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АНОТАЦІЯ 

 

Єрашова М. В. Агротехнологічні заходи підвищення урожайності та 

якості зерна пшениці озимої в Північному Степу України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» (201–

Агрономія). – Державна установа Інститут зернових культур НААН України, 

Дніпро, 2021. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове  

вирішення важливого завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні 

агротехнологічних заходів підвищення врожайності та якості зерна пшениці 

озимої м’якої (Triticum aestivum L.) в умовах Північного Степу з урахуванням 

погодних умов упродовж вегетації рослин, морфобіологічних особливостей 

сортів, застосування азотних підживлень рослин при вирощуванні після 

неоднакових за своїм агрономічним значенням попередників. 

У наш час розширення площ посівів після умовно гірших для пшениці 

озимої попередників: соняшнику, стерньових колосових культур, ріпаку, 

сорго на зерно та ін., недотримання науково-обґрунтованої системи 

мінерального живлення рослин на тлі несприятливих погодних умов, 

призводять до зменшення врожайності, а також до того, що частка 

високоякісного зерна у загальному валовому зборі в окремі роки знижується 

до 10–20 %. Тому проблема якості зерна постає дуже гостро і потребує 

негайного вирішення. Застосування економічно доцільних заходів 

вирощування продовольчого зерна з поліпшеними технологічними 

властивостями за таких умов визначає перспективність і актуальність 

проведених досліджень за темою дисертаційної роботи та має безсумнівне 

наукове і практичне значення. 

За результатами досліджень на чорноземі звичайному в умовах 

Північного Степу вперше: виявлено і науково обґрунтовано агротехнологічні 
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заходи підвищення урожайності та якості зерна сортів пшениці озимої м’якої 

різного генетичного походження (Коханка, Місія одеська і Пилипівка) за 

вирощування по чорному пару та після ячменю ярого; встановлено 

особливості росту, розвитку, формування елементів структури врожаю в 

контрастні за гідротермічними умовами роки; визначено економічну 

ефективність вирощування цих сортів залежно від факторів, що 

досліджувалися.  

Для конкретних ґрунтово-кліматичних умов зони удосконалено 

прийоми позакореневого підживлення рослин пшениці озимої карбамідом. 

Набули подальшого розвитку наукові підходи до з’ясування реакції 

неоднакових за біологічними властивостями сортів пшениці озимої м’якої на 

фактори зовнішнього середовища; до вибору оптимальних умов та 

економічно доцільних прийомів вирощування заради повнішої реалізації 

продуктивного потенціалу рослин цих сортів. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що за підсумками 

результатів досліджень науково обґрунтовано технологічні заходи 

підвищення врожайності та якості зерна різних, за своїми біологічними 

властивостями, сортів пшениці озимої м’якої в умовах Північного Степу. 

Проведення весняно-літніх азотних підживлень забезпечувало формування 

зерна другого-третього класу якості за врожайності по чорному пару (на фоні 

N30P60K30) 6,42–7,23 т/га та після ячменю ярого (на фоні N60P60K30) – 4,24–

5,62 т/га. Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і 

впроваджені на полях Державного підприємства «Дослідне господарство 

«Дніпро» ДУ ІЗК НААН Дніпровського району Дніпропетровської області на 

площі 85 га. 

Виявлено, що в роки досліджень кращий ріст та розвиток рослин 

пшениці озимої в осінній та весняно-літній періоди вегетації відбувався при 

вирощуванні по чорному пару порівняно з попередником ячмінь ярий. 

Особливо контрастною ця різниця була в разі аномально посушливих умов 
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восени. По пару формувалися вищі показники асимілюючої поверхні та 

надземної вегетативної маси рослин всіх сортів, які висівали у дослідах, 

більшою була густота продуктивного стеблостою, маса 1000 зерен, 

біологічна врожайність. 

Разом з тим зазначимо, що внесення більшої дози азоту у складі 

повного мінерального добрива під передпосівну культивацію після 

непарового попередника у сприятливі за зволоженням роки забезпечувало 

формування такої кількості пагонів кущіння та вузлових коренів рослин, яка 

була на рівні пшениці по пару. До того ж підживлення азотними добривами 

посівів після стерньового попередника були більш ефективними щодо 

впливу на урожайність та якість зерна.  

За результатами трирічних досліджень встановлено, що найбільша 

врожайність у всіх сортів пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару 

формувалася за підживлення рослин аміачною селітрою локально наприкінці 

фази кущіння дозою 60 кг/га д. р. За такого варіанта удобрення приріст 

врожайності порівняно з контролем (без підживлення) становив залежно від 

сорту 0,58–0,64 т/га. Спостерігали тенденцію до підвищення врожайності і у 

варіантах, де у фазі колосіння проводили підживлення посівів карбамідом 

позакоренево, але таке підвищення було достовірним лише за умови 

обприскування рослин азотним добривом у баковій суміші з фунгіцидом 

фалькон. Найбільшу врожайність (7,23 т/га) сформував сорт Пилипівка за 

внесення аміачної селітри N60 локально наприкінці фази кущіння рослин. 

При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого приріст 

урожайності зерна, порівняно з контролем (без підживлення) у сорту 

Коханка, в середньому за три роки, становив, залежно від варіанта 

підживлення, 0,48–1,20 т/га; Місія одеська – 0,36–1,15; а Пилипівка – 0,51–

1,16 т/га. Найвищий приріст врожаю забезпечувало внесення азотного 

добрива дозою 60 кг/га по мерзлоталому ґрунту (МТҐ) та у два строки: N60 по 

МТҐ і N30 локально наприкінці фази кущіння. Урожайність сорту Коханка за 
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цих варіантів підживлення становила відповідно 5,31 та 5,46 т/га, Місія 

одеська – 4,78 та 5,03 т/га, а Пилипівка – 5,47 та 5,62 т/га. При цьому 

найбільша врожайність зерна (5,62 т/га) була сформована сортом пшениці 

озимої Пилипівка за внесення аміачної селітри N60 по МТҐ і N30 локально 

наприкінці фази кущіння рослин. 

Аналіз та узагальнення експериментальних даних показали, що 

застосування азотних добрив у весняно-літній період вегетації після обох 

попередників, як правило, сприяло підвищенню показників якості зерна, а 

саме, натури, склоподібності, вмісту білка та сирої клейковини, седиментації 

борошна. При обробці посівів пшениці озимої по чорному пару баковою 

сумішшю карбаміду з фунгіцидом фалькон сорт Коханка (за сукупністю 

показників якості, які регламентуються діючим національним стандартом на 

пшеницю ДСТУ 3768:2019) формував продовольче зерно другого класу 

якості, а в сорту Пилипівка таке зерно одержували за локального 

підживлення рослин наприкінці фази кущіння (N30–60) або N30 – позакоренево. 

У сорту Місія одеська технологічні показники зерна мали менші значення та 

у варіантах з підживленнями відповідали третьому класу. 

З’ясовано, що вищий вміст білка та клейковини в зерні сортів пшениці 

озимої після ячменю ярого отримували переважно у тих випадках, коли 

загальна доза азоту при підживленні посівів становила 60–90 кг/га. 

Найбільша кількість білкових сполук у зерні була за підживлення рослин у 

два строки: N60 – ранньою весною по мерзлоталому ґрунту і N30 – локально 

наприкінці фази кущіння. Залежно від сорту вміст білка в зерні за такого 

удобрення змінювався у межах 11,7–12,5 %, а сирої клейковини – 19,0–

23,1 %, при цьому вищі показники були у сортів Пилипівка та Коханка 

порівняно з сортом Місія одеська. 

За результатами трирічних досліджень встановлено, що при проведенні 

позакореневих азотних підживлень посівів пшениці озимої у ранні фази 

розвитку рослини менше реагували на збільшення концентрації розчину 
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карбаміду, ніж у пізні, коли обробки рослин насиченими розчинами добрива 

сприяли скороченню тривалості періоду наливу зерна та прискоренню його 

дозрівання. Підживлення у фазі кущіння забезпечували збільшення зернової 

продуктивності порівняно з контролем залежно від концентрації розчину на 

0,16–0,21 т/га. Найбільш суттєве покращання біохімічних показників зерна 

(вміст білка, клейковини, число седиментації) відбувалося за проведення 

азотних підживлень у фази розвитку рослин – колосіння та початок молочної 

стиглості зерна.  

Оцінка економічної ефективності агротехнологічних заходів 

вирощування пшениці озимої показала, що найбільший чистий дохід по 

чорному пару отримано за підживлення посівів пшениці озимої аміачною 

селітрою дозою N60 локально наприкінці фази кущіння рослин (27691–

30862 грн/га); після стерньового попередника – на варіантах досліду, де на 

фоні N60P60K30 проводили підживлення аміачною селітрою N60 по 

мерзлоталому ґрунту (МТҐ) або у два строки: N60 по МТҐ і N30 локально 

наприкінці фази кущіння рослин (16041–21347 грн/га). Кращі показники 

після обох попередників забезпечувало вирощування сорту Пилипівка, у 

якого рівень врожайності та якості зерна був серед інших сортів найвищий. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, попередники, азотні 

підживлення, врожайність, якість зерна, білок, клейковина. 

 

ANNOTATION 

 

Yerashova M. V. Agrotechnological measures of increasing yield and grain 

quality of winter wheat in the Northern Steppe of Ukraine. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in the 

specialty 06.01.09 «Plant Production» (201 – Agronomy). – State Institution 

Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, 2021. 
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The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to 

an important problem, which consists in the scientific substantiation of 

agrotechnological measures to increase winter soft wheat (Triticum aestivum L. )  

yield and grain quality in Ukraine’s  Northern Steppe zone, taking into account 

weather conditions during plants vegetation,  varieties morphobiological features, 

the use of plants nitrogen feeding in cultivation after predecessors different in  

agronomic value. 

In our times takes place expansion of winter wheat crops growing after 

conditional worse  predecessors: sunflower, stubble crops, rapeseed, sorghum for 

grain, etc. Common is non-compliance with a scientifically sound plant mineral 

nutrition system against the background of adverse weather conditions.The above 

factors lead to reduced yields; the high-quality grain share  in the total gross 

harvest is reduced to 10–20 % in some years. Therefore, the problem of grain 

quality is very acute and requires more detailed research. Under mentioned 

conditions the application of economically feasible methods for growing food 

grain with improved technological properties determines the prospects and 

research relevance of the presented dissertation topic; it has undoubted scientific 

and practical significance.  

According to the results of research on common chernozem in the Northern 

Steppe zone for the first time we: identified and scientifically substantiated agro-

technological measures to increase yield and grain quality of winter soft wheat 

varieties of different genetic origin (Kokhanka, Missiya Odeska and Pylypivka)  

grown after black fallow and spring barley; established peculiarities of growth, 

development, structure elements formation of a crop in years with contrasts in  

hydrothermal conditions; determined the economic efficiency of growing these 

varieties depending on the researched factors. 

For specific soil and climate conditions of the zone, the methods of urea 

foliar feeding for winter wheat plants have been improved. 



8 

 

 

We have further developed: scientific approaches to elucidating the reaction 

of winter soft wheat varieties with different biological properties to environmental 

factors; the optimal conditions choice and economically feasible cultivation 

methods that provide the full realization of the productive potential in plants of 

these varieties. 

The dissertation’s practical significance consists in the following: based on 

its provisions implementation we scientifically substantiated technological 

measures to increase yields and grain quality for winter soft wheat varieties 

different in their biological properties for Ukraine’s Northern Steppe zone. 

Application of spring-summer nitrogen feedings provided formation of the second-

third class quality grain with productivity after black fallow (against the 

background N30P60K 30) of 6,42–7,23 t/hectare and after spring barley (against the 

background N60P60K30) – 4,24–5,62 t/ha. The research results were tested in 

production conditions and implemented on the area of 85 hectares in the fields of 

the State Enterprise «Experimental Farm Dnipro» in Dniprovsky district of 

Dnipropetrovsk region.The farm is affiliated with the State Enterprise «Institute of 

Grain Crops of NAAS».  

It was found that within the research years the best growth and development 

of winter wheat plants in autumn and spring-summer vegetation periods occurred 

when grown after black fallow compared to spring barley predecessor. This 

difference was especially big in cases of abnormally dry autumn conditions. After 

fallow we observed formation of higher rates of assimilating surface and 

aboveground vegetative mass in plants of all varieties sown in the experiments; 

productive stems density, the 1000 grains weight and the biological yield was 

higher. 

However, it should be noted that the application of a higher nitrogen dose in 

complete mineral fertilizer composition for pre-sowing cultivation after non-fallow 

predecessor in relatively favorable years for moisture provided the formation of as 

many tillering shoots and nodular plant roots, as in after-fallow wheat. In addition, 
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nitrogen crops feeding after stubble predecessor was more effective in terms of 

impact on grain yield and quality. 

The three-year study results established that the highest yields in all winter 

wheat varieties grown after black fallow were formed by plant feeding with 

ammonium nitrate locally in the late tillering phase, dose of 60 kg/ha, active 

substance. In this feeding mode increase in yield compared with the control 

(without feeding) was, depending on variety, 0,58–0,64 t/ha. We observed the 

tendency for yields increase in cases, where during the earing phase crops foliar 

feeding with urea was carried out, but this increase was significant only if the 

plants were sprayed with nitrogen fertilizer in a tank mixture with fungicide falcon. 

The highest yield (7,23 t/ha) was formed by Pylypivka variety with the application 

of ammonium nitrate N60 locally at the end of tillering. 

When growing winter wheat after spring barley, the increase in grain yield, 

compared with the control (without feeding ) in variety Kokhanka, on average for 

three years depending on feeding option, was 0,48–1,20 t/ha; in Missiya Odeska – 

0,36 – 1,15; and in Pylypivka – 0,51–1,16 t/ha. The highest increase in yield was 

provided by the application of nitrogen fertilizer (a dose of 60 kg/ha) on freeze-

thawed soil and in two terms: spreading N60 on freeze-thawed soil and local 

application of N30 at the end of tillering. The Kokhanka variety yield under these 

feeding mode was 5,31 and 5,46 t/ha, respectively, Missiya Odeska – 4,78 and 5,03 

t/ha, and Pylypivka – 5,47 and 5,62 t/ha. The highest grain yield (5,62 t/ha) was 

formed by winter wheat variety Pylypivka with application  of ammonium nitrate 

N60 on freeze-thawed soil and local application of N30 at the end of tillering. 

Experimental data analysis and generalization showed that application of 

nitrogen fertilizers in spring-summer growing season after both predecessors, as a 

rule, facilitated improved grain quality, namely: grain nature, vitreousity, protein 

and crude gluten content, flour sedimentation. When spraying winter wheat crops 

after black fallow with a tank mixture of urea and falcon fungicide variety 

Kokhanka (according to the quality indicators set regulated by the current national 
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standard for wheat DSTU 3768: 2019) formed the second quality class food grain, 

and in Pylypivka variety such grain quality was received after feeding plants 

locally at the end of tillering phase (N30–60) or with N30 foliar feeding. In Missiya 

Odeska variety the technological grain indicators had lower values and in case of 

plant feeding they corresponded to the third class quality. 

It was established that the higher content of grain protein and gluten in 

winter wheat varieties after spring barley was obtained mostly in cases when the 

total dose of crops nitrogen feeding was 60–90 kg/ha. The largest content of 

protein compounds in grain was in case of two-step feeding: N60 – in early spring 

on permafrost and N30 – locally at the end of tillering phase. Depending on variety 

the grain protein content with such fertilizing mode varied between 11,7–12,5 %, 

and grain crude gluten content – 19,0–23,1 %; higher rates were in varieties 

Pylypivka and Kokhanka compared to variety Missiya Odeska.  

According to three-year research results it was established that with winter 

wheat crops foliar nitrogen feedings in earlier stages, plant development was less 

responsive to increased concentration of urea solution. While in late development 

stages plants treatment with saturated fertilizer solutions reduced grain filling 

duration and accelerated grain ripening. Feeding during tillering phase provided an 

increase in grain productivity compared to the control depending on the solution 

concentration by 0,16–0,21 t/ha. The most significant improvement in grain 

biochemical indicators (protein content, gluten, sedimentation rate) occurred 

during nitrogen fertilization in the stages of plant development – earing and the 

beginning of grain milk ripeness. 

Economic efficiency evaluation of agro-technological methods for winter 

wheat cultivation showed that the highest net income after black fallow was 

obtained by feeding winter wheat crops with ammonium nitrate dose N60 locally at 

the end of the tillering phase (27691–30862 UAH/ha); after the stubble predecessor 

– in the experiment variants where against the background of N60P60K30 feeding  

was carried out with ammonium nitrate N60 on permafrost or in two steps: N60 on 
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permafrost and N30 locally at the end of the tillering phase (16041–

21347 UAH/ha). The best indicators after both predecessors were provided by  

cultivation of Pylypivka variety, which had the highest yield and grain quality 

among other varieties.  

Key words: winter wheat, variety, predecessor, nitrogen fertilizing, yield, 

grain quality, economic efficiency. 
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ВСТУП 

Пшениця озима (Triticum aestivum L.) є провідною зерновою 

культурою. Для задоволення потреб харчової промисловості України та для 

забезпечення стабільних прибутків за експорту, при вирощуванні пшениці 

озимої необхідно врегульовувати процеси формування урожайності та якості 

зерна. Основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є зерно 

пшениці і його технологічні властивості у великій мірі залежать від взаємодії 

природних факторів: родючості ґрунтів, погодних умов під час вегетації. 

Разом з тим, серед складових, що впливають на одержання високоякісного 

зерна цієї культури, дуже важливе значення належить сортам і технологічним 

заходам вирощування.  

Обгрунтування вибору теми дослідження (актуальність теми). 

Україна протягом останнього часу впевнено заявляє про себе на світовому 

ринку як одна з країн, найбільших виробників та експортерів зерна пшениці. 

Завдяки науковим розробкам вітчизняних вчених В. Г. Нестерця, 

Г. П.  Жемели, І. Т. Нетіса, А. В. Черенкова, М. М. Солодушко та багатьох 

інших, вирішено ряд важливих теоретичних і практичних питань щодо 

підвищення врожайності та якості зерна пшениці озимої в умовах степової 

зони. 

Водночас, розширення посівів після умовно гірших для пшениці озимої 

попередників: соняшнику, стерньових колосових культур, ріпаку, сорго на 

зерно та ін., недотримання науково-обґрунтованої системи мінерального 

живлення рослин на тлі несприятливих погодних умов, призводять до того, 

що частка високоякісного продовольчого зерна у загальному валовому зборі 

в окремі роки знижується до 10–20 %. Тому проблема якості зерна постає 

дуже гостро і потребує докладнішого вивчення. Серед регульованих 

чинників впливу, що мають вирішальне значення для отримання зерна 

поліпшеної якості, є технологія вирощування, яка передбачає обов’язкове й 

своєчасне виконання всіх її елементів, починаючи з вибору попередника та 
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сорту, сівби в найбільш сприятливі строки з оптимальною нормою висіву, 

забезпечення рослин упродовж вегетації повною мірою елементами 

живлення. Застосування економічно доцільних заходів вирощування 

продовольчого зерна, придатного для борошномельної та хлібопекарської 

галузей, за таких умов визначає перспективність і актуальність проведених 

досліджень за темою дисертаційної роботи та має безсумнівне наукове і 

практичне значення. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались у відповідності з 

завданням 14.03.00.03.Ф «Розробити теоретичні основи систем регулювання 

якості зерна колосових культур для задоволення потреб харчової 

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

2020 рр. «Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності 

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

моделей технологій для різних сільськогосподарських зон» («Технології 

вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго») та підпрограми 

03. «Розробити теоретичні основи та енергозберігаючі технології вирощування 

зернових і зернобобових культур шляхом оптимізації механізмів адаптації сортів і 

технологічних факторів в зоні Степу» («Технології вирощування зернових 

культур в зоні Степу»). 

Мета та задачі дослідження. Мета – розробити агротехнологічні 

заходи підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої м’якої по 

чорному пару та після ячменю ярого в Північному Степу України. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні 

задачі: 

– встановити вплив сортових особливостей та умов вирощування на ріст і 

розвиток рослин; 

– з’ясувати умови підвищення ефективності застосування мінеральних 

добрив після попередників чорний пар і ячмінь ярий при вирощуванні 
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пшениці озимої з поліпшеною якістю зерна; 

– визначити закономірності формування структури врожаю сортів пшениці 

озимої залежно від умов вирощування; 

– виявити вплив досліджуваних факторів на врожайність та якість зерна 

пшениці озимої; 

– обґрунтувати економічну ефективність запропонованих елементів 

технології вирощування пшениці озимої в умовах Північного Степу. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку, формування 

врожайності та якості зерна сортів пшениці озимої м’якої залежно від 

азотних підживлень по чорному пару та після ячменю ярого.  

Предмет дослідження – агротехнологічні заходи підвищення 

урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу України. 

Методи дослідження. При проведенні експериментальної частини 

роботи для спостереження за фазами розвитку рослин, встановлення їх 

морфометричних показників, проведення обліку врожаю використовували 

польовий метод дослідження. За допомогою лабораторних дослідів 

визначали фізичні та біохімічні показники зерна. Термостатно-ваговий метод 

дослідження застосовували для з’ясування запасів вологи у ґрунті; метод 

математичної статистики – для дисперсійного та кореляційного аналізу 

одержаних експериментальних даних. Розрахунково-порівняльним методом 

проводили оцінку економічної ефективності технологічних заходів 

вирощування.  

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами 

досліджень на чорноземі звичайному в умовах Північного Степу вперше: 

виявлено і науково обґрунтовано агротехнологічні заходи підвищення 

урожайності та технологічних властивостей зерна сортів пшениці озимої 

м’якої різного генетичного походження (Коханка, Місія одеська і Пилипівка) 

за вирощування по чорному пару та після ячменю ярого; встановлено 

особливості росту, розвитку, формування елементів структури врожаю в 
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контрастні за гідротермічними умовами роки; визначено економічну 

ефективність вирощування цих сортів залежно від факторів, що 

досліджувалися.  

Для конкретних ґрунтово-кліматичних умов зони удосконалено 

прийоми позакореневого підживлення рослин пшениці озимої карбамідом. 

Набули подальшого розвитку наукові підходи до з’ясування реакції 

неоднакових за біологічними властивостями сортів пшениці озимої м’якої на 

фактори зовнішнього середовища; до вибору оптимальних умов та 

економічно доцільних прийомів вирощування заради повнішої реалізації 

продуктивного потенціалу рослин цих сортів. 

Практичне значення одержаних результатів. За підсумками 

реалізації положень дисертації науково обґрунтовано технологічні заходи 

підвищення врожайності та якості зерна різних за своїми біологічними 

властивостями сортів пшениці озимої м’якої в умовах Північного Степу. При 

вирощуванні по чорному пару проведення весняно-літніх азотних 

підживлень на фоні N30P60K30 забезпечувало, середню за три роки, 

врожайність зерна пшениці озимої до 6,42–7,23 т/га (приріст урожайності від 

підживлень становив 0,11–0,64 т/га) за другого-третього класу якості. Після 

ячменю ярого на фоні N60P60K30 у варіантах з азотними підживленнями 

урожайність була на рівні 4,24–5,62 т/га (приріст урожайності від цього 

заходу після непарового попередника становив 0,36–1,20 т/га), формувалося 

зерно другого-третього класу якості. 

Матеріали досліджень увійшли до науково-методичних та практичних 

рекомендацій з вирощування високоякісного зерна пшениці озимої, а також 

були використані при складанні зональних рекомендацій по догляду за 

посівами сільськогосподарських культур в 2016–2019 рр. Результати цих 

досліджень перевірені у виробничих умовах і впроваджені на полях 

Державного підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ ІЗК НААН 

Дніпровського району Дніпропетровської області на площі 85 га. 
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Особистий внесок. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням 

здобувачки. За її безпосередньої участі розроблена програма, визначені мета і 

задачі дослідження, проведено польові та лабораторні досліди, фенологічні 

спостереження, виміри морфометричних показників рослин, облік врожаю, 

аналіз зразків зерна на комплекс показників якості.  

Опрацьовано наукову літературу за темою дисертації, здійснено 

обґрунтування і узагальнення експериментальних даних, їх статистичну 

обробку, розраховано економічну ефективність агротехнологічних заходів 

вирощування пшениці озимої.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і матеріали 

дисертації відображено у наукових звітах лабораторії агробіологічних 

ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут зернових культур за 2016–

2019 рр., оприлюднено та висвітлено у матеріалах Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України» (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.); 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежь и инновации – 2017» (г. Горки, Могилевская обл., Республика 

Беларусь, 1–3 июня 2017 г.); Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (м. Дніпро, 25–26 

травня 2017 р.); Міжнародної науково-практичної online конференції 

молодих вчених «Науково-практичні основи формування інноваційних 

агротехнологій – новітні підходи молодих вчених» (м. Херсон, 19 травня 

2020 р.) та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль науково-

технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах» (м. Дніпро, 25 лютого 2021 р.).  

Публікації. За результатами матеріалів наукових досліджень, що 

викладені в дисертації, опубліковано 15 наукових праць, з них 4 – у наукових 
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фахових виданнях України; 1 – у науковому виданні США; 5 публікацій – у 

матеріалах науково-практичних конференцій; 4 – у методичних та науково-

практичних рекомендаціях; а також 1 стаття опублікована в інших 

періодичних виданнях.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається з анотації українською та англійською мовами, вступу, шести 

розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних 

джерел, додатків. Викладена на 165 сторінках тексту комп’ютерного набору. 

Включає 20 таблиць, 5 рисунків, 18 додатків. Список використаних джерел 

налічує 212 найменувань, з яких 32 – латиницею. 

 

  



24 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Пшениця – одна з найцінніших зернових культур у світі. Пшеницю 

можливо вирощувати на різних ґрунтах через високу її адаптивність. В 

Україні за посівною площею пшениця озима серед зернових займає перше 

місце, залишаючись головною продовольчою культурою. Якість зерна 

пшениці озимої – питання не менш важливе, ніж її урожайність, та має 

світове стратегічне значення. Поліпшення якості зерна пшениці, особливо 

його харчової цінності, є проблемою у багатьох розвинених країнах світу, в 

тому числі і в Україні [1–7]. 

 

1.1 Умови росту і розвитку рослин пшениці озимої 

 

Пошук шляхів оптимізації основних агротехнічних факторів  

вирощування високоякісного зерна інтенсивних сортів пшениці озимої із 

врахуванням максимальної реалізації їхнього біологічного потенціалу в 

межах певних ґрунтово-кліматичних умов, має важливе значення для 

сучасної агрономічної науки і практики [8]. 

Урожай пшениці озимої значною мірою залежить від погодних умов. 

Відомо, що за ґрунтово-кліматичних умов зони Степу найкраще реалізується 

потенціал врожайності пшениці озимої навіть у посушливі роки. Степова 

зона України – центр виробництва товарного зерна пшениці озимої в нашій 

державі. Характерною кліматичною особливістю даного регіону є його 

посушливість, яка обумовлюється недостатньою кількістю опадів, 

нерівномірним їх розподілом впродовж вегетації, що досить часто 

посилюється підвищеним температурним режимом [9, 10].  
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Посухи, які нерідко трапляються в зоні Степу, в окремі роки можуть 

істотно знизити урожайність пшениці. Стрес від посухи під час 

репродуктивного розвитку може різко знизити урожай зерна пшениці, але 

кількісна оцінка такого ефекту недостатньо вивчена в умовах зміни клімату. 

За дефіциту вологи під час вегетації пшениці зменшується інтенсивність 

фотосинтезу, уповільнюється нарощування біомаси рослин. Створення сортів 

пшениці, стійких до посухи під час репродуктивного розвитку, в даний час є 

великою проблемою для селекціонерів. Стійкий до посухи сорт пшениці буде 

мати важливе значення для формування високої врожайності в умовах 

кліматичних змін [11–14]. 

Основним фактором, який здатний негативно вплинути на якість 

урожаю, залишаються гідротермічні умови упродовж вегетаційного періоду і, 

особливо, в період достигання зерна та його збирання [15]. 

В умовах зони недостатнього зволоження диференціація 

агроекологічних складових під час вирощування пшениці озимої через 

гідротермічний коефіцієнт дає змогу ґрунтовніше оцінити особливості росту 

й розвитку рослин в її агроценозах. Виявлено, що незалежно від попередника 

вміст білка та клейковини в зерні істотно зростає у роки з показником ГТК за 

вегетаційний період менше 1,0 та зменшується – за ГТК більше 1,0 [16, 17].    

Ранній початок теплого періоду зумовлює раннє відновлення вегетації 

рослин [18], а дефіцит води посилює негативні наслідки потепління [19]. 

Гарантоване одержання дружних сходів забезпечується тоді, коли 

запаси продуктивної вологи не менші за 10 мм у шарі ґрунту 0–10 см, а в 

орному – 20–30 мм. Коли запасів її у посівному шарі менше ніж 5 мм, сходи 

отримати неможливо, а в разі запасів 6–8 мм сходи будуть зріджені й 

ослаблені внаслідок того, що проростання триватиме доволі довго. Існує 

пряма залежність між запасами продуктивної вологи в метровому шарі 

ґрунту на час сівби та врожайністю культури [20]. 

