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АНОТАЦІЯ 

 

Мельник Т.В. Технологічні заходи підвищення урожайності пшениці 

твердої озимої в умовах північного Степу. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.09 

«Рослинництво» (201 – агрономія) – Дніпровський державний аграрно-

економічний університет, Дніпро, ДУ Інститут зернових культур НААН 

України, Дніпро, 2019. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблені 

агротехнічні прийоми вирощування пшениці твердої озимої сорту Континент в 

умовах північного Степу, визначено вплив рівня мінерального живлення на 

формування продуктивності, залежно від попередників за різних строків сівби 

та норм висіву. Встановлені закономірності росту та розвитку, витривалості 

рослин до несприятливих умов зимівлі, формування елементів структури 

урожайності пшениці твердої озимої залежно від основних технологічних 

заходів. Визначено оптимальне поєднання елементів технології вирощування та 

досліджено вплив рістрегулюючих препаратів на перезимівлю та формування 

врожайності пшениці твердої озимої. Підраховано економічну ефективність 

застосування рістрегулюючих препаратів при вирощуванні пшениці твердої 

озимої. 

Удосконалено елементи технології вирощування пшениці твердої 

озимої. Встановлено реакцію рослин пшениці твердої озимої на строки сівби і 

норми висіву, попередник, рівень мінерального живлення, дію рістрегулюючих 

препаратів. 

Набуло подальшого розвитку дослідження основних закономірностей 

росту та розвитку пшениці твердої озимої, формування зимостійкості та 

продуктивності рослин в умовах північного Степу, технологічні прийоми для 

забезпечення сталого росту й розвитку рослин пшениці твердої озимої, 
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формування високої врожайності та якості зерна залежно від попередників, 

норм внесення мінеральних добрив, строків сівби та норм висіву насіння, 

застосування рістрегулюючих препаратів. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

проведених досліджень запропоновано науково-обґрунтовані рекомендації̈ з 

технології вирощування пшениці твердої озимої на основі встановлених строків 

сівби, норм висіву, рівнів мінерального живлення. Основні результати 

досліджень пройшли виробничу перевірку та впровадження в ТОВ «Валена» 

Запорізького району, Запорізької області на площі 332 га, СФГ «Лист» 

Синельниківського району, Дніпропетровської області на площі 38 га та ПСП 

«Тернівка» Близнюківського району, Харківської області на площі 86 га, які 

підтвердили їх високу ефективність. Впровадження розробки забезпечило 

підвищення урожайності на 0,36; 0,39 та 0,63 т/га відповідно, а чистий прибуток 

збільшувався від 999 до 1836 грн./га (додатки А, Б, В). 

У дисертаційній роботі викладено результати встановлення 

закономірностей росту та розвитку рослин пшениці твердої озимої сорту 

Континент, особливості формування зимостійкості та продуктивності в умовах 

північного Степу залежно від строків сівби, попередників, рівнів мінерального 

живлення, норм висіву насіння та застосування рістрегулюючих препаратів. 

В ході проведених досліджень встановлено, що по пару на обох рівнях 

мінерального живлення рослини ранніх строків сівби мали більшу масу, 

кількість стебел та вузлових коренів. Глибина залягання вузла кущіння 

зростала при зміщені строку сівби в бік пізнього. Загущення посівів сприяло 

збільшенню висоти рослин. Після стерньового попередника спостерігалися 

аналогічні закономірності, водночас різниця між досліджуваними варіантами 

була менш помітна. 

Дослідженнями встановлено, що незалежно від попередника, вміст води 

в тканинах рослин з віком зменшується, що може свідчити про поступове 

зниження активності біохімічних процесів. Внесення вищих доз мінеральних 

добрив сприяло деякому підвищенню вмісту води в листках пшениці. 
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Імпеданс – метод визначення сумарної величини опору вузлів кущіння 

високочастотному перемінному електричному струму і є опосередкованим 

показником зимостійкості рослин. Чим менший опір мають тканини вузла 

кущіння тим більша проникність мембран клітин, і тим самим вірогідніша їх 

загибель в зимовий період. За нашими трирічними спостереженнями 

найбільший опір електричного струму чинили тканини найбільш молодих 

рослин. Так, по пару за норми висіву 4,5 млн шт. насіння на гектар за сівби 10 

вересня опір тканин вузлів кущіння складав 7,8 кОм, за сівби 17 вересня – 8,3 

кОм, а за сівби 24 вересня – 8,8 кОм. Залежно від препаратів у середньому по 

роках під дією Реаком-СР-зерно показники імпедансу були на 0,3 кОм 

більшими ніж по пару, що складає 3,9 %. 

Краща перезимівля рослин як по пару так і після ячменю ярого 

спостерігається за пізніх строків сівби. Рівень кореляції між перезимівлею та 

імпедансом склав r = 0,67. Серед препаратів, що використовувались восени, 

найбільшою мірою покращував перезимівлю Антистрес на високому фоні 

мінерального живлення та Вимпел – по всіх попередниках та фонах живлення. 

Найбільшу кріопротекторну дію серед препаратів, що вивчались, мав 

Вимпел. Але на низькому агрофоні препарати майже не здійснювали 

позитивного впливу на перезимівлю рослин пшениці твердої озимої. 

Підвищення ж рівня мінерального живлення по пару з Р15 до N30Р60K40 з 

домінуванням фосфорно-калійних добрив сприяло підвищенню зимостійкості 

пшениці твердої озимої на 1-2 %. Найбільший ефект від внесення підвищених 

доз мінеральних добрив спостерігали у посівах рослин за сівби 17 вересня. 

При відновлені весняної вегетації основні закономірності розвитку 

рослин залежно від попередників, строків сівби, норм висіву та рівнів 

мінерального живлення через відносно м’які зими залишаються майже без змін. 

Найбільшу масу, кількість стебел та вузлових коренів мали рослини за 

раннього строку сівби. 

Дослідженнями, які були проведені у фазі колосіння, у посівах пшениці 

твердої озимої виявлено, що найбільша освітленість спостерігається в посівах 
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пізніх строків сівби, що є наслідком слабої розвиненості рослин. Вона на 46,0 і 

65,6 % більша ніж на посівах ранніх і середніх строків за умов невисокого рівня 

мінерального живлення, а на високому фоні – більша на 51,5 і 80,3 %. 

На цих ділянках площа листкової поверхні була найменшою і 

варіювалась в межах від 22,6 до 26,7 тис. м2/га. Найбільшу площу листкової 

поверхні мали посіви середнього строку сівби 17 вересня з нормою висіву 5,5 

млн шт./га – 40,3 тис. м2/га, а індекс листкової поверхні за максимальної норми 

висіву склав 4. У той же час підвищення норми висіву насіння та внесення 

мінеральних добрив призводило до збільшення густоти стояння рослин і 

зменшення кількості світла, що надходить до нижніх листків, сприяло 

збільшенню фотосинтетичного апарату рослин, більш ефективному 

використанню сонячного світла, зменшенню його надходження до приземного 

шару. 

У посівах пізнього строку сівби з найбільшою освітленістю на рівні 

грунту спостерігалась і сама висока забур’яненість, а маса бур’янів досягала 

найбільших значень у досліді. При цьому збільшення норми висіву за всіх 

строків сівби призводило до зменшення забур’яненості посівів. 

Рослини середнього строку сівби на підвищеному фоні мінерального 

живлення мали краще співвідношення таких елементів структури урожайності, 

як продуктивна кущистість і маса зерна з колоса. 

Опрацювання значної кількості різноманітних за дією препаратів 

дозволило умовно поділити їх за впливом на основні елементи структури 

урожаю на три основні групи. Перша група препаратів підвищує виживаність 

рослин та продуктивну кущистість, тим самим підвищуючи густоту 

продуктивного стеблостою, при цьому мало змінюючи масу колоса (Реаком-

СР-зерно, Марс ELBi, Антистрес, Хлормекват-хлорид 750 (осінь). Друга група 

препаратів переважно впливає на масу колоса, збільшуючи її (Біогумус + 

Айдар, Вимпел). Третя група препаратів здатна одночасно позитивно впливати 

на продуктивну кущистість і масу зерна з колоса (Марс ELBi (весна) та АКМ 

(весна). 
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Встановлено, що на кращому агрофоні (пар з рівнем мінерального 

живлення N30P60K40), а також на найгіршому в дослідах (стерньовий 

попередник, N15P15K15) ефективність впливу від препаратів на основні елементи 

структури урожайності була мінімальною. 

Стабільно високі показники елементів структури урожаю за всі чотири 

роки досліджень були отримані при використанні препаратів Біогумус + Айдар 

та Хлормекват-хлорид 750 (весна). 

Найвища урожайність зерна пшениці твердої озимої отримана по пару 

за сівби 17 вересня і норми висіву 4,5 млн шт./га як на низькому, так і на 

високому фонах мінерального живлення, і в середньому за чотири роки 

складала 5,66 і 6,21 т/га, відповідно. А найбільшу урожайність зерна після 

ячменю ярого як на низькому фоні мінерального живлення, так і на високому, 

рослини пшениці твердої озимої формували за сівби 10 вересня і нормі висіву 

насіння 6,5 млн шт./га – 4,16 і 4,48 т/га, відповідно. При цьому урожайність 

пшениці твердої озимої після стерньового попередника була в середньому на 

27,9 % нижчою ніж по пару, до того ж зі значними коливаннями по роках. 

Дослідами встановлено, що по пару за умови достатнього забезпечення 

елементами живлення ефективність більшості досліджуваних препаратів або 

відсутня, або вкрай низька. На низькому фоні мінерального живлення 

врожайність підвищило застосування препарату АКМ – на 36,3%, та Марс 

ELBi, який при застосуванні навесні, збільшив врожайність на 33,5%. При 

підвищенні рівня мінерального живлення врожайність зростає в середньому 

при застосуванні Біогумус + Айдар на 19,1 %, а при застосуванні Хлормекват-

хлорид 750 навесні – на 14,2 %. 

Результати аналізів якості зерна пшениці твердої озимої сорту 

Континент, які були проведені в лабораторії агробіологічних ресурсів озимих 

зернових культур ДУ Інституту зернових культур НААН України, показали 

що якість зерна по роках значно відрізнялась. В найменш урожайний, 

посушливий 2016 рік вміст білка в зерні був найвищим. Серед досліджуваних 

препаратів у посушливому році, незалежно від рівня мінерального живлення, 
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більше за інших сприяли збільшенню вмісту білка в зерні препарати Антистрес, 

АКМ, Биогумус + Айдар, Хлормекват-хлорид 750. А у відносно сприятливому 

за вологозабезпеченням 2014 році, за вмістом білка до першого класу зерна 

можна було віднести зерно з варіантів, що передбачали обробку рослин 

препаратами на низькому фоні мінерального живлення – Біогумус + Айдар і 

Реаком-СР-зерно, а на високому – Марс ELBi. 

Розрахунки економічної ефективності вирощування пшениці твердої 

озимої підтвердили зроблені висновки з вивчення окремих технологічних 

заходів.  

За сівби 17 вересня по пару на фоні Р15 + N30 з нормою висіву 4,5 млн 

шт./га отримані найнижча собівартість 1 т зерна (2053 грн.), кращий рівень 

рентабельності (143,6 %). Аналогічні результати отримані і на високому фоні 

N30P60K40 + N30. Хоча кращі показники рівнів рентабельності і окупність 

виробничих витрат змістилися в бік меншої норми висіву (3,5 млн шт./га).  

Економічні показники вирощування пшениці твердої озимої після 

гіршого попередника – ячменю ярого, свідчать про низьку ефективність 

використання стерньового попередника. 

За матеріалами польових досліджень були зроблені рекомендації 

виробництву і на їх основі проведені виробничі перевірки в господарствах 

Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. 

Ключові слова: пшениця тверда озима, попередники, строки сівби, 

норми висіву, мінеральні добрива, рістрегулюючі препарати, урожайність.  

 

SUMMARY 

Melnyk T.V. Technological means for increasing yield capacity of hard 

winter wheat in the conditions of the Northern Steppe. -  Qualifying research work 

as a manuscript. 

Dissertation for the Candidate of Sciences (Agriculture) on the subject 

Thesis research for obtaining Master of Agriculture scientific level majoring in 

06.01.09 «Plant growing» (agricultural sciences). – Dnipro State Agrarian and 
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Economic University, Dnipro, Institute of the Grain Crops of the National Academy 

of Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2019. 

Current relevance of the obtained results. Agricultural methods of the 

winter wheat variety Kontynent growing in conditions of the Northern Steppe were 

developed for the first time and identified the influence of the level of mineral 

nutrition on the productivity depending on the predecessors at different sowing terms 

and seeds norms. Growth and development principles, endurance of plants to 

adverse winter conditions, formation of the elements of the hard winter wheat 

harvest structure depending on the main technological means. The optimal 

combination of elements of growing technology was determined and the effect of 

growth regulating products on wintering and yielding of the hard winter wheat was 

investigated. The economical efficiency of applying growth-regulating products was 

calculated. 

Elements of the hard winter wheat growing technology were improved. The 

reaction of the hard winter wheat was detected to the following factors: timing and 

sowing standards, predecessor, level of mineral nutrition, growth regulating 

products. 

Address in practice were regularies of growth and development of the hard 

winter wheat, winter resistance and productivity forming, technological tools to 

ensure sustainable growth and development of winter wheat plants, high yield 

capacity forming and grain quality depending on the predecessors, norms of mineral 

fertilizers, sowing terms and seeds, usage of growth regulating products. 

