничих 

витрат, які залежно від сортів становили 13137–13375 грн/га, що було більше 

в порівнянні з контрольним варіантом на 6,7–6,8 відносних процентів (в.п.). 

Збільшення виробничих витрат призводило до підвищення собівартості 

отриманої продукції, середні значення цього показника в середньому по 

сортах змінювались в діапазоні 2171–2239 грн/т. Найвищий чистий дохід 

отримано у сорту Нива одеська – 27712 грн/га (клас зерна другий), рівень 

рентабельності – 207,2 %.   

Внесення N30 ранньою весною по МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння 

на удобреному фоні позитивно позначилось на урожайності сортів, а 

відповідно і на економічний ефективності застосованих елементів.   

Так, за внесення у якості підживлень аміачної селітри найвища 

урожайність зерна пшениці озимої сформувалася у сорту Нива одеська 

(6,45 т/га) за рівня рентабельності 221,5 %. Збільшення виробничих витрат 

при вирощуванні сортів Ужинок та Коханка від 13713 до 13906 грн/га 

відповідно позначилося на прибутковості гектара посіву: у сорту Ужинок цей 

показник становив 28108 грн (клас зерна другий), рівень рентабельності – 
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205,0 %, Коханка – 27235 грн (клас зерна третій), а рентабельність не 

перевищувала – 195,8 %.  

Внесення КАС-32 знижувало виробничі витрати, які становили в 

середньому 13399–13877 грн/га, що є нижчими в порівнянні з варіантом, де 

вносили аміачну селітру, собівартість однієї тонни зерна при внесенні цієї 

суміші становила 2055–2175 грн/т, чистий дохід від застосування складав від 

27721 до 30089 грн/га, рентабельність не перевищувала 199,8–224,6 %.  

Слід відмітити, що внесення КАС-32 є ефективним засобом, який 

сприяє підвищенню урожайності пшениці озимої та збільшенню 

прибутковості і рентабельності виробництва. Окрім того, сорти Нива одеська 

та Ужинок добре відреагували на внесення таких підживлень, сформувавши 

зерно другого класу якості, що позитивно позначалось на економічній 

ефективності їх вирощування.  

За підживлення посівів сульфатом амонію зберігалися означені 

тенденції, отримані при застосуванні у інших варіантах досліду, тобто, 

відбувалося збільшення виробничих витрат до рівня 14047–14230 грн/га 

залежно від сорту, зростання собівартості вирощеної продукції до 2222–

2266 грн/т, незначне зниження прибутковості гектара посіву в межах 26716–

28470 грн/га за рівня рентабельності 187,7–200,2 %, що є також досить 

високими показниками. Якість отриманого урожаю також була різною: 

найкраще на такий спосіб підживлень реагували сильні за якістю сорти Нива 

одеська та Ужинок, де отримано зерно другого класу. У сорту пшениці 

озимої Коханка, який належить до групи цінних, якість зерна була на рівні 

третього класу.  

Отримані в досліді економічні показники після попередника соняшник 

відрізнялись від аналогічних даних за сівби пшениці озимої по чорному пару 

за всіма економічними параметрами незалежно від сорту та варіантів 

підживлення, в першу чергу, через нижчу врожайність пшениці озимої. На 

контрольному варіанті (фон – N60P60K60) виробничі витрати порівняно з 

фонами, де вносили роздрібно аміачні добрива, були суттєво нижчими, однак 
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вони не сприяли збільшенню прибутковості та рентабельності виробництва 

зерна пшениці озимої через низьку урожайність та якість зерна четвертого 

класу на цій ділянці. Розбіжності між сортами у виробничих витратах на 

вирощування 1 га посіву були незначними і становили у сорту Ужинок 

11294 грн, Нива одеська – 11460 грн, Коханка – 12263 грн. Максимальний 

прибуток з одного гектара отриманий при вирощуванні сорту Коханка – 

11997 грн, урожайність 3,70 т/га, рентабельність 104,7 %. Сорт пшениці 

озимої Нива одеська на удобреному фоні сформував зернову продуктивність 

на рівні 3,65 т/га, 11681 грн/га прибутку за рівня рентабельності 101,9 %. 

Сорт Ужинок поступався за вказаними показниками – 3,30 т/га; 9628 грн/га; 

85,3 % (табл. 5.2). 

Виробничі витрати у посівах після соняшнику на варіанті з внесенням 

фонового добрива N60P60K60 та аміачної селітри N30 восени були дещо 

меншими в порівнянні з чорним паром і складали 12075–12263 грн/га 

залежно від сорту, що можна пояснити меншою кількістю агротехнічних 

операцій після цього попередника. Собівартість однієї тонни зерна була 

значно вищою через нижчу урожайність і складала 2927–3220 грн/га, 

прибуток – 12375–15056 грн/га, рентабельність – 102,5–122,8 %. Якість зерна 

по сортах була однаковою – третього класу. 

Деяке зниження виробничих витрат спостерігалось на варіанті з 

застосуванням КАС-32, де цей показник у досліджуваних сортів перебував в 

межах 12073–12255 грн/га. Показник собівартості мав тенденцію до 

зниження та знаходився на рівні 2891–3169 грн/т, отриманий чистий дохід з 

гектару склав 12768–15389 грн/га, а рентабельність виробництва зерна 

третього класу не виходила за межі 105,8–125,6 %, тобто спостерігалась 

тенденція до покращання економічних показників при застосуванні означеної 

системи підживлень.  

При застосуванні у якості підживлення восени сульфату амонію 

спостерігалась така ж закономірність, як і при вирощуванні пшениці озимої 

після попередника чорний пар. 
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Таблиця 5.2 

Економічна ефективність застосування азотних підживлень в технології вирощування пшениці озимої після соняшнику, 

2017–2019 рр. 

Показники 
Фон 

N60P60K60 

(контроль) 

Фон* + N30 восени 
Фон* + N30 ранньою весною  

по МТҐ 
Фон* +N30 ранньою весною по МТҐ + 

N30 наприкінці фази кущіння 

аміачна 

селітра 
КАС-

32 
сульфат 

амонію 
аміачна 

селітра 
КАС-32 

сульфат 

амонію 
аміачна 

селітра 
КАС-32 

сульфат 

амонію 

Сорт – Коханка 

Урожайність, т/га 3,70 4,19 4,24 4,16 4,32 4,35 4,28 4,64 4,68 4,62 

Виробничі витрати на 1 га, грн 11461 12263 12256 12417 12330 12313 12479 13045 13000 13373 

Собівартість 1 т, грн 3098 2927 2891 2985 2854 2831 2916 2811 2778 2895 

Чистий дохід на 1 т, грн 3242 3593 3629 3535 3666 3689 3604 3709 3742 3625 

Чистий дохід на 1 га, грн 11997 15056 15389 14706 15836 16049 15427 17208 17514 16749 

Рівень рентабельності, % 104,7 122,8 125,6 118,4 128,4 130,3 123,6 131,9 134,7 125,2 

Сорт – Нива одеська 

Урожайність, т/га 3,65 4,13 4,19 4,14 4,30 4,37 4,26 4,55 4,62 4,52 

Виробничі витрати на 1 га, грн 11460 12257 12255 12432 12345 12348 12494 13023 12994 13347 

Собівартість 1 т, грн 3140 2968 2925 3003 2871 2826 2933 2862 2813 2953 

Чистий дохід на 1 т, грн 3200 3552 3595 3517 3649 3694 3587 3808 3857 3717 

Чистий дохід на 1 га, грн 11681 14670 15063 14561 15691 16144 15282 17325 17821 16802 

Рівень рентабельності, % 101,9 119,7 122,9 117,1 127,1 130,7 122,3 133,0 137,1 125,9 

Сорт – Ужинок 

Урожайність, т/га 3,30 3,75 3,81 3,76 3,89 3,94 3,85 4,22 4,27 4,18 

Виробничі витрати на 1 га, грн 11294 12075 12073 12250 12147 12140 12296 12867 12827 13185 

Собівартість 1 т, грн 3422 3220 3169 3258 3123 3081 3194 3049 3004 3154 

Чистий дохід на 1 т, грн 2918 3300 3351 3262 3397 3439 3326 3621 3666 3516 

Чистий дохід на 1 га, грн 9628 12375 12768 12266 13216 13549 12806 15280 15654 14695 

Рівень рентабельності, % 85,3 102,5 105,8 100,1 108,8 111,6 104,1 118,8 122,0 111,5 
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А саме, відбувалося збільшення виробничих витрат на цьому варіанті 

до 12250–12432 грн/га залежно від сорту, збільшення собівартості отриманої 

продукції до рівня 2985–3258 грн/т. Найвища прибутковість виробництва 

була у сорту пшениці озимої Коханка – 14706 грн/га за рівня рентабельності 

118,4 %; у сорту Нива одеська відповідні показники становили 14561 грн/га 

та 117,1 % і Ужинок – 12226 грн/га та 100,1 % за третього класу зерна. 