Вегетацію озимини можна розділити на два періоди – осінній та 

весняний. Осінній – направлений на максимальний розвиток кореневої 
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системи з помірним ростом та формуванням вегетативної маси задля 

нагромадження цукрів у клітинах рослини для кращого входження рослин в 

зиму. Весняний – швидкий вихід із зими, відновлення розвитку кореневої 

системи, максимально стрімке наростання вегетативної маси для 

накопичення в ній поживних речовин та закладки високих якісних 

характеристик зерна [21]. 

На початкових фазах розвитку рослин пшениці озимої формуються 

перші листки, вузол кущіння та додаткові корені. В цей час рослини 

виробляють та накопичують енергію, яка їм потрібна для процесу 

акліматизації до холоду та виживання взимку. Зазвичай молодій рослині 

потрібно мінімум 2–3 справжніх листки та один-два пагони, щоб сформувати 

достатній запас енергії для зимівлі. Сходи матимуть кращі шанси 

перезимувати, якщо їх вузли кущіння добре сформовані в ущільненому 

ґрунті, на півдюйма нижче його поверхні [22]. Глибина залягання вузла 

кущіння має великий вплив на розміщення коренів у ґрунті. У випадку 

мілкого залягання вузла кущіння, вузлові корені розміщуються у верхньому 

шарі ґрунту і при недостатній кількості в ньому вологи слабко розвиваються і 

знижується ступінь кущіння. Поглиблення закладання насінин за сівби 

сприяє глибшому заляганню вузла кущіння [23]. 

Для отримання високої врожайності зерна необхідно мати посів 

озимини з оптимально розвиненими рослинами в період вегетації. Так, аналіз 

зразків рослин пшениці озимої різних сортів показав, що величина листкової 

поверхні визначається як погодними умовами року, так і сортовими 

особливостями. Встановлено, що між надземною масою рослин, листковою 

поверхнею та врожайністю існує тісна залежність [24]. За рахунок високого 

коефіцієнта продуктивної кущистості та кількості продуктивних стебел на 

одиницю площі пшениця озима забезпечує найбільшу врожайність [25].  

Зниження продуктивного кущіння сортів можна компенсувати 

збільшенням в 1,5–2 рази норми висіву культури, а щоб запобігти 

надмірному загущенню рослин у рядках, одночасно поліпшити структуру 
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посіву за рахунок звуження міжрядь з 15,0 до 7,5 см [26]. 

За дослідженнями Н. Л. Ноздріної, кількість продуктивних стебел 

пшениці озимої залежить від сорту. Найбільше їх після попередників чорний 

пар і ячмінь ярий формувалося у сортів Литанівка і Розкішна. Максимальні 

число зерен у колосі та маса зерен з колосу відзначені у сортів Заможність і 

Антонівка [27]. 

Морфофізіологічний стан пшениці озимої перед входженням у зиму є 

одним з найважливіших факторів, від якого залежить продуктивність 

культури, і визначається він тривалістю осіннього періоду вегетації рослин, 

метеорологічними умовами року, строками сівби і часом появи сходів [28].  

Для формування достатньо розвиненої вторинної кореневої системи у 

рослин пшениці озимої висів культури доцільно проводити в оптимальні 

строки після кращих попередників. Розвитку вторинних коренів сприяє не 

тільки оптимальний температурний режим і достатнє вологозабезпечення, а й 

правильний розподіл мінеральних елементів упродовж осені та у весняно-

літній період, руйнування ґрунтової кірки, що сприяє достатній аерації та 

збереженню продуктивної вологи [29]. Морозостійкість найбільше 

підвищується при внесенні повного мінерального добрива [30]. 

Від того, як перезимує пшениця, залежить її продуктивність у весняно-

літній період. Рослини добре витримують низькі позитивні температури, 

проте невідповідність фази розвитку перед входженням у зиму та часті 

відлиги і значні морози без наявності снігового покриву зазвичай негативно 

впливають на посіви, а подеколи взагалі призводять до їхньої загибелі. 

Моніторинг стану озимих культур у зимовий період дає можливість 

заздалегідь визначити життєздатність посівів і спланувати заходи весняного 

догляду за ними: підживлення, обробки фунгіцидами й гербіцидами. Такі 

заходи сприяють формуванню високих врожаїв якісного зерна [31]. 

Для того, щоб визначити стан озимини в зимовий період, існує ряд 

методів: відбір монолітів, прискорений, донський, за станом конуса 

наростання, за забарвленням рослинних тканин кислим фуксином та 
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тетразолом, які відрізняються специфічними умовами їх проведення та 

різними додатковими витратами на обладнання і реактиви [32]. 

Пошкодження і загибель посівів пшениці озимої у період зимівлі 

можуть зумовлюватись різними причинами, але найчастіше такими як: низькі 

температури, льодова кірка, випирання і видування рослин, зимова посуха, 

випрівання та вимокання [33]. Причиною загибелі озимини за пізнього 

весняного відростання є подовження періоду зимового спокою і різкий 

перехід від цього стану до активної життєдіяльності в умовах інтенсивного 

нарощування позитивних температур [34–38]. 

Ранньої весни, якщо пшениця відстає у розвитку або її посіви зріджені 

й не можуть конкурувати з бур’янами, що вже ростуть, слід провести 

обробку гербіцидом, не чекаючи фази кущіння [39]. 

 

1.2 Вплив технологічних заходів вирощування на формування 

продуктивності  

 

Серед технологічних заходів вирощування пшениці озимої в умовах 

змін клімату важливе значення має попередник, обробіток ґрунту, строк 

сівби та норма висіву, сорт, захист рослин від хвороб, шкідників та бур’янів.  

Попередники. Кліматичні зміни впливають на виробництво 

сільськогосподарських культур і пшениця, як одна з основних зернових 

культур в світі, найбільше страждає від посухи. Врожайність та якість зерна 

сучасних сортів пшениці озимої значною мірою залежать не тільки від 

погодних умов впродовж усього періоду вегетації, але й від попередника та 

оптимального рівня мінерального живлення для максимального задоволення 

потреб рослин на всіх етапах органогенезу. Посуха і стрес, пов’язаний з 

нестачею поживних речовин, знижує середню врожайність на 50 % [40–42]. 

На жаль, останнім часом товаровиробники порушують науково-

обґрунтовані рекомендації з вирощуванням озимини, часто сіють її після 

недостатньо вивчених попередників, зокрема, після соняшнику і ячменю 

ярого [43]. Встановлено, що розміщення пшениці озимої після непарових 
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попередників, особливо за умови недотримання технології збирання 

попередньої культури, веде до втрат врожаю, може визвати погіршення умов 

розвитку рослин озимини в осінній період вегетації [44].  

Розміщення посівів пшениці озимої після кукурудзи на силос та сої, які 

найпізніше звільняють поле й спричиняють істотне зменшення запасів 

доступної вологи, призводить до зниження урожайності культури. Для 

повнішої реалізації генетичного потенціалу пшениці озимої, за мінімуму 

негативного впливу дефіциту вологи в ґрунті на її урожайність та якість 

зерна, потрібно ретельно підбирати попередники і сорти [45]. 

Використання на потреби ґрунту післяжнивних решток, оптимізація 

форм і строків застосування азотних добрив, формування сортового складу 

відповідного екотипу з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов регіону 

позитивно впливають на ріст урожайності пшениці озимої [46]. 

Пшеницю озиму, як досить вимогливу культуру, краще розміщувати в 

сівозміні, у першу чергу, по чистих (чорних і ранніх) парах. Чорний пар – це 

практично єдиний попередник, після якого пшениця озима має можливість 

повністю реалізувати потенційну продуктивність [47, 48]. В умовах 

Північного Степу чорний пар порівняно зі стерньовим попередником, навіть 

за мінімального удобрення посівів пшениці озимої, забезпечує вищий врожай 

зерна кращої якості. Важливо ще й те, що по чорному пару найвищий урожай 

у озимини буває не лише в посушливі та середні за зволоженням, але й у 

сприятливі за погодними умовами роки [49–58].  

Основні запаси продуктивної вологи в чорному пару, як правило, 

створюються завдяки опадам осінньо-зимового періоду. Влітку на полі 

нерідко відмічають втрату практично всієї вологи опадів та частини 

накопичених весняних запасів. Однак, незважаючи на великі втрати води в 

полі чорного пару, сумарні її запаси залишаються значними. Це сприяє 

одержанню своєчасних і дружних сходів пшениці озимої та зменшує 

ймовірність її пересіву [59].   

Літній догляд за чистим паром – невіддільний складник системи 

обробітку ґрунту, порушення якого зумовлює недобір 1,5–2,0 т/га зерна 
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пшениці озимої, а в гостро-посушливі роки унеможливлює отримання сходів. 

Навесні перевага надається заходам, що спрямовані на очищення поля від 

бур’янів, натомість влітку слід звернути увагу на запобігання надмірних 

втрат ґрунтової вологи шляхом проведення відповідних технологічних 

заходів [60].   

Істотний вплив на врожай пшениці озимої має повернення її на 

попереднє місце у сівозміні. Найкоротший період можливого повернення, за 

якого не знижується врожай, становить два роки, насичення польових 

сівозмін пшеницею озимою у підзоні достатнього зволоження – 20–30 %. За 

збільшення цієї частки до 40 % зростає урожай зерна, але може знижуватися 

врожайність наступних культур у сівозміні. За неправильної сівозміни 

культура буде вразливою до шкідників і хвороб [61, 62]. 

Обробіток ґрунту. Але не тільки попередники важливі для формування 

врожайності та якості зерна пшениці озимої. Обробіток ґрунту також дієвий 

захід, який сприяє створенню кращих умов для росту і розвитку 

сільськогосподарських культур. Для пшениці озимої пріоритетним 

обробітком ґрунту є оранка, вона забезпечує розпушення з обертанням шарів 

ґрунту, заробку пожнивних решток чи добрив на відповідну глибину, 

обмежує шкідливість бур’янів, особливо багаторічних коренепаросткових. 

Зазначимо, що лущіння – це також один з основних заходів контролю 

бур’янів. У Степу актуальне мілке (на глибину 3–4 см) лущіння верхнього 

шару ґрунту, зазвичай із залишенням пожнивних решток на поверхні [63]. 

Системи обробки ґрунту можуть впливати на ущільнення ґрунту, вміст 

вологи, температуру ґрунту і врожайність культурних рослин [64].  

Строки сівби та норми висіву. В умовах змін клімату в напрямі 

глобального потепління особливо великого значення набуває оптимізація 

строків сівби пшениці озимої. Експериментальні дані вказують на значний 

вплив строків сівби на ріст і розвиток рослин пшениці озимої та формування 

її продуктивності. Цей вплив значною мірою зумовлений зміною погодних і 

кліматичних умов, що потребує коригування технології вирощування 

культури. Зокрема, за сівби у ранні строки слід передбачати збільшення 
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витрат на засоби захисту рослин від хвороб та шкідників в осінній 

період [65].  

Однією з найбільш важливих вимог агротехніки вирощування будь-

якої сільськогосподарської культури є правильне розміщення рослин на 

площі поля. Чим менша необхідна (оптимальна) площа живлення кожної 

рослини, тим більше рослин можна на ній розмістити. Норма висіву – 

математична модель формування урожаю, яка забезпечує найкращу площу 

живлення пшениці озимої і гарантує продуктивну роботу фотосинтетичного 

апарату. Разом з цим рівень врожаю пшениці озимої великою мірою 

змінюється залежно від агрофону і меншою – від норми висіву [66]. 

Останніми роками в Україні строки сівби зміщуються у сторону пізніх. 

Водночас оптимальні кліматичні умови для сівби – у період із 20 вересня по 

5 жовтня [67]. За даними деяких вчених, в умовах північної частини Степу 

України вирощування пшениці озимої після ячменю ярого (на прикладі сорту 

Писанка) рекомендується проводити за технологією, що передбачає сівбу 

наприкінці другої декади вересня (15–19.09) з нормою висіву 5 млн шт./га 

схожих насінин [68].  

Під час порівняння норм висіву і строків сівби в умовах Південного 

Лісостепу, встановлено, що всі сорти (Богдана, Славна, Чорнява і Астарта) 

характеризувалися в роки досліджень (2012–2014 рр.) найвищою 

врожайністю за нормою висіву насіння 5,5 млн шт./га 5 жовтня [69]. 

Щодо пшениці озимої твердої, то за дослідженнями І. І. Ярчука та ін., 

проведеними в 2014–2017 рр. в умовах Північного Степу, найвища 

урожайність як на низькому, так і на високому фоні мінерального живлення 

формувалася при сівбі 17 вересня за норми висіву 4,5 млн схожих насінин/га 

– 4,04 та 4,49 т/га, разом з тим найбільшою витривалістю до несприятливих 

умов зимівлі відзначалися рослини, висіяні 24 вересня [70]. 

Багаторічні експериментальні дані свідчать про константну тенденцію 

до зміщення термінів сівби пшениці озимої в бік пізніших: порівняно зі 

строками сівби в 50-ті роки минулого століття – на 30 днів; 70-ті – 20; 80-ті – 
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15–20; 90-ті роки – на 10 днів. За посушливих умов сівбу доцільно проводити 

в сухий ґрунт наприкінці оптимальних і за дещо пізніших строків [71, 72]. 

Cтворення високопродуктивних посівів пшениці озимої з оптимальною 

структурою агроценозу, синхронним розвитком стебел значно залежить від 

строків сівби та сортових особливостей культури [73]. Культури суцільного 

способу сівби (пшениця озима, ячмінь ярий) відрізняються від просапних за 

рахунок гальмування швидкості крапель дощу біологічною масою 

агроценозу, рівномірного розпорошування стоку на поверхні поля та 

зчеплення ґрунту кореневою системою в добре структуровану масу [74]. 

Занадто ранній висів призводить до надмірного кущіння пшениці озимої, 

занадто пізня сівба також негативно впливає на ростові процеси [75]. 

Строки сівби в значній мірі впливають на час з’явлення і дружність 

сходів, подальший ріст і розвиток рослин, а отже, й величину врожаю. Тільки 

при сівбі в оптимальні строки вони можуть повністю використовувати всі 

необхідні фактори для свого функціонування [76]. 

Висівати слід на однакову глибину на тверде посівне ложе [77]. 

Сошник, вибраний для сівби, має відповідати таким вимогам: формувати 

очищену від рослинних решток посівну борозну і вкладати насіння у вологий 

ґрунт та прикривати його достатньою кількістю ґрунту, забезпечуючи 

надійний контакт [78]. Запізнення з сівбою погіршує розвиток культурних 

рослин, і навпаки, зумовлює кращий ріст і розмноження бур’янів. Затримка 

строку сівби може мати сильний вплив на фенологію пшениці озимої і, як 

наслідок, призвести до зменшення врожайності [79]. 

Строки сівби суттєво впливають на розвиток рослин, рівень зернової 

продуктивності та якість зерна пшениці озимої [80]. У період сівби пшениці 

озимої досить часто складаються несприятливі агрокліматичні умови, що, в 

першу чергу, пов’язано з дефіцитом вологи, тому отримання повноцінних і 

сильних сходів – дуже важливе й складне завдання для виробників [81].  

Сорти. В технології вирощування всіх без винятку 

сільськогосподарських культур дуже велике значення має якість посівного 

матеріалу. Стандартом встановлюється перелік обов’язкових показників 
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сортових і посівних якостей для кожної культури. Наприклад, для озимих 

культур може додаватися ще життєздатність в разі періоду післязбирального 

дозрівання. Обов’язковими є показники фізичної і сортової чистоти, 

вологості, схожості, ураженості хворобами, шкідниками, вміст карантинних 

та шкідливих організмів [82]. 

Що стосується сучасних сортів пшениці озимої, то вони 

високопродуктивні, але не досить стійкі до несприятливих погодних умов, до 

низького рівня живлення під час вегетації. Недостатньо розвинена коренева 

система (бо селекція була спрямована переважно на «колос», рівень урожаю) 

ставить рослини в тісну залежність від вологозабезпеченості й рівня 

живлення. Правильно підібрані районовані сорти забезпечують приріст 

урожаю з 0,2–0,3 до 0,8–1,0 т/га. Сорти пшениці озимої за ступенем 

інтенсивності і реакції на умови вирощування поділяють на три типи: 

високоінтенсивні, інтенсивні, напівінтенсивні. Високоінтенсивні сорти 

мають генетичний потенціал продуктивності понад 10 т/га зерна, вони 

переважно напівкарликові або короткостеблові, з високою стійкістю до 

вилягання. Інтенсивні можуть сформувати до 9–10 т/га зерна, їхня стійкість 

до вилягання дещо нижча, вони мають добрі адаптивні властивості, менше 

реагують на попередники. У сортів напівінтенсивного типу потенціал 

продуктивності становить близько 7–8 т/га, вони мають кращі адаптивні 

властивості, морозо-, зимо-, посухостійкі, відзначаються більшою 

кущистістю, менше реагують на попередники і строки сівби [83].  

У всьому світі простежується перехід від екстенсивних до 

високоінтенсивних технологій землеробства. Сорт напівінтенсивного типу 

нового покоління Пилипівка за показниками врожайності досягає рівня 

інтенсивного та універсального сорту, зберігши притаманний йому високий 

рівень морозо-, зимо- та посухостійкості [84]. Основним принципом для 

визначення пристосованості сорту до даних умов може бути нормальний ріст 

і розвиток рослин, що забезпечуватиме отримання високих урожаїв за 

роками [85]. 
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Вирощування сортів різного типу розвитку, ступеня інтенсивності, 

генетично і біологічно різнорідних, дає змогу більш ефективно 

використовувати агрокліматичний потенціал кожної зони, кожного поля, і в 

кінцевому випадку, збільшити врожайність, стабілізувати валовий збір 

зерна [86]. 

Районовані на Україні сорти пшениці озимої повинні бути досить 

морозостійкими, стійкими до випрівання, вимокання. Загибель посівів у 

зимово-весняний період відбувається, в основному, з двох причин: 

несприятливих умов середовища і недостатньої зимостійкості рослин [9]. 

За добору сортового складу пшениці озимої основну увагу потрібно 

приділяти не лише врожайному, а й адаптивному потенціалу сучасних сортів. 

За дослідженнями М. М. Солодушко сорти іноземної селекції поступаються 

за врожайністю кращим сортам вітчизняної і характеризуються нижчою 

зимо- та посухостійкістю. В окремі роки значної шкоди для майбутнього 

врожаю пшениці озимої може завдати генетична схильність деяких сортів до 

вилягання, яка здатна проявитися на фоні надмірного забезпечення посівів 

азотом, після інтенсивних дощів зливового характеру, які супроводжуються 

шквальними вітрами [87].  

Захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників. Одним із головних 

заходів догляду за посівами пшениці озимої є боротьба за допомогою 

хімічних засобів з бур’янами. Ефективний захист проти бур’янів має бути 

інтегрованим, основними складовими такого захисту є обґрунтована 

сівозміна, якісний обробіток ґрунту, підготовка насіння, оптимальні строки 

сівби, застосування гербіцидів [88–91].  

Значне зменшення врожайності та погіршення якості зерна пшениці 

озимої в степовій зоні буває внаслідок пошкодження шкідниками. 

Шкідливий ентомокомплекс на зернових колосових культурах налічує більш 

як півсотні видів комах-фітофагів із 21 біологічної родини. З-поміж них в 

агроценозах України найчастіше зустрічаються наступні шкідники: злакові 

попелиці, цикадки, хлібні клопи, пшеничний трипс, хлібний турун, хлібні 

жуки, хлібні блішки, п’явиці, хлібні трачі, звичайна зернова совка, злакові 
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мухи [92–96]. При розробленні заходів захисту пшениці озимої слід 

враховувати підбір стійких сортів до фітофагів з наступним застосуванням 

правильних сівозмін, протруйників і мікроелементів, а також моделей 

прогнозу розмноження найбільш поширених шкідників [97].  

За дослідженнями вчених, бур’яни, хвороби і шкідники негативно 

впливають, насамперед, на врожай пшениці озимої, але також і на якість 

зерна. Вміст білка в зерні і клейковині в борошні у багатьох випадках не 

зменшується, але якість клейковини істотно погіршується [98].  

В умовах Степу України пшениця озима уражується багатьма 

хворобами, серед яких кореневі гнилі посідають провідне місце за 

поширеністю та шкідливістю. Вони уражують корені, прикореневу частину 

стебла, підземне міжвузля, вузол кущіння та посилюють негативну дію на 

врожай і якість зерна інших факторів, зокрема, посухи і шкідників [99]. 

Серед грибних хвороб слід виділити найбільш поширені: піренефороз, 

борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колосу, жовта іржа та 

кореневі гнилі [100–102]. Високі відносна вологість і температура повітря в 

період достигання зерна сприяють також розвитку альтернаріозу [103]. 

Боротьба з хворобами пшениці є особливо складною через відсутність 

надійних стійких сортів і ефективних системних фунгіцидів. Найбільш 

ефективні заходи боротьби з хворобами: протравлювання насіння; заходи, які 

прискорюють дозрівання рослин; боротьба хімічними препаратами; 

агротехнічні заходи (оранка, удобрення, сівозміна) [104–107]. 

 

1.3 Роль мінеральних добрив у підвищенні врожайності та якості 

зерна   

 

Серед зернових колосових культур пшениця озима найвибагливіша до 

забезпечення мінеральними речовинами. Для формування врожаю 4–5 т/га 

необхідно близько 140 кг азоту, 50 кг фосфору і 120 кг калію [108]. Добрива є 

одним із найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення 

урожайності пшениці і поліпшення якості зерна. За вегетацію вона проходить 
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12  етапів органогенезу, кожен з яких характеризується відповідними 

вимогами до умов мінерального живлення. Найбільше рослини поглинають 

азот в період активного росту – з моменту проростання насіння до 

формування перших квіток. Фосфор необхідний рослинам під час 

проростання. У період підготовки рослин до зими важливу роль відіграє 

калій. На удобреному фоні у пшениці формуються добре розвинена коренева 

система, оптимальна листкова поверхня, підвищується морозо- та 

зимостійкість, знижується транспірація [109–111].  

Основною метою агрохімічного обґрунтування врожаю 

сільськогосподарських культур є визначення необхідних доз органічних та 

мінеральних добрив [112]. Як органічне добриво одночасно з класичною 

системою удобрення можна використовувати побічну продукцію, при цьому 

норми мінерального удобрення зменшуються, що позначається і на 

собівартості кінцевої продукції [113]. Застосування фосфорних добрив у 

системі мінерального живлення пшениці озимої сприяє одержанню високих 

урожаїв зерна, навіть на фоні органо-мінеральної системи удобрення в 

сівозміні [114].  

Припосівне внесення добрив – це важливий захід у системі удобрення 

пшениці озимої, оскільки сприяє забезпеченню рослин елементами 

живлення, особливо фосфором на початку розвитку [115]. У живленні 

пшениці озимої є два критичних періоди: перший – восени, відносно 

фосфору, другий – ранньою весною, відносно азоту. Для нормального росту, 

розвитку і перезимівлі з осені пшениця повинна одержувати помірне азотне і 

підвищене фосфорно-калійне живлення [116].  

Азот – один з основних елементів, необхідних для живлення рослин 

пшениці озимої. Нестача азоту найчастіше є лімітуючим фактором, який 

впливає на ріст врожаю. За умови включення до складу основного 

мінерального добрива азоту густота стояння і висота рослин, їхня загальна 

кущистість, надземна вегетативна маса та фотосинтетична поверхня 
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збільшується і набуває найвищих значень у варіантах з дозою азоту 60–90 кг 

діючої речовини на 1 га [117]. 

Надлишок азоту призводить до зменшення накопичення вуглеводів, 

переростання, у подальшому – до вилягання, зниження стійкості проти 

хвороб, погіршує умови перезимівлі. Нестача азоту в ґрунті проявляється у 

тому, що листки у пшениці жовтіють і відмирають [118–120]. За 

рекомендаціями вчених першу третину потрібної дози азоту вносять під час 

сівби або перед нею, іншу – перед критичною фазою росту культури, треба 

уникати внесення великих доз азоту восени або під час сівби [121]. 

Озимі культури рано навесні зазнають азотного голодування у зв’язку 

із сповільненням нітрифікації, обумовленої низькою температурою [122]. 

Тому вони, в тому числі і пшениця озима, добре реагують на ранньовесняне 

поверхневе і прикореневе підживлення та літнє позакореневе – у період 

вегетації рослин, особливо на неудобреному фоні. Рано навесні поверхневе 

підживлення проводять аміачною селітрою, орієнтовні дози азоту для 

підживлення становлять 30–45 кг/га [123]. 

Встановлено, що у посушливих умовах Південного Степу перенесення 

50 % дози мінерального азоту у підживлення при кущенні рослин навесні не 

має достовірної переваги перед основним внесенням всієї норми у складі 

повного мінерального добрива. Проте прирости урожаю пшениці озимої 

після гороху і кукурудзи молочно-воскової стиглості були вищими 

відповідно на 2,1 та 1,4 % [124].  

Зростання посушливості клімату останніми роками знижує 

ефективність мінеральних добрив [125]. Негативний вплив погодних умов 

весняно-літної вегетації пшениці озимої м’якої можливо зменшити 

агротехнічним шляхом, а саме проведенням ранньовесняного кореневого 

підживлення посівів і застосуванням позакореневого підживлення рослин у 

фазу весняного кущіння на фоні основного внесення добрив [126]. Зниження 

окремих показників якості зерна з підвищенням продуктивності свідчить про 

недостатній уміст сполук азоту у вегетативній масі рослин [127]. 
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Дієвим агрохімічним методом посилення адаптації рослин до 

несприятливих погодних умов є регулювання живлення рослин через підбір 

форм азоту відповідно до строків підживлення [128]. Найчастіше 

застосовуються добрива, які містять азот в нітратній, аміачній чи амідній 

формі [129].  

За підживлення посівів озимих зернових по мерзлоталому ґрунту 

віддають перевагу аміачній селітрі [130]. Аміачна селітра (нітрат амонію) 

містить близько 34 % азоту; її отримують нейтралізацією 50–60 % азотної 

кислоти газоподібним аміаком. Аміачна селітра швидко і повністю 

розчиняється ґрунтовою вологою, вступаючи в реакцію з ґрунтовим 

поглинаючим комплексом [131]. Для пшениці, що вирощується не по пару і 

без добрив ранньовесняне підживлення азотом по таломерзлому ґрунту 

дозою 35 кг/га є обов’язковим заходом, який збільшує урожайність у 

середньому на 0,4–0,5 т/га і вміст білка в зерні – на 1–1,3 % [132]. За даними 

ДУ Інститут зернових культур внесення в господарствах степової зони 

азотних добрив по мерзло-талому ґрунту особливо ефективним є для слабких 

посівів [133]. Підживлення пшениці по таломерзлому ґрунту аміачною 

селітрою підвищує врожайність зерна на 0,8–1,2 т/га [134]. 

За раннього відновлення вегетації зріджені, слабко- та середньо- 

розвинуті посіви необхідно підживити якомога раніше по мерзлоталому 

ґрунту дозою азоту 25–30 кг/га діючої речовини, це буде стимулювати 

додаткове весняне кущіння та підвищення загальної щільності стеблостою; 

розвинуті та перерослі посіви підживити N25–30 прикореневим способом 

(сівалками) у середині фази весняного кущіння [135]. Коли відновлення 

вегетації є пізнішим, азотні підживлення є обов’зковими та мають більше 

значення, ніж за ранньої весни [136]. 

Азот, який потрапляє в рослину, в першу чергу витрачається на 

формування ферментативних, структурних білків, на утворення вегетативних 

і генеративних органів [137]. Цей елемент живлення надходить в рослини з 

перших днів їх вегетації й інтенсивно засвоюється до фази молочної 
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стиглості зерна. Внесення азоту під час колосіння підвищує продуктивність 

цвітіння, збільшує число зернин у колосі, а також значно підвищує вміст 

білка та клейковини в зерні, поліпшуючи цим його хлібопекарські 

якості  [138]. 

Критичним періодом для озимих зернових по забезпеченню азотом є IV 

− початок V етапу органогенезу (перехід від кущіння до виходу у трубку –

поява І-го надземного вузла). У цей період припиняється утворення пагонів, 

відбувається диференціація основи колоса, азот сприяє виживанню 

колосоносних стебел і рослини його використовують найінтенсивніше 

(40−50 % від розрахункової норми). Підживлення у цей час найбільше 

впливає на врожай зерна [139].  

За внесення азотних добрив підвищувалася якість зерна пшениці 

озимої на чорноземах Лісостепу і Степу, а саме, вміст клейковини 

збільшувався до 29,0 % на чорноземі опідзоленому, та до 32,6 % – на 

чорноземі південному, склоподібність зерна на ґрунтах Степу підвищувалася 

до 91–93 % [140].  

Кращою формою добрив для позакореневого підживлення є карбамід. 