Practical value of the obtained results. According to the results of the 

conducted research, scientifically grounded recommendations on the technology of 

the hard winter wheat growing on the basis of established sowing terms, seed rates, 

mineral nutrition level were proposed. The main results of the research were checked 

and implemented in «Valena» LLC, Zaporizhzhia district, Zaporizhzhya region, on 

the area of 332 hectares, Country farming enterprise «Lyst» Synelnykove district, 

Dnipropetrovsk region on the area of 38 hectares and Private Agricultural Enterprise 

«Ternivka», Blyzniuky district, Kharkiv region, on the area of 86 hectares, which 
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confirmed high efficiency. This implementation increased the yield at 0.36, 0.39 and 

0.63 t/ha, while the net profit increased from 999 to 1836 UAH/ha. 

Thesis research provides the results of the growth and development 

regularities of the winter wheat Kontynent, winter resistance forming and 

productivity in the conditions of the Northern Steppe depending on sowing terms, 

sowing seeds, usage of growth regulating products depending on the predecessors 

and mineral nutrition.  

During the research it was established that after fallow at both levels of 

mineral nutrition plants of early sowing terms had bigger weight and bigger amount 

of stems and nodal roots. The depth of the bedding site increased with moving 

sowing term to later. Heavier growth of the crops caused an increase of the plant 

height. After the stubble predecessor similar patterns are observed, at the same time 

the difference between the studied variants was less noticeable. 

It is established by the research that, regardless predecessor, the water 

content in tissues of plants decreases with age, which may indicate a gradual 

decrease in the activity of biochemical processes. The introduction of higher doses 

of mineral fertilizers contributed to some increase in the content of water in the 

leaves of wheat. 

Impedance is a method of determination of the total value of the tillering 

nodes resistance to high frequency alternating current is the mediated index of winter 

resistance of plants, the less resistance is the tissue of the tillering nodes, the greater 

the permeability of the cell membranes, and thus the more likely their death in the 

winter. According to our three-year observations, the greatest resistance of electric 

current is made by the tissues of young plants. So, after fallow for the norm of 

sowing 4.5 million pieces of a germinated seed per hectare with the sowing on 

September 10, the resistance of the tissues of the tillering nodes was 7.8 kOm, with 

the sowing on September 17 - 8.3 kOm, and with the sowing of September 24 - 8.8 

kOm. Depending on the drugs, the average impedance of Reakom-C-grain per years 

was 0.3 kOm more than after fallow, which is 3.9 %. 
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The best wintering of plants both after fallow and after spring barley is 

observed in late sowing. The level of correlation with impedance was r = 0.67. 

Among the products used in the autumn “Antistress” influenced the most on the high 

mineral nutrition and “Vympel” on all the predecessors and nutrition. 

The best cryoprotective effect among the studied products showed 

“Vympel”. But at low agricultural background, the products almost did not show a 

positive effect on the wintering of hard winter wheat plants. The increase of the same 

level of mineral nutrition from Р15 to N30Р60K4 with the dominance of phosphoric-

potassium fertilizers led to the increase in wintering of hard winter wheat plants. The 

best effect from the usage of higher doses of mineral fertilizers is noticed in the crops 

of medium-term seedlings. 

During spring vegetation renewing, the basic rules of plant development, 

depending on predecessors, timing of sowing, sowing rates and levels of mineral 

nutrition due to relatively mild winters remain almost unchanged. The largest 

weight, the number of stems and nodal roots have early- sowing plants. 

The research held during the earing phase, in hard winter wheat crops, found 

that the highest illumination was observed in late crop sowing, which is the result of 

poor plant development. It is by 46.0 % and 65.6 % more than in early and optimal 

seedlings under conditions of low level of mineral nutrition, and at a high 

background - more by 51.5 and 80.3 %. 

In these areas, the area of the leaf surface was the smallest and fluctuated 

within the range from 22.6 to 26.7 thousand sq.m/ha. The largest area of the leaf 

surface was at the crop of the optimal sowing time of September 17 with a seed rate 

of 5.5 million pcs/ha - 40.3 thousand sq.m/ha, and the index of the leaf surface at  

the maximum seed rate was 4. At the same time, increasing of the sowing norm, 

usage of mineral fertilizers gave an increase in plant density and a decrease in the 

amount of light entering the lower leaves, increases the photosynthetic apparatus 

plants, more efficient use of sunlight, reducing its flow to the surface layer. 

In the late crops with the higher lightning of the surface layer, the most 

oblique was observed, the mass of weeds reached the highest values in the 
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experiment. At the same time, increasing the seed rate at all times of sowing resulted 

in a decrease of weeds in crop sowing. 

Plants of the optimal sowing term on the increased background of mineral 

nutrition had a better ratio of such determinants of yield indicators as productive 

bushiness and the weight of grain from the ear. 

Work with a large number of different drug-based activities allowed them to 

be conditionally divided into influence on the main elements of the structure of the 

crop into three main groups. The first group of preparations increases the survival 

rate of the plants and productive bushiness, thereby increasing the density of 

productive stems, without changing the mass of the ear (Reakom-C-grain, Mars 

ELBi, Antistress, Chlormequat chloride (autumn). The second group of drugs 

mainly affects the mass of the ear, increasing it (Biohumus + Aidar, Vympel). The 

third group of drugs can simultaneously positively influence the productive 

bushiness and the mass of grain from the ear (Mars ELBi (spring) and AKM (spring). 

It is established that on a very good agricultural background (after fallow 

with complete mineral fertilizers), as well as in the worst experiments (stubble 

predecessor with minimal amount of mineral fertilizers), the effectiveness of the 

effect of drugs on the basic elements of the structure of the crop was minimal. 

Sustainable high indicators of the elements of the structure of the crop for all 

four years of research were obtained with the use of Biohumus and Chlormequat 

chloride (spring). 

The highest yield of grain of hard winter wheat was obtained after fallow in 

the sowing on September 17 and the norm of sowing 4.5 million pcs/ha on both low 

and high mineral nutrition backgrounds and on average for four years was 5.66 and 

6.21 t/ha, respectively. And the highest grain yield after barley in spring, both in the 

low background of mineral nutrition and in the high wheat plant of hard winter was 

formed at the sowing on September 10 and the norm of sowing 6.5 million pcs/ha - 

4.16 and 4.48 t/ha, respectively. At the same seeding, the yield of hard winter wheat 

after the stubble predecessor was on average 27.9% lower than in fallow, besides, 

with significant fluctuations over the years. 
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The research showed that in the presence of sufficient power supply 

elements, the effectiveness of most of the investigational drugs is either absent or 

extremely low. At a low level of mineral nutrition, the yield of maturation of the 

drug AKM increased by 36.3%, and Mars ELBi in spring application - yield 

increased by 33.5%. With an increase in the level of mineral nutrition, the yield 

increased on average by the use of Biohumus + Aidar by 19.1 %, while using 

Chlormequat-Chloride 750 in the spring - by 14.2%. 

Analysis of wheat grain of the hard winter wheat Kontynent, which was 

conducted by the Laboratory of Agrobiological Resources of Winter Grain Cultures 

of the State Institute of the Grain Crops of the National Academy of Agrarian 

Sciences of Ukraine, showed that the quality of grain varied greatly by years; in the 

least productive, arid year 2016, the protein content of grain was the highest. Among 

the investigational drugs in the dry year, regardless of the level of mineral nutrition, 

the Antistres, AKM, Biohumus + Aidar, and Chlormequat-Chloride 750 

preparations were more than others contributing to the increase of protein content in 

grain. In the relatively favorable moisture year 2014 grain of plants which were 

treated with drugs: on a low background of mineral nutrition - Biohumus + Aidar 

and Reakom-CR-grain, and on high – Mars ELBi can be considered as the protein 

content of the first class of grain. 

Calculations of the economic efficiency of growing hard winter wheat 

confirmed the conclusions drawn from the study of individual technological 

measures. 

During sowing on September 17 on the background Р15 + N30 with the sowing 

normal rate of 4.5 million pcs./ha it was obtained: the lowest cost for 1 ton of grain 

(2053 UAH), the best level of profitability (143.6 %). Similar results are obtained 

on the high background of the N30P60K40 + N30. Although the best indicators of 

profitability levels and the return on production costs shifted slightly towards lower 

seed rates (3.5 million pcs./ha). 

Economic indicators of growing hard winter wheat after the worse precursor 

- barley of spring, indicate the low efficiency of using the stubble predecessor.  
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The recommendations for production were made according to the materials 

of field research and on their basis the production checks was carried out on farms 

in Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia and Kharkiv regions. 

Key words: hard winter wheat, predecessors, sowing terms, sowing rates, 

mineral fertilizers, growth regulating preparations, yielding capacity.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СИМВОЛІВ, 

ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

Абревіатура  Повна назва 
прод.  – продуктивні 
коеф.  – коефіцієнт  
к-ть  – кількість  

Біогумус + 
Айдар 

– застосування препаратів Біогумус – розкидання перед 
посівом та обробка обприскування рослин у фазі кущіння 
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Хлормекват-
хлорид 750 

– діюча речовина препарату Хлормекват-хлорид 750, в.р., 
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(весна) 

– застосування даного препарату відбувалось навесні після 
відновлення весняної вегетації при середньодобовій 
температурі +10 °С. 

Назва препарату 
(осінь) 

– застосування даного препарату відбувалось восени до 
завершення рослинами осінньої вегетації при 
середньодобовій температурі повітря + 10 °С 
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ВСТУП 

 

Основним завданням сільськогосподарського виробництва є постійне 

збільшення кількості і якості продовольства, зокрема, зерна пшениці, що 

вимагає впровадження технологічних прийомів гарантованого підвищення 

урожайності зернових культур. Поряд із цим, важливо зменшити виробничі 

витрати для підвищення рентабельності виробництва та економічної 

незалежності країни. 

Актуальність  теми.  В  Україні  існують  одні  з  найкращих  ґрунтово-

кліматичних   умов   для   вирощування   пшениці   озимої,   що   дає  можливість  

отримувати     високі     урожаї    з     мінімальними     витратами.    Працями   

С.   М.   Каленської,   В.   В.   Лихочвора,   В.   Д.   Мединця,   В.   Г.   Нестерця,  

Ф. Г. Кириченка, С. П. Лифенка, В. Н. Гармашова та інших вирішено багато 

проблем з вирощування пшениці озимої, як теоретичного, так і практичного 

характеру. Подальше суттєве зростання валових зборів зерна можливе лише за 

умов інтенсифікації виробництва, максимального розкриття потенціалу 

продуктивності рослин. Це зумовлює необхідність удосконалення 

технологічних заходів, які б гарантували максимальне і якісне збереження 

рослин протягом вегетації і створення умов для формування високої 

продуктивності. 

У зв’язку з цим для умов північного Степу виникає нагальна потреба у 

подальшому дослідженні комплексного впливу основних технологічних 

заходів на ріст і розвиток рослин, формування агроценозів стійких до 

несприятливих умов зимівлі, удосконаленні елементів технології 

вирощування, визначенні впливу комплексних біологічних препаратів на 

зимостійкість, продуктивність та якість зерна пшениці твердої озимої. 

Розробка відповідних технологій є актуальною та дозволить не лише 

забезпечити переробну промисловість зерном пшениці твердої, а також 

сприяти економічному зростанню сільськогосподарських підприємств за 

рахунок більш високих цін на її зерно. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження по дисертаційній роботі, що виконувались в 2013–2017 р.р., були 

складовою частиною науково-технічної програми кафедри агрохімії 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету: «Підвищення 

адаптаційних можливостей сільськогосподарських рослин до несприятливих 

умов зимівлі» (№ державної реєстрації 0110U006626) та теми «Технологічні 

заходи підвищення зимостійкості та урожайності пшениці твердої озимої в 

умовах північного Степу» (№ державної реєстрації 0116U007895). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у встановленні 

основних закономірностей росту та розвитку, формування зимостійкості та 

продуктивності рослин пшениці твердої озимої в умовах північного Степу, 

розробці основних технологічних прийомів її вирощування, які адаптовані до 

сучасних економічних умов. Для досягнення зазначеної мети вирішувались 

наступні задачі:  

- з’ясувати особливості формування габітусу та зимостійкості рослин 

пшениці твердої озимої в осінній період залежно від попередника, строку сівби 

та норми висіву насіння, рівня мінерального живлення;  

- визначити вплив попередника та рівня мінерального живлення на 

формування продуктивності рослин пшениці твердої озимої; 

- визначити оптимальні строки сівби та норми висіву пшениці твердої 

озимої залежно від попередника в умовах північного Степу; 

- встановити дію рістрегулюючих препаратів на зимостійкість рослин 

пшениці твердої озимої залежно від попередника та рівня мінерального 

живлення; 

- визначити вплив на врожайність та якість зерна рістрегулюючих 

препаратів залежно від рівня мінерального живлення та попередника; 

- розробити комплекс основних технологічних прийомів вирощування 

пшениці твердої озимої для умов північного Степу, який би сприяв формуванню 

високої та сталої врожайності зерна; 

- дати оцінку економічної ефективності вирощування пшениці твердої 
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озимої при застосуванні основних технологічних прийомів і, зокрема, 

рістрегулюючих препаратів. 

Об’єкт дослідження: процеси росту, розвитку, формування 

зимостійкості та зернової продуктивності рослин пшениці твердої озимої під 

впливом різних біотичних та абіотичних чинників. 

