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АНОТАЦІЯ 

Чугрій Г. А. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування 

пшениці озимої в східній частині Північного 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 наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної наукової задачі, що полягає в удосконаленні 

агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої з урахуванням 

варіювання погодних факторів, морфобіологічних особливостей нових 

сортів, їх реакції на застосування рістрегулюючих препаратів, біологічно 

активних речовин, мінеральних добрив з метою підвищення ефективності 

вирощування і стабілізації валових зборів зерна в регіоні. Вперше вивчено 

особливості росту, розвитку та формування зернової продуктивності рослин 

пшениці озимої нових сортів різних селекційних центрів в умовах східної 

частини Північного Степу. Виявлено вплив фонів живлення на ефективність 

використання регулятору росту Гумісол-плюс 01 зернові при формуванні 

продуктивності рослин пшениці озимої. Дослідженнями встановлено вплив 

інокуляції насіння мікробіологічними препаратами на врожайність зерна. 

Актуальність даної роботи полягає в удосконаленні агротехнічних 

заходів вирощування пшениці озимої у східній частині Північного Степу з 

метою забезпечення збільшення рівня зернової продуктивності культури при 

одночасному зниженні собівартості одержаної продукції. 

Серед факторів, які визначають рівень врожайності зерна пшениці 

озимої важливе місце займає оптимальне забезпечення рослин елементами 

мінерального живлення за рахунок використання різних фонів живлення, а 

також органічних регуляторів росту. Це потребує постійного комплексного 

дослідження їх сумісної дії, а також впливу кожного фактора окремо на 

зернову продуктивність та підвищення її стабільності в умовах східної 
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частини Північного Степу України. Все це і визначає актуальність 

досліджень за темою дисертаційної роботи та має безперечний науковий і 

практичний інтерес. 

Мета досліджень полягала в оптимізації нових, досконаліших 

агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої на основі 

диференційованого застосування мінеральних добрив, регуляторів росту та 

мікробіологічних препаратів, які забезпечать кращу адаптацію рослин до 

посушливих умов Степу та сприятимуть одержанню сталих врожаїв зерна.  

Для досягнення поставленої мети програмою досліджень 

передбачалось вирішити наступні задачі: надати агробіологічне 

обґрунтування основним показникам продуктивності пшениці озимої, 

визначити діапазон їх варіювання та вплив на формування врожайності 

культури; виявити особливості росту й розвитку рослин та закономірності 

формування зернової продуктивності сучасних сортів; визначити найбільш 

адаптовані до умов степового регіону сорти пшениці озимої; встановити 

оптимальні агротехнічні параметри отримання високопродуктивних посівів; 

виявити реакцію рослин пшениці на мінеральні добрива та рістрегулюючі 

препарати; дати економічну оцінку вирощування різних сортів пшениці 

озимої. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

взаємозв’язків між окремими агротехнічними заходами та визначення їх 

впливу на процеси росту й розвитку рослин пшениці озимої протягом 

вегетації з метою стабілізації виробництва зерна з високою економічною 

ефективністю в умовах східної частини Північного Степу. 

Уперше виявлено особливості росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності рослин пшениці озимої нових сортів різних селекційних 

центрів (Житниця, Привітна, Наталка, Юзовська та Премога) в умовах 

східної частини Північного Степу. Виявлено вплив фонів живлення 

(N30P30K30, N20P20K20) на розкриття властивостей різних варіантів 

застосування регулятору росту Гумісол-плюс 01 та на врожайність зерна 
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пшениці озимої. Визначено вплив інокуляції насіння мікробіологічними 

препаратами (МікоФренд, Меланоріз, ГуміФренд, ХелпРост) на процеси 

формування зернової продуктивності. 

Удосконалено існуючі агротехнічні заходи вирощування пшениці 

озимої в умовах східної частини Північного Степу, які  дозволяють повніше 

реалізовувати генетичний потенціал нових сортів та знизити виробничі 

витрати. 

Набули подальшого розвитку наукові підходи до обґрунтування 

агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої в умовах східної 

частини Північного Степу, а також економічна оцінка доцільності 

впровадження технологічних рішень при вирощуванні пшениці озимої.  

Під час виконання роботи використовували загальнонаукові методи 

досліджень, основними з яких були: польовий – для вивчення взаємодії 

предмету дослідження з біотичними й абіотичними факторами; лабораторний 

– аналіз рослин з метою вивчення взаємодії між рослиною та умовами 

навколишнього середовища; вимірювально-ваговий – для встановлення 

показників елементів структури врожаю і визначення врожайності зерна; 

розрахунково-порівняльний – оцінка економічної ефективності; методи 

математичної статистики: дисперсійний, кореляційний та графічне 

відображення даних. Для наукового обґрунтування мети і реалізації 

постановлених завдань та узагальнення результатів експериментальної 

роботи поряд із загальновідомими методами використовували деякі 

спеціальні: діалектичний, гіпотез, синтезу, індукції, статистичний, 

спостереження, економіко-математичний. 

На основі отриманих експериментальних даних для господарств різних 

форм власності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

удосконалені існуючі та розроблені нові технологічні заходи вирощування 

пшениці озимої з урахуванням сортових особливостей. 

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і 

впроваджуються в господарствах Північного Степу (ДП «ДГ «Забойщик» 
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ДДСДС НААН», ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», ДП «ДГ 

«Широке» ДДСДС НААН», ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН» та ін.) на 

площі понад 5 тис. га, щорічно забезпечуючи зростання врожайності зерна та 

економічний ефект на рівні 4,7–5,9 млн грн. 

Структура дисертації складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку використаних джерел та додатків. 

У ході експерименту встановлено, що біометричні показники рослин 

пшениці озимої різних селекційних центрів відображали їх реакцію на зміни 

погодних умов, які відбувалися протягом років проведення досліджень. Так, 

одним із важливих чинників, що впливає на стійкість рослин до 

несприятливих умов перезимівлі є глибина залягання вузла кущіння. У 

середньому за роки досліджень глибина залягання вузла кущіння у рослин 

пшениці озимої різних сортів змінювалася в межах 3,0–3,8 см. Найбільшу 

кількість вузлових коренів мали рослини сортів Богиня (+0,8 шт. до St), 

Олексіївка (+0,9 шт. до St) та Фермерська (+1,2 шт. до St). Найнижчим цей 

показник був у сортів Наталка (4,6 шт./росл.), Приваблива (4,7 шт./росл.), 

Журавка (4,6 шт./росл.) та Житниця (4,8 шт./росл.). Коефіцієнт кущіння 

рослин пшениці озимої, у середньому за роки проведення досліджень, 

змінювався від 2,4 до 4,0 залежно від сорту. 

Визначено, що коефіцієнт кущіння суттєво залежав від фонів живлення 

та від варіанта використання регулятора росту Гумісол-плюс 01 зернові. Так, 

на фоні мінерального живлення N30Р30К30 на варіантах, де восени проводили 

обприскування посівів Гумісолом-плюс 01 зернові, були отримані однакові 

коефіцієнти кущіння, які склали 4,8, що на 0,2 вище за контроль. Весняне 

обприскування посівів сприяло формуванню найвищих коефіцієнтів кущіння 

на цьому фоні живлення, які перевищили контроль на 0,5, а варіанти з 

обприскуванням восени – на 0,3. На фоні живлення N20Р20К20 простежується 

подібна закономірність, проте за обприскування восени значення 

коефіцієнтів кущіння поступалися контрольному варіанту. Застосування 

Гумісолу-плюс 01 зернові для обприскування посівів навесні збільшувало 
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коефіцієнт кущіння від 0,3 до 0,4. 

Встановлено, що інокуляція насіння мікробіологічними препаратами 

позитивно позначилась не тільки на формуванні біометричних показників 

рослин пшениці озимої, а й посилювала накопичення хлорофілу в листках. 

Умови осінньої вегетації рослин озимини в роки проведення досліджень 

сприяли нарощуванню вмісту хлорофілу у вегетативних частинах рослин. 

Так, на час припинення осінньої вегетації всі варіанти, де застосовували 

інокуляцію насіння, забезпечили збільшення вмісту хлорофілу порівняно з 

контролем від 0,3 до 0,6 мг/г а.с.р. Серед варіантів виділилися ті, де до 

препарату Меланоріз додавали ГуміФренд або ХелпРост. 

Дослідженнями встановлено, що врожайність зерна на контрольних 

варіантах, незалежно від фону живлення, була на одному рівні, тобто 

незначна різниця між дозами внесення мінеральних добрив, в середньому за 

роки досліджень, не сприяла росту зернової продуктивності пшениці озимої. 

Введення до технологічного процесу регулятора росту Гумісол-плюс 01 

зернові суттєво збільшувало врожайність зерна, та залежно від фону, 

забезпечувало майже однакові показники, проте на різних варіантах. Так, 

найвищим показником на фоні живлення N30Р30К30 відзначився варіант, де 

вносили добриво Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну 

культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні в 

фази кущіння та вихід у трубку (0,5 л/га) – 9,20 т/га, а на фоні живлення 

N20Р20К20 – варіант, де проводили обробку насіння Гумісол-плюс 01 зернові 

(1 л/т) + 2 підживлення навесні у фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га) – 

9,07 т/га. 

Дослідженнями встановлено, що використання мікробіологічних 

препаратів у технологіях вирощування пшениці озимої стимулює розвиток 

рослин протягом вегетації, та, як наслідок, підвищує показники структури 

врожаю. Поряд з варіантами, де застосовували інокуляцію насіння, варіанти з 

обприскуванням посівів також вплинули на довжину колосу забезпечивши 

прибавку до контрольного варіанта 4,1 %, за рахунок обприскування посівів 
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у фазі кущіння та 6,9 % – при обприскуванні посівів у фазі виходу в трубку 

препаратом ГуміФренд. 

Встановлено, що за роки досліджень, найбільш суттєва прибавка  

(відносно контролю) була при інокуляції насіння пшениці озимої препаратом 

Меланоріз – 12,49 %. Додавання до цього препарату інокулянта ХелпРост 

збільшувала врожайність зерна порівняно з контролем на 6,25 %, а поєднання 

його з ГуміФрендом – на 7,37 %. 

Розрахунок економічної ефективності вирощування різних сортів 

пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу 

продемонстрував, що найбільшу рентабельність забезпечували сорти 

Перемога, Юзовська та Наталка за урожайності 8,41; 8,21 та 8,07 т/га 

відповідно. Собівартість 1 т зерна сортів пшениці озимої варіювала від 

1913,0 до 2297,0 грн. 

Дослідженнями впливу мікробіологічних препаратів на ріст і розвиток 

рослин пшениці озимої сорту Перемога було встановлено, що найбільший 

рівень рентабельності був за інокуляції насіння препаратом Меланоріз 

(270,8 %), собівартість 1 т склала 1773,6 грн. Інші варіанти також суттєво 

відрізнялися від контрольного, собівартість була в межах 1872,70–2008,7 грн, 

рівень рентабельності змінювався у межах від 236,9 до 259,7 %. 

За результатами досліджень удосконалені існуючі прийоми 

вирощування пшениці озимої за рахунок впровадження нових агротехнічних 

заходів, які дозволяють в умовах східної частини Північного Степу повніше 

розкрити потенціал зернової продуктивності нових сортів пшениці озимої та 

знизити виробничі витрати. 

Ключові слова: пшениця озима, технологія, інокуляція, хлорофіл, 

регулятори росту, мікробіологічні препарати, врожайність зерна, 

економічний ефект. 
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ANNOTATION 

Chuhrii H. Improvement of agrotechnical measures of growing winter wheat 

in the eastern part of the Northern Steppe. – Qualifying scientific work printed as 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Philosophy Doctor of Agricultural Sciences in 

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

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to 

the current scientific task, which is to improve agronomic measures for growing 

winter wheat, taking into account variations in weather factors, morphobiological 

characteristics of new varieties, their response to the use of growth regulation 

preparations, biologically active substances, mineral fertilizers for increasing the 

efficiency of growing and stabilizing the gross grain harvest in the region. For the 

first time the peculiarities of growth, development and formation of grain 

productivity of winter wheat plants of new varieties of different selection centers in 

the conditions of the eastern part of the Northern Steppe have been studied. The 

influence of nutrition backgrounds on the efficiency of using the growth regulator 

Humisol-plus in the formation of plant productivity of winter wheat was revealed. 

Studies have shown the effect of seed inoculation with microbiological 

preparations on the physiological processes of grain productivity formation. 

The relevance of this work is to improve agronomic measures for growing 

winter wheat in the eastern part of the Northern Steppe in order to increase the 

level of crop productivity while reducing the production costs. 

Among the factors that determine the level of grain productivity of winter 

wheat, an important place is occupied by the optimal provision of plants with 

mineral nutrients through the use of different nutrient backgrounds, as well as 

organic growth regulators. This requires a constant comprehensive study of their 

combined action, as well as the impact of each factor separately on grain yield and 

increase the stability of these indicators in the eastern part of the Northern Steppe 

of Ukraine. All this determines the relevance of research on the topic of the 
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dissertation and has an indisputable scientific and practical interest. 

The aim of the research was to optimize new, more advanced agronomic 

measures for growing winter wheat on the basis of differentiated use of mineral 

fertilizers, growth regulators and microbiological preparations that will ensure 

better adaptation of plants to arid steppe conditions and promote sustainable grain 

yields. 

To achieve this goal, the research program was to solve the following tasks: 

to provide agrobiological justification for the main indicators of winter wheat 

productivity, to determine the range of their variation and the impact on crop yield 

formation; identify the features of growth and development of plants, as well as 

patterns of formation the grain productivity of modern varieties of winter wheat; to 

determine the most adapted to the conditions of the steppe region varieties of 

winter wheat; to establish optimal agrotechnical parameters of formation the highly 

productive crops of winter wheat; identify the reaction of plants of winter wheat 

varieties to mineral fertilizers and growth regulators; to give an economic 

assessment of the cultivation of different varieties of winter wheat. 

The scientific novelty of the results is to establish relationships between 

individual agronomic measures and determine their impact on the growth and 

development of winter wheat plants during the growing season in order to stabilize 

grain production with high economic efficiency in the eastern part of the Northern 

Steppe. 

For the first time features of growth, development and formation of grain 

productivity of winter wheat plants of new varieties of different selection centers 

(Zhytnytsia, Pryvitna, Natalka, Yuzovs’ka and Peremoha) in the conditions of the 

eastern part of the Northern Steppe are revealed; the influence of nutrition 

backgrounds (N30P30K30, N20P20K20) on the disclosure of the properties of different 

variants of use the growth regulator Humisol-plus to influence the physiological 

processes of formation of plant productivity of winter wheat was revealed; the 

influence of seed inoculation with microbiological preparations (MikoFriend, 

Melanoriz, GumiFriend, HelpRost)  on the processes of grain productivity 
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formation is determined. 

Improved existing methods of technology for growing winter wheat in the 

eastern part of the Northern Steppe, which allow to fully realize the genetic 

potential of new varieties of winter wheat and reduce production costs. 

Further developed scientific approaches to substantiation of agrotechnical 

methods of growing winter wheat in the conditions of the eastern part of the 

Northern Steppe, and economic assessment of the feasibility of implementing 

technological solutions in the cultivation of winter wheat. 

During the work used general scientific research methods, the main of which 

were: field – to study the interaction of the subject with biotic and abiotic factors; 

laboratory – analysis of plants in order to study the interaction between the plant 

and environmental conditions; measuring and weight – to establish the parameters 

of the elements of the structure of the crop and determine the yield of grain; 

settlement and comparative – assessment of economic efficiency; methods of 

mathematical statistics: variance, correlation and graphical display of data. For 

scientific substantiation of the purpose and realization of the established tasks and 

generalization the results of experimental work along with well-known methods 

some special ones were used: dialectical, hypothesis, synthesis, induction, 

statistical, observation, economic-mathematical. 

On the basis of the received experimental data for farms of various forms of 

ownership, financial and logistical support the existing and developed new 

technological measures of cultivation of winter wheat taking into account varietal 

features are improved. 

The research results are tested in production conditions and implemented in 

the farms of the Northern Steppe (SE "EF "Zaboishik" DSASS NAAS", SE "EF 

"Vidrodzennia" DSASS NAAS", SE "EF "Shiroke" DSASS NAAS" and SE "EF 

"Tavria" DSASS NAAS", etc.) on an area of over 5 thous. ha, annually ensuring 

the growth of grain yield and significant economic effect 4,7-5,9 million UAH. 

The structure of the dissertation consists of an annotation, five chapters, 

conclusions, recommendations for production, a list of used sources and 
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appendices. 

In the course of experimental studies, it was found that the biometric 

parameters of winter wheat plants of different breeding centers reflected their 

response to climate change, which occurred during the years of research. Thus, one 

of the important factors influencing the resistance of plants to adverse wintering 

conditions is the depth of the tillering node. On average, over the years of research, 

the depth of the tillering node in winter wheat plants of different varieties ranged 

from 3,0 to 3,8 cm. The largest number of nodal roots was formed by plants of the 

varieties Bohynia (+ 0,8 pcs. to St), Oleksiivka (+0,9 pcs. to St) and Fermers’ka (+ 

1,2 pcs. to St). The lowest indicators were in the varieties Natalka (4,6 pcs./1 

plant.), Pryvablyva (4,7 pcs./1 plant.), Zhuravka (4,6 pcs./1 plant.) and Zhytnytsia 

(4,8 pcs./1 plant). The tillering coefficient of winter wheat plants on average over 

the years of research varied from 2,4 to 4,0 depending on the variety. 

It was determined that the tillering coefficient significantly depended on the 

nutrition background and on the option of using the growth regulator Humisol-

plus. Thus, on the background of mineral nutrition N30Р30К30 on the variants of 

autumn treatment of crops with Humisol-plus was used, the same tillering 

coefficients were obtained, which amounted to 4,8, which is 0,2 higher than the 

control. Variants with spring spraying of crops contributed to the formation of the 

highest tillering coefficients on this background of nutrition, which exceeded the 

control by 0,5, and variants with autumn spraying by 0,3. On the background of 

N20P20K20, the same pattern can be traced, but the variants with autumn spraying 

formed tillering coefficients, which were inferior to the control variant. The use of 

Humisol-plus for spring spraying crops increased the tillering rate from 0,3 to 0,4. 

It was found that inoculation of seeds with microbiological preparations had 

a positive effect not only on the formation of biometric parameters of winter wheat 

plants, but also improved physiological processes, such as the accumulation of 

chlorophyll in the leaves. Conditions of autumn vegetation of winter plants in the 

years of research contributed to the increase of chlorophyll content in the 

vegetative parts of plants. Thus, at the time of the cessation of autumn vegetation, 
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all options where seed inoculation was used provided an increase in chlorophyll 

content compared to the control from 0,3 up to 0,6 mg/g a.d.m. Among the options 

were those where the drug Melanoriz was added GumiFriend or HelpRost. 

Studies have shown that the yield level in the control variants, regardless of 

the nutrition background, was the same, i.e. not a significant difference between 

the doses of mineral fertilizers, on average over the years, did not increase the 

productivity of winter wheat plants. The introduction of Humisol-plus growth 

regulator into the technological process significantly increased the level of 

productivity and, depending on the background, provided almost the same 

indicators, but in different variants. Thus, the highest indicator on the background 

of N30P30K30 was the option where the fertilizer was applied Humisol-plus in the 

soil under pre-sowing cultivation (3,0 l/ha) + seed treatment (1 l/t) + 2 fertilizations 

in spring in the phases of tillering and stem elongation (0,5 l/ha) – 9,20 t/ha, and on 

the background of N20P20K20 – option where the seeds were treated Humisol-plus 

(1 l/t) + 2 fertilization in spring in the phases of tillering and stem elongation 

(0,5 l/ha) – 9,07 t/ha. 

Studies have shown that the use of microbiological drugs in the technology 

of growing winter wheat stimulates the development of plants during the growing 

season, and, as a consequence, increases the structure of the crop. Along with the 

variants where seed inoculation was used, the variants with spraying of crops also 

affected the length of the ear, providing an increase to the control variant by 4,1 %, 

due to spraying of crops in the tillering phase and 6,9 % – when spraying crops in 

the stem elongation phase with GumiFriend. 

It was found that over the years of research, the most significant increase in 

yield was by inoculation of seeds with Melanoriz (12,49 %, according to the 

control). The addition of HelpRost for seed inoculation to this preparation 

increased the crop yield compared to the control by 6,25 %, and its combination 

with GumiFriend – by 7,37 %. 

The calculation of the economic feasibility of growing different varieties of 

winter wheat in the eastern part of the Northern Steppe showed that the highest 
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profitability was provided by the varieties Peremoha, Yuzovs’ka and Natalka with 

crop yields of 8,41, 8,21 and 8,07 t/ha. The cost of 1 t of grain of winter wheat 

varieties varied from 1913,0 to 2297,0 UAH. 

Studies of the effect of microbiological preparations on the growth and 

development of winter wheat plants of the Peremoha variety found that the highest 

level of profitability was when inoculating seeds with the Melanoriz 270,8 %, the 

cost of 1 t was 1773,6 UAH. Other options also differed significantly from the 

control, the cost was in the range of 1872,7–2008,7 UAH, and the level of 

profitability ranged from 236,9 to 259,7 %. 

According to the results of many years of research, the existing methods of 

growing winter wheat have been improved through the introduction of new 

agrotechnical measures that allow in the eastern part of the Northern Steppe to 

more fully realize the grain productivity potential of new varieties of winter wheat 

and reduce the production costs. 

Keywords: winter wheat, technology, inoculation, chlorophyll, growth 

regulator, grain yield, economic effect. 
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ВСТУП 

 

Сільське господарство східної частини Північного Степу України на 

фоні погіршення екологічної ситуації, має високу чутливість до 

гідротермічних коливань, які притаманні сучасним кліматичним умовам. На 

сьогодні головним є не питання про зміну клімату, яке визнане в усьому 

світі, а питання адаптації зерновиробництва до цих змін. Тож, особливої 

важливості набуває потреба в удосконаленні агротехнічних заходів 

вирощування пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах, яка вимагає оптимізації основних 

агротехнічних заходів з метою підвищення зернової продуктивності 

культури. 

Актуальність даної роботи полягає в удосконаленні агротехнічних 

заходів вирощування пшениці озимої у східній частині Північного Степу з 

метою забезпечення збільшення рівня продуктивності культури при 

одночасному зниженні собівартості одержаної продукції.  

Серед факторів, які визначають рівень зернової продуктивності 

пшениці важливе місце займає оптимальне забезпечення рослин елементами 

мінерального живлення, за рахунок використання різних фонів живлення, а 

також органічних регуляторів росту. Це потребує постійного комплексного 

вивчення їх сумісної дії, а також впливу кожного фактора окремо на 

урожайність зерна та підвищення стабільності цих показників в умовах 

східної частини Північного Степу України. Все це і визначає актуальність 

досліджень за темою дисертаційної роботи та має безперечний науковий і 

практичний інтерес. 

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

Дослідження за темою дисертації виконували згідно з тематичними    

планами Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН 

України у відповідності з ПНД 14 «Технології вирощування зернових 

культур. Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.), за завданнями: 
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«Розробка концепції продуктивно-адаптивної моделі технології  

вирощування пшениці озимої в посушливих умовах Степу України» (номер 

державної реєстрації 0116U003160) та «Встановити оптимальні агротехнічні 

параметри формування високопродуктивних посівів пшениці озимої в 

критичних агрометеорологічних умовах» (номер державної реєстрації 

0119U100127). 

Мета і задачі досліджень: оптимізувати та рекомендувати 

сільськогосподарському виробництву нові, досконаліші агротехнічні заходи 

вирощування пшениці озимої на основі диференційованого застосування 

мінеральних добрив, регуляторів росту та мікробіологічних препаратів, які 

забезпечать кращу адаптацію рослин до посушливих умов Степу та 

сприятимуть одержанню сталих врожаїв зерна. Для досягнення поставленої 

мети програмою досліджень передбачалось вирішити наступні задачі: 

– надати агробіологічне обґрунтування основним показникам 

продуктивності пшениці озимої, визначити діапазон їх варіювання та вплив 

на формування врожайності культури; 

– виявити особивості росту й розвитку рослин та закономірності 

формування зернової продуктивності сучасних сортів пшениці озимої; 

– визначити найбільш адаптовані до умов степового регіону сорти 

пшениці озимої; 

– встановити оптимальні агротехнічні параметри формування 

високопродуктивних посівів пшениці озимої; 

– виявити реакцію рослин сортів пшениці озимої на застосування 

мінеральних добрив і рістрегулюючих препаратів; 

– дати економічну оцінку вирощування різних сортів пшениці озимої. 

Об’єкт досліджень: процеси росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності пшениці озимої при застосуванні ефективних агротехнічних 

заходів вирощування. 

Предмет досліджень: агротехнічні заходи вирощування: мінеральні 

добрива, інокуляція насіння, використання рістрегулюючих препаратів для 
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обробки насіння та обприскування посівів, сорти пшениці озимої, 

урожайність і якість зерна, економічна ефективність вирощування.  

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовували 

загальнонаукові методи досліджень, основними з яких були: польовий – для 

вивчення взаємодії предмета дослідження з біотичними і абіотичними 

факторами; лабораторний – аналіз рослин з метою вивчення взаємодії між 

рослиною та умовами навколишнього середовища; вимірювально-ваговий – 

для встановлення параметрів показників елементів структури врожаю і 

визначення врожайності зерна; розрахунково-порівняльний – оцінка 

економічної ефективності; методи математичної статистики: дисперсійний, 

кореляційний та графічне відображення даних. Для наукового обґрунтування 

мети і реалізації встановлених завдань та узагальнення результатів 

експериментальної роботи поряд із загальновідомими методами 

використовували деякі спеціальні: діалектичний, гіпотез, синтезу, індукції, 

статистичний, спостереження, економіко-математичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

взаємозв’язків між окремими агротехнічними заходами та визначенні їх 

впливу на процеси росту й розвитку рослин пшениці озимої протягом 

вегетації з метою стабілізації виробництва зерна з високою економічною 

ефективністю в умовах східної частини Північного Степу. 

Уперше: 

- виявлено особливості росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності рослин пшениці озимої нових сортів різних селекційних 

центрів в умовах східної частини Північного Степу; 

- встановлено вплив фонів живлення на розкриття властивостей різних 

варіантів використання регулятору росту Гумісол-плюс 01 зернові на 

врожайність і якість зерна пшениці озимої; 

- визначено ефект інокуляції насіння мікробіологічними препаратами на 

процеси формування зернової продуктивності; 

Удосконалено: 
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- існуючі прийоми технології вирощування пшениці озимої в умовах 

східної частини Північного Степу, які дозволяють повніше розкрити 

потенціал зернової продуктивності нових сортів пшениці озимої та знизити 

виробничі витрати; 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи до обґрунтування агротехнічних заходів вирощування 

пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу; 

- економічна оцінка доцільності впровадження технологічних рішень 

при вирощуванні пшениці озимої. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі отриманих 

експериментальних даних для господарств різних форм власності, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення удосконалені існуючі та 

розроблені нові агротехнічні заходи вирощування пшениці озимої з 

урахуванням сортових особливостей. 

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і 

впроваджуються в господарствах Північного Степу (ДП «ДГ «Забойщик» 

ДДСДС НААН», ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», ДП «ДГ 

«Широке» ДДСДС НААН», ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН» та ін.) на 

площі понад 5 тис. га, щорічно забезпечуючи зростання врожайності зерна та 

економічний ефект на рівні 4,7–5,9 млн грн. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

науковою працею, яка виконана автором особисто на підставі польових і 

лабораторних досліджень, проведених у Донецькій державній 

сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук 

України. Вибір напряму досліджень, розробку робочої програми і схем 

дослідів, відбір методик проведення польових і лабораторних дослідів, а 

також супутніх досліджень авторка здійснювала особисто. Дисертанткою 

проведено аналіз та інтерпретацію даних дисертаційних досліджень, 

підготовлені друковані роботи, сформульовано висновки і рекомендації 

виробництву, забезпечено їх перевірку та впровадження. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

наукових досліджень доповідали та обговорювали на міжнародних науково-

практичних конференціях «Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур» (м. Миронівка, 2018 р.), «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України» (м. Львів, 2019 р.), 

«Рerspectives of world science and education» (м. Осака, 2020 р.), «Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» (м. Дніпро, 

2020 р.), «Topical issues of the development of modern science» (м. Софія, 

2020 р.), «Science, society, education: topical issues and development prospects» 

(м. Харків, 2020 р.), «Наукове забезпечення технологічного прогресу 

XXI сторіччя» (м. Чернівці, 2020 р.), «Driving force of science and trends in its 

development» (м. Ковентрі, 2021 р.) та на Всеукраїнській науково-  

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми 

та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття» (м. 

Слов’янськ, 2020 р.). 