Схожі закономірності при підживленні N30 ранньою весною по МТҐ, 

які були встановлені при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару, 

простежувались і у посівах після соняшнику. 

Виробничі витрати на варіанті із застосуванням азотного добрива 

аміачної селітри становили 12147–12345 грн/га залежно від сорту пшениці 

озимої та були більшими порівняно з варіантами, де застосовували КАС-32. 

Собівартість однієї тонни зерна при цьому складала від 2854 до 3123 грн/т. 

Прибутковість на одиницю площі у сорту Ужинок була найменшою: за 

урожайності 3,89 т/га – 13216 грн/га (клас зерна третій); у сорту Нива одеська 

при урожайності 4,30 т/га – 15691 грн/га (також зерно відповідало третьому 

класу якості). Найвищий чистий дохід на цьому варіанті забезпечив сорт 

Коханка – 15836 грн/га (клас зерна третій), а рентабельність складала у сортів 

пшениці озимої відповідно 108,8; 127,1 та 128,4 %. 

Найкращі показники врожайності і економічної ефективності були 

відмічені у варіанті, де в якості підживлення застосовували КАС-32 ранньою 

весною по МТҐ: було отримано з 1 га 3,94–4,37 т зерна, 13549–16144 грн 

чистого доходу та рентабельність була на рівні 111,6–130,7 %. Із 

досліджуваних сортів пшениці озимої найкращими виявилися Нива одеська 

та Коханка, дещо нижчі показники спостерігалися у сорту Ужинок.  

У варіантах, де застосовували азотне добриво сульфат амонію, були 

притаманні закономірності, які простежувались в попередніх варіантах 

досліду. За якістю зерно відповідало третьому класу. 

Досліджувані сорти пшениці озимої добре відреагували на 

передпосівне внесення азотних добрив в комбінації з N30 ранньою весною по 
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МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння, що проявилося в підвищенні 

врожайності з 3,30–3,70 т/га на контролі до 4,18–4,68 т/га залежно від сорту 

та виду добрив.    

Максимальне збільшення дози аміачної селітри сприяло зростанню 

урожайності на 0,90–0,94 т/га порівняно з контролем, отриманню додатково з 

1 га чистого доходу 5211–5652 грн за рівня рентабельності 118,8–133,0 %. 

Якість отриманого врожаю по сортах дещо різнилась: у сильних за якістю 

зерна сортів Нива одеська та Ужинок формувався другий клас зерна, у 

цінного Коханка – третій.  

Слід відмітити, що ця закономірність простежувалась і в інших двох 

варіантах досліду. При внесенні КАС-32 урожайність пшениці озимої зросла 

майже на 1 т, додатковий прибуток – на 5517–6141 грн/га, рентабельність 

становила 122–137,1 %.  

Внесення сульфату амонію в підживлення ранньою весною по МТҐ та 

наприкінці фази кущіння рослин забезпечувало формування зернової 

продуктивності пшениці озимої на рівні 4,18–4,62 т/га, що на 0,87–0,92 т/га 

було більше, порівняно з контролем; додаткового прибутку 4752–5121 грн/га 

за рівня рентабельності 111,5–125,9 %. 

Таким чином, підрахунок економічної ефективності вирощування 

пшениці озимої після різних попередників показав, що економічні показники 

в роки досліджень залежали від рівня урожайності та якості зерна, які 

формувалися під впливом індивідуальних особливостей сортів та варіанту 

удобрення посівів, що в свою чергу, було тісно пов’язано з вартістю добрив 

та затратами по їх внесенню на посіви. Виявлено, що як по чорному пару, так 

і після поширеного тепер попередника пшениці озимої – соняшнику, 

найнижча собівартість 1 тонни зерна та найвищі чистий дохід з 1 гектара і 

рівень рентабельності формувалися, як правило, за варіанту удобрення, де на 

фоні передпосівного внесення добрив проводили у два прийоми (N30 по МТҐ 

+ N30 наприкінці фази кущіння рослин локально) підживлення азотним 

добривом КАС-32. Вищеозначені показники більшими були у сорту пшениці 
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озимої Нива одеська та становили по чорному пару залежно від виду 

азотного добрива відповідно 2055–2222 грн, 28470–30089 грн на один гектар 

та рівень рентабельності – 200,2–224,6 %. 

При вирощуванні пшениці озимої після соняшнику собівартість 1 

тонни зерна за внесення азотних добрив у два строки змінювалася залежно 

від виду добрива у межах 2813–2953 грн, чистий дохід – 16802–17821 грн/га 

та рівень рентабельності – 125,9–137,1 %. Найнижчими економічні 

показники формувалися у сорту пшениці озимої Ужинок, який мав менший 

рівень врожайності, порівняно з сортами Нива одеська та Коханка, а також 

при застосуванні для підживлень посівів більш вартісного азотного добрива 

сульфату амонію. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі узагальнено дані експериментальних 

досліджень щодо оптимізації технологічних прийомів підвищення 

урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу, які 

проводилися в 2017–2019 рр. Встановлено високу ефективність проведення 

підживлень посівів пшениці озимої при вирощуванні її по чорному пару та 

після соняшнику різними видами азотних добрив, визначено оптимальні 

варіанти таких підживлень. 

1. За результатами проведених досліджень виявлено, що у 

більшості випадків значення біометричних показників рослин пшениці 

озимої по чорному пару переважали аналогічні показники після соняшнику, 

особливо контрастну різницю спостерігали в осінній період вегетації. Але 

стан рослин після непарового попередника після відновлення весняної 

вегетації за рахунок вологи, накопиченої за зимовий період, значно 

покращувався в роки досліджень і різниця у рості та розвитку між рослинами 

після попередників, які були залучені в досліді, помітно зменшувалася. 

2. Встановлено, що по чорному пару, незважаючи на менші дози 

мінеральних добрив, внесених у передпосівну культивацію, рослини пшениці 

озимої накопичували більшу кількість розчинних вуглеводів, ніж після 

соняшнику. Найбільші витрати цукрів впродовж зимового періоду як у 

листках, так і у вузлах кущіння, незалежно від попередника, відмічалися у 

рослин сорту Ужинок. Встановлено, що рослини пшениці озимої сорту 

Коханка витрачали розчинні вуглеводи більш економно, ніж сортів Ужинок 

та Нива одеська, і відростали інтенсивнше ранньою весною. 

3. На основі проведених досліджень з’ясовано, що в умовах 

недостатнього зволоження і нерівномірного розподілу опадів, рослини 

пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару вирізняються 

оптимальним ростом та розвитком упродовж весняно-літньої вегетації, 

незалежно від погодних умов. Разом з цим, завдяки підвищеній посухо- та 

жаростійкості, пластичності до попередника та агрофону рослини 
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досліджуваних сортів у разі вирощування після соняшнику виявили також 

досить непоганий потенціал росту та розвитку, що є важливим чинником 

одержання стабільних показників врожайності. По чорному пару різниця між 

рослинами сортів за біометричними показниками, як правило, була більш 

контрастною, аніж після непарового попередника. Значнішою висотою 

впродовж весняної вегетації вирізнялись переважно рослини сорту пшениці 

озимої Нива одеська. По чорному пару вищі значення біометричних 

показників були у сорту Ужинок. 

4. Виявлено, що упродовж весняної вегетації густота стояння 

рослин на ділянках з чорним паром була більшою, порівняно з посівами після 

соняшнику. Так, на час відновлення весняної вегетації значення цього 

показника по пару залежно від сорту в середньому коливалися у межах від 

489,6 до 497,5 шт./м
2
, після непарового попередника – від 468,7 до 

471,6 шт./м
2
. По мірі подальшого росту та розвитку рослин пшениці озимої 

густота стеблостою зменшувалася, але закономірність між попередниками 

зберігалася.  