Предмет досліджень: пшениця тверда озима в системі технологічних 

заходів з підвищення урожайності та якості зерна.  

Методи досліджень. Дослід було заплановано та проведено у 

відповідності з методикою дослідної справи Б. О. Доспехова (1985). Польовий 

і лабораторний методи використовували для визначення особливостей росту 

та розвитку рослин пшениці твердої озимої, продуктивності рослин залежно 

від попередника, рівня забезпечення мінеральними добривами, строку сівби і 

норми висіву насіння, застосування рістрегулюючих препаратів; візуальний та 

вимірювально-ваговий – для фенологічних спостережень і визначення 

біометричних показників рослин; математично-статистичний – для 

визначення взаємодії досліджуваних факторів та встановлення достовірності 

отриманих результатів шляхом дисперсійного аналізу; розрахунковий – для 

визначення економічної ефективності комплексу технологічних заходів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: 

- в умовах північного Степу встановлено особливості росту, розвитку, 

формування зимостійкості та урожайності пшениці твердої озимої сорту 

Континент залежно від застосування основних технологічних заходів 

вирощування; 

- визначено оптимальні строки сівби пшениці твердої озимої залежно 

від попередника; 

- встановлено оптимальні норми висіву насіння залежно від строку 

сівби; 

- виявлено вплив комплексних фізіологічно активних препаратів на 

формування зимостійкості, урожайності та якості зерна пшениці твердої 
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озимої, обґрунтована можливість використання їх у технології вирощування; 

удосконалено: 

- елементи технології вирощування пшениці твердої озимої в умовах 

північного Степу; 

- критерії визначення необхідності зміщення строків сівби пшениці 

твердої озимої залежно від погодних умов року; 

набуло подальшого розвитку: 

- визначення особливостей формування стійкості рослин пшениці твердої 

озимої до несприятливих умов зимівлі залежно від строку сівби, попередника, 

норми висіву насіння та рівня мінерального живлення.  

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

отриманого експериментального матеріалу виробництву рекомендовані 

технологічні заходи вирощування пшениці твердої озимої, які сприяють 

максимальній реалізаціі потенціалів зимостійкості та продуктивності в умовах 

північного Степу і забезпечують отримання урожайності зерна понад п’ять тонн з 

гектара при рівні рентабельності 110–140 %. 

Основні результати досліджень пройшли виробничу перевірку та 

впровадження в ТОВ «Валена» Запорізького району Запорізької області на 

площі 332 га, СФГ «Лист» Синельниківського району Дніпропетровської 

області на площі 38 га та ПСП «Тернівка» Близнюківського району 

Харківської області на площі 86 га, які підтвердили їх високу ефективність. 

Впровадження розробки забезпечило підвищення врожайності на 0,36; 0,39 та 

0,63 т/га, відповідно, порівняно з загальноприйнятою технологією. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

здобутком автора. Сумісно з науковим керівником автором розроблені робоча 

програма і схеми польових дослідів. Самостійно виконано польові та 

лабораторні дослідження, здійснено літературний огляд. За його 

безпосередньої участі проведений аналіз наукового матеріалу, обґрунтовано 

та узагальнено експериментальні дані, сформульовано основні положення 

дисертаційної роботи, написані наукові статті і доповіді для наукових 
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конференцій. Частка участі автора у сумісних публікаціях становить не менше 

75 %. 

Апробація результатів досліджень. Основні матеріали дисертаційної 

роботи щорічно (2014–2018 рр.) доповідались на науково-практичних 

конференціях викладачів Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету, на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний 

стан і перспективи розвитку аграрного сектору України» (м. Дніпро, 2016 р.); 

на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітні системи 

землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності 

використання земель в сучасному агрокомплексі» (м. Дніпро, 2017 р.); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату» (м. Дніпро – Полтава, 2018 р.), на ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стан і перспективи розробки та 

впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур» (м. Дніпро, 2018 р.); на ХІ з’їзді 

ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, 

завтра» (Харків, 2018 р.); на International scientific conference Advances of 

science, Czech Republic (Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April, 2019); на 10th 

International youth conference “Perspectives of science and education” (New York, 

2019). 

Результати досліджень за темою дисертаційної роботи систематично 

доповідались і затверджувались на засіданнях кафедри агрохімії, а наукові 

звіти щорічно подавались до науково-дослідної частини ДДАЕУ. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових 

праць, в тому числі 8 – у фахових виданнях, з них 3 – в міжнародних, або таких, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також 7 тез 

доповідей і матеріалів наукових конференцій, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. 
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 233 сторінки комп’ютерного набору, в тому 

числі основного тексту – 121 сторінка, містить 38 таблиць, 7 рисунків та 66 

додатків, включає анотацію, вступ, 7 розділів основної частини, висновки та 

рекомендації виробництву. Список використаних літературних джерел 

налічує 232 найменувань, з яких 10 – латиницею. 

Автор щиро вдячний викладачам, аспірантам та студентам кафедри 

агрохімії, а також науковцям з інших кафедр Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету, які допомагали у проведенні досліджень, 

спостережень, збору інформації та обробці отриманих експериментальних 

даних, що склали основу науково-дослідної роботи. Сумісно проведена робота 

сприяла поліпшенню якості та точності проведених досліджень, а неодноразове 

обговорення на засіданнях кафедри допомогли зробити більш аргументовані 

висновки. Окрему подяку за підтримку висловлюємо керівництву ДДАЕУ та 

ДУ Інституту зернових культур НААН України. 



 26 

РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ 

ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

Пшениця – основна продовольча культура світу. Початком 

одомашнення пшениці вважають південно-східну Туреччину [1], де її рештки 

знаходять в місцях кочових племен свідерців з приблизним віком в 10 тисяч 

років. Племена поступово розселялись, і поблизу Синайського півострова в Х-

VIII тис. до н. е. через ріст населення відбувся перехід від збиральництва до 

хліборобства [2], проте через посуху племена кочівників повернулись до 

Наддніпрянщини в VII тис. до н. е [3]. Доказом цього стали дослідження А. Г. 

Кифішного, який знайшов писемні докази біля Кам’яної Могили (с. Мирне, 

Мелітопольський р-н, Запорізька обл.) в VI тис. до н. е [4, 5]. За словами Ю. М. 

Канигіна вирощуванням хліба, зокрема вирощуванням твердої пшениці 

займались наші пращури – орії (арії правої руки), ними була створена держава 

Аратта-Оріяна, що дала людству хлібопекарську технологію [6]. М. І. Вавілов 

стверджує, що в Україні виробництво хліба з’явилось у 4-3 тисячоліттях до н. 

е. [7]. 

За даними прес-служби Мінагрополітики України, наша держава 

входить до 10 найбільших виробників пшениці у світі [8], рекордну кількість 

зерна пшениці та борошномельної продукції було експортовано в 2016/17 

маркетинговому році – 43,8 млн тонн [9]. 

Основна мета вирощування зерна пшениці обумовлюється 

хлібопекарськими властивостями, найкращі з яких відносяться до сильних 

пшениць вищого, першого та другого класів зерна. Тверда пшениця 

використовується лише для поліпшення хлібопекарських властивостей 

слабких пшениць, а в чистому вигляді для хлібопечення не придатна [10]. 

Цінність пшениці твердої в тому, що її зерно є найкращою сировиною 

для макаронної промисловості та виготовлення круп, і може використовуватись 



 27 

як поліпшувач хлібопекарських властивостей слабких пшениць [11]. 

Використання високобілкових сортів пшениці м’якої у виробництві 

макаронних виробів суттєво знижує їх споживчі властивості та призводить до 

їх розвалювання в процесі варки, адже вміст білка в зерні пшениці м'якої 

першого класу не відповідає кількісним, а головне якісним показникам. В зерні 

твердих сортів масова частка білка для першого класу згідно ДСТУ 3768:2019 

не має бути меншою за 14 % [12] і, незважаючи на те, що вміст сирої 

клейковини Держстандартом не регламентується, відсоток її в зерні твердої 

пшениці досягає більше 30 % [13]. 

На початку виробництва зерна пшениці твердої були лише ярі сорти, але 

через низьку врожайність, на рівні від 0,4 до 1 т/га, виникла необхідність в 

озимій твердій пшениці. Спроби завезення сортів озимої твердої пшениці з 

інших, більш теплих регіонів закінчувались частковим або повним вимерзанням 

таких посівів [14]. Хоча зерно пшениці твердої, що вирощувалась в південних 

регіонах Української РСР, вже наприкінці XIX століття високо цінилось за 

свою якість, і при експорті вона коштувала на третину дорожче від м’якої 

пшениці [15, 16]. 

За словами Ф. Г. Кириченка, роботи зі створення сортів пшениці твердої 

озимої вітчизняної селекції розпочались в 1915 році на Безенчуцькій дослідній 

станції (нині Самарська обл., РФ), в 30-ті роки на Краснодарській дослідній 

станції, і вже з 1945 року у Всесоюзному науково-дослідному селекційно-

генетичному інституті в м. Одеса [17]. 

Згідно даних екологічного сортовипробування наукових центрів НААН 

України, врожайність останніх сортів пшениці твердої озимої селекції 

Селекційно-генетичного інституту – НЦНС НААН України м. Одеса – 

практично не відрізняється від врожайності сортів пшениці м’якої озимої [18]. 

Вища ціна на зерно пшениці твердої порівняно з м’якою створює більш 

конкурентоспроможні умови її вирощування [19], проте високий вміст білка 

значно збільшує гігроскопічність насіння. Тому для набухання зерна пшениці 
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твердої потрібно на 15-20 % більше вологи ніж для пшениці м’якої, що 

спричиняє необхідність коригування технології вирощування пшениці твердої 

озимої порівняно з м’якою відповідно до конкретних ґрунтово-кліматичних 

умов [20]. 

За дослідженнями науковців Інституту зернового господарства НААН 

України, розробка нових та удосконалення існуючих технологій вирощування 

пшениці озимої має проводитись шляхом оптимізації інтенсивної технології, 

частково або повністю замінюючи існуючі прийоми вирощування 

ресурсоощадними, що гарантують екологічну безпеку як навколишнього 

середовища, так і вирощеної продукції [21]. 

Предметом багатьох досліджень технологічних прийомів вирощування 

пшениці озимої був вплив попередників на залишки вологи та забур’яненість 

посівів, фізичний та фітосанітарний стан орного шару грунту, кількість 

поживних речовин після збирання попередника [22]. Саме попередник має 

найбільш вагомий вплив на ріст та розвиток рослин на протязі всього періоду 

вегетації і відповідно формування врожайності [23, 24]. 

Вплив попередника особливо значущий при вирощуванні пшениці 

озимої за ресурсоощадної технології вирощування, адже при вирощуванні 

пшениці озимої після багаторічних бобових трав, зернових бобових культур, 

які здатні накопичувати азот у ґрунті, знижується потреба в застосуванні 

азотних добрив, а отже і підвищується економічна ефективність від 

вирощування пшениці після таких культур [25]. Водночас, після кращих 

попередників коригування технології вирощування має більш виразний вплив 

на ріст, розвиток і врожайність пшениці озимої [26]. 

Розміщення пшениці озимої в сівозміні після культур, що рано 

звільняють поле, а в результаті і знижують забур’яненість, популяцію 

шкідників та захворюваність культурних рослин, зменшує необхідність 

застосування інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів, що має важливе значення 

при вирощуванні екологічно-чистої продукції [27]. 
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Запаси вологи в грунті після різних попередників – запорука отримання 

дружних та своєчасних сходів пшениці твердої озимої [28]. Якісні сходи є 

ключовим етапом отримання високого врожаю, адже від сходів залежить які 

технологічні заходи необхідно застосовувати під час вегетації пшениці твердої 

озимої [29]. 

При вирощуванні озимої пшениці в зоні недостатнього зволоження 

головним завданням є досягти задовільного стану грунту для її висіву. 

Необхідно враховувати строки збирання попередньої культури, аби 

забезпечити висіяне насіння пшениці достатньою кількістю вологи. 

Дослідженнями доведено, що чим пізніше проходить збирання попередника для 

озимої пшениці – тим менші запаси продуктивної вологи в грунті будуть на час, 

коли настануть необхідні оптимальн  календарні сроки для посіву. Занадто 

пересушений грунт унеможливлює сходи пшениці озимої, і негативно впливає 

на якісну підготовку грунту до посіву, що в свою чергу призводить до 

погіршення якості посіву – неоднорідність густоти та глибини висіву. Це може 

призвести до відтерміновування передпосівного обробітку грунту та 

відтягування строків сівби в бік пізніх, що призведе до недостатнього розвитку 

рослин восени, спричинить нерівномірність сходів та проростання бур’янів, а 

також зумовить зменшення кількіості накопичених цукрів на час припинення 

осінньої вегетації [30]. 

Строк сівби це один із основних елементів технології вирощування 

пшениці озимої. Його вплив на врожайність в посушливих умовах Кримського 

півострова сягає 51 %, а сумісно з нормою висіву – 65–70 % [31]. Проте в 

умовах північно-східного Лісостепу України за даними В. І. Троценка, 

одержаними в Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН 

України, м. Суми, головним фактором отримання високого врожаю є рівень 

мінерального живлення, потім сорт, а на третьому місці строк сівби [32].  

Багатьма вченими проведені дослідження щодо визначення оптимальних 

строків сівби і відповідно до конкретної зони вирощування приводяться 

оптимальні дати сівби – в Сумській області це 2-3 декада вересня [33], в 
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Рівненській області рекомендовано висівати пшеницю озиму з третьої декади 

вересня, але не пізніше 10 жовтня [34], в умовах Новоодеської державної 

сортодослідної станції Миколаївської області оптимальними є строки сівби в 2 

і 3 декадах жовтня [35]. 