Результати досліджень за темою дисертаційної роботи систематично 

доповідалися, обговорювалися і затверджувалися на засіданнях вчених і 

науково-методичних рад з проблем рослинництва та землеробства 

ДУ Інститут зернових культур НААН (Дніпро, 2018–2021 рр.), а також 

пропагувалися автором у засобах масової інформації та публічних виступах 

на семінарах, симпозіумах, лекціях, круглих столах, курсах підвищення 

кваліфікації керівників і фахівців агропромислового комплексу різних форм 

власності. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 

36 наукових працях, у тому числі: у книгах і монографіях – 2, у фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних – 

12, в іноземних виданнях – 1, у науково-практичних виданнях – 3, тезах і 

матеріалах наукових конференцій – 15, у методичних рекомендаціях – 3. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 162 сторінках машинописного тексту, включає анотації, вступ, 
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5 розділів, які містять 19 таблиць і 19 рисунків, висновки, рекомендації для 

виробництва, список використаної літератури, додатки. Список 

використаних літературних джерел налічує 176 джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПРОБЛЕМИ І ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОГО НАПРЯМУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ (ОГЛЯД  ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Адаптивні властивості сорту як фактор підвищення валових 

зборів зерна пшениці озимої 

Сьогодні перед сільським господарством України стоїть досить 

важливе стратегічне завдання збільшення валових зборів зерна пшениці 

озимої, обсяги яких залежать від ґрунтово-кліматичних умов, агротехнологій 

вирощування, сортових особливостей тощо. Проте існує ряд негативних 

факторів, які є перешкодою для досягнення цієї мети та призводять до 

недобору врожаю зерна пшениці озимої стаючи на заваді отриманню 

максимальної врожайності вирощуваної культури. До них можна віднести 

такі чинники: неправильний вибір попередника (зернові, соняшник), 

проведення сівби насінням низьких репродукцій, завищення норм висіву, 

порушення строків сівби, недостатнє внесення добрив, порушення науково 

обґрунтованих регламентів виконання ряду інших агротехнічних заходів, 

глобальні зміни клімату тощо. Проте, на переважну більшість цих факторів 

можна вплинути чіткою організацією праці та дотриманням рекомендованих 

агротехнологічних заходів вирощування. 

На думку багатьох вчених, провідна роль у збільшенні урожайності, а 

відповідно й зростанні валових зборів зерна, належить сортовим ресурсам, 

вплив яких на підвищення врожайності за останні десятиріччя оцінюється у 

30–70 % [1]. Згідно з науковими прогнозами у 2010-2020 рр. приріст 

рослинницької продукції буде одержаний за рахунок селекції та 

ефективногго використання сортових ресурсів. Доведено, що вирощування 

високопродуктивних сортів пшениці озимої з урахуванням їх адаптивних 

властивостей за умов відповідного рівня агротехнічних заходів дає змогу 

підвищити врожайність зерна на 11–50 %. Тому, проблема створення 
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високоврожайних та екологічно пластичних сортів із високими адаптивним 

потенціалом і стійкістю до стресових чинників є особливо актуальною [2–6]. 

До речі, у країнах західної Європи за останні 25–30 років за рахунок 

впровадження нових сортів рівень урожайності пшениці озимої підвищився 

на 60 %, а порівнюючи вирощування вітчизняних сильних сортів 

констатуємо той факт, що за однакової технології вирощування та витрат 

праці й коштів у тих самих ґрунтово-кліматичних умовах порівняно із 

зарубіжною селекцією наші сорти забезпечують приріст урожайності зерна 

лише до 20–25 %. 

Варто відмітити й той факт, що за останнє десятиріччя в Україні 

спостерігаються суттєві зміни в кліматі у сторону континентальності, через 

що частота несприятливих явищ погоди для сільськогосподарських культур, 

зокрема озимих, зросла, а це істотно впливає на урожайність та валові збори 

зерна. Таким чином, однією з основних причин зниження врожайності 

озимих культур, що залежить від кліматичних умов є пошкодження рослин в 

осінньо-зимовий період низькими температурами за відсутності снігового 

покриву та утворення притертої льодової кірки, яка є наслідком зміни 

тривалих відлиг морозами [2]. Це відмічено у даних С. І. Попова, зокрема, за 

останні сто років у східному Лісостепу та Степу України несприятливі умови 

зимівлі відмічалися практично кожного третього року, особливо згубними їх 

вплив був у 1928, 1932, 1934, 1956, 1960, 1964, 1967, 1969, 1972 та 2003 рр., 

через що площі пересіву в Україні становили від 1,5 до 4,5 млн га [7–13]. 

Таким чином, для того щоб зменшити негативний вплив кліматичних 

змін, необхідно створювати екологічно пластичні сорти пшениці озимої, які 

забезпечують високу врожайність за сприятливих умов вирощування та її 

достатню стабільність у стресових умовах. 

Для сорту пшениці озимої основними властивостями, які впливають на 

врожайність, якість продукції та стійкість до стресових факторів зовнішнього 

середовища є зимо- і посухостійкість, тривалість вегетаційного періоду, 

висота рослин, стійкість до хвороб і шкідників. 
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З метою підвищення врожайності пшениці озимої з високими 

продовольчими якостями зерна в умовах нестійкого клімату та нестабільної 

економічної ситуації в зоні Степу доцільно широко впроваджувати 

диференційований підхід до підбору сортів, зокрема на думку багатьох 

вчених, доцільно висівати 3–4 сорти різних груп стиглості з різними 

агробіологічними властивостями таким чином, щоб ранні й середньопізні 

сорти займали по 10–15 %, а середньоранні й середньостиглі – по 30–45 % 

посівних площ [14–18]. 

Для посушливих умов зони Степу за адаптивними та пластичними 

властивостями найкраще зарекомендували себе сорти: Богиня, Олексіївка, 

Донецька 48, Смуглянка, Епоха одеська, Кірія, Золотоколоса, Благодарка 

одеська, Богдана, Ліст 25, Розкішна. Рівень врожайності зерна цих сортів у 

сприятливі роки варіює на рівні 5–7 т/га [19–21]. 

Досить популярними для вивчення в Степу України є сорти зарубіжної 

селекції, зокрема німецької. Так, в умовах зони Степу, на Синельниківський 

селекційно-дослідній станції ДУ Інститут зернових культур НААН протягом 

2009–2013 рр. досліджувались сорти німецької селекції Пегасос, Акратос, 

Астрон. У результаті досліджень було встановлено, що урожай зерна, 

порівняно із середнім по полігону, де вивчали 34 сорти пшениці озимої, був 

нижчим відповідно на 1,24; 1,62; 2,03 т/га. Серед причин низької урожайності 

даних сортів були низька зимостійкість, сприйнятність до більш ширшого 

спектру хвороб, пізньостиглість сортів, і, як наслідок, затримка в настанні 

фаз колосіння, воскової та повної стиглості на 7–14 діб, порівняно з 

вітчизняними. Це, в свою чергу, призводить до таких негативних явищ як 

«запал» та «захват» зерна, що зумовлює формування невиповненого та 

дрібного зерна, а отже знижує врожайність [20]. 

Варто зазначити, що потенційна продуктивність різних сортів 

реалізується досить нерівномірно, оскільки залежить від кліматичних умов. 

Таким чином, високопродуктивні сорти виносять з ґрунту значно більшу 

кількість поживних елементів та вологи, тому потребують досить високої 
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агротехніки (використання кращих попередників, додержання оптимальних 

строків сівби, постійне забезпечення необхідної кількості елементів 

живлення, вологозабезпечення тощо) при цьому якщо не забезпечити ці 

умови, то потенційно продуктивніший сорт не тільки не дає збільшення 

врожаю, а й може зменшити врожайність і тим самим поступитися менш 

продуктивному, але пластичнішому та невимогливому до умов вирощування 

сорту [22–31].  

За даними досліджень М. М. Солодушка, внаслідок несприятливих 

погодних умов 2012 р. (тривалої осінньої посухи, пізніх строків сівби, 

непарових попередників) сорти пшениці озимої Подяка, Скарбниця, 

Золотоколоса розпочали зимівлю в нерозкущеному й, далекому від 

оптимального, стані, з наявністю у рослин від 1 до 3 листків, з відновленням 

весняної вегетації у них спостерігалася значна втрата вегетативної маси, 

порівняно з іншими сортами, та більша частка рослин, які загинули – загалом 

від 20 до 60 %, як наслідок, їх врожайність була нижчою на 20–40 % 

урожайності кращих сортів, а  була на рівні 0,71–1,21 т/га [20]. 

Дослідження, проведені в 2016–2017 рр. на Кіровоградській 

сортодослідній станції, показали, що за показником адаптивності 

найкращими для зони Степу є сорти пшениці озимої Смуглянка, Лимарівна, 

Орійка, Мудрість одеська, Асканійська. Вказані сорти мають достатню 

морозо-, зимо- та посухостійкість, при цьому середня врожайність в роки 

досліджень складала для сорту Смуглянка 5,3 т/га, Лимарівна – 6,04 т/га, 

Орійка – 6,08 т/га, Мудрість одеська – 5,84 т/га, Асканійська – 6,90 т/га [32]. 

За даними досліджень С. М. Каленської встановлено, що екстремальні 

погодні умови, викликані тривалими посушливими періодами, є причиною 

для розробки сортових адаптивних технологій вирощування, а саме, 

регулювання азотного живлення у зоні нестійкого та недостатнього 

зволоження у роки із посушливим весняним періодом через неможливість 

повноцінного використання азоту рослинами. Також у ході досліджень були 

висвітлені проблеми недобору врожаю озимої пшениці через вилягання на 
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високих фонах азотного живлення, тому задля уникнення цього і 

потенційного збереження високої врожайності на рівні 6–7 т/га сортів озимої 

пшениці Капо, Поліська 90 та Йозеф рекомендовано застосовувати 

ретарданти [33].  

Високоінтенсивні сорти мають високий природний потенціал 

продуктивності (понад 10 т/га), високу якість продовольчого зерна, 

покращані морфологічні та агробіологічні властивості. Вони переважно 

короткостеблові, з потовщеною соломиною, вирізняються високою стійкістю 

до вилягання, підвищеним засвоюванням поживних елементів, а отже, 

високим рівнем урожайності, але потребують запровадження належних 

агротехнології. До групи нових високоінтенсивних та інтенсивних можна 

занести наступні сорти: Спасівка, Лимарівна, Княгиня Ольга, Ластівка 

одеська, Небокрай, Щедра нива, Калита та ін. [8, 22, 34–44]. 

Сорти напівінтенсивного типу характеризуються дещо нижчим, але 

досить високим потенціалом продуктивності, зате мають максимально 

виявлені адаптивні властивості – морозо-, зимо- та посухостійкість і 

регенераційну здатність після несприятливих умов вегетації. До пластичних 

сортів належать такі, як: Комерційна, Статна, Голубка одеська, Пилипівка, 

Ватажок, Злука, Чародійка білоцерківська [45–51]. 

Пластичні сорти пшениці озимої мають стабільно високу врожайність у 

різні за погодними умовами роки, (як за сівби в оптимальні, так і пізні 

строки) за рахунок кращої регенераційної спроможності у ранньовесняний 

період чи після стресових явищ. Зміщення строків сівби в сторону більш 

пізніх буває внаслідок організаційних причин або ж осінніх посух, коли 

верхній шар ґрунту сухий і провести сівбу у визначені строки неможливо. У 

таких випадках краще сівбу проводити сортами напівінтенсивного типу або 

сортами дворучками – Хуторянка чи Зимоярка [52–56]. 

Висока здатність протистояти стресам, таким як посухи та суховії при 

цьому забезпечуючи досить непогану врожайність, характерна сортам 
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Колега, Лебедь, Княгиня Ольга, Ластівка одеська, Зорепад, Пилипівка, 

Небокрай, Спасівка, Лазурна, Лимарівна та ін. [57–60]. 

Дослідження по впливу борошнистої роси та бурої іржі в Степовій зоні 

України у 2009–2011 рр. показали, що здатність протистояти цим хворобам 

мали сорти Лебедь, Благо, Статна, Княгиня Ольга, Ластівка одеська, 

Спасівка, Лимарівна, Щедра нива, це відбувається за рахунок, того, що в цих 

сортів листкова поверхня зберігається чистою довший час, яка забезпечує 

тривалішу асиміляційну діяльність та підвищення продуктивності посівів 

[61]. 

Окрім сортових особливостей на врожайність пшениці озимої впливає, 

такий важливий агротехнічний чинник, як строк сівби. За результатами 

досліджень багатьох учених, через посушливі умови та дефіцит вологи, 

оптимальні та допустимі строки сівби сучасних сортів пшениці озимої у зоні 

Степу потрібно змістити на більш пізні строки, тобто після випадання 

достатньої кількості вологи [61, 62]. Також зміщення строків сівби пшениці 

на більш пізні строки спричинені розширенням на півдні України таких 

нетипових попередників: як соняшник, кукурудза та соя, їх пізно збирають. 

У разі пізніх строків сівби доцільно висівати сорти з інтенсивним 

ростом та розвитком, добрим кущінням та накопиченням цукрів у вузлах 

кущіння – не менше 30 % на час припинення осінньої вегетації для 

забезпечення високої морозостійкості на перших етапах зимівлі. Як свідчать 

результати аналітичних досліджень М. А. Литвиненка, їм характерний 

озимий тип розвитку, але період яровизації у них короткий (менше 20 діб) і 

низька чутливість до тривалості дня (затримка виколошування на короткому 

дні до 10 діб). Такі генотипи були одержані шляхом схрещування озимих 

сортів з ярими, але основний їх недолік – це незадовільний рівень 

зимостійкості [63]. 

Проаналізувавши дослідження українських та кордонних вчених, щодо 

адаптивних властивостей сорту для підвищення валового збору зерна 

пшениці озимої, можна зробити наступні висновки, що сорти зарубіжної 



36 

 

селекції ще недостатньо адаптовані до умов вирощування зони Степу 

України, тому на увагу заслуговують адаптивні сорти української селекції: 

доцільно висівати 3–4 сорти різних груп стиглості з неоднаковими 

агробіологічними властивостями, для яких можливі більш пізні строки сівби. 

Висикоінтенсивні сорти мають вищий потенціал урожайності, проте у них 

відсутні стійкі адаптивні властивості, що є дуже важливим, зважаючи на 

зміни клімату, у зв’язку з цим доцільно вирощувати пластичні сорти.  

 

1.2 Ефективність використання регуляторів росту рослин у 

технологіях вирощування пшениці озимої 

Поряд із селекцією важливим елементом технології вирощування 

пшениці озимої для підвищення її валових зборів є використання регуляторів 

росту рослин. Регулятори росту сприяють підвищенню врожайності пшениці 

озимої, поліпшують якість зерна, підвищують стійкість рослин до 

несприятливих факторів, зменшують токсичний вплив пестицидів та 

дозволяють зменшити дозу їх внесення. 

Регулятори росту рослин можуть мати як природнє походження, так і 

синтетичне. Природні регулятори росту – це фітогормони: гібереліни, 

ауксини, цитокініни, янтарна кислота, абсцизова кислота, етилен та ін. [64–

66]. Синтетичні регулятори росту одержують хімічним або мікробіологічним 

шляхом. Якщо розглядати синтетичні регулятори росту рослин з 

фізіологічної точки зору, то вони є аналогами ендогенних фітогормонів, що 

імітують дію природного гормону або впливають на ріст рослин через зміну 

всього гормонального статусу, або можуть впливати на біосинтез і 

функціонування гормонів рослин [67–70]. 

 Дослідження, проведені на полях насінництва та насіннєзнавства 

ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН з використання регуляторів росту рослин на 

сортах пшениці озимої Розкішна і Досконала, показали, що їх максимальна 

ефективність була на фоні без добрив, а на удобреному фоні живлення була 
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меншою, порівняно з фоном без добрив. Так, найбільший приріст 

урожайності сортів пшениці озимої було отримано при обробці насіння 

регуляторами росту Регоплант та Стимпо – 0,26–0,28 т/га у сорту Розкішна та 

0,12–0,14 т/га – у сорту Досконала. На варіантах з подвійним застосуванням 

регуляторів росту рослин у сорту Розкішна найбільш ефективним виявилось 

застосування препарату Вимпел К, (приріст врожаю склав 0,25 т/га), а для 

сорту Досконала обприскування препаратами Регоплант та Деймос сприяло 

приросту врожаю зерна на рівні 0,17–0,19 т/га [71]. 

За низької дози внесення регуляторів росту ефект від підвищення 

врожаїв пшениці озимої сягає в декілька тонн на гектар, при низькій вартості 

регуляторів порівняно з використанням мінеральних добрив. Така 

ефективність впливу регуляторів росту на врожайність пшениці озимої 

полягає, насамперед в активізації біологічних процесів рослин та посиленні 

проникності міжклітинних мембран, що сприяє повному розкриттю 

біологічного потенціалу врожайності пшениці озимої. Таким чином, можна 

стверджувати, що регулятори росту рослин мають не прямий вплив на 

врожайність рослин пшениці озимої, а опосередкований [72–74]. 

Аналіз досліджень Інституту водних проблем і меліорації за останні 

десять років показали, що серед перевірених регуляторів росту, лише 70 % 

здатні ефективно підвищувати врожайність сільськогосподарських культур, а 

інші 30 % не перевищували прирости врожаїв похибки досліду [75]. 

Під впливом використання регуляторів росту у рослинах пшениці 

озимої спостерігається збільшення кількості продуктивних стебел на рослині 

на 0,3–1,1, маси зерна з колоса – на 0,3–0,8 г, а також маси 1000 зерен – на 

2,0–5,7 г [76]. 

Результати дослідів Волинського інституту АПВ, щодо впливу 

регуляторів росту рослин на врожайність пшениці озимої показали, що маса 

колоса збільшилась на 0,8–1,6 г, а кількість зерен у ньому зросла на 1,7–

2,5 штук [77]. 
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З використанням регуляторів росту рослин на пшениці озимій 

збільшується глибина залягання вузла кущіння пшениці озимої, що посилює 

зимостійкість посівів [78]. 

За результатами дослідження Л. В. Попової щодо використання  

регуляторів росту Вимпел, Біолан та Радостим у рекомендованих дозах в 

умовах Одеської області встановлено, що дворазове обприскування пшениці 

озимої в період вегетації цими препаратами підвищує її врожайність на 0,18, 

0,17 та 0,18 т/га, відповідно [79, 80]. 

Серед регуляторів росту інтерес викликає Емістим С, адже згідно з 

дослідженнями  С. П. Пономаренко застосування цього регулятора на 

пшениці озимій прискорює процеси розвитку рослин, пришвидшує 

дозрівання врожаю, сприяє розвитку симбіотичної мікрофлори в зоні росту 

кореня, підвищує енергію проростання та схожість насіння, формує більш 

розгалужену кореневу систему, зменшує кількість використання 

протруйників на 30 % [81–85]. 

Дослідження з використання Емістиму С разом з баковими сумішами 

гербіцидів Гранстар та 2,4-Д амінною сіллю на озимій пшениці показали, що 

за рахунок збільшення продуктивності кущистості та площі листового 

апарату рослин пшениці забезпечується затінення ґрунту і пригнічення 

розвитку бур’янів. Також встановлено позитивний вплив цих бакових 

сумішей у підвищенні активності окисно-відновлюваних ферментів та 

наростанні вмісту сухих речовин [73, 86, 87]. 

До регуляторів росту антигіберелінової дії відносять Хлормекват-

хлорид, який сприяє зменшенню висоти стебла, потовщенню стінок 

соломини, збільшенню міцності нижніх міжвузлів, а також прискорює 

швидкість утворення хлорофілу в листках і посилює розвиток кореневої 

системи пшениці озимої [88–90]. 

Дослідження із застосування Хлормекват-хлориду на дослідному полі 

Навчально-наукового центру ДДАЕУ протягом 2012–2015 рр. показало, що 

обробка насіння та посівів протягом вегетації пшениці озимої цим 
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регулятором росту позитивно впливала на ріст, розвиток і формування 

урожаю зерна і забезпечувала збільшення врожаю зерна в межах 3,4–11,6 %. 

Найефективнішим виявилось застосування регулятору росту при обробці 

пшениці озимої восени і дворазовій обробці навесні, що забезпечувало 

врожайність у 2015 р. 6,54–7,06 т/га [91]. 

Широкого застосування набувають регулятори росту на основі 

вермикомпосту, які містять у своєму складі гумінові та фульвокислоти, 

макро- та мікроелементи, які позитивно впливають на ростові процеси 

сільськогосподарських культур [92, 93]. Проте наявність мікроелементів, у 

регуляторах росту, на основі вермикомпостів, незначна від 0,0005 до 

0,0563%, але така низька кількість може бути компенсована за рахунок 

введення до складу препаратів, створених на його основі, хелатованих 

мікроелементів [94–96]. 

Дослідженнями М. М. Маренич та С. О. Юрченко встановлено, що 

обробка регуляторами росту Радостим, Лігногумат калію, Гуміфілд, 1R Seed 

treatment дозволяє отримати дружні і добре розвинені сходи, що, в свою 

чергу, покращує зимостійкість пшениці озимої. А додавання цих регуляторів 

до сумішей з хімічними протруйниками насіння також сприяє підвищенню 

польової схожості, кількості вузлових коренів порівняно з контролем та 

інтенсивності наростання надземної біомаси рослин [97, 98]. 

Рідкі регулятори росту на основі гумінових кислот сприяють більш 

повному розкриттю генетичного потенціалу сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур. Широко відомі на теренах ближнього 

зарубіжжя Казахстану, Азербайджану та Росії розроблені російським вченим 

І. М. Тітовим регулятори росту на основі гумінових кислот, такі як Органік 

Лайф, Гумістро, Гумістим, Гумі-К, Гумівербіто, які використовуються для 

передпосівної обробки насіння, кореневого і позакорневого внесення при 

вирощуванні різних сільськогосподарських культур [99]. 

На даний час багато країн світу долучилися до розробки регуляторів 

росту рослин і зокрема вчені О. Т. Жилкибаєва, Г. Б. Сєрикова, 
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К. Н. Курманкулова Казахського національно університету ім. Аль Фарабі 

зробили вагомий внесок у розроблення і створення комплексного 

біостимулятору Eldorost на основі гумату калію-натрію з мікроелементами в 

хелатній формі. Препарат, одержаний в процесі багатоступеневої переробки 

бурого вугілля, шляхом вилучення з нього гумінових кислот, додатково 

збагачений 67 мікроелементами, в комплексах із 

гідроксиетилендифосфорною кислотою (ОЕДФ) за спеціальною технологією, 

яка дозволяє мікроелементам знаходитися в формі органо-сполук, тобто – 

хелатних, і легко засвоюється рослинами. Eldorost при використанні на 

пшениці озимій збільшує енергію проростання та схожість насіння, збільшує 

кількість колосків у колосі, масу 1000 зерен, має антимікробні та фунгіцидні 

властивості [100]. 

При використанні регулятору росту Eldorost у якості позакореневої 

обробки вегетуючих рослин, за концентрації препарату 0,0001 %, у рослинах 

прискорюються процеси росту і розвитку наземної біомаси та кореневої 

системи, активізуються обміні процеси, оптимізуються умови живлення 

рослин мікроелементами. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню 

інтенсивності фотосинтезу, а отже, прискорюється споживання рослинами 

поживних речовин, які в подальшому формують урожай основної продукції. 

Таким чином, даний препарат не тільки підвищує продуктивність 

сільськогосподарських культур, а й поліпшує їх якість [101]. 

Дослідження з вивчення гумінових та фітогормональних регуляторів 

росту та їх взаємодії проводились у Німеччині вченим В. Новіком впродовж 

десяти років. У результаті досліджень встановлено, що внесення препаратів 

РНСs за однакових норм внесення азоту забезпечило приріст врожайності 

пшениці озимої – 1,5 ц/га [102]. 

При використанні гумінового регулятор росту Росток, розробленого з 

низинного торфу у ДАУ Північного Зауралля, в якості передпосівної обробки 

насіння польових культур (дозою 0,05 л/т) та позакорневого обприскування 

рослини (дозою 0,2 л/га) самостійно або в баковій суміші з пестицидами 
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встановлено покращання імунітету рослин, підвищення стійкості їх до 

захворювань, зниження розповсюдження та інтенсивності прояву хвороб, 

підвищення врожайності зерна ярої пшениці на 0,3 т/га [103–110]. 

Узагальнюючи вище викладений матеріал можна зауважити, що 

регулятори росту сприяють розкриттю генетичного потенціалу різних сортів 

пшениці озимої, впливають на  підвищення імунітету в рослинах, зменшують 

кількість використання пестицидів, посилюють розвиток кореневої системи, 

що, в свою чергу, веде до підвищення врожайності озимої пшениці. 

 

1.3 Використання мікробіологічних препаратів при вирощуванні 

пшениці озимої 

Використання мікробіологічних препаратів на даний час є 

затребуваною вимогою в сучасній агротехнології вирощування озимої 

пшениці. Причиною для виникнення такого запиту є екологічні та економічні 

проблеми при вирощуванні озимої пшениці в умовах Північного Степу 

України [111]. Екологічні проблеми, пов’язані з навантаженням добрив та 

пестицидів на агроландшафти, змінами клімату до більш посухостійкого, а 

економічні – зі збільшенням витрат на вирощування одиниці продукції 

озимої пшениці [68, 111–114]. Таким чином мікробіологічні препарати стали 

реальною альтернативою для поліпшення екологічної те економічної ситуації 

в умовах Північного Степу України. 

Позитивна дія мікробіологічних препаратів відмічається на рослину за 

рахунок розвитку потужної кореневої системи, який стає середовищем для 

розвитку корисних мікроорганізмів. Це, в свою чергу, призводить до 

покращання водного обміну та мінерального живлення, а також призводить 

до активізації фізіолого-біохімічних процесів (фотосинтез, дихання та ін.) у 

рослинах, що позитивно позначається на врожайності посівів [115]. 

Ефективність використання мікробних препаратів залежить від 

факторів оточуючого середовища, зокрема, від температури, вологості, 

активності сонячного світла тощо. 
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Після встановлення вченими мікробіологами явища асоціативної 

азотфіксації було доведено, що ризосферна мікрофлора відіграє винятково 

важливе значення в забезпеченні зернових культур необхідними поживними 

речовинами. Відтак, це стало поштовхом до розроблення мікробіологічних 

препаратів асоціативної азотфіксації, які набули широкого вжитку при 

вирощуванні зернових культур. 

Серед мікробіологічних препаратів асоціативної азотфіксації 

популярними для використання на озимій пшениці є Азотобактерин, 

Азогран, Агробактерин, Діазофіт, Діазобактерин та ін. Основними 

мікроорганізмами, які задіяні у цих препаратах є  Azotobacter, Аgrobacterium і 

Azospirillum [116]. До асоціативних мікроорганізмів відносять також 

діазотрофи, які мають можливість утворювати екзосферні асоціації на 

коренях рослин [117–119]. 

Дослідженнями встановлено, що азотфіксатори активно 

розмножуються в ризосфері сільськогосподарських культур при цьому вони 

формують азотфіксуючі рослинно-мікробні асоціації, через які визначається 

взаємодія між рослинами, мікробними популяціями і факторами зовнішнього 

середовища. Таким чином утворюється цілісна система, за якої частина 

енергії здатна до фотосинтезу й спрямована на процес перетворення 

атмосферного азоту в доступне для рослин азотисте з’єднання (біологічний 

азот) [120–122]. 

У зоні Степу України за використання діазотрофів на пшениці озимій 

розміри фіксації атмосферного азоту становлять до 50–60 кг/га, окрім 

здатності фіксації атмосферного азоту ці мікроорганізми також можуть 

продукувати такі фізіологічно-активні речовини як ауксини, гібереліни, 

цитокініни, що, в свою чергу, призводить до посилених ростових процесів 

кореневої системи, репродуктивних органів, а також пригнічує діяльність 

фітопатогенів [123].   

Слід зауважити, що на продуктивність азотфіксуючої дії діазотрофів 

значно впливає рівень зволоження, температура та кислотність ґрунту. 
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Зокрема, оптимальною температурою для використання діазотрофів є 20–

30 °С, а кислотність ґрунту повинна змінюватися у межах рН 5,6–8,0 [124]. 

Зона Степу характеризується досить високою природною родючістю 

ґрунтів, тому внесення біопрепаратів у цій зоні не потребує стартових доз 

добрив, для поліпшення засвоєння атмосферного азоту мікроорганізмами. 

Таким чином встановлено, що використання біопрепарату Ризоаргін має 

досить високу ефективність за його застосування в зоні Степу, а 

вільноживучі азотфіксуючі бактерії, які входять в препарат здатні 

залишатися у ґрунті та функціонувати в ньому навіть після збирання врожаю 

пшениці, тобто крім прямої дії біопрепарат має, ще й післядію [125, 126]. 