5. Після попередника соняшник абсолютно суха маса 100 рослин у 

фазу колосіння була значно нижчою в порівнянні з чорним паром, незалежно 

від сорту та варіантів підживлення. Доведено, що на фоні передпосівного 

внесення добрив значення цього показника варіювали залежно від сорту в 

межах 253,8–264,8 та 273,4–322,5 г відповідно. При застосуванні азотних 

підживлень посівів у два прийоми у весняний період вегетації (за внесення 

загальної дози азоту 60 кг/га), абсолютно суха маса 100 рослин 

збільшувалась і становила у середньому за сортами 369,5–372 г по чорному 

пару та 305,1–314,9 г – після соняшнику. 

6. З’ясовано, що на формування структурних елементів 

продуктивності рослин пшениці озимої в період досліджень впливали як 

погодні умови, так і досліджувані фактори в досліді. У середньому за роки 

досліджень найвища продуктивність стеблостою була у варіанті, де 

застосовували N30 по МТГ+ N30 наприкінці фази кущіння КАС-32 у сорту 
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Нива одеська, де нараховувалося 612 продуктивних стебел на 1 м
2
. 

Відмічається краща реакція цього сорту і на підживлення іншими видами 

азотних добрив (599–606 шт./м
2
).  

7. Встановлено, що вага зерен з колосу пшениці озимої залежала як 

від факторів впливу, що склалися в період досліджень, так і від елементів 

структури врожайності (продуктивність стеблостою посівів, маса 1000 зерен, 

кількість зерен у колосі). Простежувалась закономірність, яка полягала в 

тому, що при збільшенні продуктивності (щільності) стеблостою 

знижувалась вага зерна з колосу, незалежно від сортової реакції рослин. 

8. З’ясовано, що у досліді азотні підживлення позитивно впливали 

на формування урожайності зерна. Після обох попередників найкращі 

показники одержували у варіантах, де посіви підживлювали кожним із видів 

добрив двічі: N30 рано весною по мерзлоталому ґрунту та N30 наприкінці фази 

кущіння рослин локально, а отже за внесення загальної дози азоту у весняний 

період вегетації 60 кг/га, урожайність в таких варіантах збільшувалась до 

6,27–6,45 т/га по чорному пару та 4,27–4,68 т/га – після соняшника.  

9. За результатами трирічних досліджень, проведення азотних 

підживлень різними видами азотних добрив як по чорному пару, так і після 

соняшнику сприяло поліпшенню якості зерна всіх сортів пшениці озимої. 

Такі показники, як вміст білка та клейковини в зерні, число седиментації 

борошна кращими були у сильних за якістю сортів Нива одеська та Ужинок. 

Максимальні значення біохімічних властивостей зерна після обох 

попередників відмічали за підживлень посівів пшениці озимої різними 

видами азотних добрив у два прийоми (N30  по МТҐ + N30  наприкінці фази 

кущіння рослин).   

10. Встановлено, що економічні показники вирощування пшениці 

озимої в роки досліджень залежали від рівня урожайності та якості зерна, які 

формувалися під впливом індивідуальних особливостей сортів та варіанту 

удобрення посівів, а також від ціни на добрива та інших витрат. Виявлено, 

що як по чорному пару, так і після поширеного натепер попередника 
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пшениці озимої – соняшнику, найнижча собівартість 1 тонни зерна та 

найвищі чистий дохід з 1 гектара і рівень рентабельності формувалися, як 

правило, за варіанту удобрення, де на фоні передпосівного внесення добрив 

проводили у два прийоми (N30 по МТҐ + N30 наприкінці фази кущіння рослин 

локально) підживлення азотним добривом КАС-32. Вищеозначені показники 

більшими були у сорту пшениці озимої Нива одеська та становили по 

чорному пару залежно від виду азотного добрива відповідно 2055–2222 грн, 

28470–30089 грн на 1 гектар та 200,2–224,6 %.  

11. З’ясовано, що при вирощуванні пшениці озимої після соняшнику 

собівартість 1 тонни зерна за внесення азотних добрив у два строки 

змінювалася залежно від виду добрива у межах 2813–2953 грн, чистий дохід 

– 16802–17821 грн/га та 125,9–137,1 %. Найнижчими економічні показники 

формувалися у сорту пшениці озимої Ужинок, який мав менший рівень 

врожайності, порівняно з сортами Нива одеська та Коханка, а також при 

застосуванні для підживлень посівів більш вартісного азотного добрива 

сульфату амонію. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що в Північному 

Степу України вирощування пшениці озимої слід проводити за технологією, 

яка передбачає використання сильних та цінних за якістю зерна сортів; 

внесення у передпосівну культивацію по чорному пару повного добрива 

N30P60K30, після соняшнику – N60P60K60, з наступним підживленням посівів по 

двох попередниках азотним добривом КАС-32 у два прийоми: N30 рано 

весною по мерзлоталому ґрунту + N30  наприкінці фази кущіння рослин. Це 

забезпечує одержання продовольчого зерна другого класу якості у сортів 

Нива одеська та Ужинок, третього – у сорту Коханка за врожайності по 

чорному пару на рівні 6,3–6,5 т/га, після соняшнику – 4,2–4,6 т/га та 

рентабельність виробництва відповідно до попередника 199–224 і 122–137 %. 

 

 



128 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Черенков А. В., Гасанова І. І., Солодушко М. М. Пшениця озима – 

розвиток та селекція культури в історичному аспекті. Бюлетень ІСГ НААН 

України. 2013. № 4. С. 3–8. 

2. Танчик С. Чи можливо отримати в Україні 80 млн т зерна. Пропозиція. 

2012. № 1. С. 58–60. 

3. Івончик П., Косолап М., Туренко Ю. Сучасні проблеми землеробства і 

підходи до їх вирішення. Пропозиція. 1996. №10. С. 40–41. 

4. Ковалев В. М. Новое в развитии технологий ХХI века. Аграрная наука. 

1998. № 7. С. 16–17. 

5. Малюга Н. Г., Царенко Л. В. Перспективы растениеводства в будущем 

веке. Аграрная наука. 1998. № 4. С. 14–15. 

6. Пшениця озима в зоні Степу, кліматичні зміни  та технології 

вирощування. А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, М. М. Солодушко, 

І. І. Гасанова та ін. За ред. А. В. Черенкова. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 

2015. 548 с.  

7. Сайко В. Ф. Рациональное использование земельного фонда Украины. 

Аграрная наука. 1997. № 3. С. 18–20. 

8. Сайко В. Ф. Перспектива виробництва зерна в Україні. Вісник аграрної 

науки. 1997. № 9. С. 27–32. 

9. Азаренкова А. Будемо з хлібом, якщо.... Пропозиція. 1999. № 7. С. 24–25. 

10. Черенков А. В., Гасанова І. І., Солодушко М. М, Конопльова Є. Л. 

Рекомендації по виробництву високоякісного зерна озимих сортів пшениці і 

тритикале в північному Степу України. Дніпропетровськ, 2011. 22 с. 

11. Листкова В. Н., Сипливець О. М., Клочко А. А. Оптимальні строки 

сівби. Насінництво. 2004. № 8. С. 20–23. 

12. Сайко В. Ф. Азотные удобрения и урожай озимой пшеницы. Земледелие. 

1982. № 7. С. 45–47. 

13. Пикуш Г. Р. Особенности выращивания озимой пшеницы по 



129 
 

интенсивной технологии в полевых севооборотах. Пути повышения 

продуктивности зерновых культур в севооборотах в Степи УССР. 

Днепропетровск, 1986. С. 116–123. 

14. Пікуш Г. Р., Грінченко А. Л., Пихтін М. І. Як запобігти виляганню 

хлібів. Київ: Урожай, 1976. 136 с. 

15. Минеев В. Г., Павлов А. Н. Агротехнические основы повышения 

качества зерна пшеницы. Москва: Колос, 1981. 288 с. 

16. Демішев Л. Ф. Оптимізація агротехнічних заходів підвищення 

продуктивності озимої пшениці на зрошуваних землях у північних регіонах 

Степу України: Автореф. дис. ... д-ра. с.-г. наук. Дніпропетровськ, 1994. 39 с. 

17. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України : 

наукове видання. Київ: Аграрна наука, 2010. 986 с. 

18. Середа І. І. Вплив попередників і мінеральних добрив на вміст вологи в 

ґрунті та продуктивність озимої пшениці. Бюлетень Інституту зернового 

господарства УААН. Дніпропетровськ, 2010. № 39. С. 156–158. 

19. Болехівський В. П. Особливості формування врожаю та якості зерна 

сортів озимої пшениці різних екологічних типів у ресурсозберігаючій 

технології вирощування в умовах західного Лісостепу України: Автореф. 