Карбамід – добриво, що легко розчиняється у воді, у більшості випадків не 

викликає опіків рослин. Досліди показують, що із зростанням дози карбаміду 

збільшується вміст білка і клейковині в зерні. Найкращими дозами у всі 

строки підживлення є 30–40 кг/га за д. р. У більшості випадків найістотніше 

збільшення білковості зерна відбувається від позакореневого підживлення в 

період колосіння – початок молочної стиглості зерна упродовж 10 діб. Таким 

чином, за раціонального використання позакореневого підживлення 

мінеральними добривами можливо отримувати зерно на рівні сильного [141].  

Позакореневе підживлення 20 % розчином карбаміду, в середньому за 

3 роки досліджень, сприяло підвищенню врожайності зерна пшениці озимої 

на 0,3 т/га, або на 7 % [142]. Це добриво використовується хліборобами як 

джерело азоту для вирощування рослин [143]. Високий фон мінерального 

живлення й позакоренева обробка карбамідом позитивно впливали на 
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функціонування фотосинтетичного апарату, продуктивність і якість 

зерна [144]. 

Одне з головних переваг позакореневого підживлення полягає в тому, 

що воно збільшує білковість зерна при формуванні найвищого врожаю. 

Дослідження показують, що оптимальні дози карбаміду залежать від строків 

обприскування. Під час утворення двох-трьох міжвузлів найбільший вміст 

білка і клейковини в зерні протягом більшості років вирощування 

одержували при обприскуванні рослин карбамідом з розрахунку 45 кг/га 

азоту, під час колосіння – 30–45 і на початку молочного стану зерна – 15–

30 кг/га. Але залежно від умов погоди і впливу інших факторів величина 

оптимальних доз карбаміду змінюється, що зумовлено також кількістю 

вегетативної маси пшениці озимої. У роки, коли на час підживлення 

сформувалась велика вегетативна маса, ефективнішими будуть порівняно 

високі дози азоту. При слабкому її розвитку оптимальна доза буває близькою 

до 15 кг/га [145–147]. 

Позакореневе підживлення слід розглядати як доповнення до системи 

ґрунтового живлення, а не як його можливу заміну [148]. Такі підживлення 

через листки на врожаї мало позначаються. Особливо інтенсивно пшениця 

потребує елементи живлення під час виходу в трубку і колосіння [110]. Чим 

раніше проводиться ранньовесняне підживлення, тим більшими є сподівання 

на підвищення урожайності, а чим пізніше – тим більш ймовірне поліпшення 

показників якості зерна [149, 150]. 

За деякими дослідженнями при проведенні цього агротехнічного 

заходу для більш молодих рослин пропонується зменшувати концентрацію 

розчину карбаміду, а по мірі старіння, навпаки, можна працювати з більш 

насиченими розчинами [151]. Але за результатами інших авторів, у ранні 

фази розвитку рослини пшениці озимої більш стійкі до підвищення 

концентрації розчину азотного добрива, а в такі фази – як колосіння та 

початок молочної стиглості зерна слід більш обережно підходити до 

проведення цього заходу, тому що у цей період розвитку пшениця озима 
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зазнає більшого стресу від обприскування та можуть спостерігатися суттєві 

опіки листків, це негативно позначається на врожайності культури [152].  

Максимальна концентрація водного розчину карбаміду для 

позакореневого (листкового) внесення має становити у фази розвитку: 

початок кущіння – 18–20 %; кінець кущіння – 16–18 %; початок виходу в 

трубку – 10–12 %; кінець виходу в трубку – 6–8 %; колосіння 5–6 %; молочна 

стиглість – 4–5 % [133]. 

За правильно проведеного позакореневого підживлення підвищується 

продуктивність пшениці озимої, поліпшуються показники якості зерна [153, 

154]. Разом з тим є дані, що проведення такого заходу в період колосіння і на 

початку молочної стиглості зерна незначно позначається на врожаї або 

зовсім не впливає на нього. Це пояснюється тим, що до періоду колосіння усі 

елементи структури врожайності вже сформовані і збільшується тільки маса 

1000 зерен [144]. Однак, підживлення азотними добривами у фазі колосіння 

добре впливає на якість зерна. За обприскування посівів 5 % розчином 

карбаміду підвищувалася склоподібність, вміст сирої клейковини та сила 

борошна [155]. Ефективність підживлення у пізніші строки (тістоподібна, 

воскова стиглість), порівняно з більш ранніми, знижується внаслідок 

припинення надходження запасних речовин у зерно у ці фази і поглинутий 

листками азот не встигає транспортуватися до нього [152].  

Виявлена ефективність позакореневвих підживлень у фазі виходу в 

трубку (до прапорцевого листка включно) баковою сумішшю карбаміду і 

мікродобрив. З’ясовано, що позакореневе підживлення азотними добривами 

та їх поєднання з хелатними формами мікроелементів дає змогу отримати 

надбавки зерна пшениці озимої (у середньому на 10 %) і підвищити вміст 

білка в зерні на 0,7–1,4 %, а клейковини в борошні – до 3,5–4,0 % [156].  

Проведення позакореневого підживлення у фазі цвітіння недоцільне, 

оскільки в цей час у рослин пшениці озимої відбуваються найважливіші 

біологічні процеси – цвітіння та запліднення. Внесення у цей час розчинів з 

досить агресивними хімічними речовинами небажане і навіть шкідливе [157]. 



42 

 

 

Встановлено, що за зниженого рівня мінерального живлення коефіцієнт 

реутилізації азоту із вегетативних органів рослин пшениці озимої в зерно 

менший. Разом з тим слід зазначити, що за високого рівня мінерального 

живлення рослини пшениці озимої краще використовують резервний азот 

стебла. Якщо у фазі цвітіння найвищий вміст азоту фіксується в листках 

рослин пшениці озимої, то за повної стиглості головна його частка 

зосереджена в зерні у вигляді запасних білків. Нестача азоту за низького 

рівня мінерального живлення призводить до зниження його вмісту в 

зерні [158].  

Разом з тим мінеральна система удобрення та інтенсивний захист 

рослин можуть бути причиною нагромадження потенційно небезпечних 

шкідливих речовин у верхніх горизонтах ґрунту [159]. Тому використання 

екологічно безпечних систем удобрення в полі пшениці озимої забезпечує 

оптимальний режим нітрифікаційних процесів у ґрунті та сприяє 

підвищенню вмісту лабільних органічних речовин [160]. 

 

1.4 Формування структури врожаю пшениці озимої 

 

Продуктивність рослин пшениці озимої найбільше залежить від двох 

елементів структури врожаю: густоти продуктивного стеблостою та маси 

зерна з одного колоса. Згідно з вимогами інтенсивної технології, на 1 м
2
 має 

бути орієнтовно 600 колосів. Підживлення на III–IV етапах органогенезу 

посилює формування елементів продуктивності колоса, сприяє закладанню 

та зберіганню колосків [161]. Кількість зерен у колосі залежить від числа 

квіток та їх редукції. Закладання квіткових горбочків розпочинається на V 

етапі органогенезу [162–164]. У пшениці озимої середнє число колосків у 

колосі знаходиться в межах 16–22 шт. Це сортова ознака, вплив на яку 

можуть надавати як умови зростання, так і агротехнічні заходи [165].   

Елементи структури врожаю перебувають у складній кореляційній 

залежності як між собою, так і з врожайністю зерна. Для сортів  пшениці 
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озимої м’якої інтенсивного типу визначальний фактор отримання високих 

врожаїв – густота продуктивного стеблостою, число зерен з рослини і колоса, 

а також маса зерна з колоса і рослини. У сприятливих умовах вегетації 

підвищена продуктивність колоса (число зерен і маса зерна з колоса) 

реалізується при наявності 600–700 шт. продуктивних стебел на 1 м
2 

[166]. 

Температура та кількість опадів після цвітіння і зав’язування насіння, умови 

дозрівання, наявність поживних речовин, додаткове внесення азоту – усе це 

впливає як на врожайність, так і на якість зерна [167].  

Основну кількість поживних речовин озимина використовує в період 

кущіння – колосіння, коли формується колос. Дефіцит азоту в цей період 

призводить до утворення недостатньо розвинутого колоса з невеликою 

кількістю колосків, що містять щупле зерно [168].  

В умовах Північного Степу найбільш раціональною дозою для 

локального підживлення рослин пшениці озимої різних сортів була доза N30, 

що сприяло ефективному поліпшенню показників структури врожаю [169]. 

Тривалість перебування рослин пшениці озимої у стані кущіння – початку 

трубкування в середньому становить 20 і більше діб. Початок виходу в 

трубку – це критичний період для озимих із забезпечення вологою і 

живлення, від чого залежить кількість зернин у колосі [170]. Виявлена 

перевага у формуванні продуктивності колоса різних сортів пшениці озимої 

при їх розміщені по чорному пару порівняно з вирощуванням після ячменю 

ярого [171]. 

Під впливом мінеральних добрив зростає як загальна кількість стебел, 

так і продуктивних. Важлива роль у ефективному використанні добрив 

належить сорту [172]. Сорти та фон живлення є потужними факторами, які 

сприяють підвищенню врожайності зерна пшениці озимої. На структурні 

показники, що забезпечують формування врожаю, основні показники якості, 

зокрема вміст клейковини і білка, істотно впливають усі фактори: режими 

живлення, біологічні особливості сорту та погодні умови [173]. 
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Формування колоса пшениці озимої відбувається навесні в період 

відновлення весняної вегетації – виходу в трубку. Маса зерна з одного колоса 

є похідним від кількості зерен в колосі і маси 1000 зерен. Виявлено, що 

весняна посуха спричиняє зменшення довжини колоса і кількості колосків у 

колосі, літня посуха – найбільш згубно впливає на формування маси 1000 

зерен та маси зерна одного колоса [174].  

Розмір зерна – важлива складова врожаю пшениці. Основними 

елементами структури врожаю пшениці, є кількість продуктивних стебел на 

одиниці площі, кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен [175]. 

 

1.5 Збирання врожаю та якість зерна  

 

У період достигання зерна вирізняють воскову і тверду фази стиглості. 

У фазу воскової стиглості ендосперм стає воскоподібним, пружним, 

оболонки набувають жовтого кольору. Фаза триває 3–6 діб. У фазу твердої 

стиглості зернівка твердне й зменшується за об’ємом, тому в деяких сортів 

вона легко випадає з колоса. Ендосперм стає твердим, борошнистим або 

склоподібним, оболонка – щільною. Забарвлення – типове для даного виду і 

сорту. Фаза триває 3–5 діб, далі починається повільний процес втрати 

речовин [176]. 

Урожай пшениці є складною, полігенною та генетичною ознакою, з 

безліччю генів, що вносять вклад у потенціал та реалізацію врожайності, 

коли урожай піддається впливу певних абіотичних і біотичних стресів. На 

нього впливає ефективність, з якою рослини пшениці збирають енергію 

сонячного світла за допомогою фотосинтезу, і те, скільки сахарози, 

отриманої в результаті фотосинтезу, транспортується з листків у зерно [177]. 

За деякими дослідженнями, врожайність має позитивний зв’язок з 

масою зерна з колоса (r = 0,7), а негативний – з висотою рослин (r = -0,54). 

Також кількість зерен з колоса позитивно корелює з довжиною колоса і його 

масою (r = 0,38 і r = 0,89 відповідно) [178]. 
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Успішність вирощування зернових культур значною мірою зумовлена 

мінімалізацією втрат при збиранні врожаю. Для запобігання втрат жнива 

повинні починатися негайно з настанням повної стиглості зерна, проводитись 

ритмічно і швидко. Після збирання зернова маса має підвищену вологість і 

засміченість, низьку сипучість і скважистість, що викликаює загрозу 

самозігрівання [179, 180]. 

Якість зерна пшениці озимої є інтегральною ознакою, яка визначається 

групою технологічних, борошномельних і хлібопекарських показників 

залежно від напряму використання врожаю. До основних чинників, які 

впливають на якість зерна, належать погодно-кліматичні й техніко-

технологічні умови вирощування, збирання, обробка та зберігання 

зерна [181]. Основне значення мають такі показники як натура, маса 1000 

зерен, вміст білка, клейковини в зерні та склоподібність [182]. Одним з 

головних показників зерна є хлібопекарські властивості або випічка 

хліба  [183].  

Борошно традиційно хлібопекарських твердозерних (hard) сортів 

пшениці мало придатне для одержання якісних кондитерських виробів. В 

останні роки в Україні приділяється увага до створення сортів пшениці 

озимої м’якої кондитерського напрямку використання. Борошно таких сортів 

пухкіше за борошно хлібопекарської пшениці й має нижчу питому вагу [184]. 

Білок пшениці є основним показником якості зерна в системі 

міжнародних стандартів. Кількість білка визначає енергетичні та поживні 

властивості зерна, що важливо як для виробництва харчових продуктів, так і 

для тваринництва. Вміст білка в зерні пшениці озимої змінюється в широких 

межах – від 7–8 до 19–20 %, в Україні білковість зерна переважно становить 

10–14 % [185]. 

Білок пшениці складається з чотирьох фракцій: альбуміни, глобуліни, 

гліадини та глютаміни. З гліадинів і глютенінів утворюється білкова 

речовина – клейковина. Вміст білка в зерні є складною полігенно 
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детермінованою ознакою, значною мірою залежною від агрокліматичних 

умов вирощування і, як наслідок, складноконтрольованою і керованою в 

процесі селекції [186]. 

Великий вплив на склад білка в зерні пшениці озимої мають умови 

вирощування: попередники, ступінь забур’яненості полів, строки і способи 

збирання врожаю [187, 188]. Основною причиною частого зниження вмісту 

білка в зерні при підвищенні врожайності є, перш за все, нестача доступного 

азоту в ґрунті, особливо в період формування і наливу зерна, при високій 

потребі рослин в ньому [189].  

Азотні підживлення після фази колосіння сприяють підвищенню 

білковості зерна пшениці. Налив зерна відбувається, головним чином, за 

рахунок накопичення азоту у вегетативних органах, в першу чергу, в листках, 

потім – в стеблах, колосових оболонках і коренях [190]. 

Прогнозування врожайності і якості сільськогосподарських культур – 

важлива складова успішного впровадження точного землеробства. На 

найближчу перспективу очікується тенденція до зростання вмісту білка в 

зерні пшениці озимої за рахунок раціонального використання поживних 

речовин ґрунту [191].   

Вміст протеїну в товарному зерні змінюється в межах 8–15 %. Серед 

комерційних класів пшениці найвищий вміст протеїну в зерні твердих і 

твердозерних (hard) ярих сортів, тоді як в м’якозерних червоно- і білозерних 

(soft) озимих він нижчий [192]. 

Клейковина – це комплекс білкових речовин, які здатні під час 

набухання у воді утворювати зв’язну еластичну масу. В зерні сильних 

пшениць міститься сирої клейковини не менше 28 % [193]. Сила клейковини 

пшениці м’якої змінюється від помірно слабкої до помірно сильної [194, 

195].  Якість сирої клейковини характеризується її пружністю і визначається 

на приладі ВДК-1. Залежно від пружності і розтяжності клейковину 

розділяють на 3 групи: I – клейковина з доброю пружністю і довгою або 
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середньою розтяжністю; II – клейковина з доброю пружністю і коротка по 

розтяжності, а також із задовільною пружністю і короткою, середньою і 

довгою розтяжністю; III – клейковина зі слабкою пружністю, пливуча, 

незв’язна [195–198]. Склад клейковини в борошні м’якої і твердої пшениці 

практично однаковий, але якість різна. Клейковина твердої пшениці має 

велику пружність і слабку розтяжність [199].  

Прийнято вважати: чим вищий вміст білка в зерні, тим краща його 

біологічна цінність. Однак, зростання кількості білка пшениці, який 

позитивно впливає на хлібопекарську якість борошна, не поліпшує харчову 

цінність білків збіжжя. Швидше, навпаки. З підвищенням вмісту білка в 

сучасних сортах зростає і частка клейковинних білків (гліадинів, 

глютенінів) [200]. 

Клейковина в зерні фази молочної стиглості за властивостями різко 

відрізняється від клейковини зрілого зерна. Клейковина незрілого зерна 

малозв’язна, короткорвуча. Хлібопекарські властивості пшениці тісно 

пов’язані як з якістю, так і з кількістю клейковини. Такі дефекти зерна, як 

наявність пророслих, недозрілих, пошкоджених клопом-черепашкою зерен 

негативно позначається на якості клейковини і хлібопекарських властивостях 

борошна [201, 202]. 

При вирощуванні пшениці озимої часто проявляється зворотний 

зв’язок «урожай-білок». У посушливі роки за низької врожайності зерно 

містить більше білка і клейковини. І, навпаки, висока вологість є головною 

причиною, яка призводить до зниження білковості зерна. Разом з тим, 

зменшення білковості зерна при покращенні водозабезпечення рослин 

проявляється тоді, коли збільшення врожаю не супроводжується посиленням 

азотного живлення, наприклад, при зрошенні без внесення добрив або за 

внесення невеликих доз добрив, котрих вистачає тільки на збільшення 

врожаю вегетативної маси і зерна, що призводить до так званого «ростового 

розбавлення». Збір білка з одиниці площі визначається кількістю доступного 



48 

 

 

азоту ґрунту, чим більшу врожайність має сорт, тим у більшій мірі 

«розбавляється» його білок [188, 199, 201, 203–207].  

Висновки до розділу 1 

1. Аналізуючи результати досліджень вітчизняних та закордонних 

вчених, слід зазначити, що ріст, розвиток рослин пшениці озимої, 

формування елементів структури врожаю визначається біологічними і 

морфологічними особливостями сортів, їх адаптивним потенціалом до умов 

вирощування, реакцією на погодні умови, і в тому числі, в контексті 

кліматичних змін, які посилилися в останні десятиліття.  

2. Визначено, що формування врожайності та якості зерна пшениці 

озимої в усіх природних зонах України на різноманітних ґрунтах значною 

мірою залежить від технологічних заходів вирощування, а саме: 

попередників, способу обробітку ґрунту, строків сівби та норм висіву 

насіння, захисту посівів від бур’янів, хвороб та шкідників, правильно 

організованого збирання зерна. 

3. Виявлено, що одним з найголовніших чинників, який безпосередньо 

впливає на рівень врожайності та якісні характеристики зерна, що 

зумовлюють його продовольчу цінність, є мінеральні добрива, застосовані у 

передпосівний обробіток ґрунту та в підживлення. Особливе місце тут 

належить азотним добривам, які вносять у різні фази розвитку рослин 

пшениці озимої різними способами, у тому числі і позакоренево. 

4. Огляд літературних джерел дозволив виявити великий обсяг даних 

по окресленому питанню, а також те, що вчені по-різному оцінюють одну й 

ту ж проблему. Це пояснюється тим, що дослідження проводились не в 

однакові роки, на різних ґрунтах та у різних природно-кліматичних зонах. 

Тому проведення наших досліджень у певних умовах, з використаннях нових 

сортів пшениці озимої та елементів сучасних агробіологічних технологій, є 

важливою складовою у виявленні залежності між результатами вчених 

минулих років і теперішніх, за допомогою аналізу літературних джерел 

встановлено мету та задачі дослідження, актуальність обраної теми. 

За темою дисертації автором надруковано 15 наукових праць 

(додаток Р).  
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови дослідження 

 

Дослідження проводили на дослідному полі ДП «Дослідне 

господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН України, яке 

знаходиться в Дніпровському районі Дніпропетровської області і відноситься 

до центральної частини Північного Степу України. 

Клімат зони помірно-континентальний з недостатнім та нестійким 

зволоженням. Середня багаторічна кількість опадів за вегетаційний період 

(за даними метеостанції м. Дніпра), становить 416 мм, річна кількість опадів 

– 514 мм, середньорічна температура повітря – 8,5 °С. Останні весняні 

заморозки, як правило, припиняються в третій декаді квітня – першій декаді 

травня, а перші осінні – починаються в першій декаді жовтня.  

У весняні і літні місяці переважають південно-східні вітри, які 

приносять пересушені маси повітря і цим викликають сильні посухи. 

Початком весняного сезону прийнято вважати дату переходу 

середньодобової температури через 0 °С у сторону підвищення, що звичайно 

спостерігається в першій половині березня. Цей перехідний період від 

зимового режиму до літнього продовжується біля двох місяців. 

У першій декаді квітня, як правило, відбувається перехід 

середньодобової температури повітря через 5 °С, а на початку третьої декади 

– через 10 °С у сторону підвищення. Перехід середньодобової температури 

повітря через 5 °С співпадає з середніми строками сівби ярих культур та 

початком весняного вегетаційного періоду озимих культур.  

За початок літнього періоду прийнята дата переходу середньодобової 

температури через 15 °С, що співпадає, приблизно, з припиненням нічних 
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заморозків. На території Дніпровського району літо частіше всього 

починається в середині травня і продовжується до середини вересня (дати 

переходу середньодобової температури повітря через 15 °С у сторону 

зниження). 

У літні місяці опади мають переважно зливовий характер. Найбільше їх 

спостерігається в червні-липні. Протягом літа нерідко бувають тривалі 

бездощові періоди. 

Початок осені починається в першій декаді жовтня. Переходом 

температури через 5 °С у сторону зниження – закінчується вегетаційний 

період. На загальному фоні зниження температури і збільшення кількості 

хмарних і дощових днів для осені характерне повернення тепла з ясною і 

теплою погодою. Кінцем осені та початком зими прийнято вважати дату 

переходу середньої добової температури повітря через 0 °С у сторону 

зниження, що відбувається по всій області в другій половині листопада, а 

кінець зими визначається переходом середньодобової температури через цю 

межу до більш високої.  

Зима на території Дніпропетровської області малосніжна, м’яка, з 

частими відлигами. Середні з найбільших декадних висот снігового покриву 

– 7–16 см.  

Ґрунтовий покрив дослідного поля – чорнозем звичайний 

малогумусний середньосуглинковий із вмістом гумусу в орному шарі (за 

Тюріним) – 3,2 %, загального азоту – 0,18–0,20 %, рухомого фосфору та 

обмінного калію (за Чириковим) – 90–120 мг і 70–120 мг на 1 кг абсолютно 

сухого ґрунту. Нітрифікаційна здатність орного шару чорноземів 

господарства – 17–20 мг/кг абсолютно сухого ґрунту.  

Рівень забезпечення рухомими формами таких мікроелементів, як Cu – 

0,11 мг/кг, Fe – 1,23 мг/кг, вміст Mn – високий (14,1 мг/кг), а Zn – низький 

(0,79 мг/кг), реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів 

близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,75). Глибина залягання 
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ґрунтових вод – 8–12 м.  

Взагалі ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень  

сприятливі для вирощування більшості сільськогосподарських культур, у 

тому числі і пшениці озимої. 

 

2.2 Погодні умови впродовж вегетації рослин пшениці озимої  

 

Гідротермічні чинники в період вегетації значною мірою зумовлюють 

ріст і розвиток рослин пшениці озимої, умови її загартовування та 

перезимівлі, формування урожайності та якості зерна. Гідротермічні умови 

на місці проведення польових дослідів у 2015–2018 рр. були досить 

різноманітними і мали свої особливості. Але кожного року спостерігали 

підвищену, порівняно з середніми багаторічними показниками, температуру 

повітря в передпосівний та посівний період, на фоні значного дефіциту 

опадів у цей час, і сприятливі умови перезимівлі (дод. А).  

Погодні умови у вегетаційний період 2015–2016 рр. У 2015 р. на час 

сівби озимих культур відмічали значний дефіцит вологи в ґрунті, особливо 

після ярого ячменю і в подальшому до кінця першої декади листопада 

ефективних опадів не спостерігали. За останні 55 років такий сухий та 

жаркий вересень був у 1994 р. У жовтні панував нестійкий контрастний 

температурний режим, з чергуванням теплих і холодних днів. Листопад 

виявився достатньо теплим, в першій декаді кількість опадів була вдвічі 

меншою від норми, але протягом останніх двох декад цей показник 

перевищив середні багаторічні дані: сума опадів у другій декаді становила 

25,8 мм (за середньобагаторічної норми – 13 мм), у третій – 28,4 мм (за 

норми 16 мм) (дод. Б, В). 

Тепла погода і достатня кількість опадів позитивно вплинули на 

кущіння озимини по парових попередниках. Припинення осінньої вегетації 

спостерігали 24 листопада, коли відмічали стійкий перехід температури 
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повітря від 5 °С у сторону зниження.  

Тривалість осіннього періоду вегетації для посівів від 20 вересня 

становила 65 діб, сума ефективних температур за період сівба – припинення 

осінньої вегетації – 294,1 °С, сума опадів протягом цього часу – лише 41,7 мм 

(у сприятливі роки цей показник становить близько 100 мм). Наприкінці 

осінньої вегетації у 2015 р. після стерньових культур, сходи озимих 

колосових так і не були отримані, тільки в грудні після цих попередників 

виявили, що насіння почало бубнявіти та проростати. 

Температура повітря у зимовий період взагалі перевищувала середні 

багаторічні показники, але у кінці грудня – на початку січня констатували 

різке зниження температури – до -18,4 °С (мінімальна температура 

досягала  -21,9 °С) (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 Середньомісячна температура повітря в роки досліджень, 
o
С 
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дуже низькі критичні температури, але через чергування відлиг з морозними 

днями та ожеледдю утворювалась льодова кірка, що, як правило, негативно 

впливає на перезимівлю рослин. На кінець січня спостерігали заморозки зі 

зниженням середньодобової температури повітря до -16,3 °С. Кількість 

опадів у першій і третій декадах січня не перевищувала середні багаторічні 

дані, а в другій – становила 61,8 мм (за кліматичної норми 13 мм). Глибина 

промерзання ґрунту на 31 січня становила 21–42 см. 

Протягом лютого відмічали задовільні умови для перезимівлі озимих 

культур, але опадів було недостатньо. В другій та третій декадах лютого 

спостерігали короткочасні періоди відновлення вегетації рослин озимини. 

Посіви пшениці озимої після попередника ячмінь ярий на цей час перебували 

у фазі шилець – 2 листків. 

Відновлення весняної вегетації відбулося першого березня, хоча в 

другій і третій декадах цього місяця відзначали нестабільні погодні умови з 

чергуванням холодних і теплих днів.  

У першій та другій декадах квітня констатували аномально теплі дні, 

продуктивні опади спостерігали, починаючи з 20 квітня. В третій декаді 

квітня у рослин пшениці озимої в дослідах після обох попередників наступає 

фаза вихід у трубку. 

У травні переважала помірно тепла та аномально волога, з частими 

дощами, грозами, місцями сильними зливами, шквалами, подекуди з градом, 

погода (рис. 2.2). Середньодобові температури повітря були близькими до 

середньої багаторічної або перевищували їх на 1–2 °С. В третій декаді 

травня рослини пшениці озимої знаходились у фазі колосіння. Їх висота у 

цей період по чорному пару (на фоні N30P60K30) становила 91–115 см, після 

ячменю ярого (на фоні N60P60K30) – 64–83 см. 

У першій половині червня переважав знижений (на 1–7
 
°С

 
нижчий за 

середньобагаторічну норму) температурний режим. З 14 червня встановилася 

спекотна погода, яка утримувалась до кінця місяця. Середні добові 
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температури повітря на 1–8
 
°С перевищували звичайні і змінювались у межах 

20–26
 
°С. Збирання врожаю розпочали 30 червня. 

Погодні умови у вегетаційний період 2016–2017 рр. Передпосівний 

період 2016 р. був аномально спекотний, з нестійким температурним 

режимом, посушливий, але вже з 20 вересня та протягом жовтня і листопада 

випадали дощі і вологозабезпечення посівів озимих культур значно 

покращилося. Однак слід зауважити, що у другій та третій декадах жовтня 

встановилася прохолодна погода, що затримувало ріст і розвиток рослин. 

Сума опадів у жовтні становила 56,5 мм або 177 % середньобагаторічних 

даних.
 

 

 

Рис. 2.2 Середньомісячна кількість опадів за роки досліджень, мм 
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середньобагаторічних строків. Разом з цим у першій декаді листопада 

встановилася дуже тепла, з частими суттєвими опадами погода, що сприяло 
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короткочасному відновленню ростових процесів у рослин, але з 11 листопада 

температура повітря знову почала знижуватися і вегетація рослин 

припинилася остаточно (дод. Г, Д).  

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 °С у 

сторону зниження відбувся 17 листопада, на тиждень раніше кліматичних 

строків. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння 

під час найбільшого похолодання в цьому місяці знижувалась до 2–4
 
°С 

морозу, що значно вище критичної температури вимерзання. Сума опадів за 

листопад склала 65 мм або 155 % середньої багаторічної. 

У грудні спостерігали нестійку, контрастну погоду. Взагалі 

температурний режим був нижчий від середньобагаторічних даних. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння в 

найхолодніші дні знижувалась до -3– -5
 
°С та виявилась незагрозливою для 

зимуючих культур.  

У січні, наприкінці другої декади та в останній п’ятиденці місяця 

середньодобові температури повітря були на 6–14
 
°С нижчі від звичайних і 

знаходились у межах 12–16 °С морозу, а мінімальна температура повітря в 

найхолодніші ночі опускалась переважно до 17–20 °С морозу. В решту діб 

цього місяця переважав підвищений температурний режим. Опади 

відмічались у вигляді снігу та дощу. Впродовж місяця загрозливих для 

зимуючих культур явищ не виникало. Посіви, як і раніше, знаходилися в 

стані зимового спокою, а поля були під сніговим покривом.  