Практичний інтерес мають дослідження проведені Л. Б. Сиротою  [127] 

із застосуванням азотних мінеральних добрив та біопрепаратів. Було 

встановлено, що зі збільшенням доз мінерального азоту відмічається 

зростання азотфіксуючої активності. Таким чином, за внесення добрив у 

ризосфері удобрених рослин утворюються мікрозони, де відсутні високі 

концентрації мінерального азоту, саме в цих мікрозонах спостерігається 

підвищення інтенсивності азотфіксації. 

Згідно досліджень М. М. Умарова оптимальними умовами для перебігу 

азотфіксації є такі показники концентрації азотних добрив у ґрунті, які не 

перевищують фізіологічних потреб рослин [118]. Так, стимулювання 

активності азотфіксації фізіологічно оптимальними дозами, вірогідно, 

зводиться до зростання кількості кореневих виділень, які є джерелом 

вуглецю та енергії для ризосферних азотфіксаторів. Є дані про підсилення 

ексудації кореневих виділень за внесення мінерального азоту в ґрунт в 

9,5 раза порівняно з обсягом ексудатів у контрольних (неудобрених азотом) 

рослин [128]. 

За даними досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН в 

зоні дії Інгулецької зрошувальної системи при вирощуванні пшениці озимої 

сорту Херсонська 99 за обробки її насіння азотфіксуючими та 

фосфатмобілізуючими мікробними препаратами на фоні внесення 
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мінеральних добрив дозою N90P60 спостерігався приріст урожаю на 0,64 та 

0,69 т/га відповідно відносно варіанта без удобрення. Також відмічалося 

збільшення натурної маси зерна пшениці озимої відносно контролю на 3,3–

3,7 %, збільшення маси 1000 зерен – на 4,3–5,1 %, підвищення вмісту 

клейковини – на 4,8–5,6 % [129]. 

Дослідженнями встановлено, що використання біопрепаратів на основі 

мікроорганізмів Bacillus polymyxa, Enterobacter nimipressuralis, Pseudomonas 

aureofaciens позитивно впливає на показники якості зерна пшениці озимої, а 

саме, на вміст у ньому клейковини [130]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що на фоні природної 

родючості пшениця озима формувала врожайність зерна 2,2–2,5 т/га, а за 

використання біопрепаратів було відмічено підвищення врожайності на 0,6–

0,9 т/га. За умов внесення мінеральних добрив дозою N30P30 та використання 

біологічних препаратів на основі Pseudomonas aureofaciens i Bacillus subtilis 

одержали приріст врожайності 0,7–0,9 т/га. За результатами проведених 

лабораторних досліджень встановлено, що біопрепарати підвищують вміст 

сирої клейковини на 3–7 % (досягаючи величини 27–37 %) [131]. 

Серед факторів, які призводять до зниження врожайності пшениці 

озимої чільне місце посідають кореневі гнилі і, зокрема, найнебезпечніша 

фузаріозна гниль. Недобір врожаю за цієї хвороби може становити від 5 до 

50 % і більше [132]. Найефективнішим методом боротьби з фузаріозною 

гниллю є протруєння насіння. В сучасних технологіях вирощування пшениці 

озимої зростає роль біологічних препаратів, як протруйників. Їх 

використання дозволяє зменшити пестицидне навантаження на ґрунт, а 

також зменшує собівартість вирощеної продукції пшениці озимої. 

Біофунгіциди на основі антагоністичного штаму бактерії роду Bacillus, 

є найчисельнішою групою препаратів у світі кількість яких складається з 30 

найменувань [133]. Механізм дії біологічних препаратів проти збудників 

хвороб проявляється у використанні їхніх антагоністичних властивостей 
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[134]. Антагонізм проявляється у різних формах: продуктивних антибіотиках, 

ферментах та інших речовинах шкідливих для фітопатогенів. 

Дослідження проведені Н. Грицюк в умовах дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного університету з вивчення 

впливу біофунгіцидів на фузаріозну гниль за вирощування пшениці озимої 

сорту Золотоколоса показали, що при застосуванні біологічних препаратів 

Фітохелп, 1,0 л/т та Емістим С, 10 мл/т поширення хвороби зменшилося на 

41,0 та 36,5 %, а розвиток – на 2,4 та 1,9 бала порівняно з контрольним 

варіантом, при цьому технічна ефективність становила 73,0 та 59,0 % 

відповідно. 

Сумісне застосування Ламардор, 400 БЗ ТН із зменшеною дозою 

витрати (0,15 л/т) та біологічного препарату Емістим С, в.с.р., 10 мл/т, 

зменшує поширення хвороби на 46,0 %, а її розвиток – на 3,2 бала. А при 

застосуванні препарату Ламардор 400 БЗ ТН, 0,15 л/т + Фітохелп, р., 1,0 л/т 

поширення та розвиток зменшився на 51,0 % і 3,4 бала відповідно. Технічна 

ефективність сумісного застосування фунгіциду та біологічних препаратів 

була найвищою порівняно з іншими варіантами досліду і становила 

відповідно 84,2 та 89,5 % [135]. 

Результати досліджень ІТІ «Біотехніка» НААН, щодо використання 

біофунгіцидів у південному регіоні України на пшениці озимій сорту Кнопа 

показали, що для боротьби з летючою сажкою, фузаріозом, бурою та 

плямистою іржою найбільш ефективними були мікробіологічні препарати 

Біоспектр (аналог Гаупсину) та Триходермін. Діючим компонентом 

Біоспектру є бактерії із роду Pseudomonas aureofaciens, а Триходерміну – 

гриби із роду Trichoderma viride. Таким чином, за використання Біоспектру 

середня зараженість хворобами склала 2,5 %, а за використання 

Триходерміну – 2,0 %. Варто зауважити, що окрім біофунгіцидної дії вказані 

біопрепарати мають рістстимулюючу дію, тому на фоні пригнічення 

збудників хвороб спостерігалась висока схожість зерна, яка як для 

Біоспектру, так і для Триходерміну перевищувала 98 % [135–138]. 
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Ґрунти Південного Степу України мають великий потенціал, щодо 

одержання екологічно чистої продукції пшениці озимої, адже мають високу 

потенційну родючість та малозабрудненні, але лімітуючим фактором у цій 

зоні виступає дефіцит атмосферного зволоження. Тому в цьому регіоні 

важливим є вивчення можливості застосування мікробних препаратів, 

пристосованих до умов посушливого клімату. Дослідження по вивченню 

ефективності мікробних препаратів в умовах Південного Степу були 

проведені в Інституті зрошуваного землеробства НААН. За результатами 

досліджень встановлено, що покращання поживного режиму ґрунту 

відбувається за використання мікробних препаратів на основі 

азотофіксувальних мікроорганізмів, зокрема препарату Діазофіт, також 

підвищується урожайність пшениці озимої на 0,07–0,28 т/га відповідно. З 

біофунгіцидів найбільш ефективними для даної зони виявилися 

Псевдобактерин 2, Бактофіт і Триходермін та біоінсектициди 

Бітоксибацилін БТУ, Лепідоцид БТУ і Гаупсин. Так, їх ефективність за 

біологічної системи захисту рослин пшениці озимої проти грибних хвороб у 

середньому склала 48–50 %, а проти фітофагів – 47–48 %. При цьому 

найбільша їх ефективність була при сумісному застосуванні [53, 139–141]. 

В умовах півдня України в біологізованих технологіях вирощування 

пшениці озимої високу ефективність було відмічено препарату Біо-гель, який 

містить живі бактерії, має фунгіцидні властивості і є органічним гуматом, 

прибавка урожаю склала 7,0–7,6 %, рідкого органічного добрива Ріверм  – 

3,8–23,3 %, а препарату Аватар, – 0,26–0,47 т/га [142]. 

Дослідження з використанням біостимулятора Стимпо в умовах 

Південного Степу України у посівах пшениці озимої сортів Епоха одеська, 

Запашна, Фермерка та Статна в умовах дослідного поля ТДАТУ 

(м. Мелітополь) у 2015–2016 рр. показали, що передпосівна обробка насіння 

пшениці озимої цим препаратом в концентрації 25 мл/т стимулювала процеси 

росту та розвитку пшениці озимої м'якої на що вказує зростання польової 

схожості на 4–7 % та коефіцієнта кущіння – на 20,4–38,6 %, порівняно з 
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контрольним варіантом. Встановлено, що біорегулятор Стимпо збільшує 

кількість продуктивних пагонів, масу зерна в колосі, підвищує вихід товарної 

частини врожаю, що, зокрема, збільшує біологічну врожайність пшениці 

озимої м'якої [78, 143–145]. 

Дослідженнями В. Ключенко встановлено, що застосування на озимій 

пшениці сорту Фантазія одеська препаратів на основі фосфатмобілізуючих 

бактерій в поєднанні з мінеральними добривами сприяє зростанню зернової 

продуктивності і призводить до збільшення врожайності на 17–37 % проти 

контролю. Також за використання цих біопрепаратів поліпшується якість 

зерна пшениці, зокрема, збільшується вміст білка та клейковини [130]. 

За даними М. Ю. Петрова в умовах посушливої зони Волгоградської 

області встановлено, що на фоні природної родючості пшениця озима 

формує врожайність зерна 2,2–2,5 т/га, а при застосуванні біопрепаратів було 

відмічено підвищення врожайності на 0,6–0,9 т/га. За умов внесення 

мінеральних добрив дозою N30P30 та при використанні біологічних препаратів 

Агат-25 та Екстрасол-55 одержали приріст врожайності 0,7–0,9 т/га. Було 

також встановлено, що біопрепарати підвищують вміст сирої клейковини на 

3–7 % (досягаючи величини 27–37 %) [131]. 

Проведені дослідження з вивчення впливу мікробіологічних препаратів 

на сорти пшениці озимої Богдана, Наталка, Смуглянка, які є 

рекомендованими до вирощування в зоні Степу, показали, що за обробки 

вищезгаданих сортів препаратами Біокомплекс БТУ (2 л/т), Ріверм (0,3 л/т), 

Міксобан (200 мл/т) і Фітогормонний (200 мл/т) підвищувалась активність 

проростання на 5–10 %, енергія проростання – на 1–3 %, а лабораторна 

схожість – на 1–2 % відповідно до контролю. Також за використання цих 

біопрепаратів відмічається підвищення врожайності порівняно з контролем у 

сортів Наталка – на 0,24–0,30 т/га, Богдана – на 0,22–0,27 т/га, Смуглянка – 

на 0,20–0,23 т/га [115]. 

За даними досліджень В. В. Гамаюнова в умовах Південного Степу 

України задля збільшення окупності при вирощуванні пшениці озимої 
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доцільно висівати сорт озимої пшениці Заможність разом із застосуванням 

мінеральних добрив та позакореневим підживленням біопрепаратами. Таким 

чином, проведення двох позакореневих підживлень посівів на початку 

відновлення весняної вегетації та початку виходу рослин у трубку 

препаратами Ескорт біо та Органік Д2 на фоні N30P30 забезпечує формування 

найбільших приростів урожайності зерна пшениці озимої сорту Заможність – 

1,91–1,94 т/га порівняно з контролем та зростанню окупності варіантів 

оптимізації живлення до 31,83–32,33 кг зерна [146, 147]. 

Провівши детальний аналіз використання мікробіологічних препаратів 

на пшениці озимій можна зробити наступні висновки: застосування 

біопрепаратів сприяє розвитку потужної кореневої системи, підвищується 

доступність мікроелементів з ґрунту, поліпшується якість зерна пшениці 

озимої – збільшується вміст білка та клейковини, підвищується врожайність 

озимої пшениці. Таким чином, можна констатувати той факт, що 

застосування мікробіологічних препаратів у сучасній технології 

вирощування пшениці озимої є важливим елементом біологізації, який 

позитивно впливає на стан навколишнього середовища. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі проведено аналіз наукових досліджень та передового досвіду 

зарубіжних і вітчизняних авторів щодо застосування різних агротехнічних 

заходів вирощування пшениці озимої та визначені проблемні питання, які 

потребують додаткової уваги та вивчення. 

Важливим елементом удосконалення агротехнічних заходів 

вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу України є 

використання генетичного потенціалу сучасних сортів озимої пшениці, а 

саме адаптивних властивостей сорту, що, в свою чергу, призводить до 

підвищення урожайності зерна на 11–50 %, і, як наслідок, сприяє збільшенню 

його валових зборів. Зокрема, посіви пластичних сортів пшениці озимої 

дозволяють формувати стабільно високу врожайність за різних погодних 
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умов, що обумовлено їх генетичною пристосованістю до стресових явищ. 

Останніми роками відчутної переваги у технології вирощування 

пшениці озимої набуло застосування регуляторів росту рослин для 

формування високих та сталих врожаїв. Виявлено, що ефективність їх 

використання полягає в активізації біологічних процесів у рослині та 

посиленні проникності міжклітинних мембран, це сприяє повнішому  

розкриттю біологічного потенціалу врожайності пшениці озимої; підвищенні 

імунітету рослин; посиленні розвитку кореневої системи; збільшенні глибини 

залягання вузла кущіння, що посилює зимостійкість посівів; підвищенні 

енергії проростання та схожості насіння, прискоренні дозрівання врожаю; 

зменшенні кількості використання агрохімікатів і, як наслідок, зменшення 

пестицидного навантаження на довкілля. 

Доцільним є використання мікробіологічних препаратів, яке сприяє 

розвитку потужної кореневої системи, підвищує доступність мікроелементів 

з ґрунту, поліпшує якість зерна пшениці озимої внаслідок збільшення вмісту 

білка та клейковини, підвищенню врожайності озимої пшениці, окрім цього 

мікробіологічні перепрати мають рістстимулюючу та біофунгіцидну дію. 

Виявлено, що незважаючи на значний обсяг проведених наукових 

досліджень, все ж недостатньо висвітленими залишаються актуальні 

питання, що вимагають удосконалення окремих агротехнічних заходів 

вирощування пшениці озимої в східній частині Північного Степу, а саме: 

застосування мінеральних добрив, регуляторів росту та мікробіологічних 

препаратів. 

Основні наукові результати розділу 1 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [5, 11, 18, 23, 27, 33, 74, 

80]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 

Ріст і розвиток рослин перебувають під постійним впливом умов 

зовнішнього середовища. Ступінь впливу цих умов на рослинний організм 

значною мірою визначає продуктивність вирощуваних культур. 

Визначальним фактором сільськогосподарського виробництва, як і 

багато років тому, залишаються природні умови. Найважливіше завдання 

полягає в тому, щоб якомога більше знизити дію можливих негативних 

проявів природних факторів.  

Степова зона займає південну половину території України. Вона 

простягається з південного заходу на північний схід на 1100 км, з півночі на 

південь – до 500 км. Загальна її площа близько 25 млн га, що становить 40 % 

всієї території України. 

Дисертаційні дослідження проводили впродовж 2018–2020 рр. на 

дослідному полі Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

станції Національної академії аграрних наук України, яка розташована в 

центральній частині Донецької області. 

Ґрунти дослідних ділянок слабо-вилужені, представлені, в основному, 

потужним, важко-суглинковим пилуватим чорноземом на пилувато-

суглинному карбонатном лесі. Вони відрізняються зернистою або 

корковидно-зернистою структурою з глибиною залягання карбонатів 30–

60 см. Загальна потужність ґрунтового профілю 110–140 см із вмістом 

гумусу в орному шарі 4,5 %. Валовий вміст основних поживних речовин: N – 

0,28–0,31 %, Р2О5 – 0,16–0,18 %, К2О – 1,8–2,0 %. Ґрунтовий покрив місця 

проведення дослідів представлений чорноземом звичайним малоґумусним, 

важкосуглинковим. 

Вміст рухомої фосфорної кислоти (Р2О5) становить близько 7,04 мг на 
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100 г ґрунту. Ґрунтові води залягають на глибині 15–20 м. Взагалі, ґрунти 

відрізняються високою природною родючістю, що забезпечує, при наявності 

вологи, отримання високих і сталих врожаїв. 

Клімат зони – помірно-континентальний. Зима відносно холодна, з 

частими відлигами. Сніговий покрив тримається 100–110 діб (з середини 

грудня до середини березня). Середня висота снігового покрову 14 см, 

максимальна – 23 см, а мінімальна – 3 см. Середньорічна кількість опадів, за 

даними метеорологічної станції де проводились дослідження, становить 419–

433 мм. Розподіл опадів по роках і протягом одного року за періодами вкрай 

нерівномірний. Березень і квітень, а також осінні місяці характеризуються 

малою кількістю опадів. Так, за багаторічними даними, в березні – квітні 

випадає в середньому 59,9 мм, за вересень – листопад – 110,4 мм опадів. 

Найбільша кількість опадів випадає в червні, липні та серпні, відповідно – 

62,8, 60,6 та 61,3 мм. 

Безморозний період триває в середньому 150–160 діб, останні весняні 

заморозки спостерігаються 18–21 квітня, а перші осінні – 11–12 жовтня. 

Відносна вологість повітря в літні місяці 58–63 %, порівняно низька, 

що негативно позначається на вегетації рослин. Кількість діб з відносною 

вологістю повітря 30 % і нижче – 60 за рік. 

Характерне панування вітрів північно-східного (40 %) напрямку. Вони 

часто носять характер суховіїв і зумовлюють ґрунтову посуху. За період з 

квітня по вересень буває в середньому 79 діб із суховіями, з них 42 доби – 

слабкої, 24 доби – середньої інтенсивності, 9 діб з інтенсивними і 4 доби з 

дуже інтенсивними суховіями. Відносна вологість повітря в період суховіїв 

знижується до 30 %, що несприятливо впливає на вегетацію культур. Сильні 

(більше 15 м/с) вітри, які викликають пилові бурі, в середньому 

спостерігаються 41 добу на рік. Вони видувають поверхневий шар ґрунту та 

пошкоджують посіви. 

Інтенсивне сніготанення, зливовий характер літніх опадів, сильні вітри 

зумовлюють ерозію ґрунтів. У літній період сільськогосподарські культури 
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відчувають нестачу вологи, що посилюється під час суховіїв. 

Взагалі родючість ґрунту, його агрофізичні властивості та кліматичні 

умови є цілком задовільними для вирощування зернових культур та 

отримання вагомих врожаїв високої якості. 

 

2.2 Погодні умови в роки проведення досліджень 

Характерною особливістю клімату Степу є його посушливість. Рослини 

часто страждають від нестачі вологи. В Степу майже щорічно бувають 

бездощові періоди середньою тривалістю 20–25 діб і один раз в два роки до 

35 діб, з яких відповідно 10–15 і 25 діб є посушливими, а всього від 55 до 

69 посушливих діб у році. 

Підвищені температури і низька вологість повітря, яка при суховії 

поєднується з вітром, створюють умови, при яких випаровування вологи 

відбувається особливо швидко. Гідротермічний коефіцієнт у Донецькій 

області за квітень – вересень за середніми багаторічними даними, становить 

0,91, тобто вологи на випаровування витрачається більше, ніж надходить її з 

опадами. 

Літо в Степу спекотне, відносна вологість повітря невисока. У квітні о 

13 годині вона буває 50–60 %, у травні – 40–50, у червні 45–55 і у липні 40–

45 %. Особливо небезпечна для врожаїв низька відносна вологість повітря, 

що супроводжується вітром і високими температурами. У період формування 

і наливу зерна це явище призводить до різкого недобору врожаю. 

Метеорологічні умови 2017–2018 вегетаційного періоду. Погодні 

умови на початку вегетації озимих культур у 2017 р. були сприятливими для 

формування життєздатних рослин з великим потенціалом до перезимівлі, але 

строкатий розподіл опадів після відновлення весняної вегетації озимих став 

основною причиною зменшення потенціалу продуктивності рослин пшениці 

озимої (рис. 2.1).  

У серпні 2017 р. переважала спекотна погода: середньомісячна 

температура повітря на 5 ºС перевищила норму і становила 24,0–25,7 ºС. 
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Рис. 2.1 Метеорологічні умови 2017–2018 рр. (за даними 

Покровського РЦГ) 

 

Максимальна температура відмічалась у першій декаді місяця і 

досягала 36–40 ºС. За місяць зареєстровано 19–25 діб з температурою 30 °С і 

вище. Мінімальна температура повітря наприкінці місяця сягала 9–11 ºС. 

Опади були відсутні. 

У вересні 2017 р. на території Донецької області утримувалась тепла 

погода з похолоданням наприкінці місяця. Середньомісячна температура 

повітря виявилась на 2–3 ºС вище за середньобагаторічну та на 3–4 ºС вище 

від середньої за аналогічний період минулого року, і склала 17–20 ºС. 

Максимальна температура повітря досягала 31–34 °С. Сума опадів становила 

5–16 мм (16–41 % від середньобагаторічної). 

У жовтні 2017 р. утримувалась погода тепліша за звичайну: 

середньомісячна температура повітря виявилась на 1 ºС вище від норми і 

склала 9–10 ºС, максимальна температура підвищувалась до 21–24 ºС, 

мінімальна опускалась до -1– -5 ºС. Сума опадів становила 32–61 мм (139–

197 % від середньобагаторічної). 

Ефективні дощі поповнили вологозапаси в ґрунті, і становили 15–28 мм 

продуктивної вологи в орному шарі та 60–124 мм – у метровому. 
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У листопаді 2017 р. спостерігалась тепліша від звичайного погода, з 

похолоданням у третій декаді: середньомісячна температура повітря  

виявилась на 1 °С вища за норму і становила +3–4 °С, максимальна 

температура підвищувалась до 17–20 °С. Сума опадів становила 31–43 мм 

(72–93 % від середньобагаторічної). 

У грудні 2017 р. переважала нехарактерна для цього періоду року, дуже 

тепла погода з опадами різної інтенсивності протягом місяця: 

середньомісячна температура повітря виявилась на 5–6 ºС вище від норми і 

становила +3–4 ºС, максимальна температура повітря підвищувалась до +8–

13 ºС, мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі знижувалась до    

-3–6 ºС. Сума опадів за грудень становила від 12 до 30 мм (22–48 % від 

середньобагаторічної). 

Тепла погода грудня сприяла відновленню вегетації озимини. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння 

знижувалась до -0– -1 ºС, що було безпечним для рослин. 

У січні 2018 р. утримувалась тепліша від звичайного погода з 

посиленням морозів в окремі дні: середня добова температура повітря  

коливалась від -1 ºС до -4 ºС, в окремі дні знижувалась до -6 – -10 ºС, середня 

декадна температура повітря на 2 ºС перевищила норму, але виявилась на 1–

2 ºС нижчою від середньої декадної температури аналогічного періоду 

минулого року, і склала -3 – -5 ºС. Максимальна температура повітря 

підвищувалась до +1–4 ºС. Мінімальна температура повітря знижувалась до    

-9 – -13 ºС. На поверхні снігу – до -11 – -14 ºС. 

У лютому 2018 р. у більшості діб утримувалась тепла для цього періоду 

року погода з частими опадами різної інтенсивності: середньомісячна 

температура повітря на 2 ºС перевищила норму і становила -1 – -3 ºС, 

максимальна температура повітря спостерігалась у першій декаді лютого і 

досягала +6–8 °С, мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі 

знижувалась до -14–17 ºС. Сума опадів за місяць становила 26–66 мм (70–

183 % норми). 
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Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння 

озимих культур наприкінці лютого спостерігалась від -4  до -9 ºС. 

Березень 2018 р. характеризувався холоднішою погодою з частими 

опадами протягом періоду: середньомісячна температура повітря виявилась 

на 1 ºС нижче норми та на 6 ºС нижче від середньої за березень 2017 р. і 

становила від -1 ºС до +1 ºС, максимальна температура повітря 

спостерігалась на сьомий день третьої декади березня і склала +9–13 ºС, 

мінімальна температура повітря була найнижчою у першій декаді березня і 

становила -14 – -15 ºС. Сума опадів за місяць була  62 мм (188 % норми). 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння 

становила від -3 ºС до  +3 ºС, що вище критичної температури вимерзання. 

У квітні 2018 р. утримувалась тепла погода з опадами в окремі дні у 

вигляді зливових дощів: середньомісячна температура повітря була на 3 °С 

вище норми і становила +12 °С, максимальна температура повітря досягала 

+24 – +28 °С. Сума опадів становила 8–23 мм (21–55 % від норми).  

Протягом травня місяця тривав дефіцит опадів: середня місячна 

температура повітря була на 3 ºС вище норми і виявилась на 3–4 ºС вищою 

від аналогічного періоду минулого року і становила +18 – +19 ºС. Кількість 

опадів – 5–58 мм (11–121 % від норми). 

За період активної вегетації сільськогосподарських культур (1 квітня – 

31 травня) середня температура повітря виявилась вищою за середню 

багаторічну на 2–3 ºС. Внаслідок такого температурного фону, незважаючи 

на відносно пізнє настання весни, надходження ефективного тепла значно 

перевищувало середні багаторічні показники. Відповідно і розвиток рослин 

відбувався прискорено, із значним випередженням середніх багаторічних 

строків. Кількість опадів за квітень – травень порівняно із 

середньобагаторічною склали 16–41 %. У кінці травня орний шар ґрунту був 

сухим, або майже сухий. 

У червні 2018 р. утримувалась спекотна погода з опадами зливового 

характеру в окремі дні: середньомісячна температура повітря виявилась на 1–
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3 ºС вищою за середньобагаторічні показники і становила 21–23 ºС, 

максимальна температура повітря у денні години підвищувалась до 35–38 ºС, 

мінімальна знижувалась до 3–8 ºС. Опади протягом місяця випадали 

нерівномірно. У другій декаді опадів зовсім не було. Їх кількість була 18–40 

мм (34–63 % від норми). 

Липень характеризувався спекотною погодою з випаданням рясних 

зливових дощів. Середня температура повітря склала 23,6 °С, що нижче за 

багаторічну на 2,6 ºС. Максимальна температура досягала 32,5 °С, а на 

поверхні ґрунту – до 58,5 °С. Мінімальна знижувалась до 15,9 °С, а на 

поверхні ґрунту – до 14,6 °С. Середня температура на глибині 10 см склала 

24,1 °С, а середня відносна вологість повітря – 68 %, мінімальна – 34 %. 

Максимальна швидкість вітру була 14 м/сек. Опадів випало 52,8 мм, це 

склало 240 % декадної норми. Завдяки значним дощам, запаси вологи у 

ґрунті значно поповнились. 

Метеорологічні умови 2018–2019 вегетаційного періоду. Погодні 

умови вегетаційного періоду 2018–2019 рр. у більшості випадків були 

сприятливими для вирощування зернових культур (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Метеорологічні умови 2018–2019 рр. (за даними 

Покровського РЦГ) 
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Погода у вересні була теплою вдень, і прохолодною вночі, із значними 

опадами. Середня температура повітря склала 13,7 °С, що на 1,2 °С вище 

багаторічної. Максимальна температура повітря досягала 29,9 °С, а на 

поверхні ґрунту – 50,7 °С. Мінімальна температура повітря знижувалась до 

0,7 °С, на поверхні ґрунту до -1,2 °С, на висоті 2 см – -1,3 ºС. Середня 

температура на глибині 10 см склала 17,0 °С. Середня відносна вологість 

повітря була 66 %, а мінімальна – 22 %. Максимальна швидкість вітру  – 13 

м/сек. Опади склали 14,3 мм, це 79 % від норми.  

У жовтні 2018 р. утримувалась погода тепліша за звичайну: середня 

температура повітря склала 11,7 °С, що вище багаторічної на 1,6 ºС.  

Максимальна температура повітря досягала 21,8 °С, на поверхні ґрунту –

39,0 °С. Мінімальна температура повітря знижувалась до -0,3 °С, а на 

поверхні ґрунту до -1,6 °С. Середня температура на глибині 10 см склала 

13,7 °С. Середня відносна вологість повітря  становила 69 %, мінімальна –

21 %. Максимальна швидкість вітру була 16 м/сек. Дощів випало 14,8 мм, це 

185 % від середньобагаторічного показника. 

У пшениці озимої спостерігали проростання зерна, та сходи, стан 

задовільний.  

У листопаді 2018 р. спостерігали теплішу за звичайну погоду, з 

похолоданням у третій декаді.  

У третій декаді грудня температурний фон у середньому перевищував 

норму, хоча впродовж декади спостерігалися значні коливання температури 

повітря. У середині декади  спостерігалися несприятливі погодні умови: сніг 

із дощем, сильний сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь і 

паморозь. Відзначався сильний поривчастий вітер. 

Середня температура повітря за декаду виявилася на 0,8–2,4 °С вища за 

середньобагаторічний показник, а в найтепліші дні максимальна температура 

повітря підвищувалася до 2–7 °С. 

Мінімальна температура повітря на більшій частині території області 

знижувалася до -3 – -9 °С. 
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Поверхня ґрунту або снігу вночі охолоджувалася до -8 -13 °С. 

За оперативними даними, середня річна температура повітря у 

Донецькій області у 2018 р. виявилася на 1,3–2,5 °С вищою за норму. Були 

відзначені найвищі відхилення від середньої річної температури (+2 °С і 

більше). 