дис... канд. с.-г. наук. Національний аграрний університет. Київ. 2004. 19 с. 

20. Ярчук І. І. Вміст вологи в ґрунті та строки сівби озимої пшениці. Бюл. 

Інституту зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2001. № 17.  С. 

59–62. 

21. Hairston G. E., Trevathan L. E. Effect of growth regulator, fungicide and 

nitrogen treatments of wheat yield in Missisipi Missisipi. Agri. And Forestry 

Experiment Station. 1986. V. 11. № 7. P. 3. 

22. Haldar M., Mandail L. Effect of phosphorus and zinc on the growth and 

phosphorus, zinc, copper, iron and manganese nutrition of rice. Plant Soil. 1981. 

V. 59. № 3. Р. 415–425. 

23. Linina A. &  Ruza A. Influence of nitrogen fertilizer and meteorological 

conditions on winter wheat grain physical indices. In: Proceedings of the Scientific 



130 
 

and Practical Conference Harmonious Agriculture, Jelgava, 2015. LLU, 70–73.  

24. Орлюк А. П. Животков Л. О., Бірюков С. В. та ін. Ботанічний опис і 

біологічні властивості. Озимі зернові культури. За ред. Л. О. Животкова і 

С. В. Бірюкова. Київ: Урожай, 1993. С. 5–7. 

25. Wialliams R. F. The physiology of growth in the wheat plant. Growth of the 

primary shoot and ingorescence. Austr. J. Biol. Sci., 1966. №19. P. 949–966. 

26. Примак І. Д. Вергунов В. А., Ковбасюк П. У. Несприятливі 

метеорологічні умови в землеробстві : захист від них культурних рослин.; за 

ред. І. Д. Примака. Київ: Кондор, 2006. 314 с. 

27. Адаменко Т. І. Зміни агрокліматичних умов холодного періоду в 

Україні при глобальному потеплінні клімату. Агроном. 2006. № 34. С. 12–13. 

28. Іващенко О. О., Рудник-Іващенко О. І. Напрями адаптації аграрного 

виробництва до змін клімату. Вісник аграрної науки. 2011. № 8. С. 10–12.  

29. Mba C., Guimaraes E. P., Ghosh K. Re-orienting crop improvement for the 

changing climatic conditions of the 21st century. Agriculture & Food Security. 

2012. 1,7. P. 3–17. 

30. Литвиненко М. А. Каштанов О. С. Вибір сорту озимої пшениці – 

запорука високих врожаїв. Хранение и переработка зерна. 2002. № 5. С. 22–

25. 

31. Черенков А. В.,Шевченко М. С, Гирка А. Д. та ін. Сорти та біологічні 

особливості озимої пшениці при її вирощуванні в умовах Степу України. 

Бюлетень Інституту зернового господарства. 2007. № 31–32. С. 11–19. 

32. Захарчук О. Від культивування старих сортів рослин вітчизняні аграрії 

щороку не добирають понад 7 млн зерна. О. Захарчук. Зерно і хліб. 2006. 

№ 1. С. 8–9. 

33. Литвиненко М. А. Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми 

продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці. 

М. А. Литвиненко. Насінництво. 2010. № 6. С. 1–6. 



131 
 

34. Сухоруков А. Ф., Киселев В. А., Сухоруков А. А. Адаптивный 

потенциал сортов озимой пшеницы. Достижения науки и техники АПК. 2007. 

№ 8. С. 9–10. 

35. Рекомендації з проведення комплексу осіньо-польових робіт в 

агроформуваннях одеської області у 2018 р. Литвиненко М. А., 

Лінчевський А. А., Соколов В. М. та ін. Одеса 2018. 33 с. 

36. Николаев Е. В. Резервы увеличения производства зерна сильной и 

ценной пшеницы. Киев: Урожай, 1991. 232 с. 

37. Николаев Е. В. Технология выращивания сильной озимой пшеницы. 

Симферополь: Таврия, 1986. 94 с. 

38. Пальчук Н. С. Продуктивність різних сортів пшениці озимої залежно 

від умов вирощування в північному Степу України. ISSN 0582-5075. Селекція 

і насінництво. 2014. Випуск 106. 155–162.  

39. Солодушко М. М. Урожайність та адаптивний потенціал сучасних 

сортів пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу. Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин. : наук.-практ. журн. 2014. № 3 (24). С. 61–66. 

40. Нетіс І. Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: 

Олді-плюс, 2011. 460 с. 

41. Дергачов О. Л. Строки сівби пшениці м’якої озимої (Triticum 

aestivum L.) в умовах зміни клімату. Сортовивчення та охорона прав на 

сорти рослин: наук.-практ. журн. 2010. № 1 (11). С. 33–36. 

42. Шпаар Д., Гинапп Х., Д. Дрегер Д. и др.; Зерновые культуры 

(выращивание, уборка, доработка и использование) учебно-практ. рук. под. 

ред. Д. Шпаара. [3-е изд.]. Москва: ИД ООО «DLV Агродело», 2008. 656 с. 

43. Прядко Ю. М. Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої в 

осінній період вегетації залежно від попередників і строків сівби. Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2014. № 7. 

С. 143–147.  

44. Козечко В. І. Особливості осіннього розвитку рослин різних сортів 

пшениці озимої при вирощуванні після ріпаку ярого в умовах північного 



132 
 

Степу України. Наук.-тех. бюл. Ін-ту олійних культур НААН. 2014. № 20. 

С. 118–126. 

45. Сайко В. Ф., Грицай А. Д., Гордецька С. П.  Озимі зернові культури. 

Київ: Урожай, 1994. С. 228–242.  

46. Черенков А. В., Козечко В. І., Козельський О. М. Продуктивність 

пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України. 

Бюлетень Інституту сільського господарства cтепової зони НААН України. 

2012. № 3. С. 3–7. 

47. Корхова М. М. Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість 

насіння та густоту продуктивного стеблостою рослин пшениці озимої. 

Таврійський науковий вісник. 2019. № 92.С. 48–54. 

48. Личикаки В. М. Перезимовка озимих культур. Москва: Колос, 1974. 

207 с. 

49. Задонцев А. И. Повышение зимостойкости и продуктивности озимой 

пшеницы: сб. избр. науч. тр. академика ВАСХНИЛ А. И. Задонцева. 

ВАСХНИЛ; ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1974. 284 с. 

50. Васильев И. М. Зимовка растений. Москва: Изд-во АН СССР. 1956. 

307 с. 

51. Мосейчук В. А. Агрометеорологические условия и перезимовка 

озимых культур. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. 295 с. 

52. Бондаренко В. И. Зимостойкость и технология возделывания озимой 

пшеницы в степной зоне Украины. Методы и приемы повышения зимо-

стойкости озимых зерновых культур. Москва: Колос, 1975. С. 232–241. 

53. A. N. Polevoy, D. V. Blyshchyk, P. A. Feoktistov Modeling Winter 

Hardiness Formation in Winter Wheat Plants. American Journal of Agricultural 

and Biological Sciences. 2020. Volume 15. С. 31–42. 

DOI:10.3844/ajabssp.2020.31.42 

54. Gaudet D. A., Laroche A., Puchalski B. Seeding date alters carbohydrate 

accumulation in winter wheat. Crop Sc. 2001. Vol. 41. N 3. P. 728–738. 

https://doi. org/10.2135/cropsci2001.413728x 

http://dx.doi.org/10.3844/ajabssp.2020.31.42
https://doi.org/10.2135/cropsci2001.413728x


133 
 

55. Дубовий В. І. Екологічна оцінка морозо- та зимостійкості пшениці 

озимої в умовах Лісостепу. Вісн. аграр. науки. 2011. № 8. С. 42–44. 

56. Ярошенко С. С. Морозостійкість та зернова продуктивність пшениці 

озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування. Зернові культури. 

2020. Т 4. № 1. С. 64–70. https: //doi.org/10.31867/ 2523-4544/0107 

57. Janmohammadi M., Enayati V., Sabaghnia N. Impact of cold acclimation, 

de-acclimation  and  re-acclimation on carbohydrate content and antioxidant 

enzyme activities in spring and winter wheat. Icelandic Agriс. SCI. 2012. № 25. 

P. 3–11. 

58. Vagujfalvi A., Kerepesi I., Galiba G. et al. Frost hardiness depending on 

carbohydrate changes during cold acclimation in wheat. Plant Sci. 1999. 144, N 2. 