Погода у лютому була нестійка, контрастна, з частими опадами, 

туманами та ожеледдю. В першій половині місяця переважав знижений 

температурний режим. У цілому агрометеорологічні умови зимового періоду 

2016–2017 рр. для перезимівлі озимини були сприятливими.  

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

опадів, погоду. Середньодобові температури повітря в більшості часу на 3,0–

4,1 °С перевищували середньобагаторічні і змінювалися у межах 4,2–6,8
 
°С. 
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Сума опадів за березень склала 6,3 мм або 38 % місячної кліматичної 

норми. Озимі зернові культури відновили вегетацію першого березня, що на 

два-три тижні раніше звичайного. Агрометеорологічні умови для укорінення, 

приживлення та вегетації озимини були цілком задовільні. Пшениця озима в 

березні знаходилась у фазі кущіння. Висота рослин по чорному пару (на фоні 

N30P60K30) становила 11–12 см, після ячменю ярого (на фоні N60P60K30) – 12–

13 см.  

Квітень характеризувався нестійкою, контрастною, дуже вологою, з 

небезпечними та стихійними гідрометеорологічними явищами погодою. 

Аномально холодна погода, із заморозками у нічний час до -2,9 °С, була 

малосприятлива для вегетації сільськогосподарських культур. На кінець 

квітня рослини пшениці озимої переважно знаходились у фазі утворення 

нижнього вузла соломини. Висота рослин у дослідах на цей період по 

чорному пару становила 28–29 см, а після стерньового попередника – 25–

26 см.  

Нестійка за температурним режимом, пізніми заморозками та 

дефіцитом опадів погода переважала у травні цього року. В кінці другої – на 

початку третьої декади пшениця озима почала колоситися, а вже наприкінці 

місяця, дещо раніше звичайних строків, у неї відмічалося цвітіння. На 23 

травня висота рослин пшениці озимої по чорному пару становила 74–88 см, а 

після ячменю ярого – 67–81 см. Стан посівів був добрий.  

У червні встановилася помірно тепла, з дефіцитом опадів погода, а в 

останній п’ятиденці місяця спостерігали аномальне підвищення температури. 

У третій декаді пшениця озима знаходилась у стані воскової стиглості зерна. 

Температурний режим перших двох декад липня був знижений, 

середньодобові температури повітря в більшості часу на 1–6 °С були нижчі 

за середню багаторічну або близькі до неї і знаходились у межах 17–22
  

°С. 

Збирання врожаю пшениці озимої у дослідах провели 6–7 липня, у фазу 

повної стиглості зерна. 
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Погодні умови у вегетаційний період 2017–2018 рр. У серпні 2017  р. 

встановилася аномально спекотна, суха погода. В перших двох декадах 

місяця середньодобові температури повітря на 3–8 °С перевищували 

кліматичну норму і змінювалися у межах 24,8–29,9 °С тепла, а максимальна 

температура повітря досягала 37,6 °С. Слід зазначити, що опади, які пройшли 

в третій декаді місяця, носили зливовий характер і розподілялись 

нерівномірно. Сума опадів за серпень склала 13 мм або 35 % місячної норми 

(дод. Е, Ж).  

У у другій декаді вересні спостерігали підвищену температуру повітря. 

Сума опадів за вересень склала 36,5 мм, що відповідало 

середньобагаторічній. Упродовж цього місяця нараховувалось п’ять діб з 

опадами. На кінець третьої декади у пшениці озимої, залежно від строку 

сівби, спостерігали проростання та сходи. Стан посівів був добрий. 

У жовтні температурний режим взагалі був на рівні 

середньобагаторічних даних. Сума опадів за жовтень склала 36,3 мм або 

113 % середньобагаторічної. На 31 жовтня пшениця озима, посіяна в 

оптимальні строки, знаходилася у фазі кущіння.  

Стійке припинення осінньої вегетації озимих зернових культур у 

2017 р. відбулося 15 листопада. На дослідних ділянках висота рослин 

пшениці озимої становила по чорному пару 23–25 см, після ячменю ярого – 

19–20 см.  

У грудні стійко утримувалась дуже тепла, як для цієї пори року, з 

частими опадами, переважно у вигляді дощу та мряки, погода. 

Середньодобові температури повітря перевищували звичайні на 2,2–3,6 °С і 

змінювались від -2,1 °С до +8,4 °С. Кількість опадів, у середньому за грудень, 

склала 52 мм або 95 % середньої багаторічної.  

У січні спостерігали нестійку, контрастну, з частими опадами різної 

інтенсивності, туманами, ожеледдю, небезпечними та стихійними явищами, 

погоду. Опади були у вигляді снігу та дощу. Сума опадів за місяць склала 
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70,2 мм або 156 % середньобагаторічних даних. Посіви перебували в стані 

зимового спокою. Під час найбільшого похолодання (24–27 січня) 

середньодобова температура становила -9,9 – -12,0 °С, а мінімальна 

знижувалась до -12,4 – -16,3 °С. 

Взагалі агрометеорологічні умови зимового періоду 2017–2018 рр. для 

перезимівлі озимини були задовільні, впродовж зими загрозливих явищ для 

пшениці озимої не виникало. Максимальне зниження температури у лютому 

відмічали в третій декаді, температура опускалася до –14,1 – -14,2 °С.  

У березні встановилася холодна, аномально волога погода. 

Середньодобова температура повітря була нижчою за звичайну і 

змінювались від -9,5 °С до 5,6 °С. Опади були у вигляді снігу та дощу. Сума 

опадів, у середньому за місяць, склала 145,1 мм або 427 % норми. З 1946 р. 

такого вологого березня не спостерігали.  

Протягом квітня стійко утримувався вищий на 2,8–4,1 °С, порівняно з 

середньобагаторічними даними, температурний режим. Опадів у середньому 

за квітень випало 16,4 мм або 43 % середньої багаторічної. Озимі зернові 

культури знаходилися у фазі кущіння та виходу в трубку. Висота рослин 

пшениці озимої у дослідах дорівнювала 44–63 см по чорному пару та 38–47 

см – після стерньового попередника. Стан посівів був добрий. 

У травні переважала суха, з підвищеним температурним режимом, 

погода. Аномально жарко було в першій декаді травня. Відсутність упродовж 

тривалого часу істотних опадів, низька відносна вологість повітря, суховійні 

явища створили несприятливі умови для подальшого формування та наливу 

зерна. На час колосіння висота рослин пшениці озимої по чорному пару 

дорівнювала 70–91 см, а після ячменю ярого – 63–77 см. 

Упродовж червня тривала посушлива, з підвищеними температурами 

погода. Аномально жаркі періоди були з 14 по 23 червня та наприкінці 

місяця. В середньому за червень випало 51,9 мм опадів або 88 % місячної 

норми. У пшениці озимої на кінець третьої декади червня настає повна 
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стиглість зерна. 

 

2.3 Програма та методика проведення дослідження 

 

Досліди з пшеницею озимою закладали в 2015/16–2017/18 рр. на полі 

ДП «Дослідне господарство «Дніпро» в ланці сівозміни лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут зернових 

культур НААН: чорний пар – пшениця озима – ячмінь ярий – пшениця озима 

відповідно до загальноприйнятої методики польового експерименту 

проведення польових дослідів із зерновими, зернобобовими і кормовими 

культурами [208]. 

Технологія вирощування пшениці озимої була загальноприйнятою для 

Північного Степу, окрім питань, які поставлено на вивчення. Досліди 

розміщували після попередників чорний пар та ячмінь ярий. Під 

передпосівну культивацію по чорному пару вносили фонове добриво 

N30P60K30, після ячменю ярого – N60P60K30.   

Сівбу пшениці озимої проводили лабораторною сівалкою СН-16. 

Спосіб сівби – суцільний рядковий, глибина загортання насіння 5–6 см, 

норма висіву насіння – 5 млн шт./га. Висівали пшеницю озиму 20 вересня у 

триразовій повторності. Ділянки розміщували послідовно, систематичним 

способом, загальна площа однієї ділянки становила 40 м
2
, облікова – 30 м

2
.  

Згідно із схемами дослідів ранньою весною по мерзлоталому ґрунту 

(МТҐ), врозкид поверхневим способом, та наприкінці фази кущіння рослин за 

допомогою сівалки локально, вносили аміачну селітру; позакоренево – 

карбамід. Висівали сорти пшениці озимої Коханка (ДУ Інститут зернових 

культур НААН), Місія одеська та Пилипівка (Селекційно-генетичний 

інститут НААН). Всі сорти належать до різновиду еrythrospermum. За 

результатами сортовипробування сорт Коханка віднесено до групи цінних за 

якістю зерна сортів пшениці озимої, сорти Місія одеська та Пилипівка – до 
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сильних. 

Дослід 1. Вплив азотних підживлень на формування урожайності та 

якості зерна сортів пшениці озимої м’якої за вирощування по чорному пару. 

Дослід двофакторний. Фактор А – сорт, фактор В – азотні підживлення. 

Попередник – чорний пар, фонове удобрення – N30P60K30. Варіанти азотних 

підживлень: без підживлення (контроль); підживлення аміачною селітрою 

N30 локально наприкінці фази кущіння рослин; підживлення аміачною 

селітрою N60 локально наприкінці фази кущіння рослин; підживлення 

карбамідом N30 позакоренево у фазі колосіння рослин; підживлення баковою 

сумішшю карбаміду N30 та фунгіциду фалькон 600 мл/га позакоренево у фазі 

колосіння рослин. Сорти пшениці озимої – Коханка, Місія одеська та 

Пилипівка (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Схема досліду з виявлення впливу азотних підживлень на формування 

урожайності та якості зерна сортів пшениці озимої м’якої 

за вирощування по чорному пару 

Сорт 

(фактор А) 

Підживлення (фактор В) 

Без 

піджив-

лення 

(контроль) 

N30, кінець 

кущіння, 

аміачна 

селітра 

N60, кінець 

кущіння, 

аміачна 

селітра 

N30, 

колосіння, 

карбамід 

N30, 

карбамід + 

фалькон 

(600 мл/га), 

колосіння 

Коханка х х х х х 

Місія одеська х х х х х 

Пилипівка х х х х х 

 

Дослід 2. Вплив азотних підживлень на формування урожайності та 

якості зерна сортів пшениці озимої м’якої за вирощування після ячменю 

ярого. Дослід двофакторний. Фактор А – сорт, фактор В – азотні 

підживлення. Попередник – ячмінь ярий, фон – N60P60K30. Для підживлень по 

мерзлоталому ґрунту (МТҐ) врозкид та прикореневих локально 

використовували аміачну селітру. Варіанти підживлень: без підживлення 
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(контроль); N30 ранньою весною по МТҐ; N60 ранньою весною по МТҐ; N30 

локально наприкінці фази кущіння рослин; N30 ранньою весною по МТҐ + N30 

локально наприкінці фази кущіння рослин; N60 ранньою весною по МТҐ + N30 

локально наприкінці фази кущіння рослин. Сорти пшениці озимої – Коханка, 

Місія одеська та Пилипівка (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Схема досліду з виявлення впливу азотних підживлень на формування 

урожайності та якості зерна сортів пшениці озимої м’якої 

за вирощування після ячменю ярого 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) 

Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення (контроль) х х х 

N30 ранньою весною по МТҐ х х х 

N60 ранньою весною по МТҐ х х х 

N30 локально наприкінці кущіння 

рослин  
х х х 

N30 по МТҐ + N30 локально наприкінці 

кущіння рослин 

х х х 

N60 локально наприкінці кущіння 

рослин  
х х х 

N60 по МТҐ + N30 локально наприкінці 

кущіння рослин  
х х х 

 

Дослід 3. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від 

концентрації робочого розчину карбаміду за позакореневого внесення у різні 

фази розвитку рослин. Дослід двофакторний. Фактор А – фаза розвитку 

рослин пшениці озимої (кущіння, вихід в трубку, колосіння, початок 

молочної стиглості зерна). Фактор В – концентрація робочого розчину 

карбаміду за позакореневого підживлення посівів (5; 10; 15; 20 та 25 %). 

Взагалі доза азоту у підживлення становила 30 кг/га. Попередник, після якого 

висівали пшеницю озиму, чорний пар; фон мінерального удобрення – 

N30P60K30. Для проведення досліджень використовували сорт пшениці озимої 
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Місія одеська (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Схема досліду із встановлення впливу концентрації робочого розчину 

карбаміду за позакореневого його внесення у різні фази розвитку рослин 

на урожайність та якість зерна пшениці озимої 

Фаза розвитку рослин 

(фактор А) 

Концентрація робочого розчину азотних добрив, % 

(фактор В) 

5 10 15 20 25 

Без підживлення 

(контроль) 
х 

Кущіння х х х х х 

Вихід в трубку х х х х х 

Колосіння х х х х х 

Початок молочної 

стиглості зерна 
х х х х х 

 

Характеризуючи сорти пшениці озимої, які використовували в 

дослідах, то слід зауважити, що сорт Коханка – універсального типу, добре 

адаптований до мінливих погодних умов степової зони, добре реагує на 

підживлення азотними добрива. Для сорту характерний активний ріст на 

початкових етапах органогенезу та висока зимостійкість. Сорт 

середньорослий, стійкий до вилягання, осипання зерна, має комплексну 

стійкість до хвороб. Сорт Пилипівка – напівінтенсивного типу, степової 

екології, найбільш придатний для вирощування після непарових 

попередників, добре реагує на внесення мінеральних добрив на збіднених на 

поживні речовини полях. Сорт середньоранній, відносно високорослий, 

стійкий до несприятливих умов у зимовий період, до основних хвороб, 

середньостійкий до вилягання. Сорт Місія одеська – високоінтенсивного 

типу і універсального використання на високих та середніх агрофонах. Сорт 

середньостиглий, середньорослий, стійкий до вилягання й осипання, має 

високу стійкість до низьких температур, винятково посухо-жаростійкий, 

стійкий до основних фіто-захворювань. 
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У польових дослідах проводили наступні обліки, спостереження, 

аналізи:  

1. Фенологічні спостереження і візуальну оцінку стану посівів. 

2. Для визначення морфометричних показників зразки рослин 

відбирали на попередньо закріплених ділянках у такі строки: на час 

припинення осінньої вегетації, на час відновлення весняної вегетації, на 

початку виходу рослин у трубку, у фазі колосіння. Площу листкової поверхні 

рослин визначали шляхом множення довжини листків на їхню ширину та на 

коефіцієнт для перерахунку (для пшениці озимої він дорівнює 0,65). Для 

визначення абсолютно сухої вегетативної маси рослини висушували при 

температурі 105
 
°С, а потім їх зважували.  

3. Для з’ясування запасів вологи у різних шарах ґрунту відбирали 

ґрунтовим буром у трьох місцях по діагоналі ділянки зразки ґрунту в 

динаміці: перед сівбою; на час припинення осінньої вегетації рослин пшениці 

озимої; на час відновлення весняної вегетації; у фази виходу в трубку та 

колосіння. Використовували термостатно-ваговий метод дослідження.   

4. Відбір снопів для визначення структурних елементів урожайності 

проводили наприкінці воскової стиглості зерна. З кожного варіанта досліду 

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

площадках з двох несуміжних повторень. 

5. Облік урожайності пшениці озимої проводили шляхом суцільного 

скошування і обмолоту зерна з усієї облікової площі кожної ділянки у фазі 

повної стиглості зерна комбайном «Sampo-500» та подальшого його 

зважування. В день збирання врожаю визначали вологість і вміст смітної 

домішки у зразках зерна. Отримані дані перераховували на стандартну 

вологість зерна (14 %) та 100 %-ву чистоту.  

6.  Показники якості зерна визначали за методиками, передбаченими 

діючими нормативними документами: маса 1000 зерен згідно з ДСТУ 

4138–2002, натура зерна з використанням пурки на 1000 мл згідно з ГОСТ 
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10840-64, склоподібність – згідно з ГОСТ 10987-76, вміст білка в зерні – на 

приладі NЕОTEC методом інфрачервоної спектроскопії (для калібрування 

приладу використано значення загального азоту, одержані хімічним методом 

за К’єльдалем – ГОСТ 10846-91), кількість та якість клейковини – шляхом 

ручного відмивання у воді (ГОСТ 13586.1-68), індекс деформації клейковини 

– на приладі ВДК-1. Розподіл зерна пшениці озимої на класи проводили 

згідно із стандартом на зерно ДСТУ 3768:2019 («Пшениця. Технічні умови»). 

7. 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 [209]. 

8. Оцінку економічної ефективності технологічних заходів 

вирощування пшениці озимої проводили розрахунково-порівняльним 

методом [210]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження проводили на дослідному полі ДП «Дослідне 

господарство «Дніпро» ІЗК НААН (Дніпропетровська область), що 

відноситься до Північного Степу України. Клімат зони помірно-

континентальний з недостатнім та нестійким зволоженням. Ґрунтовий покрив 

дослідного поля – чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинковий 

із вмістом гумусу в орному шарі (за Тюріним) – 3,2 %. Взагалі ґрунтово-

кліматичні умови місця проведення досліджень сприятливі для вирощування 

пшениці озимої. 

2. Гідротермічні умови у роки досліджень були досить різноманітними. 

Спільною їхньою рисою можна вважати підвищені, порівняно з середніми 

багаторічними показниками, температури повітря в передпосівний та 

посівний періоди озимих зернових культур на фоні недостатньої кількості 
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опадів у цей час і порівняно сприятливі умови перезимівлі. А взагалі погодні 

умови в різні фази розвитку озимини кожного року мали свої особливості. 

3. Лабораторні та польові досліди проводили згідно з 

загальноприйнятими методиками, нормативами, стандартами, що 

забезпечують достовірність отриманих результатів. Експериментальні дані 

піддавали статистичній обробці з використанням комп’ютерних програм і 

відомих методів.  

4. У дослідах використовували сорти пшениці м’якої озимої, які 

рекомендовані для вирощування в зоні Степу та внесені в Реєстр сортів 

рослин України як цінні та сильні за якістю зерна. Отже отримані дані є 

актуальними і можуть використовуватися господарствами різних форм 

власності, які спеціалізуються на вирощуванні продовольчого зерна цієї 

культури.   
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН СОРТІВ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ УПРОДОВЖ ВЕГЕТАЦІЇ 

 

3.1 Запаси продуктивної вологи в ґрунті залежно від попередників  

 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті – це кількість вологи понад 

вологості стійкого в’янення рослин, що використовують 

сільськогосподарські культури для нарощування зеленої маси і формування 

врожаю. Запаси продуктивної вологи є одним із основних факторів 

родючості. Можливість регулювати режим вологозабезпечення служить 

основою при розробці раціональної агротехніки. Тому визначення запасів 

продуктивної вологи в ґрунті є найбільш поширеним ґрунтовим аналізом [9, 

211]. 

Ріст і розвиток рослин пшениці озимої цілковито залежить від 

наявності продуктивної вологи в ґрунті. Достатні запаси продуктивної вологи 

в ґрунті як на час сівби пшениці, так і після відновлення весняної вегетації – 

від виходу в трубку до кінця наливу зернівки, є необхідною складовою у 

формуванні врожаю з високою якістю зерна [11, 47]. 

Волога є головним розчинником елементів живлення в ґрунті. 

Прогнозування строків мінерального удобрення, визначення норм добрив 

проводять з урахуванням вологості ґрунту. Ефективність мінерального 

удобрення повністю залежить від запасів вологи [108]. 

У роки досліджень запаси продуктивної вологи в ґрунті на час сівби 

пшениці озимої (20 вересня) у різних шарах ґрунту (0–10; 0–20 та 0–100 мм) 

були меншими, ніж середні багаторічні показники. Найнижчими вони були 

після ячменю ярого у 2015 р. та становили 2,7; 4,8 та 39,4 мм за середніх 

багаторічних показників 9,0; 20,0 та 88,0 мм відповідно (табл. 3.1). 
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На час припинення осінньої вегетації запаси продуктивної вологи у 

шарі ґрунту 0–100 см у посівах пшениці озимої по чорному пару були 

приблизно на одному рівні в роки досліджень та змінювалися у межах 137,3–

142,7 мм за середньо-багаторічної норми 148,0 мм. Після ячменю ярого 

спостерігалася значна різниця за цим показником. Так, за 

середньобагаторічного значення 110,0 мм в умовах 2015 р. запаси 

продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–100 см бстановили 65,3 мм; у 2016 р. –

110,3 мм, а у 2017 р. – 92,9 мм. 

Таблиця 3.1  

Запаси продуктивної вологи в ґрунті після різних попередників 

протягом осінньої вегетації пшениці озимої, мм  

Рік 

Попередник 

чорний пар ячмінь ярий 

Шари ґрунту, см 

0–10 0–20 0–100 0–10 0–20 0–100 

На час сівби пшениці озимої 

2015 5,7 11,2 87,4 2,7 4,8 39,4 

2016 7,1 23,0 119,0 5,7 14,4 76,5 

2017 6,7 20,1 112,2 5,5 14,2 75,9 

Середнє 6,5 18,1 106,2 4,6 11,1 63,9 

Середні 

багаторічні 

показники 

10,0 25,0 144,0 9,0 20,0 88,0 

На час припинення осінньої вегетації 

2015 10,1 14,0 137,8 7,1 10,3 65,3 

2016 18,3 36,4 142,7 11,0 20,6 110,3 

2017 15,2 26,3 137,3 10,3 19,5 92,9 

Середнє 14,5 25,6 139,3 9,5 16,8 89,5 

Середні 

багаторічні 

показники 

17,0 35,0 148,0 17,0 33,0 110,0 

 

Важливою передумовою росту і розвитку рослин пшениці озимої 
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навесні, є наявність запасів продуктивної вологи, накопиченої в осінньо-

зимовий період. У роки, коли на початку весни запаси вологи в посівах 

обмежені, як правило, формується і низький рівень врожайності. Значні 

запаси вологи в цей період, в більшості випадків, забезпечують високі 

врожаї, навіть при невеликій кількості опадів упродовж весняно-літнього 

періоду. Найбільш вагомий врожай у пшениці озимої формується в тих 

випадках, коли на початку весни вміст доступної вологи в шарі ґрунту 0–

100 см становить 150–200 мм, задовільний – 130–140 мм, низький – 100 мм і 

менше [211]. На час відновлення весняної вегетації під пшеницею озимою як 

по чорному пару, так і після ячменю ярого запаси продуктивної вологи в 

ґрунті в роки досліджень були меншими від середніх багаторічних значень 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті під посівами пшениці озимої 

упродовж весняно-літньої вегетації, мм 

Фаза 

розвитку 
Рік 

Попередник 

чорний пар ячмінь ярий 

Шари ґрунту, см 

0–20 0–100 0–20 0–100 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

2016 38,1 152,3 28,9 107,8 

2017 35,2 148,4 27,1 98,9 

2018 41,0 177,2 39,8 151,2 

Середні багаторічні 

показники 
51,0 195,0 50,0 172,0 

Вихід 

в трубку 

2016 31,1 131,0 24,9 124,1 

2017 40,0 160,1 30,8 141,2 

2018 16,9 123,7 16,0 106,8 

Середні багаторічні 

показники 
33,0 162,0 32,0 151,0 

Колосіння 

2016 29,3 119,9 24,1 117,7 

2017 18,2 98,0 14,2 78,1 

2018 9,1 83,4 5,0 65,9 

Середні багаторічні 

показники 
23,0 124,0 20,0 119,0 
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Кращі показники на цей період після обох попередників спостерігали в 

умовах 2018 р., коли у березні випало близько 145 мм опадів у вигляді снігу 

та дощу, що перевищувало середню-багаторічну в 4 рази. У верхньому 

орному шарі ґрунту у цьому році запаси продуктивної вологи по чорному 

пару склали 41,0 мм, у шарі ґрунту 0–100 см – 177,2 мм за середньо- 

багаторічних значень 51,0 та 195,0 мм відповідно. Після стерньового 

попередника вміст вологи у цих шарах ґрунту становив 39,8 та 151,2 мм за 

середньо-багаторічної 50,0 та 172,0 мм відповідно.  

Найвищі запаси продуктивної вологи в ґрунті на час виходу рослин 

пшениці озимої в трубку (критична фаза розвитку рослин пшениці озимої 

щодо водоспоживання) були у 2017 р., коли в квітні випала двомісячна норма 

опадів. Так, у шарах ґрунту 0–20 та 0–100 см в посівах пшениці озимої по 

чорному пару запаси продуктивної вологи в ґрунті становили 40,0 та 

160,1 мм, а після ячменю ярого – 30,8 та 141,2 мм відповідно. Водночас 

запаси продуктивної вологи на цей період в умовах 2018 р. через дефіцит 

опадів у квітні та травні значно знизилися.  

На час настання фази колосіння кращі умови зволоження ґрунту після 

обох попередників склалися в умовах 2016 р., а найгірші – у 2018 р., що було 

пов’язано з кількістю атмосферних опадів у цей період. Всі ці умови мали 

прямий вплив на формування та налив зерна, і взагалі на рівень врожайності 

пшениці озимої.  

 

3.2 Морфометричні показники рослин пшениці озимої на час 

припинення осінньої вегетації рослин 

 

Ріст і розвиток рослин пшениці озимої обумовлюється багатьма 

факторами. Важливе місце серед них займають біологічні особливості рослин 

різних сортів та погодні умови в період вегетації. Пшениця озима – 

холодостійка культура. Насіння цієї культури проростає навіть при  
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температурі 1–2 °С, оптимальна температура для швидкої та дружної появи 

сходів знаходиться у межах 14–18 °С. 

Ріст рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежить від 

їхньої реакції на гідротермічні умови, а також від попередника, строку сівби, 

удобрення та інших заходів агротехніки. На осінній розвиток рослин пшениці 

озимої значно впливають температура повітря та загальні запаси вологи в 

ґрунті. Вологозабезпеченість, в першу чергу діє, на інтенсивність росту та 

розвитку, на накопичення надземної маси рослин впродовж осіннього 

періоду вегетації. 

Вплив гідротермічних чинників значною мірою обумовлює ріст і 

розвиток рослин пшениці озимої. Посушлива погода в осінній період, в 

першу чергу, негативно впливає на стан рослин пшениці озимої після 

непарових попередників. У роки досліджень проявлялася значна перевага 

рослин по чорному пару за висотою, кількістю пагонів кущіння, вузлових 

коренів та листків, їхньою вегетативною масою порівняно з аналогічними 

морфометричними показниками після ячменю ярого.  

Погодні умови під час осінньої вегетації рослин пшениці озимої в роки 

досліджень були досить контрастними. В 2015 р. вони були вкрай 

несприятливими: вересень – аномально сухий і жаркий, у жовтні 

продуктивних опадів також не спостерігалось, листопад виявився досить 

теплим, але в першій декаді кількість опадів була вдвічі меншою від середніх 

багаторічних даних. Такі умови призвели до того, що після ячменю ярого 

сходів озимини в осінній період взагалі не було виявлено; обстеження 

посівів, проведене 9 грудня, показало, що на цей час насіння тільки почало 

бубнявіти і проростати у ґрунті. По чорному пару сходи одержали вчасно, 

однак вони не скрізь були рівномірними, рослини пшениці озимої після 

цього попередника на час припинення осінньої вегетації, яке відмічалося 24 

листопада, розкущились. 

Передпосівний період 2016 р. був дуже теплим та посушливим, однак з 

20 вересня і протягом жовтня й листопада мали місце дощі і 
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вологозабезпеченість посівів озимих культур значно покращилась. Разом з 

цим слід зауважити, що у другій і третій декадах жовтня встановилася 

прохолодна погода, що призвело до затримки росту і розвитку рослин. 

Перехід середньої добової температури повітря через 5 °С у сторону 

зниження, що в агрометеорології визначає кінець осінньої вегетації озимих 

культур, спостерігався 15 жовтня, значно раніше середніх багаторічних 

строків. У першій декаді листопада відмічали дуже теплу, з частими 

істотними опадами погоду, що зумовило короткочасне відновлення ростових 

процесів у рослин, але з 11 листопада знову простежувалося стійке зниження 

температури повітря, і вегетація рослин призупинилась. 

Зазначимо, що у 2017 р. у серпні та вересні був підвищений 

температурний режим. Разом з цим варто відмітити, що у серпні цього року 

відмічали і значний дефіцит опадів, у період з 2 по 22 вересня вони також 

були майже відсутні. Наприкінці другої декади місяця відзначали 

незадовільне зволоження ґрунту, особливо після непарових попередників. З 

випаданням значної кількості опадів у третій декаді вересня умови для сівби 

озимих культур значно покращилися. 

У жовтні мала місце достатня кількість опадів, середньодобова 

температура повітря була на рівні багаторічних даних. Для рослин пшениці 

озимої склалися оптимальні умови для росту і розвитку. Припинення 

вегетації пшениці озимої цього року відбулося 15 листопада. 

Тривалість осіннього періоду вегетації пшениці озимої у 2015 р. 