Отже, підводячи підсумки погоди 2018 р. можна сказати, що вплив 

погодних умов на стан сільськогосподарських культур був задовільний. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих 

культур (3 см) була від 0 до -3 °С.  

Перша декада січня характеризувалась прохолодною погодою з 

випаданням значних опадів у вигляді снігу. Максимальна температура 

повітря досягала 0,5 °С, а на поверхні ґрунту – 1,4 °С. Мінімальна 

температура повітря знижувалась до -8,3 °С, а на поверхні ґрунту – до             

-10,2 °С. Друга декада січня характеризувалась прохолодною погодою, з 

випаданням  значних опадів. Середня температура повітря склала -2,8 °С, що 

вище багаторічної на 4,2 °С. Максимальна температура повітря 

підвищувалась до 3,2 °С, на поверхні ґрунту – до 2,5 °С. Мінімальна 

температура повітря досягала -12,0 °С, а на поверхні ґрунту – до -17,4 °С. 

Третя декада січня характеризувалась нестійкою погодою з випаданням  

значних опадів. Середня температура повітря склала -3,4 °С, що вище 

багаторічної на 3,1 °С. Максимальна температура повітря підвищувалась до 

2,4 °С, а на поверхні ґрунту до 2,4 °С. Мінімальна температура знижувалась 

до -13,1 °С, на поверхні ґрунту до -17,4 °С. Середня відносна вологість 

повітря склала 89 %, мінімальна знижувалась до 67 %. Максимальна 

швидкість вітру спостерігалась до 13 м/с. Опадів випало 33,8 мм, це склало 

225 % декадної норми. Температура повітря знижувалась до -14 °С. 

Мінімальна температура на глибині вузла кущіння знижувалась до -4,5 °С.  

У лютому та березні спостерігали теплу погоду з випаданням 

невеликих опадів. Середня температура повітря склала 3,9 °С, що вище за 

багаторічну на 6 °С. Максимальна температура повітря була 13,4 °С, на 
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поверхні ґрунту – 25,0 °С. Мінімальна температура повітря опускалась до      

-4,2 °С, на поверхні ґрунту до – -5,9 °С. Середня відносна вологість повітря 

склала 72 %, мінімальна – 33 %. Максимальна швидкість вітру спостерігалась 

до 17 м/сек. Опадів випало 5,4 мм що склало 49 % декадної норми. Критична 

температура вимерзання пшениці озимої знижувалась до -10 °С. Мінімальна 

температура на глибині вузла кущіння знижувалась до -1,1 °С, ґрунт на 

кінець декади повністю розтанув. 

У квітні 2019 р. утримувалась тепла погода з опадами у вигляді злив у 

окремі дні: середньомісячна температура повітря була на 3 °С вище за 

середньобагаторічну і становила +12 °С, максимальна температура повітря 

досягала +24–28 °С. Сума опадів становила 8–23 мм (21–55 % від норми). 

Перша декада травня характеризувалась теплою погодою з випаданням  

значних опадів. Середня температура повітря була 15,4 °С, що на 1,3 °С  

вище за багаторічну. Максимальна температура повітря досягала 26,9 °С, на 

поверхні ґрунту – 47,7 °С. Мінімальна температура знижувалась до 4,6 °С, на 

поверхні ґрунту до 2,9 °С. Середня температура на глибині 10 см склала 

15,7 °С. Середня  відносна  вологість повітря становила 70 %, а мінімальна – 

30 %. Максимальна швидкість вітру  була 14 м/сек. Опадів випало 14,7 мм, це 

склало 134 % декадної норми. У озимої пшениці спостерігали початок 

колосіння, стан добрий. Запаси продуктивної вологи завдяки дощам 

зберігалися достатніми для росту та розвитку рослин.  

Друга декада травня теж була теплою з випадінням  невеликих опадів. 

Середня температура повітря склала 19,0 °С, що на 2,8 °С вище за багаторічу. 

Максимальна температура досягала 28,5 °С, на поверхні ґрунту – 49,5 °С. 

Мінімальна температура повітря знижувалась до 7,1 °С, на поверхні ґрунту –

до 5,8 °С. Середня температура на глибині 10 см була 20,1 °С. Середня  

відносна вологість повітря – 65 %, мінімальна – 27 %. Максимальна 

швидкість вітру була 11 м/сек. Опадів випало 5,4 мм, або 39 % декадної 

норми. У озимих культур тривало масове колосіння, стан добрий. Третя  

декада  травня  була теж тепла з випаданням значних опадів. Середня 
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температура повітря склала 20,0 °С, що вище за багаторічну на 3,2 °С. 

Максимальна температура повітря підвищувалась до 32,7 °С, на поверхні 

ґрунту – до 56,2 °С. Мінімальна температура повітря знижувалась до 10,0 °С, 

на поверхні ґрунту – до 9,0 °С. Середня температура на глибині 10 см була 

21,2 °С. Середня відносна вологість повітря – 66 %, мінімальна – 27 %. 

Максимальна швидкість вітру була 11 м/сек. Опадів випало 21,6 мм, або 

127 % декадної норми. Озима пшениця була в доброму стані, погода для 

польових робіт була задовільною. 

Перша декада червня характеризувалася спекотною погодою з 

випаданням значних опадів. В другій декаді спека протрималась, але опадів 

не було. Максимальна температура повітря становила 34 °С, а мінімальна – 

13 °С. Середня температура повітря підвищувалась до 33 °С, що на 3,1 °С 

вище багаторічної. 

Метеорологічні умови 2019–2020 вегетаційного періоду в більшості 

випадків були сприятливими для вирощування зернових культур (рис. 2.3).  

Рис. 2.3 Метеорологічні умови 2019–2020 рр. (за даними 

Покровського РЦГ) 

 

У вересні 2019 р. середня температура повітря становила 15,7 °С. 

Середня відносна вологість повітря склала 57,8 %. Опадів випало 21,7 мм. 
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У жовтні середня температура повітря склала 10,7 °С. Середня відносна 

вологість повітря була 80,6 %. Опадів випало 35,2 мм. 

В листопаді середня температура повітря становила 4,2 °С. Середня 

відносна вологість повітря склала 79,3 %. Опадів випало 31,7 мм.  Критична 

температура вимерзання озимої пшениці знижувалась до -14 °С. Мінімальна 

температура на глибині залягання вузла кущіння знижувалась до -5,4 °С. 

Промерзання ґрунту в окремі дні сягало 18 см. 

Середня температура повітря в грудні була 1,9 °С. Середня відносна 

вологість повітря склала 88,9 %. Опадів випало 17,3 мм. 

Середня температура повітря в січні склала -0,3 °С. Мінімальна 

температура повітря знижувалась до -7,8 °С, на поверхні ґрунту до -9,3 °С. 

Середня відносна вологість повітря була 86,9 %. Опадів випало 19,1 мм. 

Спостерігали нестійкий сніговий покрив. 

У лютому була тепла погода з випаданням опадів. Середня температура 

повітря склала 0,1 °С. Мінімальна температура повітря знижувалась до             

-2,5 °С, на поверхні ґрунту до -5,4 °С. Середня відносна вологість повітря 

була 84,6 %. Опадів випало 68,3 мм. Мінімальна температура на глибині 

залягання вузла кущіння знижувалась до 0,3 °С Промерзання ґрунту 

впродовж декади не було. Зимівля озимих  проходила в задовільних умовах. 

В березні відмічали нестійку погоду із заморозками вночі та 

випаданням невеликих опадів. Середня температура повітря – 7,0 °С. 

Мінімальна температура повітря знижувалась до -5,6 °С, на поверхні ґрунту –

до -6,7 °С. Середня температура на глибині 10 см становила 7,0 °С. Середня 

відносна вологість повітря склала 61,5%. Опадів випало 15,3 мм. 

У квітні середня температура повітря дорівнювала 8,2 °С. Опадів 

випало 5,8 мм. Відносна вологість була 49,6 %. 

У травні встановилася прохолодна погода з випадінням рясних  опадів. 

Середня температура повітря склала 13,7 °С. Середня відносна вологість 

повітря склала 70 %. Опадів випало 95,0 мм. 

У червні відмічена спекотна погода з випадінням невеликих опадів.  
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Середня температура повітря склала 22,5 °С. Середня відносна вологість 

повітря – 59,0 %. Опадів випало 11,8 мм. 

Отже, погодні умови 2017–2020 рр. досліджень характеризувалися 

суттєвим варіюванням агрокліматичних показників, загалом були досить 

інформативними і дали нам змогу встановити реакцію рослин пшениці 

озимої на усі прояви погодних умов, які відмічаються в зоні Північного 

Степу. 

 

2.3 Методика досліджень 

Дослідження проводили у багатофакторних польових дослідах, які 

закладали систематичним способом. Повторність у дослідах – триразова. 

Площа облікової ділянки – 80 м2. 

Підготовка ґрунту в передпосівний період була спрямована на 

максимальне збереження і накопичення вологи у ґрунті та знищення 

бур’янів.  Сівбу здійснювали сівалкою СН-16 в агрегаті з трактором Т-25. 

Спосіб сівби – суцільний рядковий, із шириною міжрядь 15 см.  

Норма висіву насіння становила 4,5 млн схожих насінин на 1 гектар. 

Глибина загортання насіння в ґрунт 5–6 см. З метою покращання умов для 

його проростання проводили ущільнення ґрунту кільчасто-шпоровими 

котками 3ККШ – 6А. 

Технологія вирощування – загальноприйнята для східної частини 

Північного Степу, крім поставлених на вивчення питань, та відповідала 

зональним і регіональним рекомендаціям. 

У досліді № 1 «Визначення найбільш адаптивних сортів пшениці 

озимої різних селекційних центрів» впродовж 2018–2020 рр. вивчали 30 

сортів пшениці м’якої озимої різних селекційних центрів. 

У досліді № 2 «Ефективність органічного регулятора росту Гумісол-

плюс 01 зернові при вирощуванні пшениці озимої» впродовж 2018–2020 рр. 

висівали сорт пшениці озимої Перемога по двох фонах живлення (фон 1 – 

N30Р30К30 та фон 2 – N20Р20К20) за наступною схемою: 
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Варіант Схема використання 

Фон 1 – N30Р30К30 
Контроль Без обробки насіння та обприскування посівів 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Передпосівна обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени (на 

початку фази кущіння, 0,5 л/га) + 2 підживлення навесні (0,5 л/га) (фази 

кущіння та колосіння) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та 

колосіння, 0,5 л/га) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Внесення у ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка 

насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени (на початку фази кущіння, 

0,5 л/га) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та колосіння, 0,5 л/га) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Внесення в ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка 

насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та колосіння, 

0,5 л/га) 

Фон 2 – N20Р20К20 
Контроль Без обробки насіння та обприскування посівів 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Передпосівна обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени (на 

початку фази кущіння, 0,5 л/га) + 2 підживлення навесні (0,5 л/га) (фази 

кущіння та колосіння) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та 

колосіння 0,5 л/га) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Внесення у ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка 

насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени (на початку фази кущіння, 

0,5 л/га) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та колосіння 0,5 л/га) 

Гумісол-плюс 01 

зернові 

Внесення в ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка 

насіння  (1 л/т) + 2 підживлення навесні (фази кущіння та колосіння 

0,5 л/га) 

  

Гумісол-плюс 01 зернові є рідким концентратом на основі біогумусу, 

який, завдяки сучасним технологіям виробництва, зберігає переваги 

вермикомпосту. Крім гумінових речовин, містить макро- та мікроелементи, 

фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, фітогормони, корисну ґрунтову 

мікрофлору. Гумісол 01 зернові застосовується для всіх видів 

сільськогосподарських культур: зернобобових і зернових, олійних, овочевих, 

кукурудзі, плодово-ягідних, а ще – в лісовому господарстві, парковому 

дизайні та ландшафті. 

Спеціально для зернових культур препарат стимульований 

оптимальним набором біогенних мікроелементів, які за своєю природою 

близькі до рослинної клітини, а тому не викликають у рослин відторгнення і 

біологічно активні для зростання і розвитку. Висока біодоступність 

біогенних мікроелементів (більше 90 %) і базові елементи живлення 
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Гумісолом-плюс 01 зернові швидко заповнюють дефіцит мікроелементів і 

забезпечують повноту живлення рослин. 

У досліді № 3 «Ефективність застосування мікробіологічних 

біопрепаратів за різних доз внесення на продуктивність пшениці озимої» 

впродовж 2018–2020 рр. висівали сорт пшениці озимої Перемога. Схема 

досліду включала наступні варіанти: 

Варіант Схема використання 

Контроль Без обробки насіння та обприскування посівів 

МікоФренд Обробка насіння 1 л/т 

Меланоріз Обробка насіння 1 л/т 

ГуміФренд Обробка насіння 1 л/т 

МікоФренд + ГуміФренд Обробка насіння 1 л/т + 1 л/т 

Меланоріз + ГуміФренд Обробка насіння 1 л/т + 1 л/т 

МікоФренд + ХелпРост Обробка насіння 1 л/т + 1 л/т 

Меланоріз + ХелпРост Обробка насіння 1 л/т + 1 л/т 

ГуміФренд Обприскування посівів у фазі кущіння 0,5 л/га 

ГуміФренд Обприскування посівів у фазі виходу в трубку 0,5 л/га 

 

МікоФренд – мікоризоутворюючий біопрепарат. Біологічна дія 

препарату – це забезпечення рослин вітамінами, фітогормонами, 

амінокислотами, а також збалансованим мінеральним живленням (азотом, 

фосфором, калієм, кальцієм і т.д.); поліпшення схожості насіння, 

приживлюваність розсади та саджанців. 

Меланоріз – комплексний мікоризоутворюючий препарат для живлення 

та захисту від хвороб, детоксикант. Збільшує площу поглинання кореневою 

системою рослин за рахунок утворення та розвитку мікоризи; нейтралізує в 

ґрунті токсичну дію патогенних мікроорганізмів, пестицидів, техногенних 

факторів. 

ГуміФренд – прискорює надходження в рослину поживних речовин і 

підвищує коефіцієнт їх використання. Посилює фунгіцидні та 

рістстимулюючі властивості мікрофлори ґрунту за рахунок інтродукції 

корисних мікроорганізмів. Активізує синтез білків, вуглеводів і вітамінів у 

рослинах. 
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ХелпРост – органо-мінеральне універсальне добриво. Продукт 

збагачений мікро- та макроелементами, хелатованих продуктами метаболізму 

мікроорганізмів, безліччю амінокислот, а також бактеріями Bacіllus subtilis і 

Enterococcus. 

З метою детального вивчення та наукового обґрунтування 

особливостей росту й розвитку рослин пшениці озимої залежно від прийомів, 

що вивчали і отримання достовірних результатів у дослідах, ми проводили 

наступні спостереження, дослідження та аналізи: 

1. Визначали настання фенологічних фаз (строки появи сходів, кущіння 

рослин, вихід у трубку, колосіння, молочної, воскової і повної стиглості 

зерна) підрахунком 100 рослин у двох несуміжних повтореннях. Початок 

фази відмічався при настанні її у 10 % рослин, повна – у 75 % рослин. 

2. Густоту стеблостою рослин з’ясовували шляхом підрахунку 

кількості рослин на фіксованих рядах довжиною 1 метр у двох місцях 

ділянки, двох несуміжних повторень через 10 діб після появи сходів, а також 

у фази повного кущіння, колосіння та перед збиранням врожаю. По різниці 

між кількістю сходів, що з’явилися і кількістю рослин, що збереглися до 

збирання врожаю, встановлювали рівень виживання рослин протягом 

вегетації. 

3. Для визначення густоти стояння рослин перед збиранням у фазі 

повної стиглості зерна рослини із закріплених ділянок усіх варіантів досліду 

викопували, зв’язували у снопи і зберігали для детального лабораторного 

аналізу з метою підрахунку структурних елементів урожайності. Пробні 

снопи брали з кожної ділянки двох суміжних повторень. 

4. Проводили ретельний біометричний аналіз рослин пшениці озимої 

на початку та наприкінці вегетації (кількість стебел, зародкових та вузлових 

коренів на одній рослині, висоту рослин та глибину залягання вузла 

кущіння). 

5. Визначення загальної кущистості рослин проводили до фази виходу 

рослин в трубку, тобто коли процес кущіння вже завершувався. На 
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відібраних рослинних зразках проводили окремо для кожної проби 

підрахунок рослин і стебел. Коефіцієнт кущіння рахували діленням загальної 

кількості стебел на кількість рослин у пробі. 

6. Дослідження продуктивної кущистості проводили у фазі воскової 

стиглості зерна. Проби відбирали по всіх варіантах досліду. Продуктивну 

кущистість обчислювали шляхом ділення загальної кількості нормально 

розвинутих колосоносних стебел на загальну кількість рослин у пробі. 

7. Зразки для аналізу структури врожаю відбирали в період настання 

фази воскової стиглості зерна. З кожного варіанту в трьох місцях ділянки 

брали по два суміжних рядка довжиною 1,1 м з двох несуміжних повторень. 

Проби рослин викопували і обережно очищали від землі, щоб зберегти 

цілісність кожного окремого куща. Кожну пару рядків зв’язували в окремі 

снопики, до яких прикріплювалися відповідні етикетки. 

8. Облік урожайності здійснювали шляхом скошування і обмолоту 

зерна комбайном «Sampo 500» з усієї облікової площі кожної ділянки у фазі 

повної стиглості зерна з подальшим його зважуванням. Зерно з кожної 

ділянки зважували з точністю до 0,05 кг. Разом з цим визначали вологість і 

засміченість зерна. Отримані дані перераховували на стандартну вологість 

зерна (14 %) та 100 % чистоту. 

9. Математичний аналіз та економічну ефективність елементів 

технології вирощування розраховували за типовими технологічними картами 

вирощування зернових культур та «Методичними рекомендаціями 

оперативного визначення витрат виробництва та формування цін на 

продукцію сільського господарства і переробної промисловості в умовах 

інфляції», які розроблені науковцями Інституту аграрної економіки НААН за 

цінами 2019 маркетингово року. 

10. Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних 

результатів польових і лабораторних дослідів, а також різних спостережень і 

досліджень проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного та 

кореляційного аналізів на ПК. 
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Висновки до розділу 2 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення польових досліджень є 

типовими для східної частини Північного Степу та придатними для 

вирощування пшениці озимої. 

За аналізом метеорологічної інформації встановлено, що в східній 

частині Північного Степу України відбуваються кліматичні зміни, які є 

локальним відображенням глобальних змін. Це явище проявляється у 

підвищенні температур повітря та зниженні його відносної вологості, 

підвищенні кількості атмосферних опадів на фоні зростання нерівномірності 

їх надходження та розподілу в часі та по території. 

Схеми досліду і методики досліджень побудовані за принципами 

об'єктивності, науковості, цілісності, практичності, відповідності меті та 

поставленим завданням. Програма досліджень містить необхідний перелік 

конкретних задач, розв'язання яких дозволило досягти поставленої мети. 

 

Основні наукові результати розділу 2 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [11, 23, 148, 149, 150, 

151, 152]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РІСТ, РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

У даному розділі викладені результати досліджень з вивчення реакції 

рослин сортів пшениці озимої з різних селекційних центрів на ґрунтово-

кліматичні умови східної частини Північного Степу. Також представлені 

результати застосування біологічних регуляторів росту та мікробних 

біопрепаратів на формування біометричних показників рослин пшениці 

озимої впродовж їхньої вегетації: висоти рослин, кількості стебел, кількості 

вузлових коренів, коефіцієнтів загального та продуктивного кущіння. 

Особливу увагу приділили дослідженню параметрів розвитку рослин у 

фази, які впливають на проходження рослинами критичних періодів росту та 

розвитку, а отже й на реалізацію генетично обумовленого потенціалу  

зернової продуктивності пшениці озимої. 

 

3.1 Формування біометричних показників рослин пшениці озимої 

різних селекційних центрів в умовах східної частини Північного Степу 

Пшениця озима займає перше місце в структурі посівних площ 

Донецької області, проте кількість сортів цієї культури, які вирощуються на 

території регіону, більше 100. Переважна більшість цих сортів 

використовується аграріями без чіткого дотримання науково обґрунтованих 

регламентів, у тому числі й рекомендацій до зони вирощування, що 

спричиняє значний недобір урожаю зерна сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Саме тому нами розпочато вивчення сортів різних селекційних центрів 

з метою виявлення найбільш адаптованих та продуктивних для умов 

Донецької області. 
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В екологічному сортовипробуванні вивчали 30 сортів пшениці озимої 

різних селекційних центрів. За стандарт (St) був прийнятий сорт 

Донецька 48, який є стандартом для умов Донецької області. 

Погодні умови вегетаційних періодів 2018–2020 рр. були не зовсім 

типовими для Донецького регіону. Ще з осені достатня кількість опадів 

дозволила рослинам сформувати достатньо розвинену вегетативну масу та 

кореневу систему і підготуватися до перезимівлі (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Біометричні показники рослин пшениці озимої на час припинення 

осінньої вегетації, 2018–2020 рр. 

Сорт 

Висота рослин, см 
Глибина залягання 

вузла кущіння, см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість вузлових 

коренів, шт./росл. 
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Донецька 48 St  15,4 14,7 15,1 15,1 4,2 3,7 3,2 3,7 2,0 2,7 3,0 2,6 5,5 5,7 5,7 5,6 

Богиня 13,7 13,1 13,3 13,4 3,8 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 3,5 3,4 6,7 6,2 6,3 6,4 

Олексіївка 14,3 14,1 13,9 14,1 3,8 3,5 3,0 3,4 3,7 3,9 3,6 3,7 6,3 6,5 6,6 6,5 

Краплина 14,5 14,0 14,6 14,4 3,7 3,6 3,1 3,5 3,7 4,1 3,9 3,9 5,9 6,1 6,0 6,0 

Попелюшка 15,0 15,1 15,1 15,1 3,8 3,9 3,2 3,6 3,8 4,0 4,2 4,0 5,8 6,0 6,0 5,9 

Білосніжка 15,5 15,1 15,3 15,3 3,2 3,0 3,7 3,3 3,6 4,0 4,1 3,9 5,4 5,9 6,0 5,8 

Перемога 15,0 14,7 15,2 15,0 3,3 3,6 3,7 3,5 3,9 3,9 4,0 3,9 5,7 5,7 5,6 5,7 

Диво донецьке 16,9 15,3 16,9 16,4 3,9 4,1 3,5 3,8 3,0 3,3 3,6 3,3 4,9 5,1 5,2 5,1 

Юзовська 12,5 11,9 12,3 12,2 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 4,9 5,0 5,0 5,0 

Ігриста 11,2 10,2 11,7 11,0 3,7 3,6 3,2 3,5 3,9 3,8 3,7 3,8 6,0 5,4 5,5 5,6 

Сотниця 12,1 11,9 12,5 12,2 3,9 3,5 3,5 3,6 2,0 2,6 2,5 2,4 5,7 5,5 5,3 5,5 

Славна 12,4 12,2 12,7 12,4 4,0 3,4 3,1 3,5 2,2 2,7 2,6 2,5 5,0 5,2 5,0 5,1 

Наталка 13,6 12,6 13,4 13,2 3,9 3,6 3,4 3,6 2,2 2,5 2,8 2,5 4,7 4,5 4,5 4,6 

Комерційна 11,5 12,1 12,2 11,9 3,1 2,9 3,0 3,0 2,1 2,7 3,0 2,6 5,8 5,3 5,5 5,5 

Співанка 11,8 12,0 12,3 12,0 3,7 2,8 3,5 3,3 2,7 3,3 3,6 3,2 5,3 5,2 5,0 5,2 

Досконала 11,4 12,0 11,8 11,7 3,5 3,0 3,1 3,2 2,4 3,1 3,0 2,8 5,3 5,5 5,5 5,4 

Приваблива 11,7 12,1 12,2 12,0 3,5 3,1 3,0 3,2 2,8 3,0 3,4 3,1 4,7 4,9 4,5 4,7 

Здобна 11,5 11,1 11,7 11,4 3,6 3,3 3,2 3,4 2,2 2,9 3,3 2,8 5,0 5,1 5,0 5,0 

Привітна 11,6 11,3 11,7 11,5 3,5 3,2 3,3 3,3 2,6 2,8 3,2 2,9 6,2 6,0 5,9 6,0 

Патріотка 10,0 10,1 10,5 10,2 3,5 3,2 3,3 3,3 2,2 2,8 3,3 2,8 5,5 5,3 5,4 5,4 

Фермерська 10,8 10,2 10,5 10,5 3,5 3,3 3,0 3,3 2,2 2,7 3,0 2,6 6,9 6,7 6,8 6,8 

Гармонія 9,5 10,1 10,4 10,0 3,6 3,7 3,6 3,6 2,6 3,0 3,2 2,9 5,7 5,8 5,7 5,7 

Спасівка 15,0 14,3 14,9 14,7 4,3 3,8 3,3 3,8 2,1 2,5 2,9 2,5 5,0 5,2 5,0 5,1 

Овідій 8,3 9,5 9,3 9,0 3,3 3,1 3,0 3,1 2,1 2,4 2,8 2,4 6,2 6,0 6,0 6,1 

Марія 9,2 9,7 9,5 9,5 3,8 3,6 3,3 3,6 2,7 2,7 3,0 2,8 5,2 5,7 5,5 5,5 

Щедрість 12,6 12,4 12,1 12,4 3,0 3,0 3,3 3,1 2,1 2,7 3,0 2,6 5,2 5,7 5,5 5,5 

Гарантія 11,2 12,2 11,7 11,7 3,2 3,3 3,1 3,2 3,9 4,0 4,1 4,0 6,6 6,1 6,0 6,2 

Журавка 15,0 14,7 14,3 14,7 3,4 3,6 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3 4,0 4,2 5,0 4,7 4,6 

Контанта 13,6 13,2 13,5 13,4 3,7 3,9 3,5 3,7 3,0 3,5 3,9 3,5 6,4 6,0 6,2 6,2 

Житниця 14,8 14,1 14,5 14,5 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,8 3,6 4,3 5,0 5,0 4,8 
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Висота рослин є однією з сортових ознак, тому порівнювати рослини 

пшениці озимої різних сортів за цим показником не зовсім доцільно. Проте, в 

середньому за роки досліджень, найвищими рослини були у сорту Диво 

донецьке. У середньому за роки досліджень, висота цього сорту становила 

16,4 см, а по роках найвищими рослини були у 2018 та 2020 рр. (16,9 см), а у 

2019 р., через посушливі умови осінньої вегетації, висота рослин була 15,3 

см. Подібна ситуація простежувалась по роках досліджень у більшості сортів 

пшениці озимої, але, були й такі, які характеризувалися більш стабільним 

проявом цієї ознаки, сформувавши однакові показники незалежно від умов 

року. Це такі сорти, як: Патріотка, Богиня, Попелюшка. 

Одним з важливих чинників, що впливає на стійкість рослин до 

несприятливих умов зимівлі є глибина залягання вузла кущіння. У 

середньому за роки досліджень, глибина залягання вузла кущіння у рослин 

пшениці озимої різних сортів змінювалася в межах 3,0–3,8 см. Найменша 

глибина залягання (3,0 см) була у сорту Комерційна, а найглибше (3,8 см) 

вузол кущіння знаходився у сортів Диво донецьке та Спасівка. Аналізуючи 

отриманні результати по роках досліджень, простежується динаміка більш 

глибокого розташування вузла кущіння в 2018 р. та меншого – у 2020 р. у 

більшості сортів пшениці озимої. 

Розвиток вторинної кореневої системи є фундаментом майбутнього 

врожаю. Саме добре розгалужена коренева система забезпечує рослини 

поживними речовинами протягом основних етапів органогенезу. Тому в 

наших дослідженнях ми проводили підрахунок кількості вузлових коренів на 

одній рослині. В середньому за роки досліджень, найбільшу кількість 

вузлових коренів формували рослини сортів Богиня (+0,8 шт. до St), 

Олексіївка (+0,9 шт. до St) та Фермерська (+1,2 шт. до St). Найнижчим цей 

показник був у сортів Наталка (4,6 шт./1 росл.), Приваблива (4,7 шт./1 росл.), 

Журавка (4,6 шт./1 росл.) та Житниця (4,8 шт./1 росл.). 

Коефіцієнт кущіння рослин різних сортів пшениці озимої суттєво 

залежав від погодних умов року, а в середньому за роки проведення 
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досліджень, варіював від 2,4 до 4,0, залежно від сорту. Стабільно високим 

цей показник був у сортів степового екотипу (одеський та донецький 

селекційні центри), а саме: Житниця – 3,6; Гарантія та Журавка – 4,0; Богиня 

– 3,4; Юзівська – 3,6; Олексіївка – 3,7; Ігриста – 3,8; Краплина, Білосніжка та 

Перемога – 3,9; Попелюшка – 4,0. Ці сорти відзначились найбільш 

стабільним проявом даної ознаки за роками, що дозволяє їх охарактеризувати 

як найбільш адаптовані до нестабільних метеоумов східної частини 

Північного Степу. 