Для зони південного Степу України за роки зі сприятливими умовами 

краща врожайність пшениці озимої була сформована при сівбі в межах з 25 

вересня по 5 жовтня, а в посушливі роки зі складними гідротермічними умовами 

вища врожайність належала посівам ранніх строків – 5 та 25 вересня. При 

цьому за даними п’ятирічних досліджень зерно із більшим вмістом білка та 

клейковини формувалось при сівбі 15 та 25 вересня [36]. 

За даними М. М. Солодушко, І. І. Гасанової та ін., в умовах північного 

Степу більша врожайність пшениці озимої належить посівам 20 вересня. Більш 

пізні строки сівби відрізняються дещо зменшеною врожайністю, проте якість 

зерна пізнього строку сівби стабільно вища ніж за ранніх строків сівби [37]. 

Актуальність встановлення оптимальних строків сівби відповідно до 

конкретних умов вирощування ніколи не зникне, адже у різних сортів різні 

біологічні особливості, тому для кожного окремого сорту важливо знати 

властиві сорту особливості агротехніки [38, 39, 40, 41]. При визначенні 

оптимальних строків сівби також необхідно встановити оптимальні норми 

висіву, за яких складаються всі необхідні умови для формування високої 

продуктивності з високою якістю зерна [42]. 

Проведені в різних ґрунтово-кліматичних умовах дослідження чітко 

вказують яка норма висіву пшениці твердої озимої повинна бути в оптимальний 

строк, та при відхиленні від нього. Згідно з даними О. Д. Грицай, в умовах 

степового Криму за оптимального строку сівби 4-6  жовтня норма висіву 

повинна бути не нижче 5,5 млн/га, при чому збільшення норми висіву до 7 

млн/га схожого насіння розширює строки сівби до 10 діб – з 1 по 10 жовтня 

[43].  
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В умовах ДПДГ «Інституту рису» НААН рекомендована норма висіву 

складає 5 млн/га схожих насінин [44]. В умовах СТОВ «Расава» Сквирського 

району Київської області краща врожайність сформована за норми висіву 5 

млн/га після попередників гречка та горох [45]. 

С. С. Ярошенко стверджує що оптимальна норма висіву насіння на 

дослідному полі Інституту зернового господарства Степової зони за умови 

інтенсивної технології вирощування склала 4 млн шт. схожих насінин на 

гектарі, за умов технології вирощування з елементами біологізації – кращий 

врожай було сформовано за норми висіву 5 і 6 млн шт. схожих насінин на 

гектарі [46]. 

Строк та норма висіву регулюються і відповідно до попередників. 

Послідовність попередників від кращого до гіршого чітко визначена, тому 

немає необхідності їх підтвердження [47, 48, 49]. Гірші попередники формують 

складні умови для пшениці озимої – після них менша кількість вологи у ґрунті, 

що дуже суттєво для проростання насіння пшениці твердих сортів [50, 51]. 

Залишок поживних речовин в ґрунті після попередників впливає на кінцеву 

врожайність та якість зерна [52, 53]. Ці дослідження стали основою для 

подальшої розробки елементів технології вирощування пшениці озимої, де 

попередник виступає підґрунтям для подальшої розробки технології 

вирощування. 

Ще одним важливим питанням в цьому плані є не лише правильна і 

своєчасна сівба пшениці озимої, але і своєчасне та якісне збирання попередньої 

культури і якісний обробіток ґрунту – саме це і стає запорукою отримання 

достатніх запасів вологи в ґрунті для високої польової схожості і задовільного 

розвитку рослин при вході в зиму [54]. 

В умовах північного Степу лімітуючим чинником отримання врожаю є 

волога, тому, як стверджує Г. З. Тимошенко, рослини в сівозміні після чорного 

пару формують найвищий врожай завдяки високим запасам продуктивної 

вологи та більш ефективному її використанню [55]. Однак в сучасних 
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економічних умовах чорний пар майже неможливо зустріти [56]. Тому 

актуальним є питання оптимізації умов вирощування для кожного попередника 

[57]. 

Для різних варіантів попередників у взаємозв’язку зі строками сівби та 

нормами висіву насіння для різних ґрунтово-кліматичних зон необхідно 

коригувати дози внесення мінеральних добрив як під основний обробіток 

ґрунту, так і у підживлення [58, 45, 60, 61]. І особливо важливим питанням є 

ефективність дії добрив та економічна ефективність їх застосування [62]. 

С.І. Бершадською встановлено, що при сівбі по гіршому попереднику 

рівень окупності зерном внесених добрив більший, ніж при кращому 

попереднику, однак при збільшенні норми внесення мінеральних добрив їх 

окупність у відсотковому відношенні знижувалась [63].  

Аналогічні дані отримані і в інших науково-дослідних установах. Так, на 

дослідному полі Уманського НУС О. Г. Сухомудом встановлена оптимальна 

норма внесення азотних добрив – N60-90 на фоні P60K40, збільшення кількості 

азотних добрив не забезпечувало істотного приросту врожаю [64]. Зменшивши 

на половину від рекомендованих норм внесення добрив на фоні внесення гною 

підвищив рентабельність до 121-144 %, однак цей показник був отриманий при 

суворому дотриманні всіх технологічних операцій для пшениці озимої [65]. На 

фоні гною не було необхідності внесення підвищених доз азоту після 

стерньового попередника в умовах північного Степу України, підвищення 

врожайності при збільшенні рівня мінерального живлення не відбувалося [66].  

За даними А. М. Кудрявицької, кількість мінеральних та органічних 

добрив впливає на фракційний склад білків пшениці озимої, збільшення 

кількості застосованих добрив підвищує вміст білка та клейковини [67]. 

Відсоткова кількість збільшення вмісту білка та клейковини в зерні залежить 

від умов вирощування і може сильно варіюватися [68]. 

Підвищення кількості добив до N160 С. І. Бершадською в умовах 

Краснодару збільшувало вміст клейковини на 10 % – з 16 до 26 %, та вміст 
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білка збільшувався від 0,7 до 3-3,5 % залежно від попередника [69]. В дослідах 

Г. М. Господаренко, з Уманського НУС, за умови мінеральної системи 

удобрення вміст білка збільшувався на 3 % (14,2 %), за органо-мінеральної – на 

3,1 % (14,3 %) та при поєднанні мінеральної та органо-мінеральної системи 

удобрення вміст білка підвищився на 3,4 % (14,4 %) порівняно з варіантом без 

добрив (11 %) [70].  

Аналогічні дані отримані Г. А. Давиденком в Сумському НАУ, де 

збільшення рівня мінерального живлення призводило до покращення якості 

зерна – білка. Порівняно з контролем його збільшення відбулося на 3,3 %, 

клейковини – на 7,9 % [71]. Однак за даними І. І. Середи, збільшення норми 

внесення азоту до рівня N150-180 в умовах північного Степу призводило до 

зменшення приросту врожайності та зменшення окупності навіть при 

розрахунку до вищої класності зерна [72]. 

Оптимізація внесення мінеральних добрив для пшениці озимої полягає в 

дробному внесенні елементів живлення [73, 74, 75]. За даними Г. К. Фурсової, 

стабільне формування врожайності зерна можливе за внесення при сівбі 

N30Р30К30 з певним коригуванням залежно від попередника, строку сівби та 

норми висіву [76]. Навесні підживлення азотом можна провести різними 

методами, найбільш дієвим з яких, на думку Н. А. Пасічник, є використання 

КАС, який включає в себе три форми азоту та дає можливість провести 

підживлення дробно і в критичні періоди потреби азоту в різні фази розвитку 

рослин, у баковій суміші з гербіцидами чи інсектицидами [77]. 

Окрім дотримання і виконання основних елементів вирощування 

необхідним є застосування рістрегулюючих препаратів [78, 79]. У підвищенні 

ефективності мінерального живлення рослин особливу роль відіграють 

мікроелементи, насамперед бор, сірка, молібден, залізо, ценк, мідь, марганець. 

За їх недостачі нормально не здатна рости і розвиватись жодна рослина, 

оскільки вони входять до складу основних сполук в рослинах – гормонів, 

вітамінів, ферментів та інших необхідних фізіологічно-активних речовин. 
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Мікроелементи приймають участь в процесах утворення вуглеводнів, білків, 

жирів та вітамінів. За їхньої безпосередньої участі зростає кількість хлорофілу 

в лисках та підвищується ефективність процесу фотосинтезу, покращується 

асимілятивна активність рослини в цлому, підвищується резистентність рослин 

до несприятливих умов навколишнього середовища, захворюваність хворобами 

та навіть ураження шкідниками. Нестача мінеральних елементів, що 

приймають участь в біологічних процесах рослин, переноситься набагато 

важче, ніж надлишок цих елементів. Отже застосування комплексних 

препаратів, що містять у воєму складі мікроелементи вкрай необхідне, адже це 

не лише покращує врожайність рослин пшениці твердої озимої, а й покращує 

якість одержаного зерна [80]. 

Роль мікроелементів для росту і розвитку рослин дуже велика, тому 

останнім часом все частіше товаровиробники застосовують їх для отримання 

більшої кількості та якості зерна [81, 82]. Початківцем дослідження ролі 

мікроелементів став французький вчений Ролен, який оцінив присутність 

мікроелементів в живленні рослин як життєво необхідних [83]. 

Дослідження впливу мікроелементів на ріст та розвиток рослин і 

врожайність озимої пшениці є необхідною складовою представлення 

довершеної технології вирощування [84]. Вплив нових видів добрив потребують 

всебічного вивчення та систематизації [85, 86, 87, 88]. При чому їх 

ефективність повинна досліджуватись всебічно та без упереджень окремо для 

кожної культури [89, 90]. 

За даними С. М. Каленської, доповнення дробного азотного живлення 

мікроелементами покращує показники основних елементів структури врожаю, 

таким чином густота продуктивного стеблостою при застосуванні 

мікроелементів підвищувалась на 38 % [91]. В дослідах А. В. Мельник при 

застосуванні мікроелементів (препарату Авангард Р–зернові) в поєднанні з 

азотним живленням призводило до підвищення врожайності в середньому на 1 

т/га та збільшення вмісту білка в зерні пшениці озимої на 1,0-1,5 % [92]. В. І. 
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Оничко при доповненні азотних добрив мікроелементами у складі препаратів 

Нутрівант Плюс зерновий та Альфа Гроу зерновий отримав підвищення 

врожайності на 0,12-0,76 т/га, при цьому вплив фактору основного удобрення 

склав 40,7 %, підживлення – 23,7 % і застосування комплексних водорозчинних 

добрив – 18,5 % [93]. 

За дослідженнями И. Р. Вильдфлуш, вплив мікроелементів на різні 

сорти пшениці озимої неоднаковий, так, застосування комплексного добрива 

Еколист Зернові з комплексним твердим добривом з 0,3 % Cu і 0,25 % Mn не 

підвищувало вміст сирої клейковини у деяких сортів, та достовірно 

підвищувало вміст сирої клейковини на 1,3-2,2 % у інших [94]. 

За даними Е. Б. Лосевич, застосування мікроелементів окремо від 

основних макроелементів суттєво не впливає на якість рослинної продукції, 

проте завдяки підвищенню врожайності на 5-7 % вихід сирого протеїну з 

одиниці площі зростає [95]. Роздільне внесення мікроелементів не ефективне – 

стверджує П. В. Бородин. За його дослідженнями поєднання декількох 

мікроелементів на фоні основних мінеральних добрив дозволяє підвищити 

рентабельність виробництва на 43 % [96, 97]. Згідно з дослідами О. В. 

Мурзовою, внесення повного комплексу мікроелементів, основного удобрення 

та рістрегулюючих речовин у певних умовах дозволяє підвищити 

рентабельність при дотриманні технології вирощування до 48,5 % [98]. 

В умовах Київської області дослідження М. М. Богдан з впливу 

комплексних хелатних добрив показали стабільне збільшення зернової 

продуктивності на 11-13,8 %, при цьому слід відмітити високий фон 

мінерального живлення рослин у досліді [99]. У дослідах, проведених в ДП «ДГ 

«Дніпро» ДУ ІЗК НААН України (Дніпропетровська область), за обробки 

насіння препаратом хелатного добрива Реаком-плюс-зерно після парового 

попередника підвищення врожайності не перевищило 5,5 %, в той же час після 

попередника соняшник – близько 8 %, при чому більший вплив на врожайність 

мав попередник ніж сорти, що досліджувалися [100]. 
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За даними В. В. Калитки, обробка насіння плівкоутворюючим 

препаратом з антиоксидантною дією АКМ посилювала дію протруйників, і 

якщо протруйник зменшував енергію проростання – препарат посилював 

негативний вплив протруйника на насіння [101]. У дослідах І. І. Ярчука обробка 

плівкоутворюючим препаратом Антистрес та двокомпонентним препаратом 

Марс ELBi позитивно вплинула на ріст озимого ячменю, однак в деяких 

варіантах підвищення урожайності було недостовірним [102]. Попри це, за 

дослідженнями В. Ю. Божко, дробне внесення мінеральних добрив набагато 

краще підвищувало врожайність ніж застосування Антистрес, Марс ELBi та 

інших рістрегулюючих препаратів [103]. 