P. 85–92. 

59. Гаврилов С. В., Феоктістов П. О., Нагуляк О. І. Визначення 

життєздатності та прогноз перезимівлі озимих колосових культур. Посібник 

українського хлібороба. 2012. Т.2. С. 66–67. 

60. Моргун В. В., Майор П. С. Зимо- і морозостійкість озимих злакових 

культур. Фізіологія рослин. Проблеми та перспективи розвитку. Київ: Логос, 

2009. Т 2. С. 105–165. 

61. Лыфенко С. Ф., Друзьяк В. В. Рост и развитие различных генотипов 

озимой пшеницы в зависимости от продолжительности воздействия 

яровизирующих условий. Науково-технічний бюлетень Селекційно-

генетичного інституту. Одеса. 1995. № 1(86). С. 18–21. 

62. Годулян И. С. Рациональные севообороты – основа высокого урожая. 

Днепропетровск: Проминь, 1972. 158 с. 

63. Цандур М. О. Використання парів у сівозмінах Степу південного. Вісн. 

аграр. науки півд. регіону: міжвід. темат. наук. зб. 2005. Вип. 6. С. 4–9.  

64. Лебідь Є. М.,. Білогуров В. О, Суворінов О. М. та ін. Якість зерна і 

продуктивність озимої пшениці залежно від попередників та удобрення 

Степове землеробство: респ. міжвід. темат. наук. зб. Київ, 1991. Вип. 25. 

С. 9–10.  

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=114664


134 
 

65. Невмивако Г. В. Вплив попередників на врожайність і якість зерна 

озимої пшениці. Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2008. № 4. С. 74–76. 

66. Салатенко В. Н., Білоножко М. А. та ін. Рослинництво: за ред. 

О. І. Зінченка. Київ: Аграрна освіта, 2001. 591 с. 

67. Горбач Н. В. Забур'яненість озимої пшениці. Захист рослин . 1999. № 6. 

С. 8–9. 

68. Пабат І. А., Шевченко М. С., Матюха Л. О. Агроценотична оцінка 

бур'янів та ефективність гербіцидів у посівах пшениці озимої. Вісник 

аграрної науки. 2002. № 7. С. 25–28. 

69. Дудка Є. Л., Ліппс П. Е. Захист озимої пшениці від хвороб. 

Дніпропетровськ: Нова Ідеологія, 1999. 20 с. 

70. Бабаянц Л. Т. Хвороби і шкідники озимої пшениці і заходи боротьби з 

ними. Озимі зернові культури. Київ: Урожай, 1993. С. 67–97. 

71. Сорока С. В., Сорока Л. И Уничтожение сорняков в посевах озимых 

зерновых культур весной. Защита и карантин растений. 2001. № 11. С. 22–

23. 

72. Лебедь Е. М., Бойко П. И., Коваленко Н. П.  Степная грамота. Зерно. 

2007. № 9 (18). С. 32–37. 

73. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України: 

Під ред. М. В. Зубця [та ін.]. Київ: Аграр. наука, 2004. 844 с.  

74. Воробьѐв С. А. Севообороты интенсивного земледелия. С. А. Воробьѐв. 

Москва: Колос, 1979. 368 с. 

75. Каліберда В. М. Попередники озимої пшениці по зонах України. 

Землеробство. 1965. Вип. 7. С. 26–29. 

76. Панасик М. Г. Урожай та якість зерна озимої пшениці залежно від 

удобрення та попередників у сівозміні. Вісник аграрної науки. 2005. № 9. 

С. 72–73. 

77. Демішев Л. Ф., Горобець Н. М. Формування продуктивності озимої 

пшениці в залежності від внесення у підживлення форм та доз азотних 

добрив. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 



135 
 

2001. № 2. С. 40–42. 

78. Бражник С. П., Пилипко Ю. А. Азот удобрений и почвы в питании 

озимой пшеницы. Агрохимия. 1977. № 12. С. 17–21. 

79. Schulz R., Makary T., Hubert S., Hartung, K., et al. Is it necessary to split 

nitrogen fertilization for winter wheat? On-farm research on Luvisols in South-

West Germany. J. Agric. Sci. 2015. 153. 575–587.  

80. Державин Л. М. Нитраты в растениеводческой продукции. Химизация 

сельского хозяйства. 1988. № 10. С.42–46. 

81. Карпинский Н. Г. Агрохимические анализы почв и определение доз 

внесения минеральных удобрений. Методические указания по 

географической сети опытов с удобрениями. Москва: Колос, 1965. С. 102–

107. 

82. Пикуш Г. Р., Демишев Л. Ф. Изменение структурных элементов 

растений озимой пшеницы в зависимости от минерального питания. 

Агрохимия. 1979 (6). № 11. С. 56–63. 

83. Гирка А. Д. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці 

залежно від підживлення і засобів захисту в умовах північного Степу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 

06.01.09. А. Д. Гирка. Дніпропетровськ, 2007. 20 с. 

84. Артюхов И. К., Лютий Н. Г. Урожай озимой пшеницы по пару в связи с 

дозами внесения полного минерального удобрения. Приемы повышения 

продуктивности кукурузы и озимой пшеницы. Днепропетровск, 1974. С. 194–

198. 

85. Karklins A., Ruza A. Nitrogen apparent recovery can be used as the 

indicator of soil nitrogen supply. Zemdirb. Agric. 2015. Vol. 102. № 2. 133–140.  

86. Hawkesford M. J. Reducing the reliance on nitrogen fertilizer for wheat 

production. J. Cereal Sci. 2014. Vol. 59. 276–283. 

87. Горшкова М. А. Уровни градации обеспеченности различных типов. 

Агрохимия. 1981. № 1. С. 65–72. 

88. Балашев Л. П. Удобрение и сорт. Агрохимия. 1966. № 8. С. 32–34. 



136 
 

89. Иванова Т. И., Кожемякова Р. Н. Отзывчивость озимой пшеницы на 

возрастающие дозы минеральных удобрений: Тр. ВИУА. 1977. 

Вып. 56. С. 77–92. 

90. Милащенко Н. Э. Интенсификация производства зерна и задачи 

защитников растений. Защита растений. 1986. № 1. С. 5–6. 

91. Балябо Н. К., Васильева С. Г., Гутина Б. С., Зверева. Е. А., 

Трофимов Ю. М. Эффективность удобрений на орошаемых землях. Тр. 

ВИУА: Результаты применения удобрений в новых районах орошаемого 

земледелия. Москва: Колос, 1967. С. 5–21. 

92. Baruah К. К., Singh O. S. Effect of iron on micronutrient uptake by paddy 

Oryza saliva L. seedlings. Indian J. Exp. Biol. 1980. Vol. 18. № 10. P. 1205–1207. 

93. Ничипорович A. A. Фотосинтез и некоторые принципы применения 

удобрений как средства оптимизации фотосинтетической деятельности 

растений. Агрохимия. 1971. № 1. С. 12–14. 

94. Ничипорович A. A. Теоретические и практические аспекты проблемы 

фотосинтеза. Вестник АН СССР. 1972 (б). № 12. С. 69–72. 

95. Носатовский А. И. Пшеница (Биология). Москва: Колос, 1965. 565 с.  

96. Пикуш Г. Р. Некоторые особенности биологии кущения озимой 

пшеницы. Повышение продуктивности озимой пшеницы. Днепропетровск, 

1980. С. 22–29. 

97. Созинов А. А., Жемела Г. П. Улучшение качества зерна озимой 

пшеницы и кукурузы. Москва: Колос, 1983. 270 с. 

98. Нетис И. Т. Начало весенней вегетации озимой пшеницы и 

эффективность агроприемов. Вісник аграрної науки. 1995. № 5. С. 61–66. 

99. Гармашов В. Н., Калус Ю. А., Селиванов А. Н. Совершенствование 

примов применения азотных удобрений при возделывании озимой пшеницы. 

и др. Агрохимия. 1993. № 1. С. 3–11. 

100. Созинов А. А., Козлов В. Г. Повышение качества зерна озимых 

пшениц. Москва. Колос. 1970. С 88–93. 



137 
 

101. Кисилева А. М., Прядильщикова Г. П. Зависимость урожая озимой 

пшеницы от доз азотных удобрений и содержания азота в почве. Бюл. ВИУА. 

1981. №5. С. 17–19. 

102. Марчук І. Сучасні добрива – на варті врожаю. І. Марчук. Пропозиція. 

2009 № 4. С. 42–45. 