Сучасні кліматичні умови дозволяють рослинам пшениці озимої 

продовжувати вегетацію та формування біометричних показників не тільки з 

календарним відновленням вегетації навесні, а й в окремі періоди зими. Тому 

остаточні параметри біометричних показників визначали у фазі повної 

стиглості зерна (табл. 3.2). 

Наприкінці своєї вегетації рослини пшениці озимої формували висоту, 

яка суттєво різнилася за роками досліджень. Залежно від конкретного сорту, 

рослини по-різному реагували на погодно-кліматичні умови конкретного 

року та, як наслідок, їх габітус істотно змінювався залежно від цих чинників. 

Такі сорти, як Донецька 48, Олексіївка, Білосніжка, Перемога, Наталка, 

Комерційна, Здобна, Привітна, Фермерська та Гарантія мали найбільший 

габітус за умов, які склалися у 2018 р. 

За умов 2019 р. найвищими були наступні сорти пшениць: Богиня, 

Краплина, Попелюшка, Диво Донецьке, Ігриста, Славна, Співанка, 

Досконала, Приваблива, Патріотка, Гармонія, Спасівка, Овідій, Щедрість та 

Журавка.  

Погодно-кліматичні умови 2020 р. дозволили сформувати найбільший 

габітус у сортів: Юзовська, Сотниця, Марія, Контата, Житниця. Все це 

говорить про різну генетичну здатність рослин адаптуватися до конкретних 

погодно-кліматичних умов вирощування. 

Аналіз таблиці демонструє, що для 33,3 % сортів найбільш 

сприятливими були умови в 2018 р., для 50 % сортів – у 2019 р., і лише для 
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16,7 % – у 2020 р. 

Таблиця 3.2 

Біометричні показники рослин пшениці озимої у фазі повної стиглості,  

2018–2020 рр. 

Сорт 

Висота рослин, см 
Кількість стебел 

загальних, шт./м2 

Кількість стебел 

продуктивних, шт./м2 
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Донецька 48 – St  119,6 106,0 110,0 111,9 755 801 789 782 667 729 712 703 

Богиня 81,7 91,0 90,2 87,6 784 800 804 796 711 757 738 735 

Олексіївка 92,3 91,0 90,9 91,4 700 769 751 740 612 711 702 675 

Краплина 85,5 94,0 93,5 91,0 745 791 796 777 663 609 689 654 

Попелюшка 83,0 92,0 91,0 88,9 714 764 775 751 606 664 685 652 

Білосніжка 112,5 88,0 95,5 98,7 725 736 745 735 601 629 639 623 

Перемога 97,0 94,0 96,3 95,8 735 791 801 776 692 671 698 687 

Диво донецьке 107,9 110,0 108,0 108,6 787 801 817 802 644 781 725 717 

Юзовська 87,5 94,0 95,5 92,3 781 803 812 799 612 638 702 651 

Ігриста 91,2 98,0 96,8 95,3 769 724 759 751 605 617 645 622 

Сотниця 90,2 87,0 90,5 89,2 698 729 709 712 589 657 693 680 

Славна 89,6 98,0 90,0 92,5 701 725 714 713 574 695 686 652 

Наталка 103,6 99,0 101,0 101,2 700 736 754 730 613 574 602 596 

Комерційна 113,5 102,0 112,5 109,3 674 700 724 699 588 610 611 603 

Співанка 90,8 107,0 102,5 100,1 769 795 801 788 645 636 645 642 

Досконала 101,4 102,0 100,9 101,4 701 749 800 750 522 642 659 608 

Приваблива 91,7 97,0 96,5 95,1 745 791 803 780 692 654 674 673 

Здобна 107,5 98,0 102,3 102,6 758 793 801 784 624 651 665 647 

Привітна 115,6 111,0 110,6 112,4 711 764 800 758 598 639 694 644 

Патріотка 94,0 104,0 98,5 98,8 738 764 794 765 629 647 657 644 

Фермерська 105,8 98,0 101,0 101,6 741 789 805 778 610 659 691 653 

Гармонія 95,5 101,0 100,0 98,8 703 736 796 745 567 536 576 560 

Спасівка 94,6 103,0 102,0 99,9 694 704 736 711 578 596 601 592 

Овідій 88,3 106,0 104,0 99,4 699 711 796 735 568 624 618 603 

Марія 91,2 96,0 98,0 95,1 700 720 739 720 593 617 635 615 

Щедрість 85,6 100,0 95,5 93,7 701 712 794 736 594 609 601 601 

Гарантія 101,2 98,0 101,0 100,1 692 713 801 735 546 597 584 576 

Журавка 90,0 101,0 100,5 97,2 761 771 831 788 660 534 583 592 

Контанта 82,6 95,0 98,0 91,9 705 716 730 717 592 621 611 608 

Житниця 100,8 94,0 101,0 98,6 731 754 779 755 666 626 628 640 

 

Висота рослин – одна із багатьох ознак, за якою можна підбирати сорти 

для впровадження в технологічні умови конкретного господарства. Тому 

розуміння, як рослини того чи іншого сорту реагують на зміни погодних 
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умов, дозволяє коригувати технологічні елементи при їх вирощуванні. 

Більш демонстративним є аналіз здатності до кущіння різних сортів 

пшениці озимої за коефіцієнтами загального та продуктивного кущіння 

(рис. 3.1). 

Рис. 3.1 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння 

екологічного сортовипробування, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Коефіцієнти загального кущіння, в середньому за роки проведення 

досліджень, були в межах 3,2–3,9, залежно від сорту. Найвищим цей 

показник був у сорту Попелюшка (+0,3 до St). 

По роках досліджень цей сорт також формував найвищу серед інших 

сортів загальну кущистість. У більшості сортів цей показник, був нижчим 

ніж у сорту-стандарту – Донецька 48. 

Щодо коефіцієнта продуктивного кущіння, то в середньому за роки 

досліджень, жоден із представлених сортів не перевищив сорт-стандарт, 

показник якого дорівнював 2,7. Найближчими сортами за цим показником до 

стандарту були Попелюшка, Перемога, Диво донецьке, Приваблива та 

Фермерська. 
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Найбільш стабільний прояв ознаки за роками відмічався у сортів: 

Донецька 48, Попелюшка, Перемога, Наталка, Досконала, Приваблива, 

Житниця. 

Дуже цікавим є співвідношення коефіцієнта загального кущіння до 

коефіцієнта продуктивного кущіння. Співвідношення коефіцієнтів 

демонструє скільки рослина зберігає стебел, та утворює на них 

репродуктивні органи. Аналіз співвідношення коефіцієнтів у різних сортів 

пшениці озимої показує нам, що такі сорти, як Ігриста, Славна, Здобна, 

Гармонія, Овідій та Контата забезпечили підвищення цього показника на 0,6 

порівняно зі стандартом, а сорт Щедрість демонструє найкращий показник 

по досліду та перевищує стандарт на 0,8. 

Таким чином, можна припустити, що сорти, які демонструють вищі 

показники співвідношення коефіцієнтів загального кущіння до 

продуктивного мають більші адаптивні властивості та раціональніше 

використовують фактори навколишнього середовища для формування 

вегетативної частини та репродуктивних органів рослин. 

 

3.2 Вплив органічного регулятору росту на біометричні показники 

рослин пшениці озимої 

Технологія вирощування пшениці озимої ґрунтується на оптимізації 

величезної кількості різних умов, які впливають на формування високої 

зернової продуктивності необхідної якості. Саме тому дослідження науковців 

Донецької сільськогосподарської дослідної станції НААН спрямовані на 

розробку як органічних технологій, так і окремих їх елементів, які здатні 

сполучатися з іншими технологічними заходами, що робить дослідження 

актуальними. Такі технологічні елементи дозволяють зменшити 

використання мінеральних добрив з одночасним підвищенням якісних і 

кількісних показників продукції рослинництва. 
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У наших дослідженнях ми визначили ефективність дії препарату 

вермікультури Гумісол-плюс 01 зернові на рослини пшениці озимої на різних 

фонах живлення та за різних схем використання препарату. 

Наприкінці фази кущіння пшениці озимої були відібрані зразки рослин 

з кожної ділянки для визначення їх стану. Незалежно від фону живлення, всі 

варіанти використання препарату Гумісол-плюс 01 зернові забезпечили 

збільшення висоти рослин порівняно з контролем (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Перемога 

наприкінці фази кущіння, 2018–2020 рр. 

Варіант* 

Висота, см Коефіцієнт кущіння 
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Фон 1 – N30Р30К30 

1 варіант 52,8 55,6 55,2 54,5 3,1 5,7 5,1 4,6 

2 варіант 54,5 58,1 56,3 56,3 2,9 6,0 5,4 4,8 

3 варіант 55,9 58,3 58,1 57,4 2,9 6,2 6,0 5,0 

4 варіант 57,0 57,2 57,6 55,6 2,9 6,0 5,5 4,8 

5 варіант 56,5 58,3 57,9 57,6 3,0 6,3 5,9 5,1 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 варіант 54,6 54,0 55,1 54,6 3,3 5,1 4,8 4,4 

2 варіант 55,2 56,0 55,9 55,7 2,7 5,2 4,6 4,2 

3 варіант 54,5 56,0 55,7 55,4 3,0 6,0 5,4 4,8 

4 варіант 55,5 55,0 55,8 55,4 2,8 5,3 5,0 4,4 

5 варіант 55,2 56,0 56,4 55,9 2,6 5,9 5,7 4,7 

Примітка: * Тут, а також у табл. 3.4 і 3.5: 1 варіант – контроль; 2 варіант – Гумісол-плюс 01 

зернові обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени на початку фази кущіння (0,5 л/га) 

+ 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га); 3 варіант – Гумісол-

плюс 01 зернові обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в 

трубку (0,5 л/га); 4 варіант – внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під 

передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени на 

початку фази кущіння (0,5 л/га) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку 

(0,5 л/га); 5 варіант – внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну 

культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та 

вихід в трубку (0,5 л/га). 

 

За фону живлення N30Р30К30 відмічено, що на варіантах, де 

застосовували препарат Гумісол-плюс 01 зернові для обприскування посівів 
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восени були отримані найнижчі прибавки за цим показником порівняно з 

контролем (1,1 та 1,8 см). Обприскування рослин пшениці озимої сорту 

Перемога навесні стимулювало рослини до збільшення висоти рослин на 2,9 

та 3,1 см. 

При зниженні дози мінеральних добрив до N20Р20К20 були отримані 

зовсім інші результати. Стимуляція ростових процесів передпосівним 

внесенням Гумісолу-плюс 01 зернові в ґрунт, обробкою насіння та 

обприскування рослин пшениці озимої двічі навесні у фази кущіння та вихід 

в трубку сприяло отриманню найвищих рослин на цьому фоні живлення. 

Варіант з лише весняним обприскуванням та варіант, де препарат 

використовували комплексно сформували однакову висоту рослин, яка була 

вищою за контроль на 0,8 см, проте була нижчою за кращий варіант – на 

0,5 см. 

Порівняння впливу фонів живлення на висоту рослин пшениці озимої 

демонструють контрольні варіанти на кожному з них. Так, у середньому за 

роки досліджень, різниця між фонами живлення незначна, всього 0,1 см і то 

за меншої кількості мінеральних добрив. Аналізуючи вплив фонів живлення 

ми бачимо, що у 2018 р. суттєво переважав фон N20Р20К20, забезпечивши 

прибавку порівняно з N30Р30К30 1,8 см. У 2019 та 2020 рр. вищими рослини 

були за фону  N30Р30К30 – 1,6 та 0,1 см, відповідно. 

Цікава ситуація простежується з коефіцієнтом кущіння, залежно від 

фонів живлення та від варіанта використання регулятора росту. Так, на фоні 

мінерального живлення N30Р30К30 на варіантах, де використовували обробку 

посівів Гумісолом-плюс 01 зернові восени були отримані однакові 

коефіцієнти кущіння, які склали 4,8, що на 0,2 вище за контроль. Варіанти з 

весняним обприскуванням посівів сприяли формуванню найвищих 

коефіцієнтів кущіння на цьому фоні живлення, які перевищили контроль на 

0,5, а варіанти з обприскуванням восени – на 0,3. 

На фоні N20Р20К20 відмічали таку ж закономірність, проте варіанти з 

обприскуванням восени сформували коефіцієнти кущіння, які поступалися 
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контрольному варіанту. Застосування Гумісолу-плюс 01 зернові для 

обприскування посівів навесні збільшувало коефіцієнт кущіння від 0,3 до 0,4. 

Тобто, враховуючи вище наведене, можна стверджувати, що додаткове 

обприскування посівів восени на початку фази кущіння препаратом Гумісол-

плюс 01 зернові, погіршує процес кущистості рослин пшениці озимої, і, як 

наслідок, зменшує кількість пагонів на одній рослині. 

Аналіз рослинних зразків у фазі повної стиглості зерна пшениці озимої 

сорту Перемога демонструє значну різницю біометричних показників по 

варіантах застосування Гумісолу Плюс 01 зернові та дозах внесення 

мінеральних добрив (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Перемога у фазі 

повної стиглості зерна, 2018–2020 рр. 

Варіант* 

Кількість стебел, шт./м2 

загальних продуктивних 
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Фон 1 – N30Р30К30 

1 варіант 859 837 911 897 614 474 584 557 

2 варіант 912 1332 1245 1163 652 615 612 626 

3 варіант 915 1181 1074 1057 656 520 579 585 

4 варіант 843 1279 1264 1129 604 653 647 635 

5 варіант 952 1073 997 1007 687 526 612 608 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 варіант 991 859 934 928 708 676 691 692 

2 варіант 715 915 927 852 510 737 682 643 

3 варіант 955 952 974 960 682 737 705 708 

4 варіант 912 955 963 943 652 751 711 705 

5 варіант 917 917 911 915 655 720 708 694 

 

На фоні живлення N30Р30К30 у всіх варіантах, що вивчалися 

застосування препарату, збільшилась загальна кількість стебел порівняно з 

контролем. Так, найвищі показники демонстрували варіанти з 

обприскуванням посівів восени (1163 та 1129 шт./м2), і, як наслідок, саме ці 
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варіанти сприяли формуванню найбільшої кількості продуктивних стебел на 

цьому фоні живлення, які перевищили контроль від 69 до 78 шт./м2. 

На фоні N20Р20К20 кількість як загальних, так і продуктивних стебел на 

одному квадратному метрі суттєво була нижчою за фон з підвищеною дозою 

мінеральних добрив. Кращим з усіх варіантів, на цьому фоні живлення, 

виявився той, в якому Гумісол-плюс 01 зернові застосовували для обробки 

насіння та двох обприскувань посівів навесні. Приріст до контролю загальної 

кількості стебел склав 40 шт./м2, а продуктивних – 16 шт./м2. 

У варіанті з обробкою насіння, обприскуванням посівів восени та 

навесні одержано показники нижчі за контроль. Так, загальних стебел було 

менше на 76 шт./м2, а продуктивних – на 49 шт./м2. 

Розрахунок коефіцієнтів загального та продуктивного кущіння, дещо 

більш об’єктивно демонструє вплив запропонованих схем використання 

регулятора росту на рослини пшениці озимої залежно від фону живлення. 

Так, на фоні N30Р30К30 найвищі коефіцієнти загального кущіння 

забезпечували варіанти де проводили обприскування посівів Гумісолом-плюс 

01 зернові лише навесні. Прибавка до контролю склала 0,3 та 0,4. Варіанти з 

обприскуванням восени також перевищили контроль, але приріст склав лише 

0,2 (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Коефіцієнти загального кущіння рослин пшениці озимої 

залежно від фону живлення, середнє за 2018–2020 рр. 
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Щодо коефіцієнтів продуктивного кущіння, то використання Гумісолу-

плюс 01 зернові в різних варіантах сприяло підвищенню цього показника, 

проте суттєвої різниці між самими варіантами відмічено не було (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Коефіцієнти продуктивного кущіння рослин пшениці 

озимої залежно від фону живлення, середнє за 2018–2020 рр. 

 

За фону живлення N20Р20К20 найбільш істотне підвищення коефіцієнта 

загального кущіння було за комплексного використання препарату але без 

обприскування посівів восени. До контролю прибавка склала 0,6. 

Коефіцієнти продуктивного кущіння були на рівні з контрольним варіантом. 

Фони живлення на коефіцієнти загального та продуктивного кущіння 

значного впливу не мали. Підвищена доза мінеральних добрив дещо 

збільшувала коефіцієнт загального кущіння (на 0,3) порівняно з меншою 

дозою, в той час, як за використання N20Р20К20 дещо збільшувався коефіцієнт 

продуктивного кущіння (на 0,3) відносно N30Р30К30. 

Визначення вмісту хлорофілу в листках пшениці озимої має суттєве 

значення при встановленні впливу фонів живлення та додаткової стимуляції 
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рослин протягом вегетації регуляторами росту на формування рівня зернової 

продуктивності рослин (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Вміст хлорофілу (мг/г а.с.р.) в листках рослин пшениці озимої сорту 

Перемога залежно від варіанта досліду, 2018–2020 рр. 

В
ар

іа
н

т 

Припинення 

осінньої вегетації 

Відновлення 

весняної вегетації 
Вихід в трубку Колосіння 
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Фон 1 – N30Р30К30 

1 8,5 8,3 8,5 8,4 7,8 7,7 7,8 7,8 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,7 7,5 

2 8,7 8,9 9,1 8,9 7,9 7,8 8,1 7,9 7,7 7,5 7,6 7,6 7,4 7,4 7,9 7,6 

3 8,5 8,6 8,7 8,6 8,1 8,1 8,0 8,1 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7 7,9 8,1 7,9 

4 8,7 9,0 9,0 8,9 8,1 7,9 8,1 8,0 7,7 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 8,0 7,7 

5 8,9 8,8 8,8 8,8 8,0 8,1 8,0 8,0 7,8 7,7 7,9 7,8 7,6 8,0 8,0 7,9 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 8,3 8,3 8,4 8,3 7,8 7,8 7,6 7,7 7,4 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,1 7,2 

2 8,5 8,6 8,6 8,6 7,8 8,1 7,9 7,9 7,5 7,2 7,4 7,4 7,4 7,7 7,4 7,5 

3 8,5 8,5 8,5 8,5 7,9 8,0 8,0 8,0 7,6 7,3 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 7,5 

4 8,5 8,5 8,6 8,5 8,0 8,1 8,0 8,0 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,7 7,5 7,6 

5 8,7 8,6 8,6 8,6 8,2 8,2 8,1 8,2 7,7 7,5 7,6 7,6 7,8 7,7 7,5 7,7 

 

Найбільшу кількість хлорофілу в листках рослин пшениці озимої 

відмічали на час припинення осінньої вегетації. Саме за рахунок 

інтенсифікації росту на перших етапах органогенезу рослини активізують 

процеси накопичення хлорофілу, а додаткове стимулювання мінеральними 

добривами та регуляторами росту підвищує здатність рослин створювати 

хлорофіл. Найбільший вміст хлорофілу в листках на фоні живлення 

N30Р30К30, був за використання обприскування посівів на початку фази 

кущіння восени. Прибавка до контролю склала 0,5 мг/г а.с.р. 

На момент відновлення весняної вегетації вміст хлорофілу в листках 

знижувався за рахунок пошкодження рослин у зимовий період. Аналіз 

рослинних зразків дозволив нам встановити залежність вмісту кількості 

хлорофілу від варіанта застосування регулятора росту. Так, за комплексного 
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використання препарату Гумісол-плюс 01 зернові для передпосівного 

внесення у ґрунт, обробки насіння, обприскування посівів восени кількість 

хлорофілу була найвищою, та переважала контрольний варіант на 

0,2 мг/г а.с.р. Додаткове обприскування рослин навесні даним препаратом 

сприяло збереженню вищих показників вмісту хлорофілу протягом фаз 

виходу в трубку та колосіння. 

У фазі виходу в трубку відмічалось зменшення кількості хлорофілу в 

листках на всіх варіантах, а у фазі колосіння кількість хлорофілу 

підвищувалось. Скоріш за все, це пов’язано з формуванням додаткового 

листового апарату у вигляді прапорцевого листка, який є одним з основних 

органів, який відповідає за процеси живлення рослини на цьому етапі 

органогенезу. 

При зменшенні дози внесення мінеральних добрив аналіз рослин 

дозволив встановити, що кількість хлорофілу на момент припинення осінньої 

вегетації, була дещо нижчою ніж при вищій дозі добрив. Так, на 

контрольному варіанті при N20Р20К20 вміст хлорофілу на 0,1 мг/г а.с.р. був 

нижчим за відповідний варіант при N30Р30К30. 

Використання препарату Гумісол-плюс 01 зернові для передпосівного 

внесення у ґрунт, обробки насіння та обприскування посівів восени 

забезпечило найбільше накопичення серед інших варіантів хлорофілу у 

листках рослин, перевищивши контрольний варіант на 0,3 мг/г а.с.р. 

За наступних фаз розвитку рослин пшениці озимої простежувалась 

відповідна тенденція щодо вмісту хлорофілу в листках, як і при підвищених 

дозах мінеральних добрив. У фазі виходу в трубку кількість хлорофілу 

знижувалась, залежно від варіанта, від 0,5 до 0,6 мг/г а.с.р., а у фазі колосіння 

знову відмічалось збільшення вмісту хлорофілу на 0,1 мг/г а.с.р., окрім 

контролю, де кількість хлорофілу залишалася без змін. 

Взагалі, найбільший вплив на вміст хлорофілу у листках рослин 

пшениці озимої на перших етапах органогенезу, здійснював фон живлення, а 
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на останніх етапах – варіанти застосування регулятора росту Гумісол-плюс 

01 зернові. 

 

3.3 Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Перемога 

при застосуванні мікробіологічних біопрепаратів 

Інокуляція насіння різних сільськогосподарських культур 

мікробіологічними препаратами, які в своєму складі мають штами 

азотфіксуючих та фосмормобілізуючих мікроорганізмів є ефективним 

засобом підвищення засвоюваності елементів живлення кореневою системою 

рослин. Це один із шляхів біологізації сільськогосподарського виробництва, 

направлений на скорочення кількості хімічних мінеральних добрив та засобів 

захисту рослин, які застосовуються в інтенсивних технологіях. 

Протягом 2018–2020 рр. нами проводились дослідження впливу 

мікробіологічних препаратів на процеси росту, розвитку та формування 

продуктивності рослин пшениці озимої. 

На перших етапах органогенезу в рослин пшениці озимої сорту 

Перемога, за рахунок інокуляції насіння мікробіологічними препаратами, 

покращувались процеси росту та розвитку рослин, що в кінцевому рахунку 

призвело до підвищення показника висоти рослин наприкінці фази кущіння 

(табл. 3.6). 

У середньому за роки досліджень, найвищими рослини були за 

сумісного використання препаратів Меланоріз та ХелпРост для інокуляції 

насіння, приріст до контролю склав 5,1 см. Найближчими до показників 

цього варіанта були сумісна інокуляція МікоФренд та ХелпРост (55,4 см), а 

також інокуляція сумішшю препаратів МікоФренд та ГуміФренд (55,5 см). 

Обприскування рослин у фазі кущіння препаратом ГуміФренд сприяло 

незначному збільшенню висоти рослин порівняно з контролем. 

Використання мікробіологічних препаратів для інокуляції насіння 

також  підвищувало коефіцієнт кущіння. Порівняно з контролем найвищим 

цей показник був при комплексному застосуванні препаратів Меланоріз + 
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ГуміФренд та Меланоріз + ХелпРост (2,9 та 2,6, відповідно). Найнижчою 

прибавка до контролю (0,7) коефіцієнта кущіння була за інокуляції насіння 

МікоФрендом. 

Таблиця 3.6 

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Перемога залежно 

від застосування мікробіологічних препаратів у кінці фази кущіння, 

2018–2020 рр. 

Варіант* 
Висота, см Коефіцієнт кущіння 

2018 р. 2019 р. 2020 р. Середнє 2018 р. 2019 р. 2020 р. Середнє 

Контроль 50,1 51,4 51,5 51,0 2,7 3,1 3,0 2,9 

МікоФренд, 1 л/т 53,2 54,0 54,5 53,9 2,8 4,0 3,9 3,6 

Меланоріз, 1 л/т 54,7 55,8 55,1 55,2 3,0 4,5 4,6 4,0 

ГуміФренд, 1 л/т 51,0 54,5 55,0 53,5 2,9 5,3 4,9 4,4 

МікоФренд, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
52,5 56,4 57,6 55,5 3,1 4,1 4,3 3,8 

Меланоріз, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
53,6 55,8 56,3 55,2 3,2 7,9 6,2 5,8 

МікоФренд 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
53,2 56,3 56,8 55,4 3,0 5,1 4,9 4,3 

Меланоріз, 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
54,5 57,0 56,7 56,1 3,0 7,1 6,4 5,5 

ГуміФренд, 0,5 л/га 53,5 55,9 55,8 55,1 2,9 4,9 5,9 4,6 

Примітка: * Контроль – без обробки насіння й посівів; МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т); 

Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка 

насіння, 1 л/т)  + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + 

ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка 

насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд 

(обприскування посівів у фазі кущіння, 0,5 л/га). 

 

Обприскування рослин пшениці озимої на початку фази кущіння 

препаратом ГуміФренд сприяло підвищенню коефіцієнта кущіння на 1,7 

порівняно з контролем. 

За використання препарату МікоФренд у різних варіантах були 

отримані найнижчі показники коефіцієнта кущіння. 

Аналіз коефіцієнта кущіння за роками досліджень дозволяє 

констатувати, що в умовах 2019 р. проявилось найбільше розкриття 

властивостей препаратів, що дозволило досягти найвищих показників 

коефіцієнта кущіння. 
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Вплив мікробіологічних препаратів на формування біометричних 

показників рослин пшениці озимої простежується протягом вегетації. Так, 

дослідженнями було встановлено, що у фазі повної стиглості, найвищу 

загальну кількість стебел сформували рослини за рахунок інокуляції насіння 

сумішшю препаратів МікоФренд + ГуміФренд (1014 шт./м2, що на 251 шт./м2 

більше ніж на контрольному варіанті). Проте інокуляція насіння препаратом 

МікоФренд призвела до отримання найнижчої прибавки порівняно з 

контролем (68 шт./м2) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Біометричні показники пшениці озимої сорту Перемога від застосування 

мікробіологічних препаратів у фазі повної стиглості, 2018-2020 рр. 

Варіант* 

Кількість стебел 

загальних, шт./м2 

Кількість стебел 

продуктивних, шт./м2 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р

. 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р

. 

С
ер

ед
н
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Контроль 755 752 781 763 504 601 574 560 

МікоФренд, 1 л/т 813 815 864 831 532 652 571 585 

Меланоріз, 1 л/т 917 1011 984 971 556 809 695 687 

ГуміФренд, 1 л/т 933 1040 1002 992 600 833 796 743 

МікоФренд, 1 л/т + ГуміФренд, 1 л/т 962 1069 1011 1014 637 855 715 736 

Меланоріз, 1 л/т + ГуміФренд, 1 л/т 861 968 1004 944 608 774 721 701 

МікоФренд 1 л/т + ХелпРост, 1 л/т 810 907 939 885 610 725 712 682 

Меланоріз, 1 л/т + ХелпРост, 1 л/т 815 873 902 863 581 698 706 662 

ГуміФренд*, 0,5 л/га 902 1020 987 970 612 817 796 742 

ГуміФренд**, 0,5 л/га 907 943 979 943 639 882 796 772 

Примітка: * Тут, а також у табл. 3.8 та у рис. 3.4: Контроль – без обробки насіння й посівів; 
МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд (обробка 

насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т)  + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); 

Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка 

насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост 

(обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд* (обприскування посівів у фазі кущіння, 0,5 л/га); 

ГуміФренд** (обприскування посівів у фазі виходу в трубку, 0,5 л/га). 

 

Окреме застосування препарату ГуміФренд дозволило підвищити 

загальну кількість стебел на 229 шт./м2, порівняно з контролем. Кількість 

продуктивних стебел також суттєво залежала від варіанта досліду. Так, 

найкращими варіантами, порівняно з контролем, були ті, де застосовували 
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ГуміФренд. 

Таким чином, обробка насіння даним препаратом збільшила кількість 

продуктивних стебел порівняно з контролем на 183 шт./м2, обприскування 

посівів у фазі кущіння забезпечило приріст показника – на 182 шт./м2, а 

обприскування посівів у фазі виходу в трубку – на 212 шт./м2. 

Більш інформативним є аналіз впливу препаратів, що вивчались, на 

коефіцієнти загального та продуктивного кущіння пшениці озимої (рис. 3.4).  