Використання комплексного природно-синтетичного препарату 

Вимпел, за даними А. О. Рожкова, стабільно підвищувало врожайність на 7-10 

%, причому в окремі, несприятливі за погодними умовами, роки при 

повторному його застосуванні підвищувалась врожайність до 25 % [104]. 

Застосування екологічно чистих добрив дає змогу вирощувати 

продукцію рослинництва без застосування пестицидів та мінеральних добрив, 

що значно підвищує закупівельні ціни та рентабельність її виробництва [105]. 

За особистими підрахунками на сайтах з продажу органічних товарів 

імпортовані макаронні вироби коштують 20 доларів США за 1 кілограм, і, як 

стверджує О. О. Гуцаленко, попри високу собівартість органічної продукції в 

українського товаровиробника є всі шанси не тільки розвинути цей напрямок в 

рамках нашої держави, а й налагодити експорт готової продукції [106]. 

Головним стандартом для виробництва органічної продукції є Постанова 

Ради ЄC 834/2007 де вказано умови виробництва та сертифікації готової 

органічної продукції [107]. 

Як вважає Г. Гуменюк – якщо створювати необхідні 

внутрішньодержавні стандарти виробництва та сертифікації органічної 

продукції, то вони повинні бути набагато жорсткішими аніж стандарти 
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Європейського союзу [108], адже вже сьогодні у споживачів виникає недовіра 

до таких виробників [109]. 

Застосування рістрегулюючих препаратів в органічному землеробстві 

викликає значний інтерес не тільки у науковців, а й в виробників, адже без 

використання синтетичних добрив та засобів захисту рослин дуже важко 

досягти високої врожайності [110, 111, 112, 113]. Вже провоедена значна 

кількість досліджень з впливу біологічно-активних препаратів на 

фітосанітарний стан посівів польових культур, захворюваність та 

пошкодження шкідниками посівів та зпідвищення врожайності [114, 115, 116]. 

Згідно з даними В. С. Таргоня, продукти переробки органічних відходів 

завдяки застосування вермикультури, а саме органічного гранульованого 

добрива Біогумус з сумісним застосуванням обробки насіння та обробітку по 

вегетуючим рослинам препаратом Айдар при його внесенні 4-8 т/га під зернові 

та інші культури та 0,5 л/т насіння та 0,5 л/га, забезпечується приріст 

врожайності від 20 до 46 % [117]. Згідно з даними О. О. Вінюкова, внесення 

Біогумусу з препаратом Айдар забезпечує такий же приріст врожайності, як і 

внесення мінеральних добрив в кількості N30P30K30 [118]. 

Використання рістрегулюючих препаратів, зокрема ретардантів, згідно 

з дослідженнями С. М. Каленської, дозволяє покращити стійкість рослин до 

вилягання, в свою чергу, збільшуючи кількість продуктивних стебел, кількість 

та масу зерна з колоса [119]. Б. Ю. Токар завдяки позитивним змінам в 

структурі врожаю озимих культур вдалося покращити врожайність на ділянках 

з високим рівнем мінерального живлення на 31,7 % в середньому по сортам що 

досліджувалися [120]. А. І. Михлик довів що на низькому фоні мінерального 

живлення застосування ретардантів зменшує врожайність, в той же час як на 

високому відбувається збільшення рівня врожайності, причому зміни 

структури врожаю помітні за всіх рівнів мінерального живлення [121]. 

Сучасна система живлення рослин обов’язково включає позакореневе 

живлення макро- та мікроелементами, використання стимуляторів росту, що 
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мають багатофункціональне призначення. Крім покращення рівня 

мінерального живлення, вони нівелюють негативну дію факторів 

навколишнього середовища, водночас стимулюючи рослини до росту та 

розвитку, активуючи захисні функції ролсин проти стресових умов довкілля, 

хвороб, пошкодження шкідниками і як наслідок можуть збільшувати 

врожайність польових культур на 5-15% [122, 123, 124, 125]. 

Нажаль вкрай мало результатів наукових досліджень з приводу 

вивчення впливу ріст-регулюючих препаратів можна знайти в наукових 

виданнях Європи, що не відносяться до країн СНГ. Швидше за все, 

використання  в цих країнах регуляторів росту рослин орієнтовано на 

вирішення конкретних завдань з отримання запланованої якості і кількості 

сільськогосподарської продукції. В овочівництві, плодівництві, декоративному 

садівництві їх використання стало обов’язковим агротехнічним прийомом, в 

цих галузях рістрегулюючими речовинами обробляється до 80% площ 

сільськогосподарських культур в світі [126]. 

Дія рістрегулюючих препаратів повинна не тільки виправляти стан 

рослин, що знаходяться в стресових умовах, а й нормалізувати й прискорити 

фотосинтетичну активність рослин, а відповідно й забезпечити активний обмін 

речовин, ріст клітин, оптимізується перерозподіл поживних речовин, що сприяє 

кращому засвоєнню поживних речовин та вологи з ґрунту, відбувається 

стимуляція закладення вторинних коренів, зміцнення і потовщення основних 

коренів, додаткове накопичення цукрів, фосфору, калію, азоту, що забезпечує 

додатковий стартовий ріст, фотосинтетичну активність рослин та синезу 

необхідної кількості пластичних речови, що особливо важливо для 

накопичення цукрів в вузлі кущіння пшениці озимої та, як наслідок, підвищення 

здатності рослин протистояти негативному впливу низьких температур під час 

зимівлі [127, 128, 129]. 

Підвищення відсотка виживших рослин на час відновлення вегетації 

навесні, має суттєве значення для формування достатньої кількості стебел на 

одиниці площі та оптимальної структури врожаю пшениці озимої з найкращим 
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співвідношенням кількості продуктивних стебел та кількості зерен і маси зерна 

з колоса – основних складових біологічної врожайності [130, 131, 132]. 

Головна причина недовіри до таких препаратів у виробників викликано 

вкрай низькими нормами застосування, а також і те, що розробники таких 

препаратів не завжди можуть надати чітке наукове обґрунтування механізму дії 

таких речовин, обіцяючи тільки збільшення врожайності та покращення стану 

рослин та посіву в цілому [133]. 

Значного розвитку створення та розповсюдження нових препаратів 

набуло в результаті відсутності достовірної процедури їх тестування, адже на 

різних сільськогосподарських культурах в різних ґрунтово-кліматичних 

умовах дія деяких препаратів, що мали б позитивно вплинути на ріст та 

розвиток рослин, може викликати негативну дію і знизити врожайність 

польових культур та якість отртиманого зерна [134]. 

Висновки до розділу 1. 

Хоча проведена велика кількість досліджень з пшеницею озимою, даних 

щодо особливостей реакції пшениці твердої озимої на окремі технологічні 

заходи для умов північного Степу ще недостатньо. Тому, вивчення 

особливостей реакції пшениці твердої озимої з метою вдосконалення технології 

її вирощування і стало основною метою нашої науково-дослідної роботи. 

Другим важливим питанням стало використання рістрегулюючих препаратів 

для підвищення зимостійкості та врожайності пшениці твердої озимої та 

зменшення собівартості вирощеної продукції. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні особливості зони 

Загальна площа степової зони приблизно 25 млн га, що складає сорок 

відсотків території України. Вона являє собою рівнину і неоднорідна як в 

генетичному, так і в структурному відношенні. 

Чорноземи звичайні, які утворилися на карбонатних лесах різного 

механічного складу, також різні за цією ознакою і змінюються від піщаних до 

важко-суглинистих і навіть глинистих. 

Експериментальна частина роботи була виконана на дослідному полі 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету поблизу села 

Олександрівка (на південь від м. Дніпро), Дніпропетровського району, 

Дніпропетровської області шляхом постановки серії польових дослідів. 

Територія дослідного поля має складну геоморфологічну структуру. Ця 

площа розміщується в межах стародавньої надзаплавної тераси річки Самара, 

яка знаходиться на 55-60 м над рівнем моря. Польові досліди за темою 

дисертації розташовані на ґрунтах, які згідно матеріалами трутового 

обстеження, сформувалися на лесах і є типовими для Степу. 

Тип ґрунту – чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинковий. 

Потужність гумусованого профілю 75 см. Вміст гумусу (за Тюріним) у верхній 

частині гумусо-акумулятивного горизонту становить 3,1-3,2 %. Вміст у 

верхньому шарі ґрунту (0-20 см) азоту, що легко гідролізується (за Тюріним та 

Кононовою), становить 8,0-8,5 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору (за 

Чириковим) – 9,0-10,0 мг/100 г ґрунту і обмінного калію (за Масловою) – 14,0-

15,0 мг/100 г ґрунту [135]. 

Територія проведення досліджень належить до північної підзони Степу 

України, яку часто називають зоною ризикованого землеробства. Для неї 

характерними є невелика кількість опадів з їх нерівномірним розподілом, 
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перепади температур до критичних показників та часті посухи. Клімат Степу 

помірно теплий з недостатнім зволоженням. 

За даними метеостанції в аеропорту міста Дніпро, середня за 38 років – 

з 1980 по 2017 рр. середньобагаторічна кількість опадів складає 727 мм, а 

середньобагаторічна температура повітря – 10,8 °С. За період 1979-1990 рр. 

середньобагаторічна сума опадів складала 513,7 мм, а температура повітря – 8,5 

°С. За більш ранніми даними (1983 р.) середньобагаторічна кількість опадів – 

472 мм, а середньобагаторічна температура повітря – 8,4 °С. Дві третини річної 

норми опадів приходиться на теплий період, і мають зливовий характер, що 

знижує їх ефективність. Спостерігається нерівномірність випадання опадів за 

роками [136]. 

Найбільш посушливі друга половина літа і осінь. Це створює 

несприятливі умови для отримання дружних і своєчасних сходів, укорінення і 

розвитку озимини, особливо після непарових попередників. 

Зима малосніжна, відносно м’яка, з частими відлигами. Інколи, в окремі 

роки, температура повітря може підніматися вище +10 °С. Часті відлиги 

можуть змінюватися різкими зниженнями температури. 

Відновлюється вегетація навесні зазвичай у першій декаді квітня. Як 

правило, підвищення температури відбувається швидкими темпами і може 

сягати наприкінці квітня 15 °С. 

Найвища температура спостерігається в липні. Середньомісячна 

температура в цей період – 22,2 °С. Саме в цей найбільш жаркий період дуже 

часто дмуть східні і південно-східні вітри з низькою відносною вологістю 

повітря, що призводить до формування щуплого зерна і недобору урожаю 

пшениці. 

Для того, щоб мати більш конкретне уявлення про погодні умови, що 

склалися у роки проведення досліджень, краще розглянути їх окремо за кожний 

вегетаційний період. 

 

 



 42 

2.2. Погодні умови в період проведення досліджень 

Погодні умови кожного з чотирьох років мали певні особливості та 

відмінності, що дає змогу з’ясувати реакцію рослин пшениці твердої озимої на 

відповідні ґрунтово-кліматичні умови і сформулювати певні закономірності їх 

росту та розвитку (рис. 2.1 та 2.2). 

  
Рис. 2.1 Середньомісячна кількість опадів за роки досліджень, мм 

  
Рис. 2.2 Середньомісячна температура повітря за роки досліджень, ℃ 

Погодні умови вегетаційного періоду 2013-2014 р.р. Осінь 2013 р. 

видалась сприятливою для посівів озимих культур. Рясні опади восени створили 

оптимальні умови вологозабезпеченості для проростання насіння усіх строків 

сівби незалежно від залишків вологи в ґрунті після попередніх культур. За 
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вересень випало 68 мм опадів (21, 24 та 23 мм в першу, другу та третю декади 

відповідно). Поступове зниження температур сприяло тому, що рослини 

ввійшли в зиму загартованими та не перерослими. Вже в другій декаді 

листопада середньодобова температура була менше 5 °С. 

Взимку 2013-2014 р. спостерігалась лише одна відлига – в першій декаді 

січня середньодобова температура повітря склала 1,2 °С. Через підтавання 

утворилась крижана кірка товщиною до двох сантиметрів. Зниження 

температури повітря в кінці січня з невисоким сніговим покривом спричинило 

незначне відмирання вегетативної маси. 

Відновлення весняної вегетації відбулося 13 березня. Весна була 

помірною, поступове наростання температур та регулярні дощі сприяли 

швидкому відростанню вегетативної маси та формуванню генеративних 

органів. За травень випало 126 мм, а в червні – 106,8 мм опадів, що дало змогу 

рослинам сформувати високу врожайність першого року досліджень. 

Під час жнив короткочасні опади у вигляді злив не вплинули на 

своєчасність збирання урожаю, через високі температури і швидке висихання 

рослинної маси, але знизили якість зерна, вміст білка в ньому. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2014-2015 р.р. Аномально 

посушливі умови спостерігались в другій половині літа 2014 року. 

Найспекотнішими днями температура повітря досягала 25-30°С, що призвело 

до сильного пересушування ґрунту. Опадів у цей період було вкрай мало, 

незначні опади, в межах 5 мм, швидко поглинались землею та випаровувались. 

У результаті такої погоди умови для сівби пшениці твердої озимої були 

далекими від найкращих. Ґрунт був дуже пересушений, що унеможливило 

якісний його обробіток та заробку бур’янів не тільки після стерньового 

попередника, а й на пару. Після стерньового попередника залишилась велика 

кількість пожнивних решток. Обробіток грунту важкими дисковими боронами 

спромігся зруйнувати кірку та подрібнити солому. Все це дуже ускладнювало 

проведення якісної сівби. 
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Погодні умови на час сівби всіх строків були дуже сухими, 

бездощовими, з температурами вдень на рівні 25-30 °С. Дощі пройшли вже 

після сівби озимини всіх строків. 25 вересня випало 75 мм з 77 мм, які випали 

за весь місяць. В результаті такого дощу ґрунт промочило на глибину до 30 см. 