становила 65 діб, сума ефективних температур за цей відрізок часу 

дорівнювала 294,1
 
°С, а кількість опадів – лише 41,7 мм. У 2016 р. аналогічні 

показники були відповідно 52 доби, 120,1
 
°С та 140,7 мм, а у 2017 р.– 56 діб, 

265
 
°С та 78,9  мм.  Отже, стримуючим фактором для проходження процесів 

росту і розвитку рослин пшениці озимої в осінній період 2015 р. була 

недостатня кількість опадів, а в 2016 р. – прохолодна погода у жовтні. У 2017 

р. відмічали умови достатньої зволоженості, але з нерівномірним розподілом 

по місяцях та декадах (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3  

Гідротермічні умови осіннього періоду вегетації пшениці озимої 

Показник 
Рік дослідження 

2015 2016 2017 

Дата припинення осінньої 

вегетації 
24 листопада 11 листопада 15 листопада 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації, діб 
65 52 56 

Сума ефективних температур за 

період сівба – припинення 

осінньої вегетації 
294,1 120,1 265,0 

Сума опадів за період сівба – 

припинення осінньої вегетації 
41,7 140,7 78,9 

 

На час припинення осінньої вегетації у 2015 р. висота рослин пшениці 

озимої по чорному пару залежно від сорту становила 14,9–17,3 см, кількість 

пагонів кущіння у середньому на одну рослину – 2,3–2,6 шт., вузлових 

коренів – 2,6–4,3 шт., а листків – 5,9–6,2 шт. Значення абсолютно сухої маси 

100 рослин змінювалися в межах 20,8–25,1 г. Після непарового попередника 

повноцінні сходи пшениці озимої були відмічені лише у лютому під час 

короткочасних потепліннь. Перед зимівлею у сприятливому за зволоженням 

2016 р. кількість пагонів кущіння у середньому на одну рослину у сортів 

пшениці озимої по чорному пару становила 3,2–4,4 шт., після ячменю ярого – 

3,2 шт., вузлових коренів відповідно до попередника було 6,2–9,6 та 6,0–6,4 

шт., а листків – 7,8–9,2 та 7,0–8,0 шт. Значення абсолютно сухої маси 100 

рослин по чорному пару змінювалися в межах 25,0–30,8 г, а після непарового 

попередника – 23,6–28,8 г. 

Кращий ріст рослин пшениці озимої спостерігали у 2017 р., висота 

рослин сортів становила 22,9–24,7 см по чорному пару та 18,5–20,1 см – після 

ячменю ярого, але кількість пагонів кущіння порівняно з іншими роками 

була меншою. На час припинення осінньої вегетації вищими рослини 

пшениці озимої в роки досліджень були у сорту Місія одеська – 15,6–24,7 см, 

а нижчими у сорту Коханка – 14,5–22,9 см (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Стан рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації 

 

Абсолютно суха маса 100 рослин в 2015 і 2017 рр. була більшою у 

рослин сорту Місія одеська – відповідно 25,1 і 56,8 г, а у 2016 р. значення 

цього показника було вищим у сорту Пилипівка – 30,8 г, у якого утворилося 

більше пагонів кущіння і листків – відповідно 4,4 і 9,2 шт.  

Взагалі у роки досліджень по чорному пару рослини пшениці озимої 

росли і розвивалися інтенсивніше, ніж після непарового попередника. 

  

Cорт 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість на одну рослину, шт. Абсолютно 

суха маса 

100 рослин, 

г 

пагонів 

кущіння 

вузлових 

коренів 
листків 

Чорний пар (фон – N30P60K30) 

2015 р. 

Коханка 14,9 2,5 2,6 6,2 23,7 

Місія одеська 17,3 2,3 4,3 6,0 25,1 

Пилипівка 16,5 2,6 3,0 5,9 20,8 

2016 р. 

Коханка 14,5 3,4 6,8 8,6 25,0 

Місія одеська 15,6 3,2 9,6 7,8 25,6 

Пилипівка 15,3 4,4 6,2 9,2 30,8 

2017 р. 

Коханка 22,9 1,6 7,8 6,0 39,4 

Місія одеська 24,7 2,4 8,6 8,0 56,8 

Пилипівка 23,4 2,0 8,8 6,0 46,6 

Ячмінь ярий (фон – N60P60K30) 

2015 р. 

Коханка 

Сходи не з’явились (мало місце проростання насіння у ґрунті) Місія одеська 

Пилипівка 

2016 р. 

Коханка 14,1 3,2 6,4 8,0 24,8 

Місія одеська 13,1 3,2 6,4 7,4 23,6 

Пилипівка 15,2 3,1 6,0 7,0 28,8 

2017 р. 

Коханка 20,1 1,2 9,2 4,0 18,4 

Місія одеська 18,5 1,1 7,8 4,2 20,4 

Пилипівка 20,0 1,1 6,2 4,4 17,4 
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3.3 Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої 

упродовж весняно-літнього періоду вегетації 

 

Для доброї перезимівлі рослина пшениці озимої восени повинна 

сформувати 3–5 пагонів. Протягом всієї вегетації рослинам цієї культури 

потрібна достатня кількість вологи. Критичний період по водоспоживанню – 

фаза виходу в трубку, коли відбувається інтенсивне наростання вегетативної 

маси рослин [9, 133]. 

Умови перезимівлі рослин пшениці озимої в роки досліджень були 

задовільними. У 2015–2016 та в 2016–2017 рр. стійке відновлення весняної 

вегетації почалося раніше, порівняно з багаторічними даними на три тижні – 

першого березня, хоча в подальшому мали місце нестабільні погодні умови з 

чергуванням холодних і теплих днів.  

Завдяки ранньому відновленню вегетаційних процесів у рослин, а 

також значному перевищенню середніх багаторічних показників щодо 

кількості опадів у квітні й травні, стан посівів після обох попередників у 

2016 р. помітно покращився.  

На час відновлення весняної вегетації спостерігалась велика різниця за 

біометричними показниками рослин при вирощуванні пшениці озимої після 

різних попередників. У 2016 р. як по чорному пару, так і після ячменю ярого, 

вищими були рослини сорту Місія одеська. По пару середня кількість стебел 

рослин пшениці озимої залежно від сортів була з 3,3 до 4,4 шт. на одну 

рослину, а листків – з 6,3 до 7,4 шт., абсолютно суха маса 100 рослин 

становила з 30,3 до 34,4 г. Після ячменю ярого через екстремальні погодні 

умови осіннього періоду середня кількість стебел становила лише 1–2 шт. на 

рослину, менше було і листків, а маса 100 сухих рослин дорівнювала всього 

4–5 г.  

Значну різницю за морфометричними показниками рослин після 

попередників, які вивчали, спостерігали і у фазі виходу в трубку. Висота 
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рослин залежно від сорту по чорному пару становила 48,0–57,9 см, після 

ячменю ярого – 29,0–32,6 см, причому кращі показники після обох 

попередників були у сорту Пилипівка. Середня кількість стебел на одну 

рослину по чорному пару була 3,4–5,4 шт., а після ячменю ярого – 2,6–

3,2 шт., листків відповідно – 9,0–12,0 та 5,2–6,4 шт. Абсолютно суха маса 100 

рослин по чорному пару була у межах 188,4–225,4 г, а після ячменю ярого – 

32,6–39,4 г (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Стан рослин пшениці озимої упродовж весняно-літньої вегетації 2016 р. 

 

У фазі виходу в трубку також простежувалась значна різниця за 

морфометричними показниками рослин озимини, вирощуваної по чорному 

Cорт 

 

Попередник 

 

Висота  

рослин, 

см 

Середня кількість на 

одну рослину, шт. 
Абсолют-

но суха 

маса 100 

рослин, г 
стебел листків 

Відновлення весняної вегетації 

Коханка 
чорний пар 

(фон –N30P60K30) 

13,6 4,4 7,4 34,4 

Місія одеська 14,3 3,9 6,8 33,4 

Пилипівка 13,7 3,3 6,3 30,3 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон –N60P60K30) 

8,5 1,0 3,0 5,0 

Місія одеська 10,8 1,0 2,4 4,6 

Пилипівка 10,5 2,0 2,0 4,0 

Вихід в трубку 

Коханка 
чорний пар 

(фон –N30P60K30) 

50,7 3,4 9,0 203,8 

Місія одеська 48,0 5,4 12,0 225,4 

Пилипівка 57,9 4,0 9,8 188,4 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон –N60P60K30) 

31,0 3,2 5,8 39,4 

Місія одеська 29,0 2,6 5,2 32,6 

Пилипівка 32,6 2,6 6,4 38,6 

Колосіння 

Коханка 
чорний пар 

(фон –N30P60K30) 

91,6 2,0 6,2 434,6 

Місія одеська 91,2 2,5 8,0 503,6 

Пилипівка 114,5 2,5 8,2 509,8 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон –N60P60K30) 

67,8 1,8 5,6 254,0 

Місія одеська 63,9 2,4 8,0 287,6 

Пилипівка 83,3 2,4 7,0 236,6 
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пару та після ячменю ярого; у фазі колосіння ці відмінності за деякими 

позиціями не були вже такими контрастними. У фази вихід в трубку та 

колосіння після обох попередників проявилась перевага за висотою рослин 

пшениці озимої сорту Пилипівка порівняно з іншими.  

До настання фази колосіння стан рослин пшениці озимої після 

стерньового попередника значно покращився. Висота рослин у цю фазу 

розвитку залежно від сортів по чорному пару становила 91,2–114,5 см, після 

ячменю ярого – 63,9–83,3 см, середня кількість стебел на одну рослину – 2,0–

2,5 та 1,8–2,4 шт., листків – 6,2–8,2 та 5,6–8,0 шт. Абсолютно суха маса 100 

рослин по чорному пару була у межах 434,6–509,8 г, а після ячменю ярого – 

236,6–287,6 г. Максимальні значення висоти рослин, як і у фазу виходу в 

трубку, були у сорту Пилипівка. 

Розглядаючи умови весняної вегетації пшениці озимої у 2017 р., слід 

зауважити, що у квітні переважала нестійка, контрастна, аномально волога 

погода, яка супроводжувалася стихійними гідрометеорологічними явищами. 

Наприкінці другої декади мінімальна температура повітря досягала -2,9 °С, а 

на поверхні ґрунту відмічали заморозки до -6,0 °С. Такі умови були 

малосприятливі для вегетації пшениці озимої та гальмували ріст і розвиток 

рослин. 

В умовах 2017 р. у деяких варіантах досліду спостерігали перевагу 

рослин пшениці озимої після ячменю ярого порівняно з рослинами по 

чорному пару за кількістю стебел та листків, що можна пояснити більш 

інтенсивним фоном мінерального живлення та меншою густотою стояння 

рослин після непарового попередника.  

Морфометричні показники рослин пшениці озимої у весняний період 

2017 р. були дещо іншими, ніж у попередньому році. На час відновлення 

весняної вегетації кількість стебел на одну рослину у сортів по чорному пару 

становила з 3,0 до 3,6 шт., а листків – з 7,4 до 10,2 шт. Після ячменю ярого 

значення аналогічних показників відповідно були у межах 3,2–4,0 та 7,4–
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9,6 шт. На час виходу в трубку висота рослин в умовах цього року по чорному 

пару становила 27,7–28,9 см, тоді як в 2016 р. значення цього показника 

залежно від сортів змінювалися в межах 48,0–57,9 см (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

 Стан рослин пшениці озимої упродовж весняно-літньої вегетації 2017 р. 

 

У фазі колосіння в умовах 2017 р. середня висота рослин сорту Коханка 

по чорному пару була 80,9 см, сорту Місія одеська – 73,6, а сорту Пилипівка 

– 88,1 см, в той час, як в 2016 р. на цей період відповідно до сортів значення 

аналогічного показника становили 91,6; 91,2 та 114,5 см.  

Як вже було викладено у попередніх розділах, у 2018 р. встановилася  

прохолодна погода у березні (середня за місяць температура повітря 

Cорт 
Попередник 

 

Висота  

рослин, 

см 

Середня кількість 

на одну рослину, шт. 

Абсолют-

но суха 

маса 100 

рослин, 

г 

стебел листків 

Відновлення весняної вегетації 

Коханка 
чорний пар 

(фон – N30P60K30) 

10,9 3,6 9,6 23,0 

Місія одеська 12,4 3,0 7,4 20,2 

Пилипівка 11,7 3,4 10,2 22,0 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

12,2 4,0 9,6 16,2 

Місія одеська 11,9 3,2 7,4 20,0 

Пилипівка 13,3 3,8 9,4 23,4 

Вихід в трубку 

Коханка  
чорний пар 

(фон –N30P60K30) 

28,6 3,0 8,8 70,3 

Місія одеська 27,7 3,3 8,3 68,3 

Пилипівка 28,9 3,2 9,3 71,0 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

26,3 2,9 8,3 67,3 

Місія одеська 25,8 3,9 9,4 68,3 

Пилипівка 24,5 3,9 9,3 73,3 

Колосіння 

Коханка 
чорний пар 

(фон – N30P60K30) 

80,9 2,0 6,0 369,9 

Місія одеська 73,6 2,2 6,7 417,0 

Пилипівка 88,1 2,1 6,1 328,0 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

67,1 1,7 5,3 210,7 

Місія одеська 70,3 2,1 6,5 291,7 

Пилипівка 81,3 2,0 6,2 325,3 
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становила -1,5 °С за середньобагаторічної 0,7 °С) та фіксували велику 

кількість опадів у вигляді снігу та дощу (145 мм, за середньо-багаторічних 

даних – 34 мм), але у наступні два весняні місяці відзначали дефіцит опадів. 

Через пониження температури повітря відновлення весняної вегетації 

відбулося порівняно пізно, 31 березня. 

В усі фази розвитку упродовж 2018 р. відмічали перевагу за 

морфометричними показниками рослин по чорному пару порівняно з 

рослинами після ячменю ярого (табл. 3.7). 

  

Таблиця 3.7 

Стан рослин пшениці озимої упродовж весняно-літньої вегетації 2018 р. 

 

На час відновлення весняної вегетації висота рослин пшениці озимої по 

Cорт Попередник 

Висота 

рослин, 

см 

Середня кількість 

на одну рослину, шт. 
Абсолют- 

но суха 

маса 100 

рослин, г 
стебел листків 

Відновлення весняної вегетації 

Коханка 
чорний пар 

(фон – N30P60K30) 

17,1 2,0 6,8 24,4 

Місія одеська 19,4 1,8 5,8 28,0 

Пилипівка 17,7 2,4 6,6 25,8 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

14,6 1,4 4,6 14,6 

Місія одеська 17,7 1,4 5,8 19,4 

Пилипівка 15,5 1,4 4,2 15,0 

Вихід в трубку 

Коханка  
чорний пар 

(фон – N30P60K30) 

46,5 1,4 3,8 85,4 

Місія одеська 44,1 1,3 4,5 84,8 

Пилипівка 63,2 1,8 5,4 113,0 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

38,4 1,0 3,8 77,8 

Місія одеська 41,5 1,2 4,5 81,5 

Пилипівка 46,5 1,0 4,0 87,2 

Колосіння 

Коханка 
чорний пар 

(фон – N30P60K30) 

69,6 1,2 3,8 230,8 

Місія одеська 74,3 1,2 4,6 246,4 

Пилипівка 91,2 1,4 5,4 354,6 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

62,7 1,1 3,5 182,0 

Місія одеська 67,8 1,1 3,9 212,3 

Пилипівка 76,7 1,0 4,1 154,8 
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чорному пару становила залежно від сорту 17,1–19,4 см. У фазі виходу в 

трубку ці показники змінювалися у межах 44,1–63,2, а у фазі колосіння – 

69,6–91,2 см. Що стосується такого показника, як абсолютно суха маса 100 

рослин, то на час відновлення весняної вегетації по чорному пару вона 

змінювалась залежно від сорту в межах 24,4–28,0 г, у фазі виходу в трубку – 

84,8–113,0 г, а у фазі колосіння – 230,8–354,6 г. 

Після ячменю ярого на час відновлення весняної вегетації висота 

рослин пшениці озимої становила залежно від сорту 14,6–17,7 см, у фазі 

виходу в трубку та у фазі колосіння ці показники були 38,4–46,5 та 62,7–

76,7 см відповідно. Абсолютно суха маса 100 рослин на час відновлення 

весняної вегетації змінювалась залежно від сорту в межах 14,6–19,4 г, у фазі 

виходу в трубку – 77,8–87,2 г, а у фазі колосіння – 154,8–212,3 г.  

Кількість стебел та листків на одну рослину по чорному пару також 

була дещо більшою порівняно із стерньовим попередником. 

У середньому за три роки досліджень, при вирощуванні пшениці 

озимої по чорному пару та після ячменю ярого, у фази виходу в трубку та 

колосіння вищими були рослини сорту Пилипівка, значної різниці за цим 

показником між сортами Коханка та Місія одеська після обох попередників 

не спостерігали. 

Так, у фазу виходу рослин в трубку по чорному пару середня висота 

рослин сорту Пилипівка становила 50,0 см, сортів Коханка і Місія одеська – 

41,9 та 39,9 см відповідно. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю 

ярого значення цих показників у сортів Пилипівка, Коханка та Місія 

ордеська становили 34,5; 31,9 і 32,1 см відповідно. У фазі колосіння рослини 

сорту пшениці озимої Пилипівка досягли висоти 97,9 см, тим часом як 

значення аналогічного показника у сортів Коханка та Місія одеська 

становили 80,7 і 79,7 см. Після ячменю ярого рослини сорту Пилипівка у цю 

фазу мали середню висоту 80,4 см, сорту Коханка – 65,9 см, а сорту Місія 

одеська – 67,3 см. І якщо висота рослин пшениці озимої у фазі колосіння 
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була більшою порівняно з фазою виходу рослин в трубку, то кількість стебел 

та листків, навпаки, зменшувалася (табл. 3.8). 

  

Таблиця 3.8 

Стан рослин пшениці озимої упродовж весняно-літньої вегетації, 

у середньому за 2016–2018 рр. 

 

Вважаємо, що це можна пояснити тим, що у фазі колосіння поряд із 

збільшенням висоти рослин, зростала надземна вегетативна маса, 

підвищувалась конкуренція рослин за фактори життя (світло, волога, 

поживні речовини) і внаслідок цього частина стебел та листків втрачалася. 

Відомо, що для формування високих показників врожайності рослини 

пшениці озимої мають створити оптимальну вегетативну масу. Під час 

Cорт Попередник 
Висота рослин, 

см 

Середня кількість на 

одну рослину, шт. 

стебел листків 

Відновлення весняної вегетації 

Коханка 
чорний пар 

(фон–N30P60K30) 

13,9 3,3 7,9 

Місія одеська 15,4 2,9 6,7 

Пилипівка 14,4 3,0 7,7 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

11,8 2,1 5,7 

Місія одеська 13,5 1,9 5,2 

Пилипівка 13,1 2,4 5,2 

Вихід в трубку 

Коханка 
чорний пар 

(фон–N30P60K30) 

41,9 2,6 7,2 

Місія одеська 39,9 3,3 8,3 

Пилипівка 50,0 3,0 8,2 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

31,9 2,4 6,0 

Місія одеська 32,1 2,6 6,4 

Пилипівка 34,5 2,5 6,6 

Колосіння 

Коханка 
чорний пар 

(фон–N30P60K30) 

80,7 1,7 5,3 

Місія одеська 79,7 2,0 6,4 

Пилипівка 97,9 2,0 6,6 

Коханка 
ячмінь ярий 

(фон – N60P60K30) 

65,9 1,5 4,8 

Місія одеська 67,3 1,8 6,1 

Пилипівка 80,4 1,8 5,8 
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наливу зерна за сприятливих погодних умов відбувається реутилізація 

пластичних речовин з листків, стебел, частин колосу в генеративні органи та 

перетворення простих сполук у більш складні, здійснюється акумуляція 

запасних речовин зерна. 

На утворення вегетативної маси рослин пшениці озимої впливає ряд 

факторів, серед яких найголовнішими є погодні умови у період вегетації 

рослин, попередник, строк сівби, сорт, рівень мінерального живлення, захист 

від хвороб та ін. 

Як вже було зазначено, формування надземної вегетативної маси 

рослин в роки досліджень залежало від особливостей гідротермічних умов 

упродовж вегетації рослин, попередників. У середньому за три роки більша 

вегетативна маса рослин всіх сортів пшениці озимої, які були залучені для 

вивчення, розвивалася упродовж весняно-літньої вегетації по чорному пару 

порівняно з непаровим попередником (рис. 3.1).  

Рис. 3.1 Нарощування вегетативної маси рослинами пшениці озимої 

упродовж весняно-літньої вегетації, 2016–2018 рр. 

*Фази розвитку:  

1 – відновлення весняної вегетації; 2 – вихід в трубку; 3 – колосіння. 
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Так, на час відновлення весняної вегетації значення показника 

абсолютно суха маса 100 рослин по чорному пару становила залежно від 

сорту 26,0–27,3 г, після ячменю ярого –11,9–14,7 г. У фазу виходу в трубку 

по чорному пару абсолютно суха маса 100 рослин змінювалася в межах 

119,8–126,2 г, після непарового попередника – 60,8–66,4 г, а фазі колосіння –

345,8–397,5 та 215,6–263,9 г відповідно. 

Аналіз отриманих даних показав, що особливої різниці у значеннях 

цього показника між сортами на час відновлення весняної вегетації та у фазі 

виходу рослин у трубку в межах одного попередника не спостерігали, у фазі 

колосіння перевагу мали сорти пшениці озимої Місія одеська та Пилипівка  

Щодо площі листкової поверхні однієї рослини, то найкращі показники 

по чорному пару були у фазі виходу рослин у трубку в 2016 р., коли умови 

весняного періоду були найбільш сприятливими. Площа листкової поверхні 

однієї рослини цього року змінювалася, залежно від сорту, у межах 113,5–

134,0 см
2
, у 2017 р. – 50,7–52,1, а у 2018 р. – 34,2–47,9 см

2
. Аналогічні 

закономірності зберігалися і щодо площі листкової поверхні, яка 

створювалася рослинами. Так, у 2016 р. вона становила 29,5–48,9 тис. м
2
/га; у 

2017 р. – 21,4–26,4; а у 2018 р. – 20,8–26,9 тис. м
2
/га. При цьому, у сорту 

Коханка формувалися найбільші показники площі листкової поверхні на 

одиницю площі. Особливістю росту і розвитку рослин пшениці озимої у 

2016  р. було й те, що внаслідок великої кількості опадів у весняний період 

рослини після ячменю ярого на час колосіння сформували потужну 

асиміляційну площу, яка була значно більшою, ніж у 2017 та 2018 рр. 

(дод.  И). 

У середньому за три роки досліджень, площа листкової поверхні на 

одну рослину після обох попередників на час відновлення весняної вегетації 

та у фазі виходу рослин в трубку не надто відрізнялася у сортів, у фазі 

колосіння більшою вона була у пшениці озимої Пилипівка та Місія одеська. 

Так, у сорту Коханка площа листкової поверхні на одну рослину у фазі 

колосіння по чорному пару становила 62,2 см
2
, а у сортів Місія одеська та 
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Пилипівка – 72,0 та 75,9 см
2
 відповідно; після стерньового попередника у 

сорту Коханка асимілююча поверхня однієї рослини дорівнювала 60,9 см
2
, у 

сортів Місія одеська і Пилипівка – 69,2 та 66,9 см
2
 відповідно (рис. 3.2, 

дод. И).  

         

Рис. 3.2 Динаміка площі листкової поверхні рослин пшениці озимої 

упродовж весняно-літнього періоду вегетації, 2016–2018 рр. 

*Фази розвитку:  

1 – відновлення весняної вегетації; 2 – вихід в трубку; 3 – колосіння. 

 

При цьому значення цього показника по чорному пару у фази вихід в 

трубку та колосіння перебували приблизно на одному рівні. Разом з тим, 

після ячменю ярого збільшення площі листкової поверхні рослин відбувалося 

поступово та найвищі показники досягалися у фазі колосіння.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Продуктивна волога в ґрунті – це один з обов’язкових факторів, 

який необхідний для росту та розвитку рослин сільськогосподарських 
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культур, і зокрема, пшениці озимої. У роки досліджень були недостатні 

запаси вологи у всіх шарах ґрунту на час сівби пшениці озимої (20 вересня). 

Особливо низькими вони були в умовах 2015 р. після попередника ячмінь 

ярий. 

2. Кращі показники вологозабезпечення на час відновлення 

весняної вегетації після обох попередників спостерігали в умовах 2018 р., 

коли у березні випала аномально велика кількість опадів (145 мм). Найвищі 

запаси продуктивної вологи в ґрунті на час виходу рослин пшениці озимої в 

трубку за рахунок значної кількості опадів у квітні були в 2017 р. (у шарах 

ґрунту 0–20 та 0–100 см в посівах пшениці озимої по чорному пару вони 

становили 40,0 та 160,1 мм, а після ячменю ярого – 30,8 та 141,2 мм 

відповідно). На час настання фази колосіння кращі умови зволоження ґрунту 

після обох попередників склалися в умовах 2016 р., а найгірші – у 2018 р., що 

було пов’язано з кількістю атмосферних опадів у цей період.  

3. Cтримуючим фактором для проходження процесів росту і 

розвитку рослин пшениці озимої в осінній період 2015 р. була аномально 

посушлива погода, в 2016 р. – знижена температура повітря у жовтні, а у 

2017 р. спостерігали умови достатньої зволоженості, але з нерівномірним 

розподілом по місяцях та декадах.  

4. Внаслідок атмосферної та ґрунтової посухи в осінній період 

2015  р. за вирощування пшениці озимої після ячменю ярого повні сходи цієї 

культури були отримані лише у лютому 2016 р. Покращанню стану рослин 

після стерньового попередника у цьому році сприяло раннє відновлення 

вегетаційних процесів у рослин, а також значне перевищення середніх 

багаторічних показників щодо кількості опадів у квітні й травні. 

5. У роки досліджень кращий ріст та розвиток рослин пшениці 

озимої у весняно-літній період вегетації відбувався при вирощуванні по 

чорному пару порівняно з попередником ячмінь ярий. По пару формувалися 

вищі показники асимілюючої поверхні та надземної вегетативної маси 
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рослин всіх сортів, які висівали у дослідах. Особливої різниці у значеннях 

площі листкової поверхні та абсолютно сухої маси 100 рослин між сортами 

на час відновлення весняної вегетації та у фазі виходу рослин в трубку у 

межах одного попередника не спостерігали, у фазі колосіння перевагу мали 

сорти Місія одеська та Пилипівка.  

Результати експериментальних досліджень з виявлення особливостей 

росту та розвитку рослин сортів пшениці озимої упродовж вегетації 

представлені в публікаціях [1, 6, 8] (дод. Р).  
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ЗАЛЕЖНО ВІД 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої в степовій 

зоні відбувається під впливом цілого комплексу факторів, серед яких 

важливе місце належить погодним умовам в осінній період вегетації, 

упродовж перезимівлі та під час відновлення весняної вегетації і подальшого 

росту і розвитку рослин. При цьому за рахунок підбору відповідного сорту, 

системи мінерального живлення рослин згідно з попередником, можна 

суттєво знизити негативну дію несприятливих проявів погоди та досягти 

значних результатів не тільки в підвищенні врожайності культури, але й у 

поліпшенні ряду показників якості зерна, що прямим чином впливають на 

його поживну цінність та хлібопекарські властивості. 

 

4.1 Структура врожаю сортів пшениці озимої після різних 

попередників 

 

Формування біологічної врожайності пшениці озимої залежить від 

густоти продуктивного стеблостою і  від продуктивності колоса, яка 

визначається такими елементами структури, як кількість зерен у колосі і маса 

1000 зерен. Для визначення показників структури врожаю пшениці озимої 

відбір зразків рослин у дослідах проводили наприкінці воскової стиглості 

зерна з варіантів, де на фоні передпосівного внесення мінеральних добрив 

(по чорному пару – N30P60K30, після ячменю ярого – N60P60K30) підживлювали 

посіви аміачною селітрою дозою N60 локально наприкінці фази кущіння 

рослин.  

Як вже зазначалося у попередніх розділах, екстремальними для озимих 
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зернових культур виявилися погодні умови осіннього періоду 2015 р. Через 

тривалу атмосферну та ґрунтову посуху насіння пшениці озимої після 

непарових попередників почало проростати лише в грудні, а на час 

відновлення весняної вегетації в 2016 р., яке відбулося першого березня, 

посіви перебували у фазі шилець – 2 листків. Але потім встановилася тепла і 

дуже волога погода у квітні і травні. Раннє відновлення вегетації рослин та 

відповідні погодні умови сприяли значному покращанню стану посівів 

пшениці озимої після ячменю ярого в дослідах, і різниця у рості та розвитку 

рослин по чорному пару та після стерньового попередника на час колосіння 

не була вже такою контрастною. 

Серед несприятливих для пшениці озимої метеорологічних явищ 

упродовж періоду вегетації 2016–2017 рр. слід відмітити заморозки та 

випадання снігу в другій та третій декадах квітня, а 2017–2018 рр. – 

нерівномірний розподіл опадів упродовж весняно-літньої вегетації рослин.  