Рис. 3.4 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння рослин 

пшениці озимої залежно від варіанта досліду, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Так,  найвищі коефіцієнти загального кущіння сформували рослини 

при інокуляції насіння сумішшю препаратів МікоФренд + ГуміФренд, а 

також при обприскуванні посівів препаратом ГуміФренд на початку фази 

кущіння. Прибавка за цим показником до контрольного варіанта склала 0,7. 

На цих варіантах було відмічено і найбільше збереження 

продуктивного стеблостою. Коефіцієнти продуктивного кущіння склали 2,0 

та 2,2, відповідно. Цікавий результат продемонстрував варіант, де 

препаратом ГуміФренд обприскували рослини пшениці озимої у фазі виходу 
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в трубку. Так, коефіцієнт кущіння на цьому варіанті був одним з найменших 

серед інших варіантів, він перевищував контроль лише на 0,4, а коефіцієнт 

продуктивного кущіння – одним з найвищих, забезпечивши прибавку до 

контролю 0,4. Тобто, такий результат демонструє властивість даного 

препарату, як доброго антистресанту, який дозволяє рослинам краще 

протистояти несприятливим умовам, зберігаючи більшу кількість 

продуктивних стебел. 

Інокуляція насіння мікробіологічними препаратами позитивно 

позначилась не тільки на формуванні біометричних показників рослин 

пшениці озимої, а й покращувала перебіг окремих фізіологічних процесів, 

таких як накопичення хлорофілу в листках (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вміст хлорофілу (мг/г а.с.р.) в листках рослин пшениці озимої сорту 

Перемога залежно від варіанта досліду, 2018–2020 рр. 

Варіант 

Припинення 

осінньої 

вегетації 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

Вихід в трубку Колосіння 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
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9
 р
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2
0
2
0
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. 
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2
0
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0
 р

. 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р
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Контроль 8,7 8,4 8,5 8,5 8,1 7,9 8,0 8,0 7,7 7,6 7,8 7,7 7,3 7,1 7,2 7,2 

МікоФренд, 1 л/т 8,9 8,7 8,8 8,8 8,6 8,0 8,4 8,3 7,9 7,7 7,8 7,8 7,3 7,5 7,4 7,4 

Меланоріз, 1 л/т 9,2 8,7 8,8 8,9 8,6 8,0 8,2 8,3 8,0 7,9 7,9 7,9 7,5 7,5 7,4 7,5 

ГуміФренд, 1 л/т 9,0 8,8 8,9 8,9 8,5 8,4 8,5 8,5 8,1 7,9 7,9 8,0 7,6 7,6 7,6 7,6 

МікоФренд, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
9,1 9,1 8,7 9,0 8,6 8,6 8,8 8,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,7 7,5 7,6 7,6 

Меланоріз, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
9,2 9,0 9,0 9,1 8,8 8,5 8,4 8,6 7,9 7,9 8,0 7,9 7,6 7,5 7,7 7,6 

МікоФренд 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
9,1 8,9 8,9 9,0 8,8 8,6 8,5 8,7 8,1 8,2 8,1 8,1 7,8 7,6 7,7 7,7 

Меланоріз, 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
8,9 9,3 9,1 9,1 8,5 8,6 8,6 8,6 8,0 8,1 8,1 8,1 7,6 7,6 7,6 7,6 

ГуміФренд, 0,5 л/га 8,2 8,3 8,0 8,4 8,0 7,8 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 8,1 7,7 7,7 7,7 7,7 

ГуміФренд, 0,5 л/га 8,8 8,1 8,3 8,4 8,0 8,2 8,0 8,0 8,1 7,7 7,6 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 

 

Умови осінньої вегетації рослин озимини в роки проведення 

досліджень сприяли нарощуванню вмісту хлорофілу у вегетативних частинах 
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рослин. Так, на час припинення осінньої вегетації всі варіанти, де 

застосовували інокуляцію насіння забезпечили збільшення вмісту хлорофілу 

порівняно з контролем від 0,3 до 0,6 мг/г а.с.р. Серед варіантів виділилися ті, 

де до препарату Меланоріз додавали ГуміФренд або ХелпРост. 

На час відновлення вегетації, прогнозовано, вміст хлорофілу 

зменшувався порівняно з осінніми показниками. Проте, якщо на 

контрольному варіанті вміст хлорофілу знизився на 0,5 мг/г а.с.р., то при 

інокуляції насіння сумішшю препаратів МікоФренд та ХелпРост зниження за 

цим показником було в межах 0,3 мг/г а.с.р. 

У фазі виходу в трубку продовжувалось пропорційне зниження вмісту 

хлорофілу у листках рослин пшениці озимої, проте обприскування посівів у 

фазі кущіння препаратом ГуміФренд додатково забезпечило підвищення 

вмісту хлорофілу порівняно з періодом відновлення весняної вегетації. Тобто 

фізіологічно активні речовини, які входять до складу препарату ГуміФренд 

посилювали асиміляційну здатність рослин і в результаті цього вміст 

хлорофілу  на  даному  етапі  був  одним  з найвищих  серед  інших варіантів 

досліду та перевищував контроль на 0,4 мг/г а.с.р. 

Щодо стану рослин у фазі колосіння, то зниження вмісту хлорофілу 

продовжувалось через поступове відмирання нижнього ярусу листків. Лише 

на варіанті, де застосовували препарат ГуміФренд для обприскування рослин 

у фазі виходу в трубку, було відмічено зниження цього показника порівняно 

з попередньою фазою розвитку. Після додаткового живлення рослин, 

активізувались фізіологічні процеси, які стимулювали розвиток 

прапорцевого листка та дещо призупиняли процес відмирання нижніх 

листків. Саме це й дозволило рослинам зберегти хлорофіл у тій кількості, 

який був і на момент проведення обприскування. 

 

Висновки до розділу 3 

Дослідженнями встановлено, що біометричні показники рослин сортів 

пшениці озимої різних селекційних центрів відображали їх реакцію на 
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варіювання погодних умов, які відбувалися протягом років проведення 

досліджень. Так, одним з важливих чинників, що впливає на стійкість рослин 

до несприятливих умов зими є глибина залягання вузла кущіння. У 

середньому за роки досліджень, глибина залягання вузла кущіння у рослин 

пшениці озимої різних сортів змінювалася в межах 3,0–3,8 см. Найбільшу 

кількість вузлових коренів формували рослини сортів Богиня (+0,8 шт. до St), 

Олексіївка (+0,9 шт. до St) та Фермерська (+1,2 шт. до St). Найнижчим цей 

показник був у сортів Наталка (4,6 шт./1 росл.), Приваблива (4,7 шт./1 росл.), 

Журавка (4,6 шт./1 росл.) та Житниця (4,8 шт./1 росл.). Коефіцієнт кущіння 

рослин пшениці озимої, в середньому за роки проведення досліджень, 

змінювався від 2,4 до 4,0 залежно від сорту. 

Визначено, що коефіцієнт кущіння суттєво залежав від фонів живлення 

та від варіанта використання регулятора росту Гумісол-плюс 01 зернові. Так, 

на фоні мінерального живлення N30Р30К30 у варіантах, де застосовували 

обробку посівів Гумісолом-плюс 01 зернові восени були отримані однакові 

коефіцієнти кущіння, які склали 4,8, що на 0,2 вище за контроль. Варіанти з 

весняним обприскуванням посівів сприяли формуванню найвищих 

коефіцієнтів кущіння на цьому фоні живлення, які перевищили контроль на 

0,5, а варіанти з обприскуванням восени – на 0,3. На фоні живлення N20Р20К20 

простежується така ж закономірність, проте варіанти з обприскуванням 

восени сформували коефіцієнти кущіння, які поступалися контролю. 

Застосування Гумісолу-плюс 01 зернові для обприскування посівів навесні 

збільшувало коефіцієнт кущіння від 0,3 до 0,4. 

Доведено, що на фоні мінерального живлення N30Р30К30 найвищі 

коефіцієнти загального кущіння забезпечували варіанти де проводили 

обприскування посівів Гумісолом-плюс 01 зернові лише навесні. Приріст до 

контролю склав 0,3 та 0,4. Обприскування восени також перевищили 

контроль, але прибавка на цих варіантах склала 0,2. Щодо коефіцієнтів 

продуктивного кущіння, то використання Гумісола-плюс 01 зернові у різних 
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експозиціях сприяло підвищенню цього показника, проте суттєвої різниці 

між самими варіантами відмічено не було. 

Встановлено, що інокуляція насіння мікробіологічними препаратами 

позитивно позначилась не тільки на формуванні біометричних показників 

рослин пшениці озимої, а й покращувала перебіг окремих фізіологічних 

процесів, таких як накопичення хлорофілу в листках. Умови осінньої 

вегетації озимини у роки досліджень сприяли нарощуванню вмісту 

хлорофілу у вегетативних частинах рослин. Так, на час припинення осінньої 

вегетації всі варіанти, де застосовували інокуляцію насіння забезпечили 

збільшення вмісту хлорофілу порівняно з контролем від 0,3 до 0,6 мг/г а.с.р. 

Серед варіантів виділилися ті, де до препарату Меланоріз додавали 

ГуміФренд або ХелпРост. 

 

Основні наукові результати розділу 3 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [5, 27, 33, 153, 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЙНОСТІ ТА 

ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

 

4.1 Зернова продуктивність сортів пшениці озимої екологічного 

сортовипробування 

Ґрунтово-кліматичні умови окремих частин зони Степу по різному 

впливають на рослини пшениці озимої. Саме здатність формувати 

оптимальні параметри елементів структури врожайності для забезпечення 

високого рівня продуктивності рослин визначає адаптивний потенціал 

окремого взятого сорту. 

Всі сорти пшениці озимої, які вивчалися протягом 2018–2020 років, 

відзначалися високими показниками структури врожаю, проте не всі змогли 

перевершити сорт-стандарт Донецька 48 у середньому за роки проведення 

досліджень (табл. 4.1). 

За параметрами довжини колосу, лише чотири сорти перевищили 

стандарт: сорт Ігриста – на 0,1 см, сорти Краплина та Олексіївка – на 0,2 см, а 

сорт Богиня – на 0,3 см. Всі інші сорти, за цим показником, поступалися 

стандарту, а найбільше сорт Диво донецьке, довжина колосу якого становила 

7,0 см, що на 1,1 см менше ніж у сорту-стандарту. 

За масою зерна в колосі більшість сортів перевищили Донецьку 48. 

Найкращим за цим показником виявився сорт Журавка, забезпечивши 

прибавку до стандарту 0,4 г. 

Кількість зерен у колосі суттєво залежала від умов, які складалися у 

вегетаційні періоди. Залежно від сорту, цей показник становив від 26,6 шт. у 

сорту Житниця до 36,0 шт. у сортів Перемога та Журавка. Більшість сортів 

перевищили сорт-стандарт, кількість зерен у колосі якого становила 

31,4 штуки. 
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Таблиця 4.1 

Показники структури урожаю сортів пшениці озимої екологічного 

сортовипробування, середнє за 2018–2020 р. 

Назва сорту 

Висота 

рослин, 

см 

Коеф. 

прод. 

кущ. 

Довжина 

колосу, 

см 

Маса 

зерна в 

колосі, г 

Кількість 

зерна в 

колосі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Донецька 48 – St  111,9 2,4 8,1 1,2 31,4 37,3 

Богиня 87,2 2,0 8,4 1,3 34,3 38,5 

Олексіївка 94,1 2,2 8,3 1,3 33,7 38,8 

Краплина 91,2 2,3 8,3 1,3 35,2 38,5 

Попелюшка 90,0 2,5 7,8 1,2 30,9 39,9 

Білосніжка 98,5 2,2 7,3 1,3 30,2 41,6 

Перемога 96,3 2,5 8,0 1,3 36,0 37,4 

Диво донецьке 104,3 2,8 7,0 1,3 30,4 41,1 

Юзовська 92,8 2,4 8,1 1,3 32,1 41,0 

Ігриста 98,1 1,9 8,2 1,3 35,5 36,8 

Сотниця 89,7 2,0 7,8 1,1 31,1 34,4 

Славна 95,5 1,8 7,6 1,2 32,0 36,9 

Наталка 101,2 2,2 7,4 1,3 33,6 36,9 

Комерційна 106,8 1,9 7,8 1,3 32,4 37,0 

Співанка 99,9 2,0 7,9 1,4 33,3 41,1 

Досконала 101,1 2,2 7,8 1,3 34,4 38,4 

Приваблива 95,6 2,3 7,9 1,3 35,1 35,5 

Здобна 102,5 1,8 7,6 1,4 32,0 39,8 

Привітна 112,2 2,0 7,9 1,2 28,3 41,1 

Патріотка 99,7 2,0 7,7 1,3 30,5 39,2 

Фермерська 101,6 2,2 7,7 1,1 27,1 38,7 

Гармонія 98,2 2,0 7,1 1,2 29,4 39,6 

Спасівка 99,5 2,1 8,1 1,5 34,2 38,3 

Овідій 98,8 2,0 7,8 1,4 31,9 41,1 

Марія 95,1 2,3 7,4 1,2 30,4 38,5 

Щедрість 93,2 1,7 7,7 1,4 32,2 43,8 

Гарантія 99,1 2,0 7,8 1,4 34,6 40,1 

Журавка 95,7 2,1 7,2 1,6 36,0 41,1 

Контанта 89,9 1,9 7,5 1,3 34,7 35,6 

Житниця 97,3 2,2 8,1 1,3 26,6 46,3 

НІР0,5 1,2 0,1 0,3 0,05 2,1 3,4 

 

Маса 1000 зерен звичайно залежить від умов вирощування, проте це 

все ж таки більше сортова ознака. Тому, сорти, які традиційно відрізняються 

високими показниками цієї ознаки демонстрували стабільну перевагу над 

Донецькою 48, хоча цей сорт характеризується високою масою 1000 зерен, 

яка в окремі роки, досягає 45 г. 

Найбільшу масу 1000 зерен, у середньому за роки досліджень, 
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формували сорти Житниця (46,3 г), Юзовська (41,0 г), Журавка, Овідій, 

Привітна, Співанка та Диво донецьке (41,1 г), Білосніжка (41,6 г), Щедрість 

(43,8 г). 

Результати аналізу показників структури врожаю пропорційно 

відображаються при аналізі рівня зернової продуктивності сортів пшениці 

озимої в ґрунтово-кліматичних умовах східної частини Північного Степу 

України (табл. 4.2). 

Урожайність зерна – це один з найважливіших показників, який 

характеризує сорт за здатністю адаптуватися до конкретних умов 

вирощування.  

При аналізі даних, були отримані результати, які демонструють вплив 

погодно-кліматичних умов років проведення досліджень на здатність 

формувати урожайність рослинами пшениці озимої. 

У середньому за роки проведення досліджень, більшість сортів досліду 

не перевищили за рівнем зернової продуктивності сорт-стандарт Донецька 

48, урожайність зерна якого становила 7,84 т/га. 

Лише шість сортів, змогли перевершити Донецьку 48 своєю 

урожайністю. Так, сорт Контата на 1,79 % перевищив стандарт, сорти 

Житниця та Привітна забезпечили прибавку 1,92 та 2,04 %, відповідно, 

урожайність сорту Наталка була вищою на 2,94 %, сорт Юзовська перевищив 

стандарт на 4,72 %, а сорт Перемога – на 7,27 %. Найгірший результат за 

рівнем продуктивності за роки проведення досліджень був у сорту Співанка, 

врожайність якого була нижчою від Донецької 48 на 16,71 %. 

При аналізі рівня урожайності сортів пшениці озимої порівняно з 

сортом-стандартом Донецька 48 в окремо взяті роки можна зробити 

висновок, що в більш сприятливих умовах за вологозабезпеченням такі сорти 

як, Краплина (+0,13 т/га до сорту-стандарту), Попелюшка (+0,11 т/га), 

Патріотка (+0,31 т/га) та Журавка (+0,37 т/га) формували значно вищу 

урожайність, але в середньому за роки досліджень, їх продуктивність значно 

поступалася стандарту.  
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Таблиця 4.2 

Урожайність зерна пшениці озимої екологічного сортовипробування, 

2018–2020 рр.  

Сорт 
Урожайність, т/га Прибавка 

2018 р. 2019 р. 2020 р. Серед. т/га % 

Донецька 48 – St 8,20 7,39 7,91 7,84 – – 

Богиня 7,71 6,00 8,82 7,51 -0,33 - 4,21 

Олексіївка 7,90 6,21 8,91 7,68 -0,16 -2,04 

Краплина 8,33 7,52 7,20 7,69 -0,15 -1,92 

Попелюшка 8,31 7,42 7,01 7,58 -0,26 -3,32 

Білосніжка 8,10 7,48 7,11 7,57 -0,27 -3,45 

Перемога 9,40 7,42 8,41 8,41 +0,57 +7,27 

Диво донецьке 7,92 7,38 8,20 7,84 0,00 0,00 

Юзовська 8,60 6,80 9,21 8,21 +0,37 +4,72 

Ігриста 5,81 6,72 8,51 7,02 -0,82 -10,46 

Сотниця 6,50 7,01 7,20 6,91 -0,93 -11,87 

Славна 7,51 8,16 7,84 7,84 0,00 0,00 

Наталка 8,10 8,01 8,08 8,07 +0,23 +2,94 

Комерційна 7,38 7,22 7,50 7,37 -0,47 -6,00 

Співанка 6,47 6,33 6,79 6,53 -1,31 -16,71 

Досконала 7,91 7,30 7,61 7,61 -0,23 -2,94 

Приваблива 6,35 7,15 7,01 6,84 -1,00 -12,76 

Здобна 6,59 7,61 7,10 7,10 -0,74 -9,44 

Привітна 8,27 7,68 8,04 8,00 +0,16 +2,04 

Патріотка 8,51 6,70 7,60 7,61 -0,23 -2,94 

Фермерська 7,21 7,31 7,31 7,28 -0,56 -7,15 

Гармонія 7,60 5,92 6,91 6,81 -1,03 -13,14 

Спасівка 6,65 7,42 7,03 7,04 -0,80 -10,21 

Овідій 7,01 7,32 7,21 7,18 -0,66 -8,42 

Марія 7,28 7,22 7,21 7,24 -0,60 -7,66 

Щедрість 7,59 7,58 7,71 7,63 -0,21 -2,68 

Гарантія 7,90 7,20 7,50 7,54 -0,30 -3,83 

Журавка 8,57 7,11 7,50 7,73 -0,11 -1,41 

Контанта 7,70 8,21 8,01 7,98 +0,14 +1,79 

Житниця 8,21 7,71 8,03 7,99 +0,15 +1,92 

НІР0,5 0,08 0,05 0,10  

 

У більш посушливих умовах (2020 р.) такі сорти, як Богиня (+0,91 т/га 

до St), Олексіївка (+1,00 т/га), Ігриста (+0,60 т/га до St) та інші істотно 

перевищували за рівнем урожайності сорт Донецька 48, проте значно 

поступившись їй в інші роки досліджень, сформували середню врожайність, 
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яка була нижчою за стандарт. 

 

4.2 Вплив органічного регулятору росту на показники 

продуктивності пшениці озимої сорту Перемога 

Введення у технологію виробництва системи застосування регуляторів 

росту сприяє більш раціональному використанню елементів живлення 

протягом вегетації культури. 

Фізіологічно активні речовини, які входять до складу рістрегулюючих 

препаратів, сприяють активізації адаптивних властивостей рослин у 

найбільш критичні фази розвитку. Додаткове живлення рослин, за рахунок 

мікроелементів та посилення роботи кореневої системи, дозволяє рослинам 

формувати елементи структури врожаю з підвищеними показниками. 

Використання регуляторів росту сприяє підвищенню економічної 

складової виробництва та є першим кроком у напрямку до біологізації 

сільськогосподарського виробництва за рахунок зменшення пестицидного 

навантаження та скорочення доз внесення мінеральних добрив. 

Проведеними дослідженнями було встановленно, що використання 

регулятору росту Гумісол-плюс 01 зернові суттєво впливало на показники 

структури врожаю незалежно від фону живлення (табл. 4.3). 

На фоні N30Р30К30 всі варіанти застосування препарату Гумісол-плюс 

забезпечили підвищення довжини колосу порівняно з контролем. При 

порівнянні варіантів між собою було встановлено, що довжина колосу майже 

не залежала від варіанту застосування регулятору росту та становила від 7,9 

до 8,3 см (рис. 4.1). Найвищим цей показник був у другому та третьому 

варіантах досліду (8,3 см), а найнижчим – за четвертого, де використовували 

внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівною 

культивацією (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) +1 підживлення восени на 

початку фази кущіння (0,5 л/га) + 2 підживлення навесні у фази кущіння та 

вихід в трубку (0,5 л/га).  
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Таблиця 4.3 

Показники структури врожайності зерна залежно від елементу 

технології, 2018–2020 рр. 

Варіант* 

Довжина колосу, см Кількість зерен 

 у колосі, шт 
Маса 1000 зерен,  г 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р

. 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р

. 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
9
 р

. 

2
0
2
0
 р

. 

С
ер

ед
н

є 

Фон 1 – N30Р30К30 

1 7,3 7,9 7,8 7,7 35,9 38,3 37,5 37,2 34,6 29,2 32,5 32,1 

2 7,7 8,6 8,5 8,3 32,0 38,7 39,2 36,6 38,0 37,5 38,5 38,0 

3 7,6 8,6 8,7 8,3 34,8 37,9 38,9 37,2 39,2 36,9 38,9 38,3 

4 7,6 7,9 8,1 7,9 32,3 33,7 35,4 33,8 34,7 38,6 38,9 37,4 

5 7,6 8,6 8,4 8,2 36,7 44,2 41,6 40,8 36,8 38,5 39,1 38,1 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 7,2 7,7 7,7 7,5 31,3 35,2 35,7 34,1 37,3 29,1 33,5 33,3 

2 6,9 8,0 7,7 7,5 35,1 37,1 37,4 36,5 37,3 31,0 35,7 34,7 

3 6,8 8,1 7,8 7,6 34,5 38,1 37,9 36,8 38,3 33,4 37,6 36,4 

4 7,6 7,9 8,0 7,8 33,0 36,4 37,0 35,5 37,8 32,3 36,4 35,5 

5 7,5 8,0 7,9 7,8 31,4 36,3 36,7 34,8 40,2 29,6 37,5 35,8 

НІР0,05    0,1    2,4    3,1 

Примітка: Варіант* Тут, а також у табл. 4.4 та 4,5: 1 – Контроль; 2 – Гумісол-плюс 01 

зернові обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени на початку фази кущіння (0,5 л/га) 

+ 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га); 3 – Гумісол-плюс 01 

зернові обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку 

(0,5 л/га); 4 – Внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну 

культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + 1 підживлення восени на початку фази 

кущіння (0,5 л/га) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га); 5 – 

Внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) 

+ обробка насіння (1 л/т) + 2 підживлення навесні в фази кущіння та вихід в трубку (0,5 

л/га). 
 

Зі зниженням дози мінеральних добрив змінювався вплив варіантів 

використання препарату на цей показник. Так, найбільший вплив на 

формування довжини колосу (+0,3 см до контролю) забезпечували четвертий 

та п’ятий варіанти використання Гумісолу-плюс 01 зернові. Варіанти, на 

яких препарат не вносили під передпосівну культивацію, забезпечили 

формування довжини колосу, яка дорівнювала контролю. 
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Рис. 4.1 Вплив фону живлення на показник довжини колосу, 

середнє за 2018–2020 рр. 

 

На фоні N30Р30К30 збільшення кількості зерен у колосі було відмічено 

лише у варіанті, де Гумісол-плюс 01 зернові вносили під передпосівну 

культивацію, обробляли насіння та проводили два обприскування посівів 

навесні, прибавка до контролю склала 3,6 шт. (рис. 4.2). На всіх інших 

варіантах кількість зерен у колосі була нижчою за контроль. 

При зниженні дози мінеральних добрив кількість зерен у колосі на всіх 

варіантах, на відміну від попереднього фону, перевищила контроль. 

Найбільша прибавка за цим показником (2,7 шт.) була при обробці насіння та 

двох обприскувань посівів навесні регулятором росту Гумісол-плюс 01 

зернові. Найнижчим вплив на цей показник (0,7 шт.) був у варіанті 5 із 

комплексним застосуванням препарату. 
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Рис. 4.2 Вплив фону живлення на показник кількість зерен у 

колосі, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Маса 1000 зерен збільшилась відносно контролю на всіх варіантах, де 

використовували препарат Гумісол-плюс 01 зернові. Найбільшим цей 

показник був при обробці насіння та двох обприскувань посівів навесні – 

38,3 г, а найнижчим – при внесенні препарату під передпосівну культивацію, 

обробці насіння, обприскуванні посівів восени та двох обприскувань навесні 

– 37,4 г (рис. 4.3). 

Порівняння фонів живлення між собою демонструє суттєву перевагу 

фону N30Р30К30 над N20Р20К20. Лише контрольний варіант при N20Р20К20 був 

дещо вищим за аналогічний на фоні внесення N30Р30К30. Також фон N30Р30К30 

сприяв більшому розкриттю властивостей рістрегулюючого препарату 

Гумісол-плюс 01 зернові, що сприяло найбільшому підвищенню показників 

структури врожаю. Покращання елементів структури врожайності пшениці 
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озимої відповідно підвищувало рівень зернової продуктивності рослин сорту 

Перемога. 

 

Рис. 4.3 Вплив фону живлення на показник маса 1000 зерен, 

середнє за  2018–2020 рр. 

 

Врожайність рослин пшениці озимої суттєво різнилась за варіантами та 

по роках досліджень (табл. 4.4). Так, на фоні N30Р30К30, у середньому за роки 

досліджень, найвищий рівень продуктивності рослин був за використання 

препарату Гумісол-плюс 01 зернові для передпосівного внесення в ґрунт, 

обробки насіння та двох обприскувань посівів під час весняної вегетації. 

Прибавка до контролю склала 21,06 %. Найближчим до нього був варіант з 

обробкою насіння, обприскуванням посівів восени та двох обприскувань 

навесні, де прибавка до контролю становила 10,27 %. Єдине застосування 

регулятору росту, в середньому за роки проведення досліджень, яке не 

збільшило врожайність пшениці озимої порівняно з контролем, було з 

обробкою насіння та двох обприскувань посівів навесні, зниження 

продуктивності рослин порівняно з контролем склало 0,18 т/га або 2,37 %. 
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Таблиця 4.4 

Урожайність зерна пшениці озимої сорту Перемога при використанні 

органічного регулятору росту, 2018–2020 рр. 

Варіант*) 
Урожайність т/га Прибавка 

2018 р. 2019 р. 2020 р. Середня т/га % 

Фон 1 – N30Р30К30 

1 8,03 7,05 7,70 7,60 – – 

2 7,75 8,87 8,51 8,38 +0,78 +10,27 

3 7,37 7,30 7,59 7,42 -0,18 -2,37 

4 6,90 8,51 8,10 7,84 +0,24 +3,16 

5 9,38 8,90 9,31 9,20 +1,60 +21,06 

НІР0,05, т/га 0,13 0,15 0,18 – 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 8,21 6,80 7,80 7,61 – – 

2 6,71 8,50 8,09 7,77 +0,16 +2,11 

3 8,87 9,31 9,02 9,07 +1,46 +19,19 

4 8,10 8,57 8,71 8,46 +0,85 +11,17 

5 8,21 7,60 8,11 7,98 +0,38 +5,00 

НІР0,05, т/га 0,15 0,20 0,13 – 

 

Порівняння фонів живлення між собою за роками досліджень показує 

непостійність впливу того чи іншого фону на рівень врожайності пшениці 

озимої. Проте, у середньому за роки досліджень, отримали результати, які 

демонструють переваги окремих варіантів застосування препарату Гумісол-

плюс 01 зернові (рис. 4.4). Так, другий та п’ятий варіант сприяли збільшенню 

продуктивності рослин за фону живлення N30Р30К30 порівняно з N20Р20К20, у 

той час, як третій та четвертий варіанти, навпаки, за фону N20Р20К20 

формували більшу врожайність ніж за N30Р30К30. 

На фоні N20Р20К20 найвищої прибавки до контролю (19,19 %) було 

досягнуто шляхом обробки насіння та двох обприскувань посівів навесні. 

Другим за рівнем продуктивності був варіант, де препарат використовували 

комплексно, прибавка до контролю склала 11,17 %. 
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Рис. 4.4 Урожайність зерна пшениці озимої сорту Перемога при 

використанні органічного регулятору росту залежно від фону живлення, 

середнє за 2018–2020 рр. 

 

Взагалі по досліду рівень врожайності на контрольних варіантах був 

однаковим, тобто незначна різниця між дозою мінеральних добрив, в 

середньому за роки досліджень, не забезпечувала зростання зернової 

продуктивності рослин пшениці озимої. 