Через пізні сходи часу на розвиток надземної маси і накопичення пластичних 

речовин рослинами пшениці твердої озимої було обмаль, лише 7 жовтня були 

відмічені повні сходи. 

Зима наступила рано. З 20 листопада по 4 грудня лежав сніг. Потім 

відлига – з 10 грудня денні температури доходили до +3-8 °С з постійними 

туманами. 28 грудня випав сніг, який рівномірно покрив всю поверхню поля 

шаром в 40-42 см, тому від’ємні температури повітря (до -20 °С) не спричиняли 

великої шкоди. Висота снігового покриву варіювала в межах 8-12 см всю другу 

половину зими. Під кінець лютого температура вночі знижувалась до -15 °С при 

відсутності снігового покриву. Це призвело до суттєвого відмирання 

листостеблової маси. Попри деяке пошкодження мінусовими температурами 

рослини знаходились у задовільному стані та зберегли значну кількість стебел. 

Весняна вегетація розпочалася 19 березня. У березні та квітні випало 

106,0 та 84,4 мм опадів, проте навіть сприятливі метеорологічні умови травня 

не змогли забезпечити високі показники врожайності через подальшу посуху. 

Температурний режим кінця червня – початку липня 2015 року в межах 

24-26 °С швидко висушив зерно, через що зерно стало щуплим. В таких 

складних умовах врожайність зерна досягала рівня 5 т/га на ділянках, що були 

розташовані по пару, та коливалась межах 2,5-4,5 т/га після стерньового 

попередника. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2015-2016 р.р. Осінь 2015 року 

була надзвичайно посушливою: після 43 мм дощу в другій декаді серпня 

наступні дощі пройшли аж у листопаді. За вересень випало 0,6 мм опадів, за 

жовтень – 4,5 мм (3,8 мм з яких в третій декаді). За таких складних умов були 

отримань слабі сходи лише за сівби в перші два строки, насіння усіх інших 



 45 

строків сівби, не проростаючи, пролежало до пізньої осені. Надходження 

вологи з дощем в листопаді дало змогу прорости насінню, що зберегло 

життєздатність, проте невисокі температури пізньої осені не сприяли росту 

рослин. На час завершення осінньої вегетації посіви були зріджені, більшість 

рослин на ділянках перебувала у фазі сходів.  

Зима прийшла вчасно у відповідності до сердньобагаторічних даних та з 

поступовим пониженням температур до середини грудня, що дало час молодим 

рослинам трохи підрости та добре загартуватись. В січні середньодобова 

температура складала -9,5 °С, що стало найнижчим показником за всі роки 

досліджень. В цей час рослини знаходились під 15-ти сантиметровим шаром 

снігу. На початку лютого, через різкі коливання температур та опади у вигляді 

снігу та дощу, сформувались дві товсті крижані кірки. Але шкоди вони не 

завдали бо в кінці лютого крига розтанула, а суховії швидко підсушили ґрунт. 

Навесні 2016 року, за відновлення вегетації 3 квітня, рослини пшениці 

після відновлення весняної вегетації добре підросли, проте тенденції 

відставання в розвитку з осені збереглись. Комплекс негативних 

гідротермічних факторів спричинив суттєве зниження густоти стояння рослин. 

На початку березня були значні коливання температур від від’ємних до 

плюсових і навпаки, значного негативного впливу на стан рослин це не мало. 

Другу половину весни та початок літа можна вважати найвологішим періодом 

за всі роки досліджень. Дощі проходили кожні два дні, зберігаючи високу 

вологість ґрунту та повітря. В середині травня температури повітря піднялись 

вище 25 °С, що разом з підвищеною вологістю спричинило хвилю хвороб, 

водночас пшениця значно збільшила темпи росту. 

Уже на початку літа, при суттєвому зменшенні густоти стояння рослин, 

пшениця добре розкущилася та практично відновила необхідну густоту 

стеблостою. З другої половини червня температура повітря різко піднялась до 

35 °С, рослини в цей час знаходились у фазі наливу зерна. В результаті відносно 

тривалої відсутності дощів на час наливу зерна зернівки були щуплі, а кількість 
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продуктивних стебел значно меншою ніж у попередні роки. Через такі умови 

врожайність у 2016 році була найнижчою. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2016-2017 р.р. Умови вегетації 

2016-2017 р.р. можна з впевненістю назвати найкращими за роки досліджень. 

У вересні дощі пройшли в другій декаді, що дало змогу добре підготувати поле 

до сівби та своєчасно і якісно провести сівбу всіх строків. Сходи посівів були 

дружними завдяки рівномірним опадам, що регулярно зволожували грунт у 

другій та третій декадах вересня, та перших двох декадах жовтня. Поступове, 

без різких коливань, зниження температури протягом жовтня та листопада дало 

змогу рослинам пройти всі стадії загартування та закінчити осінню вегетацію 

добре підготовленими до зими. Вже в третій декаді листопада температури 

стабільно опустилися нижче нуля, що супроводжувалось безхмарними 

сонячними днями. 

Зима була зі значною кількістю опадів і мала декілька перепадів 

температур зі зміною снігу на дощ та навпаки. Температури коливались від +2 

до -15 °С, саме через це в шарі снігу в 10 см утворилося декілька крижаних 

кірок, але суттєвого пошкодження рослин не спостерігалось. 

Весна 2017-го року була затяжною – температура повітря поступово 

зростала від 2 °С до 23 °С. Відновлення весняної вегетації зафіксовано 22 

квітня. Дощі також сприяли інтенсивному росту рослин пшениці твердої 

озимої. В середині квітня після відтавання на поверхні поля в невеликих 

зниженнях мікрорельєфу стояла вода. Сніг, що випав 20-го квітня, не 

спричинив шкоди посівам, а навпаки – зумовив рекордну для другої декади 

квітня суму опадів (70 мм). У травні була невелика кількість опадів із 

одночасним поступовим підвищенням температури. У зв’язку з пізнім 

підвищенням температури та снігом у квітні, рослини пшениці твердої озимої 

дещо сповільнились в проходженні фенологічних фаз. 

Початок літа відзначився регулярними опадами – дощі проходили кожні 

2-3 дні. Вологі умови в період наливу зерна надали можливість добре налити 

зерно та сформувати високий урожай. Підвищення температури розпочались в 
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кінці другої декади червня, що разом із сильними вітрами сприяло швидкому 

достиганню зерна пшениці. В посівах спостерігалась незначна кількість 

бур’янів та хвороб. Збирання проводили в середині липня без ускладнень і в 

короткі строки. 

2.3. Методика та матеріали досліджень 

Вивчення особливостей росту та розвитку рослин пшениці твердої 

озимої проводили шляхом постановки польових і лабораторних дослідів. 

Основні результати досліджень перевіряли у виробничих умовах. 

При проведенні експериментів користувалися загальноприйнятою 

методикою [137]. Схеми дослідів складені з дотриманням принципу єдиної 

відмінності.  

Двофакторні і трифакторні досліди закладалися методом розщеплених 

ділянок. Облікова площа ділянок складала 30 м2, повторність трикратна. 

Технологія вирощування пшениці озимої відповідала зональним рекомендаціям 

крім заходу, який вивчався [138]. Висівали пшеницю навісною сівалкою СН-16 

з міжряддям 15 см, збирали врожай прямим комбайнуванням за допомогою 

комбайну «Sampo-500».  

Пшеницю висівали після двох попередників, які сильно різняться між 

собою за якістю – чистий пар і ячмінь ярий. Технологічні заходи догляду за 

паром і вирощуванню ячменю проводилися з урахуванням агротехнічних 

рекомендацій для даної зони [139].  

Після кожного попередника створювали два фони мінерального 

живлення: на пару – Р15 + N30 і N30Р60K40 + N30, після ячменю – N15Р15K15 + N30 і 

N60Р60K40 + N30. При цьому, використовували аміачну селітру (34 %), потрійний 

суперфосфат (46 %) і калій хлористий (60 %). 

По кожному з попередників висівали пшеницю в три строки: по пару – 

10, 17 і 24 вересня, а після ячменю – 03, 10 і 17 вересня. Норми висіву для 

чистого пару були: 3,5; 4,5 і 5,5 млн шт. схожого насіння на гектар, а для 

стерньового попередника: 4,5 і 5,5 і 6,5 млн шт. схожого насіння на гектар. 
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Дослідження впливу біологічно-активних препаратів на ріст та розвиток 

пшениці твердої озимої проводили після парового та стерньового попередників 

за двома рівнями мінерального живлення. Таким чином були створені чотири 

різні фони випробування препаратів. 

Два з досліджуваних препаратів застосовували для обробки насіння 

перед сівбою – Айдар та Реаком-СР-зерно. Препарат  Біогумус вносили перед 

сівбою в грунт, інші ж препарати використовували шляхом обприскування 

вегетуючих рослин або восени, або навесні. Восени ділянки обприскували в 

другій декаді жовтня, тобто за три тижні до припинення осінньої вегетації 

(середньобагаторічна дата припинення осінньої вегетації – 7 листопада). В 

подальшому цей період позначатиметься як «осінь». Навесні обробку ділянок 

проводили після відновлення весняної вегетації при середньодобовій 

температурі +10 оС. Далі за текстом даний період буде позначатися як «весна».  

Схема досліду як по пару так і після ячменю ярого була наступною:  

1. Контроль (без обробки); 

2. Біогумус (гранульований, передпосівне внесення – 8 т/га) + Айдар 

(обприскування восени – 1,5 л/га); 

3. Реаком-СР-зерно (обробка насіння 1,25 л/т) + Реаком-СР-зерно 

(обприскування восени – 1,25 л/га); 

4. Антистрес (обприскування восени – 1,7 кг/га); 

5. Марс ELBi (обприскування восени – 750 мл/га, тобто 500 мл Марс EL 

(темного розчину) та 250 мл Бішофіту (світлого розчину); 

6. АКМ (обприскування восени – 500 мл/га); 

7. Вимпел (обприскування восени – 1,25 л/га). 

8. Хлормекват-хлорид 750 (обприскування восени – 1,5 л/га); 

9. Хлормекват-хлорид 750 (обприскування навесні – 1,5 л/га); 

10. Антистрес (обприскування навесні – 1,7 кг/га); 

11. Марс ELBi (обприскування навесні – 750 мл/га, тобто 500 мл 

темного розчину та 250 мл світлого); 

12. АКМ (обприскування навесні – 500 мл/га).  
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На всіх варіантах дослідів систематично проводили фенологічні 

спостереження за настанням фаз росту і розвитку рослин пшениці твердої 

озимої – сходи, кущіння, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, молочна, воскова 

та повна стиглість зерна. Початок фази визначали за настанням її у 10–15 % 

рослин, а повну – коли її набули 75 % рослин. 

Крім фенологічних спостережень, в основні фази росту і розвитку 

рослин, а також після появи повних сходів визначали фактичну густоту стояння 

рослин у трикратній повторності на двох суміжних рядках довжиною один 

метр, відібраних по діагоналі ділянки. 

Під час припинення осінньої вегетації і при її відновленні весною, а 

також в основні фази розвитку рослин визначали біометричні показники 

пшениці твердої озимої. Рослинні проби відбирали по діагоналі ділянки, у трьох 

місцях, з двох суміжних рядків довжиною один метр з несуміжних повторень, 

які були найбільш типові за густотою та габітусом. 

Визначення вологості ґрунту в основні фази розвитку рослин проводили 

термостатно-ваговим методом [140]. Вміст води в листках визначали 

термостатно-ваговим методом у скляних бюксах за загальноприйнятими 

методиками [141]. Зважували до і після висушування, потім розраховували 

кількість води у відсотках. 

Морозостійкість рослин визначали непрямим методом – вимірювали 

опір тканин вузлів кущіння електричному струму (імпеданс) [142, 143]. 

Перезимівлю рослин визначали в польових умовах шляхом підрахунку 

кількості рослин, що збереглися. Відсоток рослин, що вижили, вираховували з 

фактичної кількості рослин на одиниці площі [144]. Методика відбору проб 

така ж як і при визначенні біометричних показників. 

Площу асимілюючої поверхні листків визначали шляхом множення 

довжини листкової пластинки на її ширину і на коефіцієнт 0,65 [145]. 

Освітленість у посівах замірювали люксметром WALCOM LX-1010B 

на висоті нижнього ярусу активно фотосинтезуючих листків на початку фази 

формування зернівки (десятий етап органогенезу за Ф. М. Куперман). 
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Визначення проводили в трикратній повторності. 

Визначення забур’яненості посівів пшениці твердої проводили 

кількісно-ваговим методом, а також визначали видовий склад бур’янів на всіх 

варіантах досліду шляхом накладання рамки розміром 0,25 м² у трикратній 

повторності по діагоналі ділянки під час десятого етапу органогенезу за Ф. М. 

Куперман з одночасним вилученням бур’янів для подальшого визначення їх 

маси та виду [146]. 

Агрохімічні аналізи ґрунту виконували в лабораторії агрохімії згідно з 

діючими ДСТУ і відповідно до загальноприйнятих методик. Ґрунтові зразки 

відбирали та готували до аналізів згідно з ГОСТ 26483-85 та ДСТУ 4287-2004. 