Аналіз структури врожайності показав, що за вирощування по чорному 

пару, порівняно з непаровим попередником, у сортів пшениці озимої, які 

висівали у досліді, у всі три роки досліджень більшими були такі показники, 

як висота рослин та густота продуктивного стеблостою. Так, за вирощування 

пшениці озимої по чорному пару висота рослин у сорту Коханка залежно від 

року дослідження змінювалася у межах 79,9–85,3 см, сорту Місія одеська – 

86,2–89,0 см, а сорту Пилипівка була найбільшою та становила 95,7–105,6 см. 

Після ячменю ярого значення цього показника були відповідно до сорту 

70,0–76,1; 76,5–77,9 та 81,2–89,9 см.  

Кількість продуктивних стебел із розрахунку на 1 м
2
 у сорту Коханка, 

при вирощуванні по чорному пару, змінювалася залежно від року 

дослідження в межах 561,5–643,0 шт., у сорту Місія одеська – 507,2–612,6, а 

у сорту Пилипівка – 556,6–644,5 шт. Після стерньового попередника 

значення цього показника відповідно до сортів зменшувалися на 139,5–

249,3 шт.; 78,2–231,1 та 72,7–204,0 шт. (табл. 4.1, 4.2). 
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Таблиця 4.1 

Показники структури врожаю сортів пшениці озимої за вирощування по 

чорному пару 

Показник 
Сорт 

Коханка Місія одеська Пилипівка  

2016 р. 

Висота рослин, см 79,9 88,1 95,7 

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

562,2 577,8 556,6 

Довжина колосу, см 7,7 8,0 7,5 

Кількість у колосі колосків, шт. 15,6 16,1 15,7 

Кількість у колосі зерен, шт. 35,5 43,6 33,9 

Маса зерна з колосу, г 1,30 1,48 1,41 

Маса 1000 зерен, г 36,6 33,9 41,6 

Біологічна врожайність, г/м
2
 730,9 855,1 784,8 

2017 р. 

Висота рослин, см 84,9 86,2 103,7 

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

561,5 507,2 558,0 

Довжина колосу, см 7,8 7,0 7,2 

Кількість у колосі колосків, шт. 14,9 12,5 13,9 

Кількість у колосі зерен, шт. 30,7 28,2 30,5 

Маса зерна з колосу, г 1,34 1,23 1,38 

Маса 1000 зерен, г 43,6 43,6 45,2 

Біологічна врожайність, г/м
2
 752,4 623,8 770,1 

2018 р. 

Висота рослин, см 85,3 89,0 105,6  

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

643,0 612,6 644,5 

Довжина колосу, см 7,9 6,8 7,3 

Кількість у колосі колосків, шт. 15,6 13,5 15,1 

Кількість у колосі зерен, шт. 30,5 30,4 28,1  

Маса зерна з колосу, г 1,19 1,19 1,21 

Маса 1000 зерен, г 39,0 39,1 43,1 

Біологічна врожайність, г/м
2
 765,2 767,0 741,2 

 

За експериментальними даними в умовах 2016 р., порівняно з іншими 

роками, у рослин пшениці озимої було закладено найбільше продуктивних 

колосків та зерен у колосі. Так, за сівби по чорному пару кількість 

продуктивних колосків, у середньому на один колос, у сорту Коханка 

становила 15,6 шт., зерен у колосі було 35,5 шт.; у сорту Місія одеська ці 

показники дорівнювали відповідно 16,1 та 43,6 шт., а у сорту Пилипівка – 

15,7 та 33,9 шт.  
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При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого максимальні 

значення цих показників були у сорту Коханка – 17,6 шт. колосків та 49 шт. 

зерен. У сорту Місія одеська, у середньому на один колос, сформувалося 

15,6 шт. колосків та 39,5 шт. зерен, а у сорту Пилипівка – відповідно до 

показника 16,4 та 39,5 шт. (4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники структури врожаю сортів пшениці озимої за вирощування 

після ячменю ярого 

Показник 
Сорт 

Коханка Місія одеська  Пилипівка 

2016 р. 

Висота рослин, см 74,8 76,5 81,2 

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

422,7 499,6 483,9 

Довжина колосу, см 8,8 7,7 7,8 

Кількість у колосі колосків, шт. 17,6 15,6 16,4 

Кількість у колосі зерен, шт. 49,0 39,5 39,5 

Маса зерна з колосу, г 1,53 1,13 1,35 

Маса 1000 зерен, г 31,2 27,9 33,9 

Біологічна врожайність, г/м
2
 646,7 564,5 653,3 

2017 р. 

Висота рослин, см 76,1 77,9 89,9 

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

401,4 425,8 423,5 

Довжина колосу, см 7,4 7,1 6,7 

Кількість у колосі колосків, шт. 14,1 13,1 13,3 

Кількість у колосі зерен, шт. 28,0 26,6 28,4 

Маса зерна з колосу, г 1,15 1,13 1,20 

Маса 1000 зерен, г 41,0 40,4 44,4 

Біологічна врожайність, г/м
2
 461,6 481,2 508,2 

2018 р. 

Висота рослин, см 70,0 71,1 83,4 

Кількість продуктивних стебел, шт./м
2 

393,7 381,5 440,5 

Довжина колосу, см 7,4 6,8   7,1 

Кількість у колосі колосків, шт. 14,6 13,2 14,9 

Кількість у колосі зерен, шт. 33,4 28,6 30,5 

Маса зерна з колосу, г 1,26 1,09 1,17 

Маса 1000 зерен, г 37,9 37,6 38,9  

Біологічна врожайність, г/м
2
 496,1 415,8 515,4  

 

Але слід зауважити, що маса зерна з колосу визначається не лише 
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кількістю зерен, але і їх крупністю. В умовах 2016 р. маса 1000 зерен 

пшениці озимої була меншою, ніж у інші роки досліджень, і особливо 

низькою вона була після непарового попередника, де становила залежно від 

сорту 28,6–34,2 г. 

Необхідно зазначити, що у сорту Пилипівка, порівняно з іншими, після 

обох попередників формувалося, як правило, крупніше зерно.  

Біологічна врожайність, яка визначається двома показниками: 

кількістю продуктивних стебел на одиницю площі та масою зерна з колосу, 

при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару варіювала залежно від 

сорту та року дослідження в межах 623,8–855,1 г/м
2
, та була найбільшою в 

2016 р. у сорту Місія одеська. 

Після ячменю ярого в умовах цього року вона становила залежно від 

сорту 564,5–653,3 г/м
2
, і, навпаки, вищою була у сортів Пилипівка та Коханка, 

у яких формувалося крупніше зерно у порівнянні з сортом Місія одеська.  

У 2017 та 2018 рр. рівень біологічної врожайності по чорному пару у 

сортів Місія одеська та Пилипівка був нижчий, порівняно з 2016 р., відповідно 

до сортів на 231,3 і 88,1 г/м
2
 та на 14,7 та 43,6 г/м

2
, а у сорту Коханка, зовсім 

інакше, вищий на 21,5 та 34,3 г/м
2
. Після ячменю ярого біологічна 

врожайність всіх сортів у ці роки була нижчою, ніж у 2016 р., та становила у 

2017 р. 461,6–508,2, а у 2018 р. – 415,8–515,4 г/м
2
. 

Аналізуючи показники структури врожаю, у середньому за три роки, 

варто зазначити, що за вирощування по чорному пару, порівняно з непаровим 

попередником, у сортів пшениці озимої більшими були такі показники, як 

висота рослин та густота продуктивного стеблостою. Так, висота рослин 

сорту Коханка по чорному пару становила 83,4 см, сорту Місія одеська – 

87,8 см, а сорту Пилипівка була найбільшою та сягала 101,7 см. Після 

ячменю ярого значення цього показника у сортів були 73,6; 75,2 та 84,8 см 

відповідно. Кількість продуктивних стебел на 1 м
2
 по чорному пару 

змінювалася залежно від сорту у межах 565,9–588,9 шт., після стерньового 
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попередника була меншою на 127,1–183,0 шт. та становила – 405,9–449,3 шт. 

(дод. К). 

У сорту пшениці озимої Коханка зберігалася перевага по попередниках 

за такими показниками, як довжина колоса та кількість у колосі колосків. 

Більше зерен у колосі по чорному пару закладалося у рослин сорту Місія 

одеська, після ячменю ярого – у рослин сорту Коханка. 

Більшою маса 1000 зерен у сортів пшениці озимої формувалася за 

вирощування по чорному пару, і після обох попередників – у сорту 

Пилипівка. Внаслідок взаємопов’язаного впливу елементів структури 

врожаю біологічна врожайність сортів пшениці озимої по чорному пару 

змінювалася у межах 735,7–766,6 г/м
2
, а після ячменю ярого – 487,9–

557,1 г/м
2 

з найвищими показниками після обох попередників у сорту 

Пилипівка, найнижчими – у сорту Місія одеська.  

 

4.2 Вплив агротехнологічних заходів вирощування на врожайність  

пшениці озимої 

 

Збільшення врожайності пшениці м’якої озимої – актуальна проблема 

сьогодення в Україні. Адже ця культура вирішує як внутрішні потреби 

хлібопекарської галузі, так і є стратегічним товаром на зовнішньому ринку 

зерна. Впровадження нових високоврожайних сортів, стійких до комплексу 

несприятливих факторів навколишнього середовища та пластичних щодо 

попередників, агрофону, залишається одним із найбільш економічно 

доцільних прийомів збільшення валових зборів зерна [9, 87, 133]. 

Пшениця озима надзвичайно вимоглива до удобрення. Для 

нормального росту, розвитку і перезимівлі вона має одержувати з осені 

помірне азотне і підвищене фосфорно-калійне живлення. Але упродовж 

весняно-літньої вегетації головну роль у живленні рослин відіграє азот, який 

витрачається на утворення вегетативних і генеративних органів, на 
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формування врожаю зерна. Разом з цим надлишок азоту призводить до 

переростання рослин пшениці, до їх вилягання, послаблення стійкості до 

хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища [11, 58, 116].  

У роки з великою кількістю опадів, коли рослини пшениці озимої 

розвивають потужну вегетативну масу, суттєвою загрозою для майбутнього 

врожаю, особливо по парових попередниках, може стати розвиток хвороб. 

Внаслідок розвитку хвороб зменшується асиміляційна поверхня листків, 

порушуються біохімічні процеси в них, зменшується урожайність та 

погіршується якість зерна. Для попередження розвитку хвороб ефективним 

на сьогодні є застосування фунгіцидів, у тому числі і в бакових сумішах з 

азотними добривами [9, 98].  

За результатами морфометричних вимірів рослин пшениці озимої серед 

років досліджень найбільшою площа листкової поверхні по чорному пару 

сформувалася в 2016 р. Обстеження посівів пшениці озимої спеціалістами по 

захисту рослин ДУ ІЗК НААН показало, що цього року мало місце ураження 

рослин всіх сортів жовтою іржою і септоріозом, борошниста роса 

розвивалася, в основному, на нижніх листках. У 2017 та 2018 рр. поширення 

та розвиток хвороб в посівах пшениці озимої були менш вираженими. Тому 

обробка посівів пшениці озимої баковою сумішшю карбаміду і фунгіциду 

фалькон у фазі колосіння саме у 2016 р. була найбільш ефективною. Так, у 

цьому варіанті досліду приріст врожаю зерна залежно від сорту у 2016 р. 

становив 0,28–0,31 т/га, у 2017 р. – 0,17–0,23, а в 2018 р. – 0,18–0,21 т/га (дод. 

Л.1, Л.2, Л.3).   

Виявлено, що у середньому за три роки, підживлення посівів пшениці 

озимої аміачною селітрою локально наприкінці фази кущіння рослин по 

чорному пару сприяли суттєвому приросту врожаю зерна порівняно з 

контролем (без внесення азотних добрив). При цьому найбільша врожайність 

у всіх сортів формувалася за збільшення дози добрива до 60 кг/га д. р. За 

такого варіанта удобрення приріст врожайності становив у сорту Коханка 
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0,58 т/га, у сорту Місія одеська – 0,61 т/га, а у сорту Пилипівка він був 

0,64 т/га (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої по чорному пару залежно 

від азотних підживлень, т/га (середнє за 2016–2018 рр.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором А Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
6,43 6,30 6,59 6,44 

N30, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
6,78 6,64 6,98 6,80 

N60, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
7,01 6,91 7,23 7,05 

N30, колосіння, 

карбамід 
6,54 6,42 6,72 6,56 

N30, карбамід + фалькон 

(600 мл/га), колосіння 
6,68 6,51 6,84 6,68 

Середнє за фактором В 6,69 6,56 6,87 – 

НІР05, т/га для факторів: А – 0,14–0,17; В – 0,16–0,20; АВ – 0,22–0,34 

 

Спостерігали тенденцію до підвищення врожайності і у варіантах, де у 

фазі колосіння проводили підживлення посівів карбамідом позакоренево, але 

таке підвищення було достовірним лише за умови обприскування рослин 

азотним добривом у баковій суміші з фунгіцидом. 

У середньому за варіантами підживлення більша урожайність зерна 

була сформована при вирощуванні сорту пшениці озимої Пилипівка – 

6,87 т/га, урожайність сортів Коханка і Місія одеська була нижчою на 0,18 і 

0,31 т/га відповідно. 

На контролі (без підживлення) урожайність зерна, у середньому по 

сортах, становила 6,44 т/га. За підживлення вона збільшувалася на 0,12–

0,61 т/га. Найбільший приріст урожайності отримано за локального внесення 

аміачної селітри наприкінці фази кущіння рослин дозою N60. При зменшенні 

дози до N30 урожайність зерна знижувалася на 0,25 т/га. За позакореневого 
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підживлення рослин у фазі колосіння карбамідом N30 окремо, або з 

фунгіцидом, отримали меншу врожайність зерна пшениці озимої порівняно з 

локальним внесенням аміачної селітри наприкінці кущіння рослин. 

При вирощуванні пшениці озимої по чорному пару найбільшу 

врожайність зерна (7,23 т/га) сформував сорт пшениці озимої Пилипівка за 

внесення аміачної селітри N60 локально наприкінці фази кущіння рослин. 

Після ячменю ярого для підживлення посівів пшениці озимої 

застосовували один вид азотного добрива – аміачну селітру. У середньому за 

2016–2018 рр. приріст урожайності зерна, порівняно з контрольним 

варіантом (без підживлення), у сорту пшениці озимої Коханка становив, 

залежно від варіанта підживлення, 0,48–1,20 т/га, у сорту Місія одеська – 

0,36–1,15, а у сорту Пилипівка – 0,51–1,16 т/га (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої після ячменю ярого залежно 

від азотних підживлень, т/га (середнє за 2016–2018 рр.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором А Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
4,26 3,88 4,46 4,20 

N30 ранньою весною по МТҐ 4,91 4,45 5,08 4,81 

N60 ранньою весною по МТҐ 5,31 4,78 5,47 5,19 

N30 локально наприкінці 

кущіння рослин  
4,74 4,24 4,97 4,65 

N30 по МТҐ + N30 локально 

наприкінці кущіння рослин 

5,16 4,60 5,32 5,03 

N60 локально наприкінці 

кущіння рослин  
5,08 4,54 5,25 4,96 

N60 по МТҐ + N30 локально 

наприкінці кущіння рослин  
5,46 5,03 5,62 5,37 

Середнє за фактором В 4,99 4,50 5,17 – 

НІР05, т/га для факторів: А – 0,14–0,17; В – 0,16–0,19; АВ – 0,23–0,33 
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Найвищий приріст врожаю після стерньового попередника у роки 

досліджень забезпечувало внесення азотного добрива дозою 60 кг/га по МТҐ 

врозкид та у два етапи: N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці фази кущіння 

рослин (дод. М.1, М.2, М.3). За такого удобрення відмічали найбільше 

зростання продуктивного стеблостою, головного елемента структури 

зернової продуктивності. У середньому за три роки досліджень урожайність 

сорту пшениці озимої Коханка за цих варіантів підживлення становила 

відповідно 5,31 та 5,46 т/га, сорту Місія одеська – 4,78 та 5,03 т/га, а сорту 

Пилипівка – 5,47 та 5,62 т/га.  

Після непарового попередника, у середньому за варіантами 

підживлення, більша урожайність зерна була сформована при вирощуванні 

сорту пшениці озимої Пилипівка – 5,17 т/га, урожайність сортів Коханка і 

Місія одеська була нижчою на 0,18 і 0,67 т/га, відповідно. На контролі (без 

підживлення) урожайність зерна, у середньому по сортах, становила 

4,20 т/га. Під впливом підживлення вона збільшувалася на 0,45–1,17 т/га. 

Найбільший приріст урожайності отримано за внесення азотного добрива у 

два строки: N60 по МТҐ та N30 локально наприкінці фази кущіння рослин. 

При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого найбільшу 

врожайність зерна (5,62 т/га) сформував сорт пшениці озимої Пилипівка за 

внесення аміачної селітри N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці фази 

кущіння рослин.  

 

4.3 Особливості формування якості зерна сортів пшениці озимої по 

чорному пару та після ячменю ярого залежно від азотних підживлень 

 

При застосуванні мінеральних добрив у системі технологічних заходів 

вирощування пшениці озимої особливу увагу звертають на те, щоб рослини 

цієї культури були забезпечені у достатній кількості азотом упродовж усієї 

вегетації. Азотні добрива є одним із найефективніших та швидкодіючих 
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факторів підвищення не тільки врожайності пшениці озимої, але й що не 

менш важливо, якості зерна. За результатами проведених досліджень 

з’ясовано, що як фізичні показники зерна пшениці озимої (натура та 

склоподібність), так і біохімічні (вміст білка, сирої клейковини, число 

седиментації), переважно поліпшувалися у разі застосування азотних добрив 

для підживлення рослин у весняно-літній період вегетації. При вирощуванні 

пшениці озимої по чорному пару для сортів Коханка та Місія одеська 

кращими були варіанти з внесенням аміачної селітри наприкінці фази 

кущіння дозою 60 кг/га д. р. або позакоренево карбамідом, у тому числі і 

сумісно з фунгіцидом (табл. 4.5). 

За рахунок таких підживлень натура зерна, у середньому за три роки 

досліджень, у сорту Коханка порівняно з контролем підвищувалася на 5–

8  г/л, у сорту Місія одеська – на 6–8 г/л, склоподібність зерна, відповідно до 

сорту, на 2,1–10,4 та 2,6–7,9 %, вміст білка в зерні збільшувався на 0,5–1,1 та 

0,4–0,5 %, сирої клейковини – на 1,2–3,0 та 2,0–2,1  %, число седиментації за 

цих варіантів підживлення підвищувалося на 1–8 та 5–9 мл.  

Підживлення азотними добривами рослин сорту Пилипівка позитивно 

впливало на якість зерна, але найбільш ефективним щодо накопичення 

білкових сполук було внесення їх наприкінці фази кущіння локально N30–60 та 

N30 у фазі колосіння позакоренево. Так, вміст білка у зерні в цих варіантах 

досліду збільшувався порівняно з контролем на 0,5–0,7 %, клейковини – на 

1,8–2,9 %. Найбільше клейковини в зерні сорту Пилипівка (24,1 %) було у 

разі обробки посівів карбамідом у фазі колосіння.  

Аналіз одержаних даних показує, що найвищі значення показників: 

натура зерна (понад 800 г/л), вміст білка та клейковини в зерні були у сортів 

пшениці озимої Коханка та Пилипівка, склоподібність – у сортів Коханка та 

Місія одеська, число седиментації – у сильних за якістю зерна сортів Місія 

одеська та Пилипівка. Фізичні властивості клейковини, які вимірюються 
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приладом ВДК-1, змінювались у всіх сортів пшениці озимої в межах 45–

63 од., що відповідає вимогам першої групи якості.  

Таблиця 4.5 

Вплив азотних підживлень на формування якості зерна сортів пшениці 

озимої м’якої за вирощування по чорному пару, середнє за 2016–2018 рр. 

Підживлення 
(фактор В) 

Натура 
зерна, 

г/л 

Скло- 
подіб-
ність, 

% 

Вміст у зерні, % Одиниці 
при-
ладу 

ВДК-1 

Число 
седи-
мен-

тації, мл білка 
клей-

ковини 

Сорт (фактор А) 
Коханка 

Без підживлення 
(контроль) 

802 60,4 11,8 20,8 60 35 

N30, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

802 62,5 12,0 21,4 62 34 

N60, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

809 65,2 12,3 22,0 58 36 

N30, колосіння, 
карбамід 

810 70,8 12,6 22,7 63 37 

N30, карбамід + фалькон 
(600 мл/га), колосіння 

807 70,0 12,9 23,8 63 43 

Місія одеська  
Без підживлення 

(контроль) 
789 62,7 11,9 19,9 54 41 

N30, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

791 65,3 12,1 20,6 50 44 

N60, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

795 68,6 12,3 22,0 45 50 

N30, колосіння, 
карбамід 

797 70,2 12,4 22,0 46 49 

N30, карбамід + фалькон 
(600 мл/га), колосіння 

797 70,6 12,3 21,9 52 46 

Пилипівка 

Без підживлення 
(контроль) 

805 59,5 12,0 21,2 62 39 

N30, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

806 64,8 12,5 23,0 62 52 

N60, кінець кущіння, 
аміачна селітра 

812 66,1 12,7 23,5 60 48 

N30, колосіння, 
карбамід 

808 65,3 12,7 24,1 59 52 

N30, карбамід + фалькон 
(600 мл/га), колосіння 

808 65,4 12,4 22,4 53 52 

НІР05: натура зерна,г/л – А – 4–7; В – 3–5; АВ – 8–10; 
           склоподібність,% – А – 3,8–5,6; В – 4,3–7,0; АВ – 7,9–11,6; 
           вміст білка в зерні, % – А – 0,3–0,5; В – 0,3–0,5; АВ – 0,6–0,9; 
           вміст клейковини в зерні, % – А – 0,5–0,8; В – 0,6–1,0; АВ – 1,1–1,8; 
           число седиметації, % – А – 4–6; В – 3–6; АВ – 7–12. 
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Після попередника ячмінь ярий вищий вміст білка та клейковини в 

зерні сортів пшениці озимої формувався переважно за внесення 60–90 кг/га 

азоту, і найбільшими значення цих показників були за варіанта удобрення у 

два прийоми: N60 по МТҐ і N30 наприкінці кущіння локально, аміачна селітра. 

Залежно від сорту кількість білка в зерні за такого удобрення становила 11,7–

12,5 %, а сирої клейковини – 19,0–23,1 %, причому вищі показники відмічали 

у сортів Пилипівка та Коханка, а нижчі – у сорту Місія одеська. Найкращими 

натура зерна та число седиментації борошна (характеризує хлібопекарські 

властивості пшениці) були у сорту пшениці озимої Пилипівка, 

склоподібність зерна поліпшувалася від внесення азотних добрив та 

змінювалися у варіантах з підживленнями у сортів у межах 54,6–68,1 % 

проти 53,4–54,7 % у контролі та збільшувалася на 5,1–14,7 % (табл. 4.6). 

При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого натура зерна у 

варіанті з передпосівним внесенням повного добрива становила залежно від 

сорту 783–793 г/л. За проведення азотного підживлення N60 натура зерна у 

сортів зросла на 4–5 г/л., а склоподібність – на 5,1–14,7 %.  

Вміст білка та клейковини в зерні після непарового попередника у 

варіантах без підживлення становив залежно від сорту відповідно до 

показника 11,2–11,6 та 16,3–19,3 %, за підживлення азотним добривом N60 

наприкінці кущіння кількість білка збільшувалася до 11,6–12,0 %, а 

клейковини – до 18,9–22,7 %. 

Число седиментації борошна, яке тісно пов’язане з білковістю зерна, 

збільшувалося при удобренні на 4–8 мл причому максимальні значення цього 

показника досягали 46 мл (сорт Пилипівка).  

За сукупністю показників якості, що нормуються діючим національним 

стандартом на пшеницю ДСТУ 3768:2019, після ячменю ярого, враховуючи 

різні варіанти досліду, формувалося переважно зерно 3–4-го класу якості, у 

сорту Пилипівка за варіанта удобрення, де аміачну селітру вносили у два 

прийоми: N60 по МТҐ і N30 наприкінці кущіння локально, другого. 
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Таблиця 4.6 

Вплив азотних підживлень на формування якості зерна сортів пшениці 

озимої м’якої за вирощування після ячменю ярого, 

середнє за 2016–2018 рр. 

Підживлення 

(фактор В) 

Натура 

зерна, 

г/л 

Скло- 

подіб- 

ність, 

% 

Вміст у зерні, % 
Од. 

при-

ладу 

ВДК-1 

Число 

седи-

мента-

ції, мл 
білка 

клей-

ковини 

Сорт (фактор А) 

Коханка 

Без підживлення (контроль) 783 53,4 11,4 19,3 63 31 

N30 ранньою весною по МТҐ 789 61,4 11,4 19,3 67 35 

N60 ранньою весною по МТҐ 791 66,0 11,8 21,0 62 36 

N30 локально наприкінці кущіння  789 57,8 11,6 21,0 59 35 

N30 по МТҐ + N30 локально  787 65,4 12,0 22,5 68 38 

N60 локально наприкінці кущіння 788 68,1 11,9 22,7 72 39 

N60 по МТҐ + N30 локально  789 66,2 12,3 22,9 70 40 

Місія одеська 

Без підживлення (контроль) 787 53,5 11,2 16,3 49 35 

N30 ранньою весною по МТҐ 785 54,6 11,2 16,9 46 36 

N60 ранньою весною по МТҐ 784 57,5 11,5 18,0 46 40 

N30 локально наприкінці кущіння  785 55,5 11,5 17,2 45 37 

N30 по МТҐ + N30 локально  784 59,4 11,7 19,2 49 43 

N60 локально наприкінці кущіння 783 61,7 11,7 18,9 50 39 

N60 по МТҐ + N30 локально  788 62,2 11,7 19,0 45 43 

Пилипівка 

Без підживлення (контроль) 793 54,7 11,6 18,3 53 41 

N30 ранньою весною по МТҐ 791 55,0 11,7 19,4 47 42 

N60 ранньою весною по МТҐ 794 60,8 11,9 21,5 60 46 

N30 локально наприкінці кущіння  794 63,2 11,7 20,4 55 43 

N30 по МТҐ + N30 локально  793 61,9 12,1 21,7 51 44 

N60 локально наприкінці кущіння 798 59,8 12,0 22,0 55 46 

N60 по МТҐ + N30 локально  794 62,4 12,5 23,1 58 48 
НІР05: натура зерна, г/л – А – 4–6; В – 4–6; АВ – 8–11; 

           склоподібність, % – А – 4,0–5,8; В – 4,2–6,8; АВ – 6,9–10,6; 

           вміст білка в зерні, % – А – 0,2–0,5; В – 0,3–0,5; АВ – 0,6–1,0; 

           вміст клейковини в зерні, % – А – 0,7–1,2; В – 0,6–1,1; АВ – 1,1–1,9; 

           число седиметації, % – А – 4–7; В – 4–6; АВ – 7–11. 

 

У більшості випадків після обох попередників вищу білковість зерна 

серед сортів пшениці озимої, які вивчали, відмічали у сорту Пилипівка. Слід 

підкреслити, що при вирощуванні різних сортів пшениці озимої найбільше 
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зниження вмісту білка та клейковини в зерні при розміщенні посівів після 

непарового попередника, порівняно з паровим, було у сорту Місія одеська. 

Так, у варіанті без азотного підживлення вміст білка в зерні у цього сорту 

становив 11,2 %, а клейковини – лише 16,3 %, тим часом як у сорту Коханка 

значення цих показників відповідали 11,4 та 19,3 %, а у сорту Пилипівка – 

11,6 та 18,3 %.  

Проведення статистичної обробки отриманих трирічних даних, що 

полягає у визначенні коефіцієнтів кореляції, показало існування сильного та 

середнього зв’язку між показниками якості зерна сортів пшениці озимої 

седиментація борошна та вміст білка і сирої клейковини в зерні. 

Так, коефіцієнт кореляції (r) між числом седиментації і вмістом білка в 

зерні при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару змінювався залежно 

від сорту у межах 0,70–0,82, після ячменю ярого – 0,74–0,87. По чорному 

пару найсильніший зв’язок цих показників якості зерна був у сорту Коханка, 

а після стерньового попередника – у сортів Місія одеська та Пилипівка.  

Кореляційна залежність показників седиментація та кількість 

клейковини в зерні становила відповідно до попередника 0,51–0,90 та 0,86–

0,98. Найвищий коефіцієнт кореляції по пару спостерігали у сорту Коханка, а 

найнижчий – у сорту Пилипівка. Після непарового попередника найбільш 

тісний зв’язок показників седиментація борошна та вміст клейковини в зерні 

був у сортів одеської селекції Місія одеська (0,91) та Пилипівка (0,98). 

У роки досліджень простежували середній і сильний позитивний 

кореляційний зв’язок білка з такими показниками, як клейковина та 

склоподібність. У зразках, відібраних по чорному пару, коефіцієнт кореляції r 

змінювався залежно від сорту у межах 0,60–0,99 для клейковини, та 0,83–

0,99 – для склоподібності; після стерньового попередника – 0,88–0,93 та 

0,49–0,82 відповідно.  