Введення до технологічного процесу лише регулятора росту Гумісол-

плюс 01 зернові суттєво підвищувало рівень врожайності зерна, та залежно 

від фону, забезпечувало майже однакові показники, проте на різних 

варіантах. Так, найвищим врожаєм на фоні N30Р30К30 відзначився 5 варіант 

(9,20 т/га), а на фоні N20Р20К20 – 3 варіант (9,07 т/га). 

Дослідження впливу регуляторів росту на формування якісної зернової 

продукції є досить важливим та дає можливість оптимізувати дієві способи 
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стабілізації надходження зерна необхідного цільового призначення, що 

відповідає міжнародним вимогам і стандартам. 

З цією метою, у процесі проведення досліджень було вивчено вплив 

різних варіантів використання Гумісолу-плюс 01 зернові на технологічні та 

біохімічні показники якості зерна пшениці озимої  (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Показники якості зерна пшениці озимої сорту Перемога при 

використанні органічного регулятору росту Гумісол-плюс 01 зернові, 

середнє за 2018–2020 рр. 

Варіант*) 
Натурна 

маса, г/л 

Вміст у зерні, % ІДК,  

од. пр. білка клейковини 

Фон 1 – N30Р30К30 

1 726,0 11,8 28,0 88 

2 733,0 13,2 33,6 78 

3 735,0 12,8 28,6 87 

4 730,0 12,0 29,2 85 

5 737,0 12,8 32,0 77 

НІР0,05 1,5-2,0 0,6-0,8 1,5-2,2 1,1-1,3 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 721,0 11,4 26,3 98 

2 729,0 12,6 30,0 85 

3 729,0 11,6 27,8 85 

4 726,0 11,0 27,5 90 

5 734,0 12,6 31,3 85 

НІР0,05 1,6-1,9 0,3-0,7 2,0-2,3 1,0-1,3 

 

Так, на обох фонах живлення (N30Р30К30 та N20Р20К20) найвища натура 

зерна була за внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під 

передпосівну культивацію (3,0 л/га), обробці насіння (1 л/т) та двох 

підживлень навесні у фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га), яка 

перевищила контрольний варіант на 11,0 г/л та 13,0 г/л, відповідно.  

Вміст білка в зерні при застосуванні обробок регулятором росту 

Гумісол-плюс 01 зернові на фоні N30Р30К30 зріс відносно контролю від 0,2–

1,4 % і мав абсолютні значення в межах 12,0–13,2 %. Найкращим, за 
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біохімічними показниками, виявився варіант використання Гумісолу-плюс 01 

зернові для обробки насіння (1 л/т), одного підживлення восени на початку 

фази кущіння (0,5 л/га) та двох підживлень навесні у фази кущіння та вихід в 

трубку (0,5 л/га), що забезпечило приріст вмісту білка в зерні на 1,4 %, а 

також максимальний вміст клейковини – 33,6 %, що на 5,6 % вище за 

контроль. При цьому покращилась якість клейковини, про що свідчить ІДК. 

За фону живлення N20Р20К20 біохімічні показники якості зерна 

поступалися тим, що були на фоні N30Р30К30. 

Найкращим варіантом застосування Гумісолу-плюс 01 зернові був той, 

при якому добриво вносилось у ґрунт під передпосівну культивацію 

(3,0 л/га), оброблялось насіння перед сівбою (1 л/т) та проводились два 

підживлень навесні у фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га). 

 Вміст білка при цьому перевищив контрольний варіант на 1,2 %, а 

вміст клейковини – 5,0 %. 

 

4.3 Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність рослин 

пшениці озимої сорту Перемога 

Використання мікробіологічних препаратів у технологіях вирощування 

пшениці озимої сприяє посиленню надходження поживних речовин до 

рослин, що стимулює розвиток рослин протягом вегетації, та, як наслідок, 

підвищує показники структури врожаю (табл. 4.6). 

Поряд з варіантами, де використовували інокуляцію насіння, варіанти з 

обприскуванням посівів також вплинули на довжину колосу забезпечивши 

прибавку порівняно з контролем 4,1 %, за рахунок обприскування посівів 

восени на початку фази кущіння та на 6,9 % – при обприскуванні посівів 

навесні у фазі виходу в трубку препаратом ГуміФренд. 

Кількість зерен у колосі  також суттєво зростала при використанні 

препаратів, що вивчались.  

Більші показники забезпечували варіанти з інокуляцією насіння, дещо 

нижчі – з обприскуванням вегетуючих посівів. Найбільший результат за цим 
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показником був при інокуляції насіння сумішшю препаратів Меланоріз + 

ХелпРост (36,3 шт.), а найнижчим (31,4 шт.) – за обприскування посівів 

препаратом ГуміФренд у фазі кущіння. 

Таблиця 4.6 

Показники структури урожайності пшениці озимої залежно від 

елементів  технології, 2018–2020 рр. 

Варіант* 

Довжина колосу, см Кількість зерен у колосі, 

шт. 

Маса 1000 зерен,  г 
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Контроль 6,9 7,4 7,5 7,3 25,5 25,9 26,1 25,8 32,0 32,1 32,4 32,2 

МікоФренд, 1 л/т 7,7 7,9 7,8 7,8 31,3 32,7 31,9 31,9 32,3 32,3 32,1 32,2 

Меланоріз, 1 л/т 7,4 7,8 7,8 7,7 30,5 37,1 36,7 34,8 32,1 32,3 33,1 32,5 

ГуміФренд, 1 л/т 7,3 7,8 7,6 7,6 30,0 35,6 36,2 33,9 32,4 32,5 34,0 32,9 

МікоФренд, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
7,3 7,8 8,1 7,7 30,4 36,5 36,2 34,4 32,7 33,0 33,5 33,1 

Меланоріз, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
7,7 8,0 8,2 7,9 31,6 35,8 34,9 34,1 33,1 31,9 32,2 32,4 

МікоФренд 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
7,9 7,9 8,0 7,9 34,5 28,7 32,6 31,9 33,6 32,0 32,9 32,8 

Меланоріз, 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
7,5 7,8 8,0 7,8 35,1 36,8 37,1 36,3 32,4 34,2 33,2 33,3 

ГуміФренд*, 0,5 л/га 7,2 7,6 7,9 7,6 30,3 32,4 31,5 31,4 32,8 32,3 31,5 32,2 

ГуміФренд**, 0,5 

л/га 
7,3 7,9 8,3 7,8 30,3 34,8 35,0 33,4 33,0 33,2 32,9 33,0 

Примітка: Варіант*: тут, а також у табл. 4,7 та 4,8: Контроль – без обробки насіння й посівів; 

МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд (обробка 

насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т)  + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); 

Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка 

насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост 

(обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд* (обприскування посівів у фазі кущіння, 0,5 л/га); 

ГуміФренд** (обприскування посівів у фазі виходу в трубку, 0,5 л/га). 

 

Найменше впливало, серед інших показників структури врожаю, 

застосування запропонованих варіантів на масу 1000 зерен. Прибавка до 

контролю змінювалася в межах від 0,9 % до 3,4 %.  

При аналізі впливу запропонованих елементів технології на показники 

зернової продуктивності рослин пшениці озимої застосовувався графічний 

алгоритм, який демонструє відсотковий приріст показників за використання 

біопрепаратів відносно контролю [165] (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Вплив мікробіологічних препаратів на показники 

індивідуальної продуктивності рослин пшениці озимої Перемога,  

середнє за 2018–2020 рр. 

 

З рисунку видно, що найбільше впливали представлені у схемі досліду 

препарати на кількість продуктивних стебел (37,9 %) та кількість зерен у 

колосі (34,9 %). Дещо в меншій мірі дія препаратів відобразилась на прирості 

такого показника, як довжина колосу (8,2 %), і зовсім незначно (3,4 %) 

вплинула на приріст маси 1000 зерен. 

Наведений принцип побудови графіків надає можливість визначити 

перевагу того чи іншого варіанту на показники структури врожайності, які 

демонструють пластичність конкретного сорту до грунтово-кліматичних 

умов вирощування. Суть його полягає в проведенні розрахунків 

співвідношення в межах кожного графіка площ двох умовних трикутників 

АВС та АВD. Сума значень приросту показників у відсотках між вершинами 

А 

D С 
В 
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А і В застосовується в якості основи трикутників, а приріст значень ОС та 

ОD – їх висоти. Показник площі трикутників розраховується в абстрактних 

одиницях (а.о.). 

Розрахунок площ умовних трикутників та їх співвідношення за кожним 

варіантом досліду була наступною: МікоФренд (1 л/т) АВС – 53,1 а.о., АВD – 

81,4 а.о.; Меланоріз (1 л/т) АВС – 406,3 а.о., АВD – 98,5 а.о.; ГуміФренд (1 

л/т) АВС – 549,4 а.о., АВD – 68,9 а.о.; МікоФренд (1 л/т) + ГуміФренд (1 л/т) 

АВС – 568,3 а.о., АВD – 99,6 а.о.; Меланоріз (1 л/т) + ГуміФренд (1 л/т) АВС 

– 413,3 а.о., АВD – 134,5 а.о.; МікоФренд (1 л/т) + ХелпРост (1 л/т) АВС – 

278,0 а.о., АВD – 104,6 а.о.; Меланоріз (1 л/т) + ХелпРост (1 л/т) АВС – 401,3 

а.о., АВD – 152,2 а.о.; ГуміФренд (обприскування в фазі кущіння 0,5 л/га) 

АВС – 352,6 а.о., АВD – 44,5 а.о.; ГуміФренд (обприскування в фазі виходу в 

трубку 05, л/га) АВС – 606,4 а.о., АВD – 110,4 а.о. 

За результатами розрахунків плош умовних трикутників найбільший 

показник трикутника АВС було досягнуто при обприскуванні посівів у фазі 

виходу в трубку препаратом ГуміФренд, тобто за цього варіанту 

посилювались генетична здатність сорту в напрямку збільшення кількості 

зерен у колосі та кількості продуктивних стебел. Найбільша площа 

трикутника АВD (134,5 а.о.) була при інокуляції насіння сумішшю 

препаратів Меланоріз + ГуміФренд. Саме цей варіант, в порівнянні з іншими, 

найбільше вплинув на формування показників довжини колосу та кількості 

зерен у колосі. 

Проте, вплив варіантів обробок на посилення пластичності сорту до 

навколишніх умов проявляється тоді, коли показники площ умовних 

трикутників АВС та АВD найбільше співпадають. Найменша різниця між 

умовними трикутниками була за інокуляції насіння МікоФрендом та 

сумішшю МікоФренд + ХелпРост, тобто ці варіанти більш рівномірно 

впливали на основні показники структури врожаю пшениці озимої, які 

найбільше розкривають пластичність того чи іншого сорту. 
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Найбільш суттєвим проявом впливу запропонованого елемента 

технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур є 

рівень зернової продуктивності рослин. Саме врожайність демонструє, на 

скільки той, чи інший елемент технології забезпечує збереження потенціалу 

протягом періоду вегетації культури, та демонструє адаптивний потенціал 

елемента до конкретних умов вирощування (табл. 4.7, рис. 4.6). 

Таблиця 4.7 

Урожайність пшениці озимої сорту Перемога, 2018–2020 рр.  

Варіант 
Урожайність т/га Прибавка 

2018 р. 2019 р. 2020 р. Середнє т/га % 

Контроль 7,70 8,21 8,11 8,01 - - 

МікоФренд, 1 л/т 7,89 8,60 8,41 8,30 +0,29 +3,62 

Меланоріз, 1 л/т 8,61 9,71 8,71 9,01 +1,00 +12,49 

ГуміФренд, 1 л/т 8,22 9,08 8,90 8,74 +0,73 +9,12 
МікоФренд, 1 л/т + ГуміФренд, 

1 л/т 
8,33 9,26 9,06 8,89 +0,88 +10,99 

Меланоріз, 1 л/т + ГуміФренд, 1 л/т 8,01 8,75 9,04 8,60 +0,59 +7,37 

МікоФренд 1 л/т + ХелпРост, 1 л/т 7,85 8,59 8,43 8,29 +0,28 +3,50 

Меланоріз, 1 л/т + ХелпРост, 1 л/т 7,90 8,71 8,90 8,51 +0,50 +6,25 

ГуміФренд, 0,5 л/га 8,03 8,36 8,61 8,34 +0,33 +4,12 

ГуміФренд, 0,5 л/га 8,02 8,33 8,38 8,25 +0,24 +3,00 

НІР0,05 0,11 0,20 0,25 – 

 

За роки проведення досліджень, найбільш суттєва прибавка 

врожайності була за інокуляції насіння препаратом Меланоріз (12,49 %, 

відповідно до контролю). Додавання до цього препарату інокулянта 

ХелпРост збільшувала урожайність порівняно з контролем на 6,25 %, а 

поєднання його з ГуміФрендом – на 7,37 %. 

Майже однаковий результат з Меланорізом (10,99 %, порівняно з 

контролем) демонструвало поєднання препаратів МікоФренд + Гуміфренд 

для інокуляції насіння. 

Достатньо високий рівень врожайності (8,74 т/га) був отриманий при 

інокуляції насіння препаратом ГуміФренд. Прибавка до контролю склала 

0,73 т/га або 9,12 %. 
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Рис. 4.6 Урожайність пшениці озимої сорту Перемога, середнє за 

2018–2020 рр. 

 

Обприскування рослин у фазі кущіння та виходу в трубку хоча й 

підвищувало рівень врожайності зерна культури порівняно з контролем, але 

ці прибавки були найнижчими у досліді (4,12 % та 3,00 %, відповідно). 

Використання мікробіологічних препаратів при вирощуванні пшениці 

озимої позитивно впливало на показники якості зерна (табл. 4.8). 

Найвищий показник натури зерна забезпечувало сумісне використання 

препаратів МікоФренд та ГуміФренд для інокуляції насіння. Прибавка до 

контролю становила 7,0 г/л. В той же час прибавка, порівняно з варіантами, 

де проводили інокуляцію насіння МікоФрендом та ГуміФрендом окремо 

один від одного, склала 2,0 г/л та 6,0 г/л відповідно.  

За біохімічними показниками якості зерна також відзначився комплекс 

препаратів для інокуляції насіння МікоФренд та ГуміФренд, забезпечивши 
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вміст білка на на рівні 12,5 % (+1,0 % до контролю), а вміст клейковини – 

30,3 % (+3,4 % до контролю). 

Таблиця 4.8 

Показники якості зерна пшениці озимої сорту Перемога при 

використанні мікробіологічних препаратів, середнє за 2018–2020 рр. 

Варіант 
Натурна 

маса, г/л 

Вміст у зерні, % ІДК,  

од. пр. білка клейковини 

Контроль 723,0 11,5 26,9 87 

МікоФренд, 1 л/т 728,0 11,9 30,0 72 

Меланоріз, 1 л/т 726,0 11,5 27,9 73 

ГуміФренд, 1 л/т 724,0 11,7 27,1 82 

МікоФренд, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
730,0 12,5 30,3 70 

Меланоріз, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
728,0 12,1 30,2 72 

МікоФренд 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
728,0 12,3 29,9 72 

Меланоріз, 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
727,0 12,3 29,7 72 

ГуміФренд, 0,5 л/га 723,0 11,7 27,4 83 

ГуміФренд, 0,5 л/га 726,0 11,9 29,2 80 

НІР0,05 0,5-0,7 0,3-0,5 0,6-1,0 1,1-1,2 

 

Інокуляція насіння мікробіологічними препаратами сприяла суттєвому 

зниженню ІДК порівняно з контрольним варіантом.  

Взагалі впровадження у виробництво технологічних елементів 

застосування мікробіологічних препаратів сприяє не тільки підвищенню 

кількісних показників урожайності пшениці озимої, а й сприяє поліпшенню 

якості отриманого зерна. 

 

Висновки до розділу 4 

Дослідженнями встановлено, що всі сорти пшениці озимої, які 

вивчалися протягом 2018–2020 рр., відзначалися високими показниками 

структури врожаю, проте не всі змогли перевершити сорт-стандарт 

Донецька 48 у середньому за роки досліджень. За довжиною колосу, лише 
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чотири сорти перевищили стандарт: сорт Ігриста – на 0,1 см, сорти Краплина 

та Олексіївка – на 0,2 см, а сорт Богиня – на 0,3 см. За масою зерна в колосі 

більшість сортів перевищили Донецьку 48. Найкращим за цим показником 

виявився сорт Журавка, забезпечивши прибавку до стандарту 0,4 г. Кількість 

зерен в колосі суттєво залежала від умов, які складалися у вегетаційні 

періоди. Залежно від сорту, цей показник становив від 26,6 шт. у сорту 

Житниця до 36,0 шт. – у сортів Перемога та Журавка. Найбільшу масу 

1000 зерен, у середньому за роки досліджень, формували сорти Житниця 

(46,3 г), Юзовська (41,0 г), Журавка, Овідій, Привітна, Співанка та Диво 

донецьке (41,1 г), Білосніжка (41,6 г), Щедрість (43,8 г). 

Визначено, що більшість сортів досліду не перевищили за рівнем 

урожайності сорт-стандарт Донецька 48, урожайність якого становила 

7,84 т/га. Лише шість сортів змогли перевершити сорт-стандарт, а саме: сорт 

Контата – на 1,79 %, сорти Житниця та Привітна – на 1,92 та 2,04 %, 

відповідно, сорт Наталка – на 2,94 %, сорт Юзовська – на 4,72 %, а сорт 

Перемога – на 7,27 %. 

Дослідженнями доведено, що взагалі  по досліду рівень врожайності на 

контрольних варіантах був однаковим, тобто незначна різниця між дозою 

мінеральних добрив, в середньому за роки досліджень, не забезпечувала 

зростання продуктивності рослин пшениці озимої. Лише введення до 

технологічного процесу регулятора росту Гумісол-плюс 01 зернові суттєво 

підвищувало рівень зернової продуктивності, та залежно від фону, 

забезпечувало майже однакові показники, проте на різних варіантах. Так, 

найвищим показником на фоні живлення N30Р30К30 відзначився варіант, де 

використовували внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під 

передпосівною культивацією (3,0 л/га), обробку насіння (1 л/т) та два 

підживлення навесні у фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га) (9,20 т/га), а 

на фоні N20Р20К20 – варіант, де Гумісол-плюс  01 зернові застосовували для 

обробки насіння (1 л/т) та двох підживлень навесні (0,5 л/га) у фази кущіння 

та вихід в трубку (9,07 т/га). 
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Вміст білка в зерні при застосуванні обробок регулятором росту 

Гумісол-плюс 01 зернові на фоні живлення N30Р30К30 зріс відносно контролю 

на 0,2-0,4 % і мав абсолютні значення в межах 12,0–13,2 %. Найкращим, за 

біохімічними показниками, виявився варіант застосування Гумісолу-плюс 01 

зернові для обробки насіння (1 л/т), одного підживлення восени на початку 

фази кущіння (0,5 л/га) та двох підживлень навесні у фази кущіння та вихід у 

трубку (0,5 л/га), що забезпечило приріст вмісту білка в зерні на 1,4 %, а 

також максимальний вміст клейковини – 33,6 %, що на 5,6 % вище за 

контрольний показник. При цьому покращилась якість клейковини, про що 

свідчить показник ІДК. 

Використання мікробіологічних препаратів у технологіях вирощування 

пшениці озимої сприяє посиленню надходження поживних речовин до 

рослин, що стимулює розвиток рослин протягом вегетації, та, як наслідок, 

підвищує показники структури врожаю. Поряд з варіантами, де 

використовували інокуляцію насіння, варіанти з обприскуванням посівів 

також вплинули на довжину колосу забезпечивши прибавку до контрольного 

варіанта на 4,12 %, за рахунок обприскування посівів у фазі кущіння та на 

3,00 % – при обприскуванні посівів у фазі виходу в трубку препаратом 

ГуміФренд. 

Встановлено, що, за роки проведення досліджень, найбільш суттєва 

прибавка врожайності була за інокуляції насіння препаратом Меланоріз 

(12,49 %, відповідно до контролю). Додавання до цього препарату інокулянта 

ХелпРост збільшувала урожайність порівняно з контролем на 6,25 %, а 

поєднання його з ГуміФрендом – на 7,37 %. 

 

Основні наукові результати розділу 4 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [158, 164, 165, 166, 167, 

168, 169]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ  ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Вирішення проблеми збільшення виробництва високоякісної зернової 

продукції зі зменшенням витрат за умови збереження екологічного стану 

довкілля і підвищення рівня родючості ґрунту було і залишається ключовим 

завданням для сільського господарства України. Важливою умовою 

підвищення економічної ефективності виробництва високоякісної зернової 

продукції є визначення і впровадження ефективних технологій вирощування 

пшениці озимої у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних умов країни.  

В умовах нестабільних цін на матеріальні ресурси у аграрному секторі 

економіки важливого значення набуває розробка і впровадження у 

виробництво сучасних високоефективних технологій вирощування пшениці 

озимої. Основним вимогам, яким вони мають відповідати з метою 

максимальної адаптації до умов сучасного аграрного ринку – істотне 

підвищення зернової продуктивності культури, зниження собівартості та 

підвищення рентабельності виробництва зерна. 

Для економічної оцінки використовували загальноприйняті методики, 

які дозволяють оцінити технології за рівнем урожайності, собівартості 

виробництва одиниці продукції, прибутковості гектара посівної площі та 

рівнем рентабельності. Економічна ефективність виробництва пшениці 

озимої в наших дослідженнях зумовлена впливом таких чинників, як добір 

сортів м’якої озимої пшениці, застосування органічного регулятору росту, 

різних фонів мінерального живлення та мікробіологічних біопрепаратів 

(табл. 5.1, табл. 5.2, табл. 5.3).  

Згідно з даними табл. 5.1, можна сказати, що найбільша рентабельність 

по пшениці озимої була у сортів Перемога, Юзовська та Наталка з 
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урожайністю 8,41; 8,21 та 8,07 т/га. Собівартість 1 т зерна сортів пшениці 

озимої складає від 1913,00 грн. до 2297,00 грн. 

Таблиця 5.1 

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці  

екологічного сортовипробування, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Підвищення рентабельності виробництва залежить від собівартості і 

ціни на продукцію, а ціна – від якості товару. Чим краща якість, тим вищі 

Варіант 

Урожайність 

(середня за 

2018–

2020 рр.), т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість 

1 т зерна, 

грн 

Чистий 

дохід, 

грн/га 

Прибуток, 

грн/га 

Рентабель-

ність, % 

Донецька 48 – St  7,84 15000 1913 39200 24200 161,3 

Богиня 7,51 15000 1997 37550 22550 150,3 

Олексіївка 7,68 15000 1953 38400 23400 156,0 

Краплина 7,69 15000 1951 38450 23450 156,3 

Попелюшка 7,58 15000 1979 37900 22900 152,7 

Білосніжка 7,57 15000 1982 37850 22850 152,3 

Перемога 8,41 15000 1784 42050 27050 180,3 

Диво донецьке 7,84 15000 1913 39200 24200 161,3 

Юзовська 8,21 15000 1827 41050 26050 173,7 

Ігриста 7,02 15000 2137 35100 20100 134,0 

Сотниця 6,91 15000 2171 34550 19550 130,3 

Славна 7,84 15000 1913 39200 24200 161,3 

Наталка 8,07 15000 1859 40350 25350 169,0 

Комерційна 7,37 15000 2035 36850 21850 145,7 

Співанка 6,53 15000 2297 32650 17650 117,7 

Досконала 7,61 15000 1971 38050 23050 153,7 

Приваблива 6,84 15000 2193 34200 19200 128,0 

Здобна 7,10 15000 2113 35500 20500 136,7 

Привітна 8,00 15000 1875 40000 25000 166,7 

Патріотка 7,61 15000 1971 38050 23050 153,7 

Фермерська 7,28 15000 2060 36400 21400 142,7 

Гармонія 6,81 15000 2203 34050 19050 127,0 

Спасівка 7,04 15000 2131 35200 20200 134,7 

Овідій 7,18 15000 2089 35900 20900 139,3 

Марія 7,24 15000 2072 36200 21200 141,3 

Щедрість 7,63 15000 1966 38150 23150 154,3 

Гарантія 7,54 15000 1989 37700 22700 151,3 

Журавка 7,73 15000 1940 38650 23650 157,7 

Контанта 7,98 15000 1880 39900 24900 166,0 

Житниця 7,99 15000 1877 39950 24950 166,3 
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ціна реалізації, сума прибутку і рівень рентабельності, а отже і вища 

ефективність виробництва. 

Для встановлення тісноти зв’язків та кількісних залежностей між 

факторами, що вивчалися, і врожайністю озимої пшениці було проведено 

кореляційний та регресійний аналіз даних, які отримані у наших дослідах. 

Математичний аналіз проводили з використанням стандартного пакета 

статистичних програм. 

Урожай зерна пшениці залежить від числа продуктивних рослин на 

одиницю площі, кількості продуктивних колосків на рослині, кількості зерен 

на рослині і в колосі, маси 1000 зерен. З метою побудови математичних 

моделей урожаю різних сортів озимої пшениці дані дослідів були зведені в 

один умовний двофакторний дослід з такими змінними: х – урожайність т/га.; 

у1 – прибуток грн./ га; у2 – рентабельність %. 

Розглянемо результати математичного аналізу даних. Рівняння має 

такий загальний вигляд: у = 5000х-15000 (рис. 5.1); у=33,333х-100 (рис. 5.1, 

рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 Взаємозв’язок урожайності з прибутком пшениці озимої 

екологічного сортовипробування, середнє за 2018–2020 рр. 
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Рис. 5.2 Взаємозв’язок урожайності з рентабельностю пшениці 

озимої екологічного сортовипробування, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Як бачимо з рисунків, залежність показників урожайності з 

показниками прибуток та рентабельність досить близькі, що вказує на 

достатню надійність моделей. Зв’язок між урожаєм і факторами пшениці 

озимої сильний r =1,0.   

Економічна ефективність передбачає досягнення максимального 

ефекту від господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат 

ресурсів. При цьому вона відображає вплив сукупності факторів, що 

формують її рівень і зумовлюють тенденції розвитку галузі [170].   

Економічний аналіз ефективності вирощування пшниці озимої при 

застосуванні регуляторів росту передбачає обов’язкове врахування витрат на 

закупівлю і транспортування насіннєвого матеріалу, загальних виробничих 

витрат та затрат на збирання і післязбиральну доробку зерна згідно 

середньозважених цін маркетингового 2020 року для виробничих умов 

степової зони.  

При оцінці економічної ефективності виробництва пшениці озимої за 

використання Гумісолу-плюс 01 зернові необхідно правильно визначити 
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систему взаємопов’язаних показників, які повинні найбільш об’єктивно 

відображати її рівень (табл. 5.2) [171].   

Таблиця 5.2 

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці при 

застосуванні органічного регулятору росту, середнє за 2018–2020 рр. 

Варіант*) 

Урожайність 

(середнє 2018–

2020 рр.), т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість 

1 т зерна, грн 

Чистий 

дохід, грн/га 

Прибуток, 

грн/га 

Рентабель-

ність, % 

Фон 1 – N30Р30К30 

1 7,60 15000 1973,7 38000 23000 153,33 

2 8,38 16350 1951,1 41900 25550 156,27 

3 7,42 16570 2233,2 37100 20530 123,90 

4 7,84 16620 2119,9 39200 22580 135,86 

5 9,20 16530 1796,7 46000 29470 178,28 

Фон 2 – N20Р20К20 

1 7,61 15000 1971,1 38050 23050 153,67 

2 7,77 16320 2100,4 38050 22530 138,05 

3 9,07 16490 1818,1 45350 28860 175,02 

4  8,46 16575 1959,2 42300 25725 155,20 

5 7,98 16483 2065,5 39900 23417 142,07 
Примітка: Варіант*) 1 – контроль; 2 – Гумісол-плюс 01 зернові обробка насіння (1 л/т) + 1 

підживлення восени на початку фази кущіння (0,5 л/га) + два підживлення навесні у фази кущіння 

та вихід в трубку (0,5 л/га); 3 – Гумісол-плюс 01 зернові обробка насіння (1 л/т) + два підживлення 

навесні в фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га); 4 – Внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові 

у ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + одне підживлення 

восени на початку фази кущіння (0,5 л/га) + два підживлення навесні у фази кущіння та вихід в 

трубку (0,5 л/га); 5 – Внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну 

культивацію (3,0 л/га) + обробка насіння (1 л/т) + два підживлення навесні у фази кущіння та вихід 

в трубку (0,5 л/га). 

 

У середньому за роки проведення досліджень (2018–2020 рр.), 

найкращі економічні результати при вирощуванні пшениці озимої були 

отримані у варіантах, де найбільша урожайність була на фоні живлення 

N30Р30К30  при використанні 5 варіанта (внесення добрив Гумісол-плюс 01 

зернові у ґрунт під передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння + 

два підживлення навесні), яка склала 9,20 т/га, відповідно рентабельність 

була 178,28 %. За другим фоном N20Р20К20 на третьому варіанті (Гумісол-плюс 

01 зернові обробка насіння + два підживлення навесні) – 9,07 т/га; 

рентабельність 175,02 %. 