103. Ткачук К. С., Кузьменко Л. М., Нижко В. Ф. и др. Регуляция 

минерального питания и продуктивность растений. Киев: Наукова думка, 

1991. 171 с. 

104. Усова Н. М., Солодушко М. М., Романенко О. Л. Вплив попередників 

та мінерального живлення на урожайність і якість зерна пшениці озимої. 

Зернові культури. 2018. Т. 2. № 2. С. 281–286. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0037  

105. Середа І. І. Особливості вирощування пшениці озимої після гороху та 

соняшнику в умовах північного Степу України: автореф. дис. … канд. с.-г. 

наук: 06.01.09. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН. 

Дніпропетровськ, 2013. 20 с. 

106. Карасюк І. М., Геркіял О. М., Господаренко Г. М та ін. Агрохімія: 

Підручник; За ред. І. М. Карасюка. Київ, Вища шк., 1995. 471 с. іл. 

107. Кореньков Д. А. Минеральные удобрения и их рациональное 

применение. Москва: Россельхозиздат,1969. 138 с. 

108. Ягодин Б. А.; Смирнов П. М., Петербургский А. В. и др. Агрохимия.; 

Под ред. Б. А. Ягодина. 2-е изд.; перераб. и доп. Москва: Агропромиздат, 

1989. 639 с. 

109. Доля М., Бондарева Л. Високоефективне застосування КАС і засобів 

захисту озимої пшениці. Пропозиція. 2014. № 4. С. 13–15. 

110. Волкодав Д. КАС – гнучкий інструмент живлення рослин. Агроном. 

2016. № 4 (54). С. 40–42. 

111. Зубець М. В. (голова) та ін. Наукові основи агропромислового 

виробництва в зоні Степу України. редкол.: Київ: Аграрна наука, 2010. 986 с. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0037
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0037


138 
 

112. Черенков А. В., Шевченко М. С., Циков В. С., Гасанова І. І. та ін. 

Рекомендації з підвищення якості зерна. Дніпропетровськ, 2015. 24 с.  

113. Николаев Е. В. Технология выращивания сильной озимой пшеницы. 

Симферополь: Таврия, 1986. 94 с. 

114. Нетіс І. Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: 

Олді-плюс, 2011. 460 с. 

115. Макаров Л. Х., Скорий М. В. Агротехніка пшениці озимої в 

неполивних умовах півдня України: монографія. Скорий. Харків: Айлант, 

2010. 240 с. 

116. Созинов А. А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и 

селекции. Москва: Наука, 1985. 272 с. 

117. Рибалка О. І., Червоніс М. В., Литвиненко М. А. Генетична  

гетерогенніть сортів пшениці одеської селекції за алельним складом Gli/Glu-

локусів. Вісник аграрної науки. 2008. № 2. С. 54–59. 

118. Payne P. J., Jackson E. A., Holf C. M. Genetic linkage between endosperm 

storage proteins on each of the short arms of chromosomes 1A and 1B in wheat. 

Theor. Appl. Genet. 1984. 67. P. 235–243. 

119. Осборн Т. Б. Растительные белки. Биомедгиз, 1935. 220 с. 

120. Казаков Е. Д., Карпиленко Г. П. Биохимия зерна и хлебопродуктов. 

2005. С.-П. ГИОРД. 512 с.  

121. Трисвятский Л. А., Шатилов И. С. Товароведение зерна и продуктов 

его переработки: учебное пособие. 1992. Москва: Колос. 431 с. 

122. Вакаp А. Т. Клейковина пшеницы. Москва, Изд. АH СССР, 1961. 252 с. 

123. Кpетович В. Л. Биохимия зеpна. Москва, Hаука, 1981. 152 с. 

124. Казаков Е. Д. Физические и химические свойства пшеницы в зависимо-

сти от pазмеpов зеpна. Известия ВУЗов. Пищевая технология, 1971.  

125. Нечаев А. П., Траубенберг С. Е. и др. Пищевая химия. Под ред. 

А. П. Нечаева. 2004. 640 с. 



139 
 

126. Страшный В. Н. Агрометеорологические условия и качество зерна 

озимой пшеницы в Центрально-Черноземной зоне: автореф. дисс. на 

соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва: Гидрометеоиздат, 1987. 25 с.  

127. Деревянко А. Н. Методические указания по составлению прогноза 

показателей качества зерна озимой пшеницы в черноземной зоне СССР. 

Москва: Гидрометцентр СССР, 1986. 36 с.  

128. Божко Л. Ю., Бурдейна І. В. Український гідрометеорологічний 

журнал. 2010. 109–115 с. 

129. Жемела Г. П., Мусатов А. Г. Агротехнічні основи підвищення якості 

зерна. Київ: Урожай, 1989. 160 с. 

130. Weber E. A., Graeff S., Koller W.-D., Hermann W. et al. Impact of nitrogen 

amount and timing on the potential of acrylamide formation in winter wheat 

(Triticum aestivum L.). Field Crops Research. 2008. 106. 44–52. 

131. Семенкова А. С. Формування клейковини в зерні та показників 

седиментації борошна нових сортів пшениці озимої залежно від азотних 

підживлень. Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України: матеріали науково-практичної 

конференції молодих учених і спеціалістів. 2016. С. 85–87. 

132. ДСТУ 3768-2019 «Пшениця. Технічні умови». 19 с. 

133. Berke I. P. Influence de alimentation azotee des apports devilments fertilize. 

Al. Awamia (Rabat) 12, 1964. P. 121–163. 

134. Княгиничев М. И. Биохимия пшеницы. Качество зерна пшеницы в 

зависимости от сорта и условий его возделывания. М. И. Княгиничев 

Москва: Сельхозгиз, 1951. 415 с. 

135. Жемела Г. П., Кучумова Л. П., Аниканова З. Ф. и др. Справочник по 

качеству зерна: под ред. докт. с-х. наук Г. П. Жемелы 3-е изд. Киев.: Урожай, 

1988. 216 с. 

136. Хорішко С. А. Особливості формування показників якості зерна 

пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування. Вісник 



140 
 

Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2015. №18. С. 110–

113. 

137. Федорова Н. А., Кононюк В. А., Пікуш Г. Р. та ін. Зернові культури. 

Під ред. Г. Р. Пікуша, В. І. Бондаренка. Київ: Урожай, 1985. 272 с.  

138. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 

1985. 351 с.: ил. (Учебники и учебные пособия для высш. учеб. заведений). 

139. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Под. ред. 

В. С. Цикова, Г. Р. Пикуша. Днепропетровск, 1983. 46 с. 

140. Лисицин Д. И. Полумикрометод для определения сахаров в растениях. 

Биохимия. 1950. № 15. Вып. 2. С. 165–166. 

141. Черенков А. В., Рибка В. С. та ін. Нормативно-методичний довідник по 

обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому господарстві Степу України.  

За ред. А. В. Черенкова, В. С. Рибки. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур 

НААН. 2017. 244 с.  

142. Бублик Н. А. Статистическая обработка данных полевого опыта на 

микроЭВМ. Киев: Изд-во УСХА, 1991. 48 с. 

143. Друмова О. М. Особливості вегетації рослин пшениці озимої в 

північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті ринкових умов: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) : 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 67–68. 

144. Бондаренко В. И., Пистунов Н. И., Хмара В. В. Зимовка озимых хлебов. 

Методические рекомендации по диагностике состояния озимых посевов. 

Днепропетровск: ВНИИ кукурузы, 1972. 80 с. 

145. Полтарев Е. М., Золочевская И. Д. Динамика сахаров у полиплоидных 

злаков различной зимостойкости в период зимовки. Методы и приемы 

повышения зимостойкости озимых зерновых культур. Москва: Колос, 1975. 

33–40 с. 



141 
 

146. Рыбакова М. И. Физиологические основы повышения зимостойкости 

озимых зерновых культур. Москва. 1976. 54 с. 

147. Астахова Я. В., Гасанова І. І., Солодушко М. М. Вміст і витрати 

розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від 

строків сівби в північному Степу України. Зернові культури. 2019. Т. 3. № 2. 

С. 251–257. https: //doi.org/ 10/31867/2523-4544/0084 

148. Адаменко Т. І. Зміна агрокліматичних умов холодного періоду в 

Україні при глобальному потеплінні клімату. Агроном. 2006. № 4. С. 12–13. 

149. Орлюк А. П. Вплив генетичних факторів на морозостійкість і 

зимостійкість озимої пшениці. Таврійський наук. вісн. 2004. Вип. 32. С. 10–

18. 