Вміст гумусу визначали за І. В. Тюріним [ГОСТ 26213-91]; рН сольової 

витяжки – потенціометричним методом [ДСТУ ISO 10390-2001]; вміст 

нітратного азоту – спектрофотометричним методом [ДСТУ 4729:2007]; 

рухомого фосфору і калію – за Ф. В. Чириковим [ДСТУ 4115-2002]. 

Відбір снопових зразків для визначення основних елементів структури 

урожаю проводили під час воскової стиглості зерна. На кожному варіанті в 

чотирикратній повторності по діагоналі ділянки відбирали по два суміжних 

рядки довжиною 0,5 м, по два зразка на двох несуміжних повтореннях. Рослини 

викопували і очищали від землі. 

Облік урожаю зерна проводили прямим комбайнуванням Sampo-500 

облікових ділянок. Зерно зважували і перерахували на 100% чистоту і 

стандартну вологість [147]. Дані урожайності оброблялись методом 

дисперсійного аналізу за Б. О. Доспеховим [137].  

Показники технологічних якостей зерна визначали в лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ Інститут зернових 

культур НААН України за методиками, передбаченими діючими ДСТУ: маса 

1000 зерен [ДСТУ 4138-2002]; натура [ДСТУ 3768-2010]; кількість та якість 

клейковини визначали шляхом ручного відмивання у воді [ДСТУ ISO 21415-

1:2009]; вміст білка в зерні – методом інфрачервоної спектроскопії [ДСТУ 

4117-2007].  
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Розрахунки економічної ефективності вирощування пшениці твердої 

озимої залежно від попередників, строків сівби, рівня мінерального живлення, 

норм висіву насіння та використання препаратів різного спрямування 

розраховували на підставі типових технологічних карт вирощування та 

відповідно з методичними рекомендаціями [148, 149]. Ціни на продукцію брали 

за 2019 маркетинговий рік [150]. 

Статистичну обробку експериментальних даних польових і 

лабораторних дослідів здійснювали за допомогою сучасних методів 

дисперсійного та кореляційного аналізів [137]. 

У дослідах використовували сорт пшениці твердої озимої Континент. 

Саме цей сорт включений до Державного реєстру сортів рослин і здатний 

забезпечити високу врожайність в умовах Степу та Полісся [151]. Це створює 

широкий ареал для подальших досліджень та певну цінність рекомендацій з 

вирощування твердих сортів. 

Оригінатором сорту є Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН Укрїни. Занесений до 

державного реєстру сортів рослин у 2008 році. 

Рослини сорту Континент мають прапорцевий листок з сильним 

восковим нальотом на піхві та листковій пластинці з нижнього боку. Остюки 

білого кольору зі слабким антоціановим забарвленням на верхівці колосу, 

довші самого колосу. Соломина має помірний восковий наліт на верхньому 

міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, 

пірамідальної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і 

має сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня 

колоскова луска видовжена, плече скошене з наявністю другої вершини, вузьке, 

зубець ледве зігнутий, короткий. 

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 

середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту 

становила 8,2 бали. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бали, стійкість до 

осипання –  8,4-9,0, до посухи – 8,1 бали. За роки випробування сорт слабо 
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уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 

270-280 діб. 

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу склала 5,98 

т/га, Лісостепу – 5,14 т/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 

0,07 т/га, Лісостепу – 0,23 т/га. Маса 1000 зерен 42,8-43,2 г. Зерно містить 14,3 

% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала. 

Для досліду з вивчення впливу препаратів на ріст, розвиток та 

врожайність пшениці твердої озимої були підібрані препарати різного типу – 

мікроелементи, рістрегулятори, ретарданти, антистресори, біологічно-активні 

препарати. Далі надано короткий опис кожного препарату від його виробника. 

Біогумус + Айдар. Біогумус – концентроване добриво, яке містить в 

збалансованому поєднанні цілий комплекс необхідних поживних речовин і 

мікроелементів, ферменти, ґрунтові антибіотики, вітаміни, гормони росту і 

розвитку рослин [152]. У ньому велика кількість гумінових речовин. Це також 

і мікробіологічне добриво, в якому існують мікроорганізми, що створюють 

ґрунтову родючість. Добриво легко і поступово засвоюється рослинами 

протягом всього циклу свого розвитку. 

Айдар - рідке підживлення для рослин з біогумусу «Екочудо» високої 

якості, виробленого технологічною лінією дощового черв'яка Володимирський 

гібрид «Старатель». Айдар - це комплекс натуральних екологічно чистих і 

безпечних поживних елементів, гумінових речовин, стимуляторів росту і 

розвитку рослини. Препарат містить в собі всі компоненти вермикомпосту в 

розчиненому стані: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні 

фітогормони, мікроелементи і макроелементи, фунгіциди, спори ґрунтових 

мікроорганізмів. Бактерицидні властивості препарату зумовлені присутністю 

бактеріостатичних білків, що виділяються тканинами самого дощового 

черв'яка і антибіотиків, що виділяються симбіотичними мікроорганізмами, що 

знаходяться в травній системі дощового черв'яка, в процесі 

вермикультивування. 
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Реаком-СР-зерно – композиція мікроелементів у хелатній формі з 

покращеною здатністю до прилипання [153]. Придатний для передпосівної 

обробки насіння зернових (одночасно з протруюванням) і для позакореневого 

підживлення зернових культур, що сприяє підвищенню врожайності і якісних 

показників зерна. Склад мікродобрива Реаком-СР-зерно для зернових культур, 

г/л: P2O5 – ≥50; K2O  – ≥80; S – ≥12; Zn – 19; Cu – 26; B – 5; Mo – 0,15; Co – 

0,06. 

Антистрес – екологічно чистий плівкоутворюючий регулятор росту 

рослин з підвищеною кріо- та фунгіпротекторною і адаптогенною діями [154]. 

Застосовується для передпосівної та позакореневої обробки.  

Препарат складається з: Марс-EL – полімерний препарат, що містить в 

своєму складі гумінові кислоти та гриб Ендофіт; диметилсульфоксид – 

розчинник-кріопротектор, стимулює активність ферментів антиоксидантного 

захисту; гліцерин – кріопротектор, фосфор (Р2О5) – пришвидшує розвиток 

рослин, покращує якість продукції, калій (К2О) – елемент живлення, що 

підвищує врожайність. 

Марс-ELBi – комплексний двокомпозиціний плівкоутворюючий 

біорегулятор для обробки насіння та вегетуючих рослин, що має набір 

унікальних властивостей препарату Марс-EL та природного бішофіту [155]. 

Бішофіт – це природний матеріал, що представляє собою супутній 

продукт нафтовидобутку, основу якого складає шестиводний хлорид магнію. В 

склад входять іони: Mg, Ti, Zn, Mn, Cd, Br, V, Cu, Mo, Al, Ca, Ni, Co. 

Марс-ELBi створений для забезпечення підвищених потреб 

сільськогосподарських рослин в мікроелементах, особливо на збіднених 

ґрунтах за рахунок збалансованого складу мікроелементів. В препарат також 

входить оптимальна суміш гуматів калію та натрію, в складі яких міститься 

близько 20 мікроелементів. 

АКМ – напівсинтетичний плівкоутворюючий регулятор росту рослин 

антиоксидантної дії, придатний для обробки насіння та вегетуючих рослин, 

створений для підвищення схожості насіння, стійкості рослин до 
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температурних стресів, продуктивності і покращення якості продукції [156]. 

Він містить в своєму складі, крім полімерів, антиоксидантну добавку дистинол, 

яка зменшує накопичення токсичних речовин, що утворюються в резултаті 

перекисного окислення ліпідів, сприяє оздоровленню рослинної клітини та 

збереженню її високої продуктивності. Тих антиоксидантів, які знаходяться в 

клітині, недостатньо для усунення стресу, тому введення додаткової кількості 

екзогенних антиоксидантів сприяє підвищенню адаптивних можливостей 

рослинної клітини, а це, в свою чергу, веде до підвищення врожайності та 

поліпшення якості рослинної сировини. 

Особливо актуальне застосування даного препарату в зоні ризикованого 

землеробства, оскільки виникає необхідність стимуляції проростання насіння і 

підвишення потенційних можливостей опору рослин до несприятливих 

кліматичних умов. 

Дистинол – малотоксичний комплексний препарат, що відноситься до 

групи сірковмісних антиоксидантів фенольного типу. Він стабілізує процеси 

перекисного окислення ліпідів шляхом стимулювання активності 

антиоксидантних ферментів та захисті основних клітинних антиоксидантів. 

Вимпел – комплексний природно-синтетичний препарат контактно-

системної дії для обробки насіння та вегетуючих рослин [157]. Склад – 

поліетиленоксиди 770 г/л, відмиті солі гумінових кислот 30 г/л. 

Низькомолекулярні поліетиленоксиди легко проникають в тканини, виконуючи 

функцію транспортного агенту для всіх препаратів, що застосовуються разом з 

ним. 

Спільна дія двох полімерів підвищує осмотичний тиск, спрямований 

всередину клітини, покращує вуглеводний обмін, який виражається в 

підвищенні кількості цукрів у рослинах. Ці зміни роблять організм більш 

стійким до несприятливих факторів навколишнього середовища, рослини 

краще переносять підвищені і знижені температури, низьку вологість повітря. 

На обробку пестицидами культурні рослини реагують синтезом 

специфічних стресових білків і ферментів, які нейтралізують отриманий 
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негативний вплив. Низькомолекулярні поліетиленоксиди прискорюють обмінні 

процеси в тканинах рослин, що проявляється в більш інтенсивному синтезі 

антистресових речовин, що в свою чергу знімає фітотоксичність після обробки 

пестицидами. 

Поліетиленоксиди, внесені з фунгіцидами, зневоднюють грибки і 

бактерії. Висушування мікробної клітини, з одного боку, знижує її біологічну 

активність, а з іншого підвищує її сприйнятливість до дії препарату. За рахунок 

підвищення імунітету ураженість рослин знижується в 1,5-2 рази, що зменшує 

кратність обробок рослин фунгіцидами. 

Також поліетиленоксиди з низькою молекулярною масою 

структурують вільну внутріклітинну воду, підвищуючи її біологічну 

активність. Прискорюють процеси росту та фотосинтезу, регулюють 

транспірацію та інтенсивність мінерального живлення. Продукти розпаду 

поліетиленоксидів – етаноламіни є елементами живлення рослинної клітини. 

Присутність відмитих солей гумінових кислот підсилює утворення коренів та 

покращує живлення, що сприяє активізації росту надземних частин рослин. 

Хлормекват-хлорид 750 – ретардант розвитку рослин, що блокує 

біосинтез гормону росту гібереліну. Проникаючи в рослину переважно через 

листки він переміщується в рослині до точки росту [158]. Дія Хлормекват-

хлорид 750 проявляється у гальмуванні розтягування клітин в довжину та 

сповільнення диференціації конуса наростання. Це забезпечує зростання 

продуктивності кожного колоса завдяки збільшенню кількості колосків і зерен 

у ньому. 

Регулятори росту сприяють скороченню довжини міжвузлів і стебла. 

Збільшується діаметр соломини і товщина її стінок, внаслідок чого рослини 

стають стійкими до ламкості стебел. Хлормекват-хлорид 750 запобігає 

проникненню збудників гнилей у коріння. 

Застосування ретарданту зменшує апікальне домінування головного 

стебла, завдяки чому формується більше бічних стебел, що рівномірно 

розвинуті, тобто забезпечується синхронне кущіння. У зв'язку з цим 
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морфорегулятори з успіхом використовують для підсилення кущіння 

зріджених і середніх по густоті посівів, а також на полях з пізніми строками 

сівби озимих культур. 

Морфорегулятор Хлормекват-хлорид 750 застосовують для вкорочення 

нижніх і верхніх міжвузлів. Найвища ефективність цих препаратів для захисту 

від вилягання набувається при внесенні у фазі кущіння, коли ще не настало 

видовження стебла, перший вузол знаходиться на висоті 1 см над поверхнею 

ґрунту. 

Не рекомендується зміщувати внесення Хлормекват-хлорид 750 на 

середину та кінець четвертого етапу органогенезу через жорстку дію на 

рослини пшениці, що триває 14 діб, та інтоксикуючу дію на конус росту на 

п'ятому етапі. Після внесення Хлормекват-хлорид 750 температура впродовж 

5-6 діб повинна бути не нижче 8 °С, а найкраще – 12 °С. Та не рекомендується 

його застосування в баковій суміші разом з контактними гербіцидами.  

Висновки до розділу 2. 

Кліматичні умови проведення досліджень досліджень були 

різноманітними, що дозволило всебічно дослідити основні закономірності росту 

та розвитку, формування зимостійкості та продуктивності рослин пшениці 

твердої озимої в умовах північного Степу, а обрана методика проведення 

досліджень сприяє вдосконаленні основних технологічних прийомів 

вирощування пшениці твердої озимої, які адаптовані до сучасних економічних 

умов. 
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РОЗДІЛ 3 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ 

ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ В ОСІННІЙ ПЕРІОД ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПОПЕРЕДНИКА, СТРОКУ СІВБИ, НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ, 

РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ 

ПРЕПАРАТІВ 

 

3.1. Польова схожість насіння пшениці твердої озимої залежно від 

гідротермічних умов 

Особливістю рослин озимих культур є те, що восени вони повинні 

поєднувати добрий розвиток, мати достатню кількість пагонів та вузлових 

коренів для того, щоб сформувати в подальшому високу продуктивність, та в 

той же час не перерости щоб не втратити достатню стійкість до несприятливих 

чинників зимового періоду. Навесні рослини повинні завершити проходження 

яровизації, яка необхідна їм для нормального розвитку та мати (зберегти) добре 

розвинену вегетативну масу. Ці дві задачі мають дещо різну спрямованість. 