Було вивлено, що білковість зерна пшениці озимої у ряді випадків мало 

залежала від такого показника, як натура зерна, а при вирощуванні після 
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ячменю ярого у сортів Коханка та Місія одеська відмічали негативну слабку 

кореляцію між цими показниками. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Встановлено, що в роки досліджень по чорному пару, порівняно з 

непаровим попередником, більшими були такі показники, як висота рослин 

та густота продуктивного стеблостою. В умовах 2016 р. закладалася 

найбільша кількість зерен у колосі (до 33,9–43,6 шт. – по чорному пару та 

39,5–49,0 шт. – після ячменю ярого), але маса 1000 зерен була найменшою, 

особливо після непарового попередника (28,6–34,2 г). Більшою маса 1000 

зерен у сортів формувалася за вирощування по чорному пару, а після обох 

попередників – у сорту Пилипівка. 

2. Внаслідок взаємопов’язаного впливу елементів структури врожаю, у 

середньому за роки досліджень, біологічна врожайність сортів пшениці 

озимої по чорному пару змінювалася у межах 735,7–766,6 г/м
2
, а після 

ячменю ярого – 487,9–557,1 г/м
2 

з найвищими показниками після обох 

попередників у сорту Пилипівка, найнижчими – у сорту Місія одеська.  

3. Виявлено, що підживлення рослин пшениці озимої аміачною 

селітрою локально наприкінці фази кущіння по чорному пару сприяло 

суттєвому приросту врожаю зерна порівняно з контролем (без внесення 

азотних добрив). При цьому найбільша врожайність у всіх сортів 

формувалася за збільшення дози добрив до 60 кг/га д. р. За такого варіанта 

удобрення приріст врожайності становив залежно від сорту 0,58–0,64 т/га. 

Спостерігали тенденцію до підвищення врожайності і у варіантах, де у фазі 

колосіння проводили підживлення посівів карбамідом позакоренево, але таке 

підвищення було достовірним лише за умови обприскування рослин азотним 

добривом у баковій суміші з фунгіцидом фалькон. 

4. Встановлено, що по чорному пару, у середньому за варіантами 

підживлення, більша урожайність зерна була сформована при вирощуванні 
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сорту пшениці озимої Пилипівка – 6,87 т/га, урожайність сортів Коханка і 

Місія одеська була нижчою на 0,18 і 0,31 т/га відповідно. На контролі (без 

підживлення) урожайність зерна, у середньому по сортах, становила 

6,44 т/га. Під впливом підживлення вона збільшувалася на 0,12–0,61 т/га. 

Найбільшу врожайність (7,23 т/га) сформував сорт Пилипівка за внесення 

аміачної селітри N60 локально наприкінці фази кущіння. 

5. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого приріст 

урожайності зерна, порівняно з контролем (без підживлення) у сорту 

Коханка, у середньому за три роки, становив, залежно від варіанта 

підживлення, 0,48–1,20 т/га; Місія одеська – 0,36–1,15; а Пилипівка – 0,51–

1,16 т/га. Найвищий приріст врожаю забезпечувало внесення азотного 

добрива дозою 60 кг/га по мерзлоталому ґрунту (МТҐ) та у два строки: N60 по 

МТҐ і N30 локально наприкінці фази кущіння рослин. Урожайність сорту 

Коханка за цих варіантів підживлення становила відповідно 5,31 та 5,46 т/га, 

Місія одеська – 4,78 та 5,03 т/га, а Пилипівка – 5,47 та 5,62 т/га. 

6. Встановлено, що після стерньового попередника, у середньому за 

варіантами підживлення, більша урожайність зерна була сформована при 

вирощуванні пшениці озимої Пилипівка – 5,17 т/га, урожайність сортів 

Коханка і Місія одеська була нижчою на 0,18 і 0,67 т/га відповідно. На 

контролі урожайність зерна, у середньому по сортах, становила 4,20 т/га. Під 

впливом підживлення вона збільшувалася на 0,45–1,17 т/га. Найбільшу 

врожайність зерна (5,62 т/га) сформував сорт пшениці озимої Пилипівка за 

внесення аміачної селітри N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці фази 

кущіння рослин.  

7. Виявлено, що застосування азотних добрив у весняно-літній період 

вегетації після обох попередників, як правило, сприяло підвищенню 

показників якості зерна, а саме натури, склоподібності, вмісту в ньому білка 

та сирої клейковини, седиментації борошна. При вирощуванні пшениці 

озимої по чорному пару для сортів Коханка та Місія одеська кращими були 
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варіанти, де посіви підживлювали аміачною селітрою наприкінці фази 

кущіння рослин дозою 60 кг/га д. р. та позакоренево – карбамідом, у тому 

числі і разом з фунгіцидом. У пшениці Пилипівка застосування азотних 

підживлень позитивно впливало на всі показники якості зерна, але найбільш 

ефективними щодо накопичення білкових сполук були підживлення 

наприкінці фази кущіння локально (N30–60) та N30 у фазі колосіння 

позакоренево.  

8. При обробці посівів пшениці озимої по чорному пару баковою 

сумішшю карбаміду з фунгіцидом фалькон сорт Коханка (за сукупністю 

показників якості, які регламентуються діючим національним стандартом на 

пшеницю ДСТУ 3768:2019) формував продовольче зерно другого класу 

якості, а в сорту Пилипівка таке зерно одержували за локального 

підживлення рослин наприкінці фази кущіння (N30–60) або N30 – позакоренево. 

9. З’ясовано, що вищий вміст білка та клейковини в зерні сортів 

пшениці озимої після ячменю ярого отримували переважно у тих випадках, 

коли загальна доза азоту при підживленні посівів становила 60–90 кг/га. 

Найбільша кількість білкових сполук у зерні була за підживлення рослин у 

два строки: N60 – ранньою весною по мерзлоталому ґрунту і N30 – локально 

наприкінці фази кущіння. Залежно від сорту вміст білка в зерні за такого 

удобрення змінювався у межах 11,7–12,5 %, а сирої клейковини – 19,0–

23,1 %, при цьому вищі показники були у сортів Пилипівка та Коханка 

порівняно з сортом Місія одеська. 

10. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого найвищими 

показники седиментації борошна були у сорту пшениці озимої Пилипівка. 

Склоподібність зерна поліпшувалася за рахунок внесення азотних добрив і 

змінювалася у варіантах з підживленнями залежно від сорту у межах 54,6–

68,1 % проти 53,4–54,7 % в контролі. Показники приладу ВДК були у всіх 

сортів пшениці озимої в межах 45–72 од., що відповідає вимогам першої 

групи якості. 



104 

 

 

11. За результатами кореляційного аналізу отриманих даних був 

виявлений сильний та середній позитивний зв’язок між білковістю зерна 

пшениці озимої та такими показниками якості, як седиментація борошна та 

склоподібність. Разом з тим, вміст білка та клейковини в зерні у деяких 

випадках мало залежав від натури зерна. 

Результати експериментальних досліджень по встановленню впливу 

агротехнологічних заходів вирощування на формування врожайності та 

якості зерна пшениці м’якої озимої представлені в публікаціях [2–5, 7, 9, 11–

15] (дод. Р).  



105 

 

 

РОЗДІЛ 5 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ КАРБАМІДУ 

ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ВНЕСЕННЯ У РІЗНІ 

ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛИН 

 

Одним із найважливіших прийомів технології вирощування пшениці 

озимої є оптимізація азотного живлення рослин упродовж їхньої вегетації. 

Доведено, що у степовій зоні, де верхній шар ґрунту швидко пересихає, 

прикореневі підживлення азотними добривами у весняно-літній період при 

недостатній кількості опадів неефективні, в таких випадках одним із 

технологічних елементів вирощування зерна вищої якості можуть стати 

позакореневі підживлення [98]. Традиційно позакореневі азотні підживлення 

посівів пшениці озимої проводять розчином карбаміду. Карбамід, хімічна 

формула якого CO(NH2)2, є кращою формою азотних добрив для таких 

підживлень, добре розчиняється у воді, при умові правильного використання 

не викликає опіків рослин.  

Ефективність позакореневих підживлень карбамідом залежить від 

багатьох факторів, серед яких важливе значення мають фаза розвитку 

рослин, доза добрива, концентрація робочого розчину, біологічні властивості 

сорту, погодні умови. На думку одних дослідників, для того, щоб не 

допустити опіків карбамідом, обприскувати рослини під час утворення 2–3 

міжвузлів краще всього робочим розчином концентрацією до 10 %, під час 

колосіння – 15 і на початку молочної стиглості зерна – до 20 % [182]. Разом з 

тим інші стверджують, що по мірі розвитку рослин пшениці озимої 

концентрацію слід зменшувати [152].  

Виявлено, що позакоренева обробка посівів карбамідом позитивно 

впливає на функціонування фотосинтетичного апарату, продуктивність і 
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якість зерна пшениці [144], а часткові пошкодження листків у результаті 

такої обробки не спричиняють суттєвого зниження цих показників [154]. 

За багатьма положеннями щодо проведення позакореневих підживлень 

посівів пшениці озимої азотними добривами думки дослідників співпадають, 

але водночас існують певні протиріччя в цьому питанні, а отже значення 

таких досліджень в сучасних умовах, коли у виробництво впроваджуються 

нові високопродуктивні сорти, спостерігаються зміни клімату, зростає.  

Візуальні спостереження за станом посівів пшениці озимої, на яких 

проводили позакореневі підживлення карбамідом, показали, що за обробки 

рослин у фазі кущіння, як правило, не відмічали некроз тканин листків за 

будь-якої із запланованих концентрацій (огляд посівів проводили через 7 діб 

після підживлення). У фазі виходу в трубку пожовтіння кінчиків та країв 

листків спостерігали за концентрації робочого розчину, починаючи з 15–

20 %, а в більш пізні фази розвитку (колосіння і початок молочної стиглості) 

– з 10–15 %. Вважаємо, що певною мірою таку закономірність можна 

пояснити тим, що за фаз розвитку рослин пшениці озимої колосіння і 

початок молочної стиглості зерна температура повітря переважно буває 

вищою, ніж в той час, коли рослини відростають після зимівлі. За вищої 

температури та зниженої відносної вологості повітря (менше 50–60 %) ризик 

некрозів тканин рослин збільшується, вони отримують сильніший стрес, а 

регенерація та відновлення клітин в старіючих рослинах гальмується (рис. 

5.1). 

Аналізуючи отримані експериментальні дані, зазначимо, що за 

позакореневого підживлення посівів пшениці озимої карбамідом у фазі 

кущіння рослин відмічали збільшення збору зерна на всіх варіантах з 

обробками посівів азотним добривом (залежно від концентрації розчину, на 

0,16–0,21 т/га). На контролі значення цього показника становило 6,33 т/га. 

При обприскуванні посівів у фазі колосіння фіксували достовірне зниження 

врожайності за концентрації робочого розчину 25 %, а на початку молочної 

стиглості зерна – починаючи з 20 % (табл. 5.1).  
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а) кущіння 

 
б) вихід в трубку 

 
в) колосіння 

 
г) початок молочної стиглості зерна 

 

Рис. 5.1 Візуальний стан посівів пшениці озимої після позакореневих 

підживлень розчином карбаміду концентрацією 20 % у різні фази розвитку 

рослин (2016 р.)  
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Таблиця 5.1 

Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від концентрації 

робочого розчину карбамід за позакореневого внесення у різні фази 

розвитку рослин, середнє за 2016–2018 рр. 

Фаза розвитку 

рослин 

(фактор А) 

Концентрація 

карбаміду, % 

(фактор В) 

Уро-

жай-

ність, 

т/га 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Вміст в зерні, 

% 
Число 

седи-

мен-

тації, мл 
білка 

клейко-

вини 

Контроль (без обробки) 6,33 41,3 798 11,8 19,9 38 

Кущіння 

5 6,49 42,1 803 11,9 20,3 41 

10 6,51 42,0 804 12,0 20,4 42 

15 6,53 42,0 806 12,2 20,6 40 

20 6,54 41,9 803 12,1 20,7 41 

25 6,52 41,8 803 12,2 20,7 41 

Вихід в 

трубку 

5 6,38 41,8 802 12,1 20,5 42 

10 6,42 41,9 803 12,3 20,9 41 

15 6,43 42,0 803 12,3 21,1 41 

20 6,38 41,9 804 12,2 20,8 40 

25 6,36 42,0 803 12,2 20,6 41 

Колосіння 

5 6,35 41,5 801 12,4 21,7 43 

10 6,36 41,6 800 12,5 22,3 48 

15 6,34 41,4 801 12,6 22,4 44 

20 6,30 41,1 800 12,7 22,5 45 

25 6,22 40,8 798 12,5 21,9 45 

 

Початок 

молочної 

стиглості 

зерна 
 

5 6,34 41,2 800 12,4 22,1 45 

10 6,35 41,3 798 12,7 22,4 47 

15 6,29 41,2 799 12,9 22,5 44 

20 6,23 40,8 796 12,8 22,5 44 

25 6,17 40,7 794 12,6 22,4 45 

НІР05: урожайність, т/га – А–0,06–1,00; В–0,05–0,08; АВ– 0,10–0,17; 

           маса 1000 зерен, г – А – 0,3–0,5; В – 0,3–0,7; АВ – 0,7–1,1; 

           натура зерна, г/л – А – 3–5; В – 3–5; АВ – 6–10; 

           вміст білка в зерні, % – А – 0,2–0,4; В – 0,4–0,6; АВ – 0,7–1,0; 

           вміст клейковини в зерні, % – А – 0,6–0,9; В – 0,4–0,7; АВ – 1,0–1,4; 

           число седиметації, % – А – 2–5; В – 3–5; АВ – 6–11. 

 

Це може свідчити про те, що в більш ранні фази розвитку рослини 

пшениці озимої менше реагують на підвищення концентрації, ніж у пізні, 

коли обробки рослин насиченими розчинами добрива викликають 
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скорочення тривалості періоду наливу зерна та прискоренню його 

дозрівання.  

Аналіз зразків зерна на технологічні показники показав, що у більшості 

варіантів досліду з підживленнями посівів пшениці озимої карбамідом 

виявлене підвищення якісних характеристик у порівнянні з контролем. 

Разом з цим слід підкреслити певні особливості. Підживлення у більш 

ранні фази розвитку сприяли формуванню крупнішого зерна, його натура 

також була дещо вищою. Найменшими фізичні показники зерна були за 

обробки посівів на початку молочної стиглості зерна, особливо у варіантах із 

застосуванням найбільших концентрацій розчину карбаміду (20 та 25 %). 

Так, маса 1000 зерен у варіанті без підживлення становила 41,3 г, за 

підживлення посівів пшениці озимої карбамідом за різних концентрацій 

розчину у фазі кущіння рослин значення цього показника підвищилися на 

0,5–0,8 г та змінювалися у межах 41,8–42,1 г; у фазі виходу в трубку приріст 

становив 0,5–0,7 г за маси 1000 зерен 41,8–42,0 г. У фазі колосіння маса 1000 

зерен залежно від концентрації розчину азотного добрива змінювалася у 

межах 40,8–41,6 г, а на початку молочної стиглості зерна – 40,7–41,3 г з 

найменшими показниками в разі застосування концентрації 25 %.  

Натура зерна за обробок посівів пшениці озимої розчинами карбаміду у 

фазі кущіння становила 803–806 г/л, у фазі виходу в трубку – 802–804 г/л, у 

фазі колосіння значення цього показника залежно від концентрації розчину 

змінювалися в межах 798–801 г/л, а на початку молочної стиглості зерна 

були найменшими та становили 794–800 г/л. Нижчою натура зерна 

формувалася у більш пізні фази розвитку рослин при застосуванні насичених 

розчинів карбаміду (20 та 25 %). У контрольному варіанті досліду, де 

позакореневі підживлення не проводили, натура зерна була 798 г/л. 

Що стосується біохімічних показників зерна, то по відношенню до 

контролю, де вміст білка в зерні становив 11,8 %, сирої клейковини – 19,9 %, 

число седиментації дорівнювало 38 мл, найбільш суттєве покращання 
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відмічали за проведення азотних підживлень у фази розвитку рослин 

колосіння та початок молочної стиглості зерна. Кількість білка в зерні за 

обробок у ці фази залежно від варіанта досліду змінювалась у межах 12,4–

12,9 %, клейковини – 21,7–22,5 %, число седиментації борошна 

підвищувалося до 43–48 мл. За проведення позакореневих підживлень 

пшениці озимої у фазі кущіння значення цих показників становили 11,9–

12,2 %; 20,3–20,7 % та 40–42 мл, а у фазі виходу рослин в трубку – 12,1–

12,3 %; 20,5–21,1 % та 40–42 мл відповідно. 

 

Висновки до розділу 5:  

1. За позакореневих азотних підживлень посівів пшениці озимої 

розчинами карбаміду різної концентрації по чорному пару (сорт Місія 

одеська) виявлено, що в більш ранні фази розвитку рослини менше реагували 

на збільшення концентрації, ніж у пізні, коли обробки рослин насиченими 

розчинами добрива сприяли скороченню тривалості періоду наливу зерна та 

прискоренню його дозрівання. При проведенні цього заходу у фазі кущіння 

спостерігали збільшення зернової продуктивності залежно від концентрації 

розчину порівняно з контролем (без підживлення) на 0,16–0,21 т/га. 

2. Підживлення у більш ранні фази розвитку сприяли формуванню 

крупнішого зерна, його натура також була дещо вищою. Найменшими 

фізичні показники зерна були за обробки посівів на початку молочної 

стиглості зерна, особливо у варіантах із застосуванням найбільших 

концентрацій розчину карбаміду (20 та 25 %). 

3. Найбільш суттєве покращання біохімічних показників зерна (вміст 

білка, клейковини, число седиментації) відбувалося за проведення азотних 

підживлень у пізніші фази розвитку рослин – колосіння та початок молочної 

стиглості зерна.  
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Результати експериментальних досліджень по встановленню впливу 

концентрації робочого розчину карбаміду за позакореневого внесення у різні 

фази розвитку рослин на врожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої 

представлені в публікації [10] (дод. Р).   
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ 

ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 

 

Задоволення внутрішніх потреб України у високоякісному зерні 

пшениці озимої має вирішальне значення для забезпечення національної 

продовольчої безпеки. Зерно пшениці також є важливою статтею доходу 

держави за експорта. Але стабілізація виробництва зерна пшениці на 

конкурентоспроможному рівні неможлива без удосконалення технологічних 

заходів вирощування цієї культури, впровадження у виробництво нових 

високопродуктивних сортів, які мають високу адаптивну стійкість до 

несприятливих умов навколишнього середовища.  

У нинішніх умовах господарювання економічний підхід є 

визначальним у виборі напрямів діяльності аграрних формувань. З-поміж 

основних критеріїв економічної оцінки технології вирощування пшениці 

озимої найважливішими є рентабельність, рівень отриманого доходу та 

собівартість. Саме їх насамперед беруть до уваги під час підбивання 

підсумків господарської діяльності та планування роботи на перспективу. 

Проведені розрахунки дозволяють знаходити додаткові можливості 

підвищення рентабельності вирощування цієї культури [212]. 

Вирощування пшениці озимої у степовому регіоні після поширених 

натепер непарових попередників, у тому числі після зернових колосових 

культур, має базуватися на науково-обґрунтуваній системі мінерального 

живлення посівів, що є важливим резервом збільшення врожаю зерна і 

поліпшення його якості. 

Розрахунки показників економічної ефективності вирощування 

пшениці озимої в умовах Північного Степу при застосуванні різних видів 

мінеральних добрив, строків та доз їх внесення в технології вирощування 
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сортів пшениці м’якої озимої після попередників чорний пар та ячмінь ярий 

здійснювали за середньозваженими цінами на ресурси та зерно, що 

складалися у жовтні 2020 р. При визначенні основних критеріїв економічної 

ефективності враховували якість зерна, яку отримували в результаті 

застосування того чи іншого агротехнологічного заходу вирощування.  

Оцінка економічної ефективності застосування технологічних заходів 

вирощування сортів пшениці озимої м’якої по чорному пару свідчить, що 

найнижча собівартість 1 т зерна була у варіанті без азотних підживлень (за 

врожайності 6,30–6,59 т/га) та становила залежно від сорту 1890–1949 грн/т, 

при цьому чистий дохід змінювався у межах 23822–25307 грн/га. У варіантах 

із внесенням азотних добрив у весняно-літній період виробничі витрати на 

1 га порівнянно з контролем збільшувалися, собівартість 1 т зерна також 

дещо підвищувалася, але за рахунок зростання врожайності та поліпшення 

якості зерна значно підвищувався і чистий дохід з 1 га (залежно від варіанта 

підживлення у сорту Коханка на 1878–3673 грн/га, у сорту Місія одеська – на 

1886–3869 грн/га, а у сорту Пилипівка – на 2037–5555 грн/га). Найбільший 

чистий дохід отримано за підживлення посівів пшениці озимої аміачною 

селітрою дозою N60 локально наприкінці фази кущіння (27691–30862 грн/га) 

з найкращими показниками у сорту Пилипівка (табл. 6.1). 

Щодо чистого доходу на 1 тонну зерна, то для сорту пшениці озимої 

Коханка найліпший показник було отримано за варіанта удобрення, де у фазі 

колосіння посіви обробляли азотним добривом карбамід (N30) у баковій 

суміші з фунгіцидом фалькон (600 мл/га). За цього варіанту технологічних 

заходів, на відміну від інших, у даного сорту сформувався другий клас зерна, 

що і вплинуло на цей економічний показник. У сортів Місія одеська та 

Пилипівка вищі значення чистого доходу на 1 тонну зерна отримали за 

варіанту підживлення, де на фоні передпосівного внесення повного добрива 

N30P60K30 наприкінці фази кущіння рослин проводили прикореневе 

підживлення посівів N30 локально. 
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність підживлень азотними добривами в технології вирощування 

сортів пшениці озимої по чорному пару (фон – N30P60K30) 

Показники 
Без 

підживлення 

(контроль) 

N30, кінець кущіння, 

аміачна селітра 

N60, кінець кущіння, 

аміачна селітра 

N30, 

колосіння, 

карбамід 

N30, карбамід + 

фалькон (600 мл/га), 

колосіння 

Коханка 

Урожайність, т/га 6,43 6,78 7,01 6,54 6,68 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12441 13280 13984 12959 13602 

Собівартість 1 т, грн 1935 1959 1995 1982 2036 

Чистий дохід на 1 га, грн 24403 27400 28076 26281 27948 

Чистий дохід на 1 т, грн 3795 4041 4005 4018 4184 

Рівень рентабельності, % 196,2 206,3 200,8 202,8 205,5 

Місія одеська 

Урожайність, т/га 6,30 6,64 6,91 6,42 6,51 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12277 13046 13769 12735 13352 

Собівартість 1 т, грн 1949 1965 1993 1984 2051 

Чистий дохід на 1 га, грн 23822 26794 27691 25785 25708 

Чистий дохід на 1 т, грн 3781 4035 4007 4016 3949 

Рівень рентабельності, % 194,0 205,4 201,1 202,5 192,5 

Пилипівка 

Урожайність, т/га 6,59 6,98 7,23 6,72 6,84 

Виробничі витрати на 1 га, грн 12454 13395 14108 13063 13696 

Собівартість 1 т, грн 1890 1919 1951 1944 2002 

Чистий дохід на 1 га, грн 25307 30021 30862 28735 27344 

Чистий дохід на 1 т, грн 3840 4301 4269 4276 3998 

Рівень рентабельності, % 203,2 224,1 218,8 220,0 199,7 



115 

Зазначимо, що найвищий рівень рентабельності по чорному пару 

забезпечувало, вирощування сорту пшениці озимої Пилипівка, найнижчий – 

сорту Місія одеська. 

Після попередника ячмінь ярий собівартість 1 т зерна пшениці озимої 

також була найменшою на контролі (без підживлення) та становила залежно 

від сорту 2531–2864 грн/га. Але проведення азотних підживлень посівів, не 

зважаючи на збільшення виробничих витрат на 1 га, за рахунок зростання 

врожайності та якості зерна, сприяло підвищенню чистого доходу з 1 га та 

рівня рентабельності. 

Так, чистий дохід з 1 га у сорту Коханка з 13139 грн у контролі 

підвищувався у варіантах з азотними підживленнями до 16264–19147 грн, у 

сорту Місія одеська – з 11122 до 12340–16752 грн, а у сорту Пилипівка – з 

14269 до 17613–21347 грн. 

Найвищий чистий дохід від вирощування пшениці озимої після 

стерньового попередника забезпечував варіант досліду, де на фоні N60P60K30 

проводили підживлення аміачною селітрою N60 по мерзлоталому ґрунту 

(МТҐ) або у два строки: N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці фази кущіння 

рослин (16041–21347) грн/га. Причому, за вирощування сорту пшениці 

озимої Пилипівка, в якого рівень врожайності та якості зерна був серед 

інших сортів найвищий, отримували і найбільший чистий дохід на 1 га. 

Чистий дохід на 1 тонну зерна при вирощуванні сорту Коханка вищим 

був за прикореневого внесення аміачної селітри N30–60 локально наприкінці 

фази кущіння рослин, сорту Місія одеська – N60 по МТҐ, а сорту Пилипівка – 

за внесення азотних добрив у два строки – N60 по МТҐ та N30 локально 

наприкінці фази кущіння рослин.  

За рахунок азотних підживлень рівень рентабельності у сорту Коханка 

з 116,6 % (варіант без підживлення) збільшувався до 133,6–147,5 %; у сорту 

Місія одеська – з 100,1 до 103,2–126,9 %; а у сорту Пилипівка – з 126,4 до 

143,5–156,9 %. 
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність підживлень азотними добривами в технології вирощування 

сортів пшениці озимої після ячменю ярого (фон – N60P60K30) 

Показники 
Без 

підживлення 

(контроль) 

N30 

ранньою 

весною по 

МТҐ 

N60 

ранньою 

весною по 

МТҐ 

N30 

локально 

наприкінці 

кущіння 

N30  

по МТҐ + 

N30 

локально 

N60 локально 

наприкінці 

кущіння 

N60  

по МТҐ + 

N30 

локально 

Коханка  

Урожайність, т/га 4,26 4,91 5,31 4,74 5,16 5,08 5,46 
Виробничі витрати на 1 га, 

грн 

11270 12141 12874 12176 12930 12935 13613 
Собівартість 1 т, грн 2646 2473 2425 2569 2506 2546 2493 
Чистий дохід на 1 га, грн 13139 17319 18986 16264 18030 17545 19147 
Чистий дохід на 1 т, грн 3084 3527 3575 3431 3494 3454 3507 
Рівень рентабельності, % 116,6 142,6 147,5 133,6 139,4 135,6 140,7 

Місія одеська 

Урожайність, т/га 3,88 4,45 4,78 4,24 4,60 4,54 5,03 
Виробничі витрати на 1 га, 

грн  

11110 11941 12639 11955 12679 12694 13428 
Собівартість 1 т, грн 2864 2683 2644 2820 2756 2796 2670 
Чистий дохід на 1 га, грн 11122 13558 16041 12340 14921 14546 16752 
Чистий дохід на 1 т, грн 2866 3047 3356 2910 3244 3204 3330 
Рівень рентабельності, % 100,1 113,5 126,9 103,2 117,7 114,6 124,8 

Пилипівка 

Урожайність, т/га 4,46 5,08 5,47 4,97 5,32 5,25 5,62 
Виробничі витрати на 1 га, 

грн  

11287 12143 12871 12207 12927 12936 13609 
Собівартість 1 т, грн 2531 2390 2353 2456 2430 2464 2422 
Чистий дохід на 1 га, грн 14269 18337 19949 17613 18993 18564 21347 
Чистий дохід на 1 т, грн 3199 3610 3647 3544 3570 3536 3798 
Рівень рентабельності, % 126,4 151,0 155,0 144,3 146,9 143,5 156,9 
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Висновки до розділу 6 

1. Встановлено, що по чорному пару у варіантах із внесенням азотних 

добрив у весняно-літній період собівартість 1 т зерна дещо підвищувалася, 

але за рахунок зростання врожайності та поліпшення якості зерна значно 

збільшувався чистий дохід з 1 га (залежно від варіанта підживлення у сорту 

Коханка на 1878–3673 грн/га, у сорту Місія одеська – на 1886–3869 грн/га, а у 

сорту Пилипівка – на 2037–5555 грн/га). Найбільший чистий дохід отримано 

за підживлення посівів пшениці озимої аміачною селітрою дозою N60 

локально наприкінці фази кущіння рослин (27691–30862 грн/га) з 

найкращими показниками у сорту Пилипівка. 