150. Нетіс І. Т. Характер осені й весни та посіви озимої пшениці. Херсон: 

Айлант, 2004. 152 с. 

151. Von Horst Gцring, Wolfgang Dreier. Eine einfache kolorimetrische 

Methode zur simultanen Bestimmung von Glukose, Fruktose und Saccharose in 

pflanzlichen Geweben. Flora. 1967. 5, A158, 549. 

152. Починок Х. М. Методы биохимического анализа растений. Киeв: Наук. 

думка, 1987. С. 116–164. 

153. Арасимович В. В. Определение сахаров. Методы биохимического 

исследования растений. 2-е изд., перераб. и доп. под ред. А. И. Ермакова. 

Ленинград: Колос, 1972. С. 129–151. 

154. Рябчун Н. І., Долгополова В. І., Іванова В. М., Четверик О. М. Метод 

визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння озимої пшениці: 

метод. рек. Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. Харків, 2006. 12 с. 

155. Майор П. С., Козіна Г. Я., Сливка Л. В. Вміст розчинних цукрів у 

рослинах озимої пшениці протягом осінньо-зимового періоду. Физиология и 

биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 2. С. 174–182. 

156. Литвиненко М. А., Феоктістов П. О., Блищик Д. В., Гаврилов С. В. 

Удосконалення антронового методу визначення вмісту розчинних вуглеводів 



142 
 

у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для оцінки стану посівів протягом 

зимівлі. Вісн. аграр. науки. 2017. № 4. С. 41–45. 

157. Друмова О. М. Особливості вегетації рослин пшениці озимої в 

північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті ринкових умов: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) : 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 67–68. 

158. Друмова О. М. Динаміка розчинних вуглеводів у вузлах кущіння 

рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату: матеріали Всеукр. науково-

практичної конференції, Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р. Полтава, 

2018. С. 62–65. 

159. Солодушко М. М. Тривалість осінньої вегетації та врожайність 

пшениці озимої. Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. 2011. № 40. С. 32–35.  

160. Гасанова І. І., Ноздріна Н. Л. Ріст та розвиток рослин пшениці озимої в 

період весняно-літньої вегетації в Північному Степу. Вісн. аграр. науки 

Причорномор’я. 2014. № 2 (78). С.126–131. 

161. Друмова О. М., Гасанова І. І. Ріст і розвиток рослин різних сортів 

пшениці озимої впродовж весняної вегетації в північному Степу. Зернові 

культури. Дніпро, 2020. Т. 4, № 1. С. 116–121. 

162. Кочмарский В., Солѐная В., Хоменко В. Яровая пшеница. адаптивность 

к стрессам. Зерно. № 12. 2011. С.14–17. 

163. Бузинний М. В. Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові 

умови вегетації при підживленні рослин у різні фази розвитку. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і 

біологія». 2014. Вип. 3 (27). С. 192–196. 

164. Jan M. T., Khan M. J., Khan A. et al. Improving wheat productivity through 

source and timing of nitrogen fertilization. Pak. J. Bot. 2011, 43, 905–914. 



143 
 

165. Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур. Київ: 

Вища освіта, 2010. 358 с. 

166. Лихочвор В. В. Структура врожаю озимої пшениці: [монографія ]. 

Львів: Українські технології, 1999. 200 с.  

167. Кірчук І. С., Пішта Д. С., Кірчук Г. А Елементи структури врожаю 

озимої пшениці в умовах південно-західної частини Степу Хранение и 

переработка зерна. 2012. № 7 (157). С. 18–20. 

168. Маренич М. М. Характеристика ознак продуктивності озимої пшениці. 

Вісник Полтавського держ. с.-г. ін-ту. 1999. № 3. С. 7–8. 

169. Жужа О. О., Новицький Г. І. Вплив умов вирощування на компоненти 

структури врожаю озимої пшениці. Таврійський науковий вісник. Херсон, 

2004. Вип. 40. С. 102–106. 

170. Пикуш Г. Р., Демишев Л. Ф.  Изменение структурных элементов 

растений озимой пшеницы в зависимости от минерального питания. 

Агрохимия. 1979. № 11. С. 56–63. 

171. Моргун В. В., Швартау В. В., Кірізій Д. А.  Фізіологічні основи 

формування високої продуктивності зернових злаків. Фізіологія рослин: 

проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. у 2-х т. Київ: Логос, 2009. 

Т.1. С.11–42. 

172. Андрианова Ю. Е., Тарчевский И. А. Хлорофилл и продуктивность 

растений. Москва: Наука, 2000. 135 с. 

173. Richards R. A. Selectable trains to increase crop photosynthesis and yield of 

grain crops. R. A. Richards. Journal of Experimental Botany. 2000. № 51. P. 447–

458. 

174. Gasanova Iryna, Yerashova Margaryta, Astakhova Yanina, Drumova Olena. 

Influence of mineral fertilizers and other agrotechnical cultivation methods on 

yield and grain protein content of winter wheat. American Journal of Agriculture 

and Forestry. 2021. Vol. 9, 2. Р. 89–94. doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.17 

175. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від попередника 

та азотних підживлень. Роль науково-технічного забезпечення розвитку 



144 
 

агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 лютого 2021 р.). 

Дніпро: ДУ Інститут зернових культур НААН, 2021. С. 171–172. 

176. Николаев Е. В. Резервы увеличения производства зерна сильной и 

ценной пшеницы. Киев: Урожай, 1991. 232 с. 

177. Крамарьов С. М., Жемела Г. П., Шакалій С. М. Продуктивність та 

якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від мінерального живлення в 

умовах Лівобережного Лісостепу України. Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. 2014. № 6. С. 61–67. 

178. Минеев В. Г., Павлов А. Н. Агротехнические основы повышения 

качества зерна пшеницы. Москва: Колос, 1981. 289 с. 

179. Жемела Г. П. Добрива, урожай і якість зерна. Київ: Урожай, 1991. 

136 с. 

180. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Бойко В. П., Стасінєвич О. Ю. Вплив 

доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої. 

Вісник Уманського університету садівництва. 2018. № 2. С. 76–80. DOI: 

10.31395/2310-0478-2018-21-76-79 

181. Maadi B., Fathi G., Siadat S. A., Alami Saeid K., Jafari S. Effects of 

preceding сrops and nitrogen rates on grain yield and yield components of wheat 

(Triticum aestivum L.). World Applied Sciences Journal. 2012. 17 (10), 1331–

1336. 

182. Asseng S., Martre P., Maiorano A., Rötter R. P., O’Leary G.J. et al. Climate 

change impact and adaptation for wheat protein. Glob. Chang. Biol. 2019. 25.  

155–173. 

183. Goutam U., Kukreja S.; Tiwari R.; Chaudhury A. et al. Biotechnological 

approaches for grain quality improvement in wheat: Present status and future 

possibilities. Aust. J. Crop Sci. 2013. 7. 469–483.  

184. Agarwal N.; Sinha A. Future climate analogues of current wheat production 

zones in India. Curr. Sci. 2019. 116. 264–271.  



145 
 

185. Erekul K.-P. & Koca1 Y. O. Effect of sulphur and nitrogen fertilization on 

bread-making quality of wheat (Triticum aestivum L.) varieties under 

Mediterranean climate conditions. 2012. Journal of Applied Botany and Food 

Quality. 85. 17–22.  

186. Pan W. L. Kidwell K. K. McСracken V. A. Bolton R. P.; Allen M. 

Economically optimal wheat yield, protein and nitrogen use component responses 

to varying N supply and genotype. Front. Plant Sci. 2020. 10. 1790. 

187. Черенков А. В., Рибка В. С. та ін. Нормативно-методичний довідник по 

обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому господарстві Степу України. 

За ред. А. В. Черенкова, В. С. Рибки. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур 

НААН. 2017. 244 с.  

188. Черенков А. В., Рибка В. С., Шевченко М. С. та ін. Економіка 

виробництва зерна в зоні Степу України (з основами організації і технології 

виробництва): монографія. За ред. А. В. Черенкова і В. С. Рибки. 

Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. 300 с. 

189. Гирка А. Д., Компанієць В. О., Кулик А. О. Нормування виробничих 

витрат та прогнозування ефективності вирощування пшениці озимої в умовах 

північного Степу України. Приазовський економічний вісник : електрон. наук. 

журнал. 2019. Вип. 4 (15). С. 85–93. URL: http://pev.kpu.zp.ua. 