Прибуток за другим фоном N20Р20К20 на 3 варіанті становив 28860,00 
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грн/га, що на  8330,00 грн/га більше порівняно з фоном живлення N30Р30К30.  

Розрахунки по моделі взаємозв’язку урожайності пшениці озимої при 

застосуванні органічного регулятору росту з показниками прибуток та 

рентабельність за різних норм внесення добрив наведені на рис. 5.3, рис. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 Взаємозв’язок показника урожайності з прибутком пшениці 

озимої по дослідах при застосуванні органічного регулятору росту, 

середнє за 2018–2020 рр. 

 

Математична модель при внесенні мінеральних добрив N30P30K30: 

у=4684х-13691; математична модель при внесенні мінеральних добрив 

N20P20K20 : у=4322,7х-10620. 

Було встановлено, що залежність урожайності по досліду при 

застосуванні органічного регулятору росту за різних норм внесення 

мінеральних добрив від прибутку має прямий та тісний зв’язок, про що 

свідчить коефіцієнт кореляції, який дорівнює r = 0,9643 (при внесенні 

N30P30K30); r = 0,9617 (при внесенні N20P20K20). 

Для даного досліду зв’язок урожаю з факторами, які вивчались, був 

достатньо сильним, про що свідчать множинні коефіцієнти кореляції (r = 

0,7723; r = 0,887).  
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Рис. 5.4 Взаємозв’язок показника урожайності з рентабельностю 

пшениці озимої по дослідах при застосуванні органічного регулятору 

росту, середнє за 2018–2020 рр. 

 

В цілому можна зробити висновок, що запропоновані елементи 

сприяють доброму розвитку рослин протягом вегетації, сприяють 

формуванню високого рівня врожаю, і як наслідок, підвищують рівень 

рентабельності виробництва зерна пшениці озимої у не достатньо 

сприятливих умовах східної частини Північного Степу. 

Впровадження у виробництво мікробіологічних препаратів значно 

впливало на ріст та розвиток рослин протягом вегетації пшениці озимої і, як 

наслідок, підвищувало рівень продуктивності рослин та збільшувала 

економічний ефект. 

Як видно з таблиці 5.3 найбільший рівень рентабельності був на 

варіанті 3 (обробка насіння препаратом Меланоріз) – 270,8 %, собівартість 1 

тони склала 1773,6 грн. Інші варіанти також суттєво відрізнялися від 

контрольного, собівартість була в межах 1872,70 грн. – 2008,7 грн., рівень 

рентабельності варіював в межах від 236,9 % до 259,7 %. 
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Таблиця 5.3 

 Економічна ефективність вирощування озимої пшениці по дослідах при 

застосуванні мікробіологічних біопрепаратів, середнє за 2018–2020 рр. 

Примітка: Контроль – без обробки насіння й посівів; МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т); 

Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т); ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка 

насіння, 1 л/т)  + ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + 

ГуміФренд (обробка насіння, 1 л/т); МікоФренд (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка 

насіння, 1 л/т); Меланоріз (обробка насіння, 1 л/т) + ХелпРост (обробка насіння, 1 л/т); 

ГуміФренд* (обприскування посівів у фазі кущіння, 0,5 л/га); ГуміФренд** (обприскування 

посівіву фазі виходу в трубку, 0,5 л/га). 

 

За результатами математичного аналізу рівняння досліду вирощування 

пшениці озимої при застосуванні мікробіологічних біопрепаратів дорівнює: 

математична модель залежності урожайності з прибутком у=4109,7х2-

65727х+287612 (рис. 5.5); математична модель залежності урожайності з 

рентабельностю у=66,905х2 -1120,7х+4846,9 (рис. 5.6). 

 

 

 

 

Варіант Урожайність 

(середня за 

2018–2020 

рр.), т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собівартість 

1 т зерна,   

грн 

Чистий 

дохід, 

грн 

1 га 

Прибуток, 

грн 1 га 

Рента-

бель-

ність, % 

Контроль 8,01 15000 1872,7 40000 38127,3 254,5 

МікоФренд, 1 л/т 8,30 15960 1922,9 41500 39577,1 248,0 

Меланоріз, 1 л/т 9,01 15980 1773,6 45050 43276,4 270,8 

ГуміФренд, 1 л/т 8,74 16120 1844,4 43700 41855,6 259,7 

МікоФренд, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
8,89 16684 1876,7 44550 42573,3 255,2 

Меланоріз, 1 л/т + 

ГуміФренд, 1 л/т 
8,60 16710 1943,0 43000 41057,0 245,7 

МікоФренд 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
8,29 16652 2008,7 41450 39441,3 236,9 

Меланоріз, 1 л/т + 

ХелпРост, 1 л/т 
8,51 16737 1966,7 42550 40583,3 242,5 

ГуміФренд*, 0,5 

л/га 
8,34 16324 1953,7 41700 39742,7 243,5 

ГуміФренд**, 0,5 

л/га 
8,25 16324 1978,7 41250 39271,3 240,6 
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Рис. 5.5 Взаємозв’язок урожайності з прибутком пшениці озимої по 

дослідах при застосуванні мікробіологічних препаратів, середнє за 2018–

2020 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 Взаємозв’язок урожайності з рентабельністю вирощування 

пшениці озимої при застосуванні мікробіологічних препаратів, середнє за 

2018–2020 рр. 

 

За результатами досліджень можна зробити висновок, що залежність 

факторів по досліду 3 (вирощування пшениці озимої при застосуванні 
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мікробіологічних біопрепаратів) пряма та тісна. Коефіцієнти кореляції 

складають r=0,9588 та r=0,7747. 

Розрахунок економічної доцільності використання запропонованих 

елементів технології вирощування пшениці озимої продемонстрував значну 

ефективність використання фонів живлення та препаратів, що вивчались. 

Таким чином, запропоновані елементи сприяють доброму розвитку 

рослин протягом вегетації.  

 

Висновки до розділу 5 

Розрахунок економічної доцільності вирощування різних сортів 

пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу продемонстрував, 

що найбільша рентабельність була у сортів Перемога, Юзовська та Наталка за 

урожайності 8,41; 8,21 та 8,07 т/га відповідно. Собівартість 1 т зерна сортів 

пшениці озимої змінюється від 1913,00 до 2297,00 грн. 

Дослідженнями впливу ефективності вирощування озимої пшениці при 

застосуванні органічного регулятору росту за роки досліджень, були у 

варіантах, де найбільшу урожайність отримали на фоні живлення N30Р30К30  

при використанні 5 варіанту (внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у 

ґрунт під передпосівну культивацію 3,0 л/га + обробка насіння + 2 

підживлення навесні), яка склала 9,20 т/га відповідно рентабельність була 

178,28 %. За другим фоном живлення N20Р20К20 на третьому варіанті 

(Гумісол-плюс 01 зернові обробка насіння + два підживлення навесні) – 

9,07 т/га; рентабельність – 175,02 %. 

Прибуток за другим фоном живлення N20Р20К20 на 3 варіанті становив 

від 28860,00 грн/га, що на  8330,00 грн/га більше  порівняно з першим фоном 

N30Р30К30. 

Дослідженнями впливу мікробіологічних препаратів на ріст та розвиток 

рослин пшениці озимої сорту Перемога було встановлено, що найбільший 

рівень рентабельності був за інокуляції насіння препаратом Меланоріз 

270,8 %, собівартість 1 т склала 1773,6 грн. Інші варіанти також суттєво 
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відрізнялися від контрольного, собівартість була в межах 1872,70–2008,7 грн, 

рівень рентабельності змінювався в межах від 236,9 до 259,7 %. 

 

Основні наукові результати розділу 5 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні та 

розробці удосконалених агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої 

з урахуванням погодних факторів, морфобіологічних особливостей сортів, їх 

реакції на застосування добрив і рістрегулюючих препаратів. 

1. Дослідженнями встановлено, що біометричні показники сортів 

пшениці озимої різних селекційних центрів відображали їх реакцію на зміни 

погодних умов, які відбувалися протягом періоду спостережень. У 

середньому за роки досліджень глибина залягання вузла кущіння у пшениці 

озимої різних сортів змінювалася в межах 3,0–3,8 см. Найбільшу кількість 

вузлових коренів формували рослини сортів  Богиня (+0,8 шт. до St), 

Олексіївка (+0,9 шт. до St) та Фермерська (+1,2 шт. до St). Коефіцієнт 

кущіння рослин варіював від 2,4 до 4,0 залежно від сорту. 

2. Визначено, що коефіцієнт кущіння суттєво залежав від фонів 

живлення та від варіанта використання регулятора росту Гумісол-плюс 01 

зернові. Так, на фоні мінерального живлення N30Р30К30 на варіантах, де 

застосовували обробку посівів восени Гумісолом-плюс 01 зернові були 

отримані однакові коефіцієнти кущіння, які склали 4,8, що на 0,2 вище за 

контроль.  

3. Доведено, що на фоні мінерального живлення N30Р30К30 найвищі 

коефіцієнти загального кущіння були у варіантах де проводили 

обприскування посівів Гумісолом-плюс 01 зернові лише навесні. Прибавка 

до контролю склала 0,3 та 0,4. 

4. Встановлено, що умови осінньої вегетації рослин озимини 

сприяли нарощуванню вмісту хлорофілу у вегетативних частинах рослин. 

Так, на час припинення осінньої вегетації у всіх варіантах, де застосовували 

інокуляцію насіння мікробіологічними препаратами, відбулося збільшення 

вмісту хлорофілу порівняно з контролем від 0,3 до 0,6 мг/г а.с.р. Серед 



123 

 

дослідів виділилися ті, де до препарату Меланоріз додавались ГуміФренд або 

ХелпРост. 

5. Встановлено, що всі сорти пшениці озимої, які вивчалися 

протягом 2018–2020 рр., відзначалися високими показниками структури 

врожаю. За довжиною колосу, лише чотири сорти перевищили стандарт: сорт 

Ігриста – на 0,1 см, сорти Краплина та Олексіївка на – 0,2, а сорт Богиня – на 

0,3 см. За масою зерна в колосі більшість сортів перевищили Донецьку 48. 

Найкращим виявився сорт Журавка, забезпечивши прибавку до стандарту 

0,4 г. Залежно від сорту, показник кількості зерен у колосі становив від 

26,6 шт. у сорту Житниця до 36,0 шт. – у сортів Перемога та Журавка. 

Найбільшу масу 1000 зерен формували сорти Житниця (46,3 г), Юзовська 

(41,0 г), Журавка, Овідій, Привітна, Співанка та Диво донецьке (41,1 г), 

Білосніжка (41,6 г), Щедрість (43,8 г). 

6. Визначено, що більшість сортів досліду не перевищили за рівнем 

урожайності Донецьку 48 – 7,84 т/га. Лише шість сортів змогли перевершити 

стандарт, а саме: Контата – на 1,79 %, Житниця та Привітна – на 1,92 % та 

2,04 %, відповідно, Наталка – на 2,94 %, Юзовська – на 4,72 %, а Перемога – 

на 7,27 %. 

7. Дослідженнями встановлено, що введення до технологічного 

процесу регулятора росту Гумісол-плюс 01 зернові суттєво підвищувало 

рівень продуктивності, та залежно від фону, забезпечувало майже однакові 

показники, проте на різних варіантах. Так, найвищим показником на фоні 

живлення N30Р30К30 відзначився варіант де проводили внесення добрив 

Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під передпосівну культивацію (3,0 л/га) + 

обробка насіння (1 л/т) + два підживлення навесні у фази кущіння та вихід в 

трубку (0,5 л/га) (9,20 т/га), а на фоні N20Р20К20 – варіант де проводили 

обробку насіння Гумісол-плюс 01 зернові (1 л/т) + два підживлення навесні у 

фази кущіння та вихід в трубку (0,5 л/га) (9,07 т/га). 

8. Вміст білка в зерні при застосуванні обробок регулятором росту 

Гумісол-плюс 01 зернові на фоні живлення N30Р30К30 зріс відносно контролю 
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на 0,2–0,4 % і мав абсолютні значення в межах 12,0–13,2 %. При цьому 

покращилась якість клейковини, про що свідчить показник ІДК – 77 од. пр. 

9. Використання мікробіологічних препаратів у технологіях 

вирощування пшениці озимої сприяє посиленню надходження поживних 

речовин до рослин, що стимулює розвиток рослин протягом вегетації, та, як 

наслідок, підвищує показники структури врожаю. Поряд з варіантами, де 

застосовували інокуляцію насіння, варіанти з обприскуванням посівів також 

вплинули на довжину колосу забезпечивши приріст до контролю на 4,12 %, 

за рахунок обприскування посівів у фазі кущіння та на 3,00 % – при 

обприскуванні посівів у фазі виходу в трубку препаратом ГуміФренд. 

10. Встановлено, що найбільш суттєвий приріст врожайності зерна 

пшениці озимої був за інокуляції насіння препаратом Меланоріз (+12,5 % до 

контролю). 

11. Розрахунок економічної доцільності вирощування різних сортів 

пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу продемонстрував, 

що найбільша рентабельність вирощування була у сортів Перемога, Юзовська 

та Наталка за урожайності зерна 8,41; 8,21 та 8,07 т/га відповідно. 

Собівартість 1 т зерна сортів пшениці озимої варіює від 1913,0 до 2297,0 грн. 

12. Найвищі показники економічної ефективності вирощування 

пшениці озимої при застосуванні органічного регулятору росту були 

отримані у варіантах, де найбільша урожайність була на фоні живлення 

N30Р30К30 за внесення добрив Гумісол-плюс 01 зернові у ґрунт під 

передпосівну культивацію (3,0 л/га), обробці насіння (1 л/т) та двох 

підживлень навесні (0,5 л/га), яка склала 9,20 т/га, відповідно рентабельність 

була 178,28 %. На фоні N20Р20К20 за обробки насіння (1 л/т) Гумісолом-плюс 

01 зернові та двох підживленнь навесні (0,5 л/га) врожайність зерна 

становили 9,07 т/га, а рентабельність – 175,02 %. 

13. Дослідженнями впливу мікробіологічних препаратів на ріст та 

розвиток рослин пшениці озимої сорту Перемога було встановлено, що 

найбільший рівень рентабельності вирощування був за інокуляції насіння 
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препаратом Меланоріз 270,8 %, собівартість 1 т зерна склала 1773,6 грн. Інші 

варіанти також суттєво відрізнялися від контрольного, собівартість була в 

межах 1872,70–2008,7 грн., а рівень рентабельності змінювався в межах від 

236,9 до 259,7 %. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В ґрунтово-кліматичних умовах східної частини Північного Степу 

України з метою найповнішої реалізації адаптивного та генетично 

обумовленого потенціалу продуктивності і стабілізації валових зборів зерна 

пшениці озимої з високими показниками економічної ефективності 

виробництва застосовувати такі оптимізовані агротехнічні заходи її 

вирощування: 

- використовувати найбільш адаптовані сорти пшениці озимої, які 

стабільно формують врожайність зерна на рівні 8,00 т/га: Житниця 

(7,99 т/га), Привітна (8,00 т/га), Наталка (8,07 т/га), Юзовська (8,21 т/га) та 

Премога (8,41 т/га); 

- застосовувати мінеральний фон живлення N30P30K30, який сприяє 

посиленню властивостей регулятора росту та дозволяє підвищити рівень 

врожайності зерна пшениці озимої на 21,1 %; 

- вносити під передпосівну культивацію Гумісол-плюс дозою 3 л/га; 

- здійснювати інокуляцію насіння мікробіологічними препаратами 

Меланоріз (1,0 л/т), МікоФренд (1,0 л/т), ХелпРост (1,0 л/т) а також 

регуляторами росту ГуміФренд (1,0 л/т) та Гумісол-плюс 01 зернові (1,0 л/т); 

- проводити обприскування посівів пшениці озимої на початку фази 

кущіння препаратами Гумісол-плюс 01 зернові (0,5 л/га) та ГуміФренд 

(0,5 л/га). 
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                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                                    11 жовтня  2020 року 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 

 

 

1.Найменування наукової установи Донецька ДСД станція НААН 

2.Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  

Сорт озимої м’якої пшениці різних селекційних центрів 

3.Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

          4.Виробничу перевірку проводили в ДП ДГ «Відродження» ДДСДС   

НААН Запорізької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А. 

6.Умови, об’єм і строки перевірки   

2,0 га, сорти озимої м’якої екологічного сортовипробування 

  

           7.      Схема досліду і результати перевірки  

 

Показники 
Результати виробничої перевірки 

контроль дослід 

Урожайність, т/га  

 

6,8 8,2 +1,4 

Чистий прибуток, грн. 

 

7340 8810 +1470 

 
 



148 

 

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                                    11 жовтня  2020 року 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 

 

 

1.Найменування наукової установи Донецька ДСД станція НААН 

2.Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  

Сорт озимої м’якої різних селекційних центрів 

3.Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А.. 

          4.Виробничу перевірку проводили в ДП ДГ «Широке» ДДСДС   

НААН Запорізької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А. 

6.Умови, об’єм і строки перевірки   

2,5 га, сорт озимої м’якої екологічного сортовипробування  

  

           7.      Схема досліду і результати перевірки  

 

Показники 
Результати виробничої перевірки 

контроль дослід 

Урожайність, т/га  

 

6,8 8,2 +1,4 

Чистий прибуток, грн. 

 

7340 8810 +1470 
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АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 

 

1.Найменування наукової установи Донецька ДСД станція НААН 

2.Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  

Сорт озимої м’якої різних селекційних центрів 

3.Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

          4.Виробничу перевірку проводили в ДП ДГ «Забойщик» ДДСДС   

НААН Донецької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А. 

6.Умови, об’єм і строки перевірки   

2,5 га, сорт озимої м’якої екологічного сортовипробування  

  

           7.      Схема досліду і результати перевірки  

 

Показники 
Результати виробничої перевірки 

контроль дослід 

Урожайність, т/га  

 

6,8 8,1 +1,3 

Чистий прибуток, грн. 

 

7340 8266 +926 
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                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                           10 жовтня  2020 року 

 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 
 

 

1.Найменування наукової установи      Донецька ДСД станція НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  

   Адаптивна технологія вирощування пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП “ДГ “Відродження» 

ДДСДС  НААН» Запорізької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А..  

6.Умови, об’єм і строки перевірки  2020 р. 

130 га, сорт пшениці озимої Перемога, під час сівби вносили N30P30K30 

та N20P20K20, насіння оброблялось Гумісол-плюс, восени та навесні у 

фазу кущіння проводилось обприскування посівів препаратом Гумісол-

плюс. Було внесення добрив Гумісол-плюс у ґрунт під передпосівною 

культивацією 3,0 л/га + обробка насіння + 2 підживлення навесні. 

 

7.  Схема досліду і результати перевірки  

 Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 6,8 7,3 

Чистий прибуток, грн/га 7340 7942 

Рівень рентабельності, % 29% 31% 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                           18 жовтня  2020 року 

 

  

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 
 

 

1.Найменування наукової установи      Донецька ДСД станція НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  
Ефективність препаратів вермікультури при вирощуванні пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП “ДГ “Забойщик”  

ДДСДС  НААН» Донецька обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А.  

6.Умови, об’єм і строки перевірки  2020 р. 

150 га, сорт пшениці озимої Перемога, насіння оброблялось препаратом 

Гумісол плюс зернові, у фазу кущіння проводилось обприскування посівів 

біодобривом Гумісол плюс зернові. 

7.  Схема досліду і результати перевірки       
  

Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 4,7 5,4 

Чистий прибуток, грн/га 17850 22020 

Рівень рентабельності, % 69,1 74,1 
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                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                           18 жовтня  2020 року 

 

  

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 
 

 

1.Найменування наукової установи      Донецька ДСД станція НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  
Ефективність препаратів вермікультури при вирощуванні пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП “ДГ “Широке”  

ДДСДС  НААН» Донецька обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А.  

6.Умови, об’єм і строки перевірки  2020 р. 

100 га, сорт пшениці озимої Перемога, насіння оброблялось препаратом 

Гумісол плюс зернові, у фазу кущіння проводилось обприскування посівів 

біодобривом Гумісол плюс зернові. 

7.  Схема досліду і результати перевірки       
  

Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 3,8 4,2 

Чистий прибуток, грн/га 12550 16020 

Рівень рентабельності, % 53,9 67,1 
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Додаток В 

 

                         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                            Директор ДДСДС НААН 

                   ___________О.О. Вінюков 

                                                   18 жовтня  2020 року 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 

 

1. Найменування наукової установи      Донецька ДСД С НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  
    Адаптивна технологія вирощування пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС 

НААН  Великоновоселківського р-ну Донецької обл 

5. Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А..  

6. Умови, об’єм і строки перевірки  _2020 р. Площа 150 га, сорт пшениці 

озимої Перемога, під час сівби вносили органічне добриво біогумус, 

насіння оброблялось сумішшю мікробіологічних препаратів та восени та 

навесні у фазу кущіння проводилось обприскування посівів баковою 

сумішшю мікробіологічних препаратів. 

 

7.  Схема досліду і результати перевірки  

     Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 6,9 7,5 

Чистий прибуток, грн/га 7355 6325 

Рівень рентабельності, % 63% 75% 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                              Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                           10 жовтня  2020 року 

 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 
 

 

1.Найменування наукової установи      Донецька ДСД станція НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  
   Адаптивна технологія вирощування пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП “ДГ “Відродження» 

ДДСДС  НААН» Запорізької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А.  

6.Умови, об’єм і строки перевірки  2020 р. 

130 га, сорт пшениці озимої Перемога, під час сівби вносили органічне 

добриво біогумус, насіння оброблялось сумішшю мікробіологічних 

препаратів, восени та навесні у фазу кущіння проводилось 

обприскування посівів баковою сумішшю мікробіологічних препаратів.   

7.  Схема досліду і результати перевірки  

      

 Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 6,8 7,3 

Чистий прибуток, грн/га 7340 7942 

Рівень рентабельності, % 59% 71% 

   

 

 

 

 

                                                                                 

  ЗАТВЕРДЖУЮ: 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор ДДСДС НААН 

                    _____________ О.О. Вінюков 

                                           10 жовтня  2020 року 

 

 

АКТ 

впровадження закінчених 

науково-дослідних робіт (НДР) 
 

 

1.Найменування наукової установи      Донецька ДСД станція НААН 

2. Найменування НДР, що проходить виробничу перевірку  
   Адаптивна технологія вирощування пшениці озимої 

3.  Автор закінченої НДР      Чугрій Г.А. 

4.  Виробничу перевірку проводили в ДП “ДГ “Широке» ДДСДС  

НААН» Запорізької обл. 

5.Відповідальний за виробничу перевірку  Чугрій Г.А.  

6.Умови, об’єм і строки перевірки  2020 р. 

130 га, сорт пшениці озимої Перемога, під час сівби вносили органічне 

добриво біогумус, насіння оброблялось сумішшю мікробіологічних 

препаратів, восени та навесні у фазу кущіння проводилось 

обприскування посівів баковою сумішшю мікробіологічних препаратів.   

7.  Схема досліду і результати перевірки  

      

 Показники 

Результати виробничої 

перевірки 

контроль дослід 

Урожайність,  т/га 6,1 7,6 

Чистий прибуток, грн/га 7750 8144 

Рівень рентабельності, % 55% 64% 
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Додаток Г  

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Книги, монографії 

1. Вінюков О. О., Чугрій Н. А., Бондарева О. Б., Удовиченко С. М., 

Чугрій Г. А., Вінюкова О. Б. Інноваційний розвиток аграрного виробництва. 

Навчально-методичний посібник: Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2019. 80 с. 

(Особистий внесок 25 % – проведення досліджень, аналіз та узагальнення 

експериментальних даних). 

2. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Чугрій Г. А., 

Дудкіна А. П., Гавриш С. Л. Біологізація агрогенних чинників в рослинництві 

південно-східного Степу України. Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2020. 124 с. 

(Особистий внесок 25 % – проведення досліджень, аналіз та узагальнення 

експериментальних даних). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

3. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А. 

Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах 

живлення в умовах Донецької області. Вісник агарної науки. 2018. № 11. 

С. 41–47. (Особистий внесок 30 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

4. Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Ефективність використання 

препаратів вермікультури на рослини пшениці озимої в умовах Запорізької 

області. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області: 

науково-виробничий зб. 2018. № 25. С. 92–100. (Особистий внесок 50 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).   

5. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Визначення 

найбільш адаптивних сортів пшениці озимої різних селекційних центрів в 
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умовах північного Степу України. Вісник Львівського національного 

аграрного університету. 2020. № 24. С. 147–153. (Особистий внесок 40 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

6. Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Вплив елементів мінерального 

живлення на продуктивність та якість зерна пшениці озимої в зоні північного 

Степу України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. 2020. № 74. С. 87–92. (Особистий внесок 70 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті).   

7. Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Тестування програм збалансованого 

живлення пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження зони Степу 

України з метою стабілізації врожайності зернової групи у Східному регіоні. 

Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 1. С. 55–64. 

(Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, 

написання статті). 

8. Чугрій Г. А. Адаптивні властивості сорту як фактор підвищення 

валового збору зерна пшениці озимої. Зернові культури: науковий журнал. 

2021. Т. 5. № 1. С. 99–105. 

9. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. , Кривенко Г. І. 

Вплив агротехнологічних заходів на показники якості та безпеки зернової 

продукції пшениці озимої в умовах промислового регіону. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. 2018. Вип. 3. С. 46–49. (Особистий 

внесок 40 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання 

статті) 

10. Чугрій Г. А. Формування продуктивності сортів пшениці озимої 

залежно від строку сівби в умовах Донецької області. Таврійський науковий 

вісник. 2019. № 107. С. 178–185.  

11. Чугрій Г. А. Формування врожайності пшениці озимої залежно 

від елементів технології вирощування в умовах північного Степу України. 

Таврійський науковий вісник. 2020. № 111. С. 152–157. 

12. Чугрій Г. А. Оцінка ефективності вирощування пшениці озимої 
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за трьома технологіями: інтенсивна, органо-адаптивна та органічна. 

Таврійський науковий вісник. 2020. № 112. С. 166–173.  

13. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Вискуб Р. С. Вивчення вливу 

біопродуктів на посухостійкість рослин пшениці озимої в умовах східної 

частини Північного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2020. № 

116. С. 79–87. (Особистий внесок 60 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

14. Вінюков О. О., Вискуб Р. С., Чугрій Г. А. Формування 

продуктивності рослин пшениці озимої залежно від строків сівби. 

Таврійський науковий вісник. 2021. № 118. С. 47–57. (Особистий внесок 35 % 

– аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

Статті у наукових іноземних виданнях 

15. Vinyukov O., Chuhrii H., Poplevko V. The effectiveness of the use 

of microbiological preparations for growing winter wheat. Journal of Research 

and Applications in Agricultural Engineering. 2021. Vol. 66. № 1. P. 30–35. 

Poznan. (Особистий внесок 40 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

Статті у науково-практичних виданнях 

16. Чугрій Г. А. Економічна ефективність вирощування пшениці 

озимої в умовах Степу України. Virtus. 2018. № 24. С. 176–181.  

17. Чугрій Г. А. Визначення ефективності різних інтенсивних 

агротехнологій для сталого зерновиробництва пшениці озимої в умовах 

Північного Степу України. The scientific heritage. 2020. № 43. С. 10–14. 

18. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Гирка А. Д. Вивчення впливу 

біопрепаратів за різних норм внесення на продуктивність пшениці озимої в 

умовах Північного Степу України. RS Global «Science Review». 2020. № 1(28). 

С. 9–15. (Особистий внесок 60 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 
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Тези і матеріали наукових конференцій 

19. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Ефективність 

використання біологічних препаратів при обробці насіння і посівів пшениці 

озимої в умовах промислового регіону. Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур: мат. VI міжнарод. наук.-прак. 

конф. молод. вчен. і спец. (м. Київ, 20 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 90–91. 

(Особистий внесок 40 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, 

написання тез). 

20. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Заходи покращення 

показників якості зерна пшениці озимої в Донецькому регіоні. Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України: мат. VIІI всеукр. наук.-

прак. конф. молод. вчен. (м. Львів – с. Оброшине, 14 листопада 2019 р.). 

Львів, 2019. С. 70–71. (Особистий внесок 40 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання тез). 

21. Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Вплив дії препарату Гумісол-плюс 

01 на урожайність пшениці озимої на різних фонах живлення. Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: зб. мат. 

VII міжнарод. наук.-прак. конф. молод. вчен. і спец. (м. Київ 19 квітня 2019 

р.). Київ, 2019. С. 70. (Особистий внесок 50 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання тез). 

22. Чугрій Г. А. Вплив метеорологічних чинників на врожайність 
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