2. Після попередника ячмінь ярий проведення азотних підживлень 

посівів пшениці озимої сприяло зростанню чистого доходу з 1 га та рівня 

рентабельності. Найвищий чистий дохід від вирощування пшениці озимої 

після стерньового попередника було отримано на варіантах досліду, де на 

фоні N60P60K30 проводили підживлення аміачною селітрою N60 по 

мерзлоталому ґрунту (МТҐ) або у два строки: N60 по МТҐ і N30 локально 

наприкінці фази кущіння рослин (16041–21347 грн/га). Більший чистий дохід 

було забезпечено при вирощуванні сорту пшениці озимої Пилипівка, у якого 

рівень врожайності та якості зерна був серед інших сортів найвищий. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове  

вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в науковому 

обґрунтуванні агротехнологічних заходів підвищення врожайності та якості 

зерна пшениці озимої м’якої в Північному Степу з урахуванням погодних 

умов упродовж вегетації рослин, морфобіологічних особливостей сортів, 

застосування азотних підживлень рослин при вирощуванні після 

неоднакових за своїм агрономічним значенням попередників. 

1. Cтримуючим фактором для проходження процесів росту і розвитку 

рослин пшениці озимої в осінній період 2015 р. була аномально посушлива 

погода, в 2016 р. – знижена температура повітря у жовтні, а в 2017 р. 

спостерігали умови достатньої зволоженості, але з нерівномірним розподілом 

по місяцях та декадах. Внаслідок атмосферної та ґрунтової посухи в осінній 

період 2015 р. за вирощування пшениці озимої після ячменю ярого повні 

сходи цієї культури були отримані лише у лютому 2016 р. Покращанню 

стану рослин після стерньового попередника у цьому році сприяло раннє 

відновлення вегетаційних процесів у рослин, а також значне перевищення 

середніх багаторічних показників щодо кількості опадів у квітні й травні. 

2. У роки досліджень кращий ріст та розвиток рослин пшениці озимої у 

весняно-літній період вегетації відбувався при вирощуванні по чорному пару 

порівняно з попередником ячмінь ярий. По пару формувалися вищі 

показники асимілюючої поверхні та надземної вегетативної маси рослин всіх 

сортів, які висівали у дослідах. Особливої різниці у значеннях площі 

листкової поверхні та абсолютно сухої маси 100 рослин між сортами на час 

відновлення весняної вегетації та у фазі виходу рослин в трубку у межах 

одного попередника не спостерігали, у фазі колосіння перевагу мали сорти 

Місія одеська та Пилипівка.  
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3. Встановлено, що в роки досліджень по чорному пару, порівняно з 

непаровим попередником, більшими були такі показники, як висота рослин 

та густота продуктивного стеблостою. В умовах 2016 р. закладалася 

найбільша кількість зерен у колосі (до 33,9–43,6 шт. – по чорному пару та 

39,5–49,0 шт. – після ячменю ярого), але маса 1000 зерен була найменшою, 

особливо після непарового попередника (28,6–34,2 г). Більшою маса 1000 

зерен у сортів формувалася за вирощування по чорному пару, а після обох 

попередників – у сорту Пилипівка. 

4. Внаслідок взаємопов’язаного впливу елементів структури врожаю, у 

середньому за роки досліджень, біологічна врожайність сортів пшениці 

озимої по чорному пару змінювалася у межах 735,7–766,6 г/м
2
, а після 

ячменю ярого – 487,9–557,1 г/м
2 

з найвищими показниками після обох 

попередників у сорту Пилипівка, найнижчими – у сорту Місія одеська.  

5. Виявлено, що підживлення рослин пшениці озимої аміачною 

селітрою локально наприкінці фази кущіння по чорному пару сприяли 

суттєвому приросту врожаю зерна порівняно з контролем (без внесення 

азотних добрив). При цьому найбільша врожайність у всіх сортів 

формувалася за збільшення дози добрив до 60 кг/га д. р. За такого варіанта 

удобрення приріст врожайності становив залежно від сорту 0,58–0,64 т/га. 

Спостерігали тенденцію до підвищення врожайності і у варіантах, де у фазі 

колосіння проводили підживлення посівів карбамідом позакоренево, але таке 

підвищення було достовірним лише за умови обприскування рослин азотним 

добривом у баковій суміші з фунгіцидом фалькон. 

6. Встановлено, що по чорному пару, у середньому за варіантами 

підживлення, більша урожайність зерна була сформована при вирощуванні 

сорту пшениці озимої Пилипівка – 6,87 т/га, урожайність сортів Коханка і 

Місія одеська була нижчою на 0,18 і 0,31 т/га відповідно. На контролі (без 

підживлення) урожайність зерна, у середньому по сортах, становила 

6,44 т/га. Під впливом підживлення вона збільшувалася на 0,12–0,61 т/га. 
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Найбільшу врожайність (7,23 т/га) сформував сорт Пилипівка за внесення 

аміачної селітри N60 локально наприкінці фази кущіння рослин. 

7. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого приріст 

урожайності зерна, порівняно з контролем (без підживлення) у сорту 

Коханка, у середньому за три роки, становив, залежно від варіанта 

підживлення, 0,48–1,20 т/га; Місія одеська – 0,36–1,15; а Пилипівка – 0,51–

1,16 т/га. Найвищий приріст врожаю забезпечувало внесення азотного 

добрива дозою 60 кг/га по мерзлоталому ґрунту (МТҐ) та у два строки: N60 по 

МТҐ і N30 локально наприкінці фази кущіння рослин. Урожайність сорту 

Коханка за цих варіантів підживлення становила відповідно 5,31 та 5,46 т/га, 

Місія одеська – 4,78 та 5,03 т/га, а Пилипівка – 5,47 та 5,62 т/га. 

8. Встановлено, що після стерньового попередника, у середньому за 

варіантами підживлення, більша урожайність зерна була сформована при 

вирощуванні пшениці озимої Пилипівка – 5,17 т/га, урожайність сортів 

Коханка і Місія одеська була нижчою на 0,18 і 0,67 т/га відповідно. На 

контролі урожайність зерна, у середньому по сортах, становила 4,20 т/га. Під 

впливом підживлення вона збільшувалася на 0,45–1,17 т/га. Найбільшу 

врожайність зерна (5,62 т/га) сформував сорт пшениці озимої Пилипівка за 

внесення аміачної селітри N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці фази 

кущіння рослин.  

9. Виявлено, що застосування азотних добрив у весняно-літній період 

вегетації після обох попередників, як правило, сприяло підвищенню 

показників якості зерна, а саме натури, склоподібності, вмісту в ньому білка 

та сирої клейковини, седиментації борошна. При вирощуванні пшениці 

озимої по чорному пару для сортів Коханка та Місія одеська кращими були 

варіанти, де посіви підживлювали аміачною селітрою наприкінці фази 

кущіння рослин дозою 60 кг/га д. р. та позакоренево – карбамідом, у тому 

числі і разом з фунгіцидом. У пшениці Пилипівка застосування азотних 

підживлень позитивно впливало на всі показники якості зерна, але найбільш 
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ефективними щодо накопичення білкових сполук були підживлення 

наприкінці фази кущіння локально (N30–60) та N30 у фазі колосіння 

позакоренево.  

10. При обробці посівів пшениці озимої по чорному пару баковою 

сумішшю карбаміду з фунгіцидом фалькон сорт Коханка (за сукупністю 

показників якості, які регламентуються діючим національним стандартом на 

пшеницю ДСТУ 3768:2019) формував продовольче зерно другого класу 

якості, а в сорту Пилипівка таке зерно одержували за локального 

підживлення рослин наприкінці фази кущіння (N30–60) або N30 – позакоренево. 

11. З’ясовано, що вищий вміст білка та клейковини в зерні сортів 

пшениці озимої після ячменю ярого отримували переважно у тих випадках, 

коли загальна доза азоту при підживленні посівів становила 60–90 кг/га. 

Найбільша кількість білкових сполук у зерні була за підживлення рослин у 

два строки: N60 – ранньою весною по мерзлоталому ґрунту і N30 – локально 

наприкінці фази кущіння. Залежно від сорту вміст білка в зерні за такого 

удобрення змінювався у межах 11,7–12,5 %, а сирої клейковини – 19,0–

23,1 %, при цьому вищі показники були у сортів Пилипівка та Коханка 

порівняно з сортом Місія одеська. 

12. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого найвищими 

показники седиментації борошна були у сорту пшениці озимої Пилипівка. 

Склоподібність зерна поліпшувалася за рахунок внесення азотних добрив і 

змінювалася у варіантах з підживленнями залежно від сорту у межах 54,6–

68,1 % проти 53,4–54,7 % в контролі. Показники приладу ВДК були у всіх 

сортів пшениці озимої в межах 45–72 од., що відповідає вимогам першої 

групи якості. 

13. За позакореневих азотних підживлень посівів пшениці озимої 

розчинами карбаміду різної концентрації виявлено, що в більш ранні фази 

розвитку рослини менше реагували на збільшення концентрації, ніж у пізні, 

коли обробки рослин насиченими розчинами добрива сприяли скороченню 
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тривалості періоду наливу зерна та прискоренню його дозрівання. При 

проведенні цього заходу у фазі кущіння спостерігали збільшення зернової 

продуктивності залежно від концентрації розчину порівняно з контролем (без 

підживлення) на 0,16–0,21 т/га. Найбільш суттєве покращання біохімічних 

показників зерна (вміст білка, клейковини, число седиментації) відбувалося 

за проведення азотних підживлень у більш пізні фази розвитку рослин – 

колосіння та початок молочної стиглості зерна.  

14. Встановлено, що по чорному пару у варіантах із внесенням азотних 

добрив у весняно-літній період собівартість 1 т зерна дещо підвищувалася, 

але за рахунок зростання врожайності та поліпшення якості зерна значно 

збільшувався чистий дохід з 1 га (залежно від варіанта підживлення у сорту 

Коханка на 1878–3673 грн/га; у сорту Місія одеська – на 1886–3869 грн/га; а 

у сорту Пилипівка – на 2037–5555 грн/га). Найбільший чистий дохід 

отримано за підживлення посівів пшениці озимої аміачною селітрою дозою 

N60 локально наприкінці фази кущіння рослин (27691–30862 грн/га) з 

найкращими показниками у сорту Пилипівка. 

15. Після попередника ячмінь ярий проведення азотних підживлень 

посівів пшениці озимої сприяло зростанню чистого доходу з 1 га та рівня 

рентабельності. Найвищий чистий дохід від вирощування пшениці озимої 

після стерньового попередника було отримано на варіантах досліду, де на 

фоні N60P60K30 проводили підживлення аміачною селітрою N60 по 

мерзлоталому ґрунту (МТҐ) або у два строки: N60 по МТҐ і N30 локально 

наприкінці фази кущіння рослин (16041–21347 грн/га). Більший чистий дохід 

було забезпечено при вирощуванні сорту пшениці озимої Пилипівка, у якого 

рівень врожайності та якості зерна був серед інших сортів найвищий.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою підвищення врожайності та якості зерна пшениці озимої м’якої 

в умовах Північного Степу України рекомендовано: 

– за вирощування по чорному пару на фоні N30P60K30 проводити 

підживлення рослин аміачною селітрою N60 наприкінці фази кущіння 

локально. Це забезпечує отримання врожайності зерна 6,91–7,23 т/га другого-

третього класу якості і чистого доходу 27691–30862 грн/га; 

–  після попередника ячмінь ярий на фоні N60P60K30 проводити 

підживлення аміачною селітрою N60 по мерзлоталому ґрунту (МТҐ) врозкид 

або у два строки: аміачною селітрою N60 по МТҐ і N30 локально наприкінці 

фази кущіння рослин. При цьому формується врожайність зерна 4,78–

5,62 т/га другого-третього класу якості і чистий дохід становить 16041–

21347 грн/га. 
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Додаток А 

Гідротермічні умови за період проведення досліджень, 2015–2018 рр. 

(за даними Дніпропетровського РЦГМ) 

Показник Роки 
Місяці 

За рік 
Відхилення від 

середньої багаторічної 

норми, ± 
8* 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Температура 

повітря, 

°С 

2015–2016 22,6 20,0 7,4 4,7 0,4 -6,0 1,9 4,5 12,7 15,7 20,7 23,3 10,7 +2,2 

2016–2017 23,7 15,8 7,0 1,6 -3,7 -5,4 -3,1 5,6 8,9 15,5 20,8 21,3 9,0 +0,5 

2017–2018 24,6 18,4 9,0 3,3 3,7 -2,8 -2,9 -1,5 12,9 19,0 21,7 22,5 10,7 +2,2 

Cередня за 

три роки 
23,6 18,1 7,8 3,2 0,4 -4,7 -1,4 2,9 11,5 16,7 21,1 22,4 10,1 +1,6 

Середня 

багаторічна 
20,6 15,4 8,5 2,5 -2,0 -5,4 -4,1 0,7 9,4 16,0 19,4 21,3 8,5 – 

Кількість 

опадів, 

мм 

2015–2016 49 9 6 60 29 87 26 44 62 105 51 51 579 +65 

2016–2017 23 43 57 65 48 55 26 6 102 19 37 44 525 +11 

2017–2018 13 37 36 65 55 71 46 145 16 32 52 78 646 +132 

Cередня за 

три роки 
28 30 33 63 44 71 33 65 60 52 47 58 583 +69 

Середня 

багаторічна 
37 36 33 42 52 45 36 34 38 46 59 56 514 – 

Примітка: * 8 – серпень, 9 – вересень, 10 – жовтень, 11 – листопад, 12 – грудень, 1 – січень, 2 – лютий, 3 – березень, 

4 – квітень, 5 – травень, 6 – червень, 7 – липень.  
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Додаток Б 

Температура повітря у вегетаційний період 2015–2016 рр., °С
 

Місяць 

Температура повітря 

по декадах Середня 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 24,6 22,4 20,8 22,6 20,4 2,2 

Вересень 22,1 17,8 20,1 20 15,4 4,6 

Жовтень 10,8 6,9 4,4 7,4 8,5 -1,1 

Листопад 4,4 5,6 4,2 4,7 2,6 2,1 

Грудень 1,4 -0,7 0,5 0,4 -2,0 -1,6 

Січень -9,6 -1,5 -6,8 -6,0 -5,4 0,6 

Лютий 0,2 2,4 3,1 1,9 -4,2 -2,3 

Березень 6,5 3,0 4,1 4,5 0,6 3,9 

Квітень 11,6 14,4 12,0 12,7 12,7 0 

Травень 14,4 14,7 18,0 15,7 16,0 -0,3 

Червень 16,3 21,1 24,6 20,7 19,6 1,1 

Липень 21,0 25,7 23,1 23,3 21,3 2,0 

Середня 

за рік 
– – – 10,7 8,8 – 
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Додаток В 

Кількість опадів за вегетаційний період 2015–2016 рр., мм 

Місяць 

Кількість опадів 

по декадах Сума 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 5,4 43,7 0,0 49,1 37 12,1 

Вересень 0,1 0,5 0,0 0,6 36 -35,4 

Жовтень 0,6 0,8 4,0 1,8 32 -30,2 

Листопад 5,5 25,8 28,4 59,7 40 19,7 

Грудень 10,5 6,3 11,6 28,4 52 -34,7 

Січень 19,0 61,8 5,5 86,3 45 41,3 

Лютий 0,8 23,8 0,6 25,2 36 -10,8 

Березень 5,9 8,0 29,8 43,7 34 9,7 

Квітень 1,9 17,8 42,4 62,1 38 24,1 

Травень 14,6 60,8 28,8 104,2 46 58,2 

Червень 3,0 36,6 10,7 50,3 59 -8,7 

Липень 8,5 42,0 0,4 50,9 56 -5,1 

Сума 

за рік 
75,8 327,9 162,2 562,3 511,0 – 
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Додаток Г 

Температура повітря у вегетаційний період 2016–2017 рр., °С
 

Місяць 

Температура 

повітря по декадах Середня 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 25,4 21,5 24,1 23,7 20,6 3,1 

Вересень 20,5 16,0 10,8 15,8 15,4 0,4 

Жовтень 13,7 4,7 2,7 7,0 8,5 -1,5 

Листопад 6,0 0,9 -2,0 4,9 2,5 2,4 

Грудень  -3,8 -4,1 -3,1 -3,7 -2,0 1,7 

Січень -3,7 -4,7 -7,9 -5,4 -5,4 0 

Лютий  -7,4 -3,5 1,7 -3,1 -4,1 -1,0 

Березень 5,9 4,2 6,8 5,6 0,7 4,9 

Квітень 9,9 6,7 10,0 8,9 9,4 -0,5 

Травень 16,5 12,4 17,7 15,5 15,3 0,2 

Червень 20,1 19,0 23,2 20,8 19,6 1,2 

Липень 19,5 21,0 23,9 21,5 21,3 0,2 

Середня 

за рік 
– – – 9,3 8,5 – 
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Додаток Д 

Кількість опадів за вегетаційний період 2016–2017 рр., мм 

Місяць 

Кількість опадів 

по декадах Сума 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 11,3 9,7 1,5 22,5 37,0 -14,5 

Вересень 0 32,7 10,0 42,7 36,0 6,7 

Жовтень 24,2 26,9 5,4 56,5 32,0 24,5 

Листопад 41,5 17,3 6,2 65,0 42,0 23,0 

Грудень 28,2 11,3 8,5 48,0 52,0 -4,0 

Січень 35,7 13,3 5,6 54,6 45,0 9,6 

Лютий 12,1 2,0 11,7 25,8 36,0 -10,2 

Березень 0,1 4,7 1,5 6,3 34,0 -27,7 

Квітень 9,5 69,2 23,3 102,0 38,0 64,0 

Травень 2,7 15,9 0,3 18,9 48,1 -29,2 

Червень 0,3 17,1 19,7 37,1 59,0 -21,9 

Липень 24,3 6,4 13,2 43,9 56,0 -12,1 

Сума 

за рік 
189,9 226,5 106,9 523,3 515,1 – 
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Додаток Е 

Температура повітря у вегетаційний період 2017–2018 рр., °С
 

Місяць 

Температура повітря 

по декадах Середня 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 27,5 27,0 19,3 24,6 20,6 4,0 

Вересень 18,1 22,2 14,8 18,4 15,4 3,0 

Жовтень 10,7 10,4 5,8 9,0 8,5 0,5 

Листопад 5,6 4,7 -0,5 3,6 2,6 1,0 

Грудень  3,8 4,8 2,6 3,7 -2,0 1,7 

Січень 1,5 -4,1 -5,8 -3,8 -5,4 -1,6 

Лютий  -0,1 -1,6 -7,1 -2,9 -4,1 -1,2 

Березень -3,2 -1,3 -0,1 -1,5 1,9 -0,4 

Квітень 10,5 13,1 15,1 12,9 9,4 3,5 

Травень 21,1 16,6 19,3 19,0 16,0 3,0 

Червень 18,8 23,3 23,0 21,7 19,6 -2,1 

Липень 21,8 22,5 23,1 22,5 21,3 1,2 

Середня 

за рік 
– – – 10,6 8,7 – 
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Додаток Ж 

Кількість опадів за вегетаційний період 2017–2018 рр., мм 

Місяць 

Кількість опадів 

по декадах Сума 

за місяць 

Середня 

багаторічна 

Відхилення 

від середньої 

багаторічної І ІІ ІІІ 

Серпень 0 0 13,0 13,0 37,0 -24,0 

Вересень 14,3 1,2 21,0 36,5 36,0 0,5 

Жовтень 2,0 8,1 26,2 36,3 32,0 4,3 

Листопад 19,4 36,8 8,7 64,9 40,0 24,9 

Грудень 10,7 34,6 9,4 54,7 52,0 2,7 

Січень 9,1 16,6 45,0 23,6 45,0 -21,4 

Лютий 19,2 9,9 17,1 46,2 36,0 10,2 

Березень 42,4 78,4 24,3 145,1 34,0 111,1 

Квітень 4,2 10,0 2,2 16,4 38,0 -21,6 

Травень 1,1 29,8 0,8 31,7 46,0 -14,3 

Червень 12,4 8,0 31,5 51,9 59,0 -7,1 

Липень 2,3 33,7 41,9 77,9 56,0 21,9 

Сума 

за рік 
137,1 267,1 241,1 598,2 511,0 – 
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Додаток И 

Розвиток площі листкової поверхні рослин пшениці озимої 

упродовж весняно-літньої вегетації 

Сорт Попе-

редник 

Площа листкової поверхні 

на одну рослину, см
2
 тис. м

2
/га 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
серед-

нє 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

серед- 

нє 

Відновлення весняної вегетації 

Коханка 
Чорний 

пар 

16,2 12,5 19,1 15,9 6,6 11,4 9,7 9,2 

Місія од. 14,8 12,2 19,0 15,3 7,2 7,6 10,8 8,5 

Пилипівка 13,1 13,7 16,7 14,5 7,2 9,9 10,9 9,4 

Коханка 
Ячмінь 

ярий 

2,2 12,7 10,3 8,4 0,8 8,5 5,1 4,8 

Місія од. 2,1 10,6 14,7 9,1 0,8 5,1 6,4 4,1 

Пилипівка 1,4 15,4 10,1 9,0 0,7 7,7 5,4 4,6 

Вихід в трубку 

Коханка 
Чорний 

пар 

131,0 51,5 38,8 73,7 48,9 26,4 26,9 34,1 

Місія од. 134,0 52,1 34,2 73,4 29,5 24,0 20,9 24,8 

Пилипівка 113,5 50,7 47,9 70,7 34,1 21,4 20,8 25,4 

Коханка 
Ячмінь 

ярий 

31,8 45,3 27,9 35,0 12,3 16,4 15,6 14,8 

Місія од. 30,7 47,6 38,4 38,9 9,0 19,2 14,6 14,3 

Пилипівка 38,8 45,5 30,9 38,4 12,9 17,7 15,7 15,4 

Колосіння 

Коханка 
Чорний 

пар 

69,4 68,9 42,2 62,2 28,6 29,4 18,4 25,5 

Місія од. 86,2 66,5 63,3 72,0 24,7 32,6 31,2 29,5 

Пилипівка 97,9 83,4 69,2 75,9 61,2 30,6 40,6 44,1 

Коханка 
Ячмінь 

ярий 

99,6 48,7 34,5 60,9 42,5 17,5 14,1 24,7 

Місія од. 106,6 64,8 36,1 69,2 27,7 27,9 16,7 24,1 

Пилипівка 99,9 63,7 37,0 66,9 30,7 26,1 15,9 24,2 
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Додаток К 

Показники структури врожаю сортів пшениці озимої по чорному пару 

та після ячменю ярого, середнє за 2016–2018 рр. 

Сорт 

Висо-

та 

рос-

лин, 

см 

Кіль-

кість 

продук-

тивних 

стебел, 

шт./м
2
  

Дов-

жина 

колосу, 

см 

Кількість 

у колосі 

колосків, 

шт. 

Кількість 

у колосі 

зерен, 

шт. 

Маса, г 
Біоло-

гічна 

вро-

жай-

ність, 

г/м
2
 

зерна з 

колоса 

1000 

зерен 

Попередник – чорний пар (фон – N30P60K30) 

Коханка 83,4 588,9 7,8 15,4 32,2 1,28 39,7 753,8 

Місія 

одеська 
87,8 565,9 7,3 14,0 33,4 1,30 38,9 735,7 

Пилипівка 101,7 576,4 7,3 14,9 30,7 1,33 43,3 766,6 

Попередник – ячмінь ярий (фон – N60P60K30) 

Коханка 73,6 405,9 7,9 15,4 36,8 1,31 36,7 531,7 

Місія 

одеська 
75,2 435,6 7,2 13,9 31,6 1,12 36,4 487,9 

Пилипівка 84,8 449,3 7,2 14,8 32,8 1,24 38,3 557,1 
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Додаток Л.1 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої по чорному пару залежно 

від азотних підживлень, т/га (2016 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
6,24 7,12 6,80 6,72 

N30, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
6,60 7,50 7,15 7,08 

N60, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
6,84 7,78 7,40 7,34 

N30, колосіння, 

карбамід 
6,37 7,25 6,89 6,84 

N30, карбамід + 

фалькон (600 мл/га), 

колосіння 

6,54 7,40 7,11 7,02 

Середнє за фактором В 6,52 7,41 7,07 – 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,16; В – 0,20; АВ – 0,34 
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Додаток Л.2 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої по чорному пару залежно 

від азотних підживлень, т/га (2017 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
6,45 5,24 6,63 6,11 

N30, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
6,79 5,53 7,03 6,45 

N60, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
7,04 5,79 7,28 6,70 

N30, колосіння, 

карбамід 
6,57 5,34 6,77 6,23 

N30, карбамід + 

фалькон (600 мл/га), 

колосіння 

6,68 5,41 6,85 6,31 

Середнє за фактором В 6,71 5,46 6,91 – 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,17; В – 0,17; АВ – 0,30 
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Додаток Л.3 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої по чорному пару залежно 

від азотних підживлень, т/га (2018 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
6,61 6,55 6,35 6,50 

N30, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
6,94 6,90 6,76 6,87 

N60, кінець кущіння, 

аміачна селітра 
7,16 7,17 7,01 7,11 

N30, колосіння, 

карбамід 
6,69 6,66 6,50 6,62 

N30, карбамід + 

фалькон (600 мл/га), 

колосіння 

6,82 6,73 6,56 6,70 

Середнє за фактором В 6,84 6,80 6,64 – 

НІР05, т/га, для факторів: А – 0,14; В – 0,16; АВ – 0,22 
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Додаток М.1 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої після ячменю ярого залежно 

від азотних підживлень, т/га (2016 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
5,28 4,56 5,30 5,05 

N30 ранньою весною 

по МТҐ 
5,95 5,15 5,93 5,68 

N60 ранньою весною 

по МТҐ 
6,34 5,47 6,31 6,04 

N30 локально наприкінці 

кущіння рослин  
5,78 4,92 5,83 5,51 

N30 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин 

6,20 5,30 6,19 5,90 

N60 локально наприкінці 

кущіння рослин  
6,14 5,26 6,13 5,84 

N60 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин  

6,50 5,72 6,49 6,24 

Середнє за фактором В 6,03 5,20 6,03 – 
НІР05, т/га, для факторів: А – 0,14; В – 0,16; АВ – 0,23 
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Додаток М.2 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої після ячменю ярого залежно 

від азотних підживлень, т/га (2017 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
3,58 3,82 3,99 3,80 

N30 ранньою весною 

по МТҐ 
4,22 4,40 4,62 4,41 

N60 ранньою весною 

по МТҐ 
4,63 4,72 4,99 4,78 

N30 локально наприкінці 

кущіння рослин  
4,06 4,20 4,48 4,25 

N30 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин 

4,47 4,54 4,83 4,61 

N60 локально наприкінці 

кущіння рослин  
4,38 4,48 4,77 4,54 

N60 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин  

4,77 4,98 5,14 4,96 

Середнє за фактором В 4,30 4,45 4,69 – 
НІР05, т/га, для факторів: А – 0,14; В – 0,19; АВ – 0,33 
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Додаток М.3 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої після ячменю ярого залежно 

від азотних підживлень, т/га (2018 р.) 

Підживлення 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) Середнє за 

фактором 

А 
Коханка Місія одеська Пилипівка 

Без підживлення 

(контроль) 
3,92 3,26 4,09 3,76 

N30 ранньою весною 

по МТҐ 
4,56 3,81 4,69 4,35 

N60 ранньою весною 

по МТҐ 
4,97 4,14 5,10 4,74 

N30 локально наприкінці 

кущіння рослин  
4,39 3,60 4,59 4,19 

N30 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин 

4,81 3,96 4,94 4,57 

N60 локально наприкінці 

кущіння рослин  
4,71 3,88 4,84 4,48 

N60 по МТҐ + N30 

локально наприкінці 

кущіння рослин  

5,12 4,39 5,24 4,92 

Середнє за фактором В 4,64 3,86 4,78 – 
НІР05, т/га, для факторів: А – 0,17; В – 0,18; АВ – 0,31 
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Додаток Н 
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Додаток П 
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Додаток Р 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧКИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

науковометричних баз даних 

1. Єрашова М. В. Ріст і розвиток рослин сучасних сортів пшениці озимої 

в північному Степу України. Зернові культури. 2018. Т. 2. № 1. С. 67–73. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0009 

2. Гасанова І. І., Єрашова М. В., Педаш О. О. Вплив підживлення азотом 

на урожайність і якість зерна пшениці мякої озимої в північному Степу 

України. Зернові культури, 2019. Т. 3. № 1. С. 77–82. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0063  

3. Гасанова І. І., Єрашова М. В., Педаш Т. М. Оптимізація азотного 

живлення рослин пшениці озимої при вирощуванні по чорному пару. Зернові 

культури. 2020. Т. 4. № 2. С. 257–262. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0133  

4. Єрашова М. В. Формування елементів структури врожайності різних 

сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування. Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. 2021. № 2. С. 86–92. https://doi: 

10.31210/visnyk2021.02.11 

Статті у наукових іноземних виданнях 

5. Gasanova I., Yerashova M., Astakhova Ya., Drumova O. Influence of 

mineral fertilizers and other agrotechnical cultivation methods on yield and grain 

protein content of winter wheat. American Journal of Agriculture and Forestry, 2021. 

Vol. 9, 2. P. 89–94. https://doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.17  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

6. Єрашова М. В. Вплив екстремальних посушливих умов осінньої 
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