 

http://pev.kpu.zp.ua/


146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Додаток А 
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Додаток В 

 

Температура повітря в 2016–2019 рр., °С 

Вегетаційні 

роки  

Місяці 

8* 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Середнє 

за рік 

2016/17 23,7 15,8 7,0 4,9 -3,7 -5,4 -3,8 1,7 8,9 15,5 20,8 21,5 8,9 

відхилення 

від норми 
+3,1 +0,4 -1,4 +2,4 -1,6 0 +0,3 +1,0 -0,5 -0,5 +1,2 +0,2 +0,4 

2017/18 24,6 18,8 9,0 3,3 3,7 -2,8 -2,9 -1,5 12,9 19,0 21,7 22,4 10,7 

відхилення 

від норми 
+4,0 +3,4 +0,6 +0,8 +5,8 +2,6 +1,2 -2,2 +3,5 +3,0 +2,1 +1,1 +2,2 

2018/19 23,5 17,8 11,6 1,8 -1,8 -4,9 -0,3 4,4 11,2 17,9 24,0 21,5 10,6 

відхилення 

від норми 
+2,9 +2,4 +3,2 -0,7 +0,3 +0,5 +3,8 +3,7 +1,8 +1,9 +4,4 +0,2 +2,1 

Норма 20,6 15,4 8,4 2,5 -2,0 -5,4 -4,1 0,7 9,4 16,0 19,6 21,3 8,5 

  Примітка*: 8 – серпень; 9 – вересень; 10 – жовтень; 11 – листопад; 12 – грудень; 1 – січень; 2 – лютий; 3 – березень; 

  4 – квітень; 5 – травень; 6 – червень; 7 – липень 
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Додаток Г 

Кількість опадів в 2016–2019 рр., мм 

Вегетаційні 

роки  

Місяці 

8* 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Сума за 

рік 

2016/17 22,5 42,7 56,5 65,0 48,0 54,6 25,8 6,3 102,3 18,9 37,3 43,9 523,6 

Відхилення 

від норми 
-14,5 +6,7 +24,5 +23,0 -4,0 +9,6 -10,2 -27,2 +64,3 -27,1 -21,9 -12,1 +10,6 

2017/18 13,0 36,5 36,3 64,9 54,7 70,7 46,2 145,1 16,4 31,7 51,9 77,9 645,3 

Відхилення 

від норми 
-24,0 +0,5 +4,3 +22,9 +2,7 +25,7 +10,2 +111,1 -21,6 -14,3 -37,1 +21,9 +132,3 

2018/19 0 73,9 23,1 36,8 106,6 73,6 5,8 31,0 32,3 48,3 30,6 59,2 521,2 

Відхилення 

від норми 
-37,0 +37,9 -8,9 -5,2 +54,6 +28,6 -30,2 -3,0 -5,7 +2,3 -55,8 +3,2 +8,2 

Норма 37,0 36,0 32,0 42,0 52,0 45,0 36,0 34,0 38,0 46,0 59,0 57,0 513,0 

  Примітка*: 8 – серпень; 9 – вересень; 10 – жовтень; 11 – листопад; 12 – грудень; 1 – січень; 2 – лютий; 3 – березень; 

  4 – квітень; 5 – травень; 6 – червень; 7 – липень 
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Додаток Д 

Класифікаційні норми, які використовують для характеристики сортів пшениці за хлібопекарськими властивостями 

Показники 

Сильні пшениці Пшениці, 

цінні за 

якістю 

Пшениці - філери 
Слабкі 

пшениці 
відмінний 

поліпшувач 

добрий 

поліпшувач 

задовільний 

поліпшувач 

добрий 

філер 

задовільний 

філер 

Твердозерність Твердозерні і середньо твердозерні – – – 

Склоподібність, %, не менше 60 60 60 50 50 40 – 

Вміст білка, %, не менше 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 8,0 

Вміст клейковини у зерні, %, не менше 32,0 30,0 28,0 25,0 24,0 22,0 15,0 
Вміст клейковини у борошні 70 % виходу, %, 

не менше (ручний метод) 
36,0 34,0 32,0 29,0 27,0 25,0 20,0 

Вміст клейковини у борошні 70 % виходу, %, 

не менше (за допомогою приладу «Glutomatic») 
34,0 32,0 30,0 27,0 25,0 23,0 18,0 

Якість клейковини у зерні і борошні, од. ВДК 45–75 45–75 45–75 45–65 35–90 20–100 0–120 
Розрідження тіста за фаринографом, о. ф., 

не більше 
30 50 60 80 120 150 >150 

Калориметрична оцінка, о. вал., не менше 85 80 70 55 45 30 <30 
Питома робота деформації тіста за 

альвеографом, о. а., не менше 
500 400 280 260 240 180 <180 

Пружність тіста за альвеографом, мм, не менше 100 90 80 70 60 50 <50 

Відношення пружності тіста до розтяжності за 

альвеографом 
0,8–1,5 0,8–1,5 0,7–2,0 0,7–2,2 0,5–2,4 0,3–2,6 

>2,6, 

<0,3 
Об’ємний вихід хліба, мл, не менше 

(метод лабораторної випічки) 
1400 1300 1200 1100 900 800 <800 

Загальна хлібопекарська оцінка за лабораторної 

випічки, бал, не менше 
8,4 8,2 8 7 6 5 <5 
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Додаток Е 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних  

1. Друмова О. М., Гасанова І. І. Ріст і розвиток рослин різних сортів 

пшениці озимої впродовж весняної вегетації в північному Степу. Зернові 

культури. Дніпро, 2020. Т. 4, № 1. С. 116–121 (Здобувачем проведено досліди, 

проаналізовано літературні джерела і отримані результати). 

2.  Друмова О. М. Особливості накопичення та витрат розчинних 

вуглеводів рослинами сортів пшениці м’якої озимої. Зернові культури. 

Дніпро, 2021. Т. 5, № 1. С. 52–58. 

Статті у наукових іноземних виданнях 

3. Gasanova Iryna, Yerashova Margaryta, Astakhova Yanina, Drumova 

Olena. Influence of mineral fertilizers and other agrotechnical cultivation methods 

on yield and grain protein content of winter wheat. American Journal of 

Agriculture and Forestry. 2021. Vol. 9, 2. Р. 89–94. 

doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.17 (Здобувачем проведено досліди, 

проаналізовано літературні джерела і отримані результати). 

 

Матеріали конференцій 

4. Друмова О. М. Азотні добрива при вирощуванні пшениці озимої. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (м. Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 

2017. С. 92–93.  

5. Друмова О. М. Динаміка розчинних вуглеводів у вузлах кущіння 

рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату: матеріали Всеукр. науково-

практичної конференції, Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р. / 
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Полтавська 

державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ 

НААН. – Полтава, 2018. С. 62–65. 

6. Друмова О. М. Особливості вегетації рослин пшениці озимої в 

північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті ринкових умов: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 67–68. 

7. Гасанова І. І., Друмова О. М. Вплив підживлень посівів пшениці 

озимої різними видами азотних добрив на вміст білка та клейковини в зерні. 

Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, 

енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур: 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 26 

листопада 2020 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2020. С. 21–22 (Здобувачем проведено 

дослідження та аналіз отриманих результатів, підготовлено матеріали до 

друку). 

8. Друмова О. М., Гасанова І. І. Урожайність та якість зерна пшениці 

озимої залежно від попередника та азотних підживлень. Роль науково-

технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Дніпро, 25 лютого 2021 р.). Дніпро: ДУ Інститут зернових культур НААН, 

2021. С. 171–172 (Здобувачем проведено дослідження та аналіз отриманих 

результатів, підготовлено матеріали до друку). 

Статті в інших виданнях 

9. Желязков О., Друмова О., Астахова Я., Завалипіч Н. Падалиця у 

посівах озимини. Агробізнес сьогодні. 2017. № 21 (364). С. 27 (Здобувачем 

проведено аналіз та обговорення результатів дослідження). 
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10. Гасанова І., Ноздріна Н., Друмова О. Азот і білок пшениці. The 

Ukrainian Farmer. 2018. № 6 (102). С. 68–70 (Здобувачем проведено аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, підготовлено статтю до друку). 

Науково-методичні рекомендації 

11. Гадзало Я. М., Заришняк А. С., Роїк М. В.,…Друмова О. М. та ін. 

Застосування азотних добрив для підвищення вмісту білка в зерні пшениці 

озимої. Науково-методичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК НААНУ, 2017. 

20 с. (Здобувачем проведено аналіз та узагальнення експериментальних 

даних).  

 

 

 

 