Габітус рослин, що уходять в зиму, залежить від багатьох чинників. Це і 

довжина періоду осінньої вегетації, і рівень живлення, і гідротермічні умови та 

інші фактори. Тому, визначити оптимальний строк сівби озимих доволі 

складно. 

Для забезпечення оптимальних умов зимівлі пшениці озимої 

проводилися дослідження з покращення технології вирощування цієї культури. 

Основними елементами були і залишаються попередник, строки сівби та норми 

висіву. Другою важливою частиною є адаптована до конкретних умов 

вирощування система живлення рослин. 

Осінній період в розвитку пшениць озимих, оптимальні гідротермічні 

умови цього періоду – один з вирішальних чинників для максимального 

розкриття потенціалів зимостійкості і продуктивності. 

Для кожної культури існує певна сума температур, яка сприяє кращому 
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її розвитку. В наших дослідах із пшеницею твердою озимою ми намагались 

встановити необхідну суму температур осінньої вегетації залежно від 

попередника. 

За роки досліджень сума ефективних температур для пшениці за осінню 

вегетацію сильно різнилась залежно від строку сівби та умов року. За раннього 

строку сівби (03.09), у середньому за чотири роки сума ефективних температур 

склала 687 °С, а за пізнього – 326 °С (табл. 3.1). Також відмічена значна різниця 

в сумі ефективних температур і по роках. Так, за сівби 10 вересня у 2013 році 

вона склала 631 °С, а у 2016 році майже на 200 °С менше – 439 °С. 

Таблиця 3.1 

Сума ефективних температур і тривалість періоду від сівби до 
припинення осінньої вегетації 

Строк сівби 
Рік 

Середнє 
2013 2014 2015 2016 
Сума ефективних температур, °С 

03.09 722 671 767 588 687 
10.09 631 526 615 439 553 

17.09 512 398 502 311 431 
24.09 417 300 356 232 326 

Тривалість осінньої вегетації, діб 
03.09 72 50 56 40 55 

10.09 65 43 49 33 48 
17.09 58 36 42 26 41 
24.09 51 29 35 19 34 
Дата 

припинення 
осінньої 
вегетації 

14.11 23.10 29.10 13.10 27.10 

В результаті проведених досліджень, як буде показано в наступних 

розділах, оптимальним строком сівби для пшениці твердої озимої по пару є 17 

вересня, після стерньового попередника – ячменю ярого – 10 вересня. Таким 

чином, для нормального розвитку пшениці твердої озимої в умовах північного 
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Степу в середньому за чотири роки досліджень знадобилась сума ефективних 

температур за осінній період по пару приблизно 430 оС, а після ячменю ярого, 

у звязку з більш повільним розвитком рослин, трохи більше – 550 оС. 

Враховуючи коливання цих показників за роками діапазон значень необхідно 

розширити до: по пару – 400-450 оС, а після стерньового попередника – 500-600 
оС. 

Для досягнення повних та дружних сходів пшениці твердої озимої в 

умовах північного Степу необхідним є дотримання агротехніки задля 

забезпечення необхідної кількості вологи в ґрунті, оскільки підвищений вміст 

білка в зерні твердих сортів потребує більшої кількості вологи для набухання 

та проростання насіння [159]. Вчасне збирання попередника, належний 

обробіток ґрунту, еффективна боротьба з бур’янами та якісна сівба в необхідні 

строки – ось основні критерії отримання своєчасних та дружних сходів пшениці 

[160, 161]. 

Для нормального проростання зерна вміст продуктивної вологи в ґрунті 

повинен бути вищим за коефіцієнт в’янення (9,2 % для наших ґрунтів) і бути на 

рівні 60 % від НВ [162, 163]. Вирішальна роль в накопиченні вологи в ґрунті 

належить попередникам [164, 165, 166]. У наших дослідженнях вміст вологи на 

глибині загортання насіння на час сівби, залежно від попередника, в середньому 

за роки досліджень складав: по пару – 25,9 %, після ячменю ярого – 12,1 % 

Проте, не завжди дотримання всіх умов агротехніки може гарантувати 

дружні сходи. Вплив погодних умов у цей період надзвичайно важливий. За 

екстремальних гідротермічних умов, які склалися восени 2015 р., коли у вересні 

випало 0,6 мм, а в жовтні – 4,5 мм, на час сівби вміст води в посівному шарі 

склав 3,8 %. За таких погодних умов своєчасних сходів не було отримано. 

Сходи були відмічені лише в другій декаді листопада після дощу, в результаті 

чого в зиму рослини увійшли на першому етапі органогенезу (за Ф. М. 

Куперман), коли стебловий пагін ще не диференційований, тобто у фазі сходів. 

Такі вкрай несприятливі умови дали можливість провести додаткові 

досліди з визначення можливості довготривалого перебування насіння пшениці 
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твердої озимої в ґрунті з мінімальним вмістом вологи. Для визначення 

життєздатності рослин та пророслого насіння, що знаходилося в ґрунті за 

несприятливих умовах по пару були відібрані з ґрунту зразки насіння різних 

строків сівби (різного строку перебування в екстремальних умовах), розділені 

на три групи залежно від ступеня проростання, і поміщені в сприятливі 

гідротермічні умови (в чашки Петрі на зволожений фільтрувальний папір). 

Через 10 діб стан проростків було проаналізовано і результати представлені в 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Відсоток рослин, які відновили вегетацію після тривалого перебування у 

сухому ґрунті восени 2015 р. 

Строк сівби 
Термін 

перебування в 
ґрунті, діб 

Стан 
розвитку 

Частка в 
посіві, % 

Відновили 
вегетацію, %   

10.09 67 
рослини 5,3 74,2 
проростки 73,4 73,1 

насіння 21,3 65,4 

17.09 60 
проростки 23,9 82,0 
насіння 76,1 76,6 

24.09 53 насіння 100,0 78,9 

Встановлено, що навіть після довготривалого зневоднення до повітряно-

сухого стану, проросле насіння і навіть рослини в стані шильця, здатні 

відновлювати вегетацію. Така здатність пшениці твердої озимої є результатом 

еволюційного процесу з виживання рослин степу. 

Помітна тенденція – чим довше знаходилось насіння в непридатному для 

проростання ґрунті, тим більше воно втрачає здатність до подальшого 

відновлення вегетації. Так, після перебування в ґрунті протягом 53 діб кількість 

насіння, що відновила вегетацію, склала 78,9 %, а при тривалості 67 діб – 65,4 

%. Те ж саме відбувається і з проростками, що зневоднені. Все це свідчить про 

високу здатність пшениці твердої озимої на початкових етапах розвитку 

протистояти стресовим умовам, зокрема зневодненню. 
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Як свідчать результати подальших досліджень, в середньому за чотири 

роки найбільшу врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару формують 

рослини за сівби 17 вересня (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Формування врожайності рослин пшениці твердої озимої залежно від 

строків сівби по пару при нормі висіву 4,5 млн шт./га на фоні 

мінерального живлення N30Р60K40 + N30 (2013 - 2017 рр.) 

Строк 

сівби 

Осінь Зима Весна-літо 

трива-
лість 
осінньої 
вегета-
ції, діб 

сума 
середньо-
добових 
темпера-
тур, °С 

коефі-
цієнт 
кущен-
ня * 

маса 100 
абсолют-
но сухих 
рослин, г 

* 

% рос-
лин, що 
зберег-
лися 

продук-
тивна 
кущи-
стість 

уро-
жай-
ність, 
т/га 

10.09 48 553 2,5 18,3 88,5 2,1 5,86 
17.09 41 431 2,2 13,2 91,4 1,9 6,21 

24.09 34 326 1,9 10,1 90,9 1,8 5,64 
Примітка: * У 2015 р. сходи не отримані, розраховано за 2013, 2014 і 2016 рр. 

Для того, щоб отримати таку продуктивність рослини повинні мати 

період осінньої вегетації близько 40 діб з сумою середньодобових температур 

430 °С і за умов достатнього зволоження сформувати не менше двох пагонів з 

надземною масою100 сухих рослин на рівні 13 г. Це дасть їм можливість в 

подальшому добре перезимувати (91,4 % рослин що збереглись), мати по два 

продуктивних пагона і сформувати урожайність на рівні 6,2 т/га. 
 

3.2. Біометричні показники рослин пшениці твердої озимої в осінній 

період залежно від строків сівби та норм висіву насіння за різних 

попередників і рівнів мінерального живлення 

Висока продуктивність рослин пшениці озимої багато в чому 

визначається умовами осінньої вегетації [167, 168, 169]. Саме в цей період 

відбувається укорінення рослин, і за сприятливих умов окремі корені можуть 

досягати півтораметрової глибини, а також в цей період закладаються 
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репродуктивні органи [170, 171]. 

Крім погодних умов на формування рослин впливають і агротехнічні 

чинники, зокрема попередники, строки сівби, норми висіву тощо [172, 173, 

174]. Правильний вибір цих технологічних прийомів може зумовити сприятливі 

умови для формування високої зимостійкості та продуктивності рослин 

пшениці твердої озимої. 

Морозостійкість рослин пшениці озимої значною мірою залежить від 

ступеня розвитку рослин, які уходять в зиму [175]. Ступінь розвитку тісно 

пов'язаний з інтенсивністю їх росту в осінній період [176]. Рослини різних 

строків сівби формуються неоднаково за різних гідротермічних умов [177]. 

Тривалість періоду вегетації і умови цього періоду суттєво впливають на стан 

рослин і формування їх морозостійкості [178].  

За триваліший період осінньої вегетації в умовах підвищених 

температур початку вересня рослини ранніх строків сівби формують надземну 

масу в півтора-два рази більшу, ніж середніх і пізніх строків сівби (табл. 3.4, 

додатки Г, Д, Е). Вони також мають більшу висоту і встигають сформувати 

більшу кількість стебел і вузлових коренів. 

Щодо такого важливого показника, як глибина залягання вузла кущіння, 

що суттєво впливає на перезимівлю рослин пшениці твердої озимої, яка не 

вирізняється високою зимостійкістю та морозостійкістю, то у рослин раннього 

строку сівби (10.09) вона була найменшою – 2,3-2,6 см. В той же час глибина 

залягання вузла кущіння за середнього строку (17.09) становила – 2,7-2,9 см, а 

за пізнього (24.09) – 3,1-3,3 см. Збільшення глибини залягання вузла кущіння 

при зміщенні до пізніх строків сівби пояснюється, перш за все, низькими 

температурами під час закладання вузла кущіння [179]. Коефіцієнт кореляції 

між висотою рослин, яка зумовлена строком сівби, та глибиною залягання 

вузла кущіння склав -0,87. 

Внесення підвищених доз мінеральних добрив (N30Р60K40) сприяло 

прискоренню росту та розвитку рослин пшениці. Незважаючи на їх незначне 

підвищення, це збільшення відмічається по всіх показниках, крім глибини 
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залягання вузла кущіння. Також відмічено в досліді, що при кращому 

забезпеченні мінеральними речовинами спостерігаються і більш суттєві 

відмінності між варіантами. Так, наприклад, на низькому фоні мінерального 

живлення (Р15) різниця в накопиченні надземної маси між раннім строком сівби 

(10.09) і пізнім (24.09) складала від 6,9 до 8,5 г залежно від норми висіву, а на 

підвищеному фоні (N30Р60K40) – від 8,2 до 10,6 г. 

Таблиця 3.4 
Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву в середньому за 2013, 

2014 та 2016 роки* 

Варіанти Надземна 
маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота 
рослин, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – Р15 

10.09 
3,5 18,8 18,1 2,6 1,3 2,6 
4,5 19,7 17,7 2,4 1,2 2,5 
5,5 17,4 18,2 2,3 1,1 2,3 

17.09 
3,5 16,7 17,9 2,2 1,2 2,8 
4,5 14,6 17,3 2,1 1,1 2,7 
5,5 12,9 18,1 2,0 1,0 2,7 

24.09 
3,5 11,3 15,9 2,0 1,1 3,3 
4,5 11,2 16,5 1,8 1,0 3,3 
5,5 10,5 16,8 1,7 0,9 3,3 

Фон живлення – N30Р60K40 

10.09 
3,5 20,6 18,2 2,5 1,6 2,6 
4,5 18,3 19,0 2,5 1,4 2,5 
5,5 18,8 19,0 2,3 1,2 2,4 

17.09 
3,5 14,4 17,5 2,2 1,4 2,8 
4,5 13,2 17,9 2,2 1,3 2,9 
5,5 12,5 18,4 1,9 1,2 2,8 

24.09 
3,5 10,0 16,2 2,0 1,1 3,3 
4,5 10,1 16,3 1,9 1,1 3,1 
5,5 9,9 16,5 1,9 1,0 3,1 

Примітка: * У 2015 р. повноцінні сходи не було отримано 

Щодо норм висіву слід зауважити, що вже наприкінці осінньої вегетації 

була помітна різниця між варіантами досліду. Найбільшу надземну масу 
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формували рослини пшениці за норм висіву 4,5 і 3,5 млн шт. схожого насіння 

на гектар, а найменшу – за норми 5,5 млн шт. схожого насіння на гектар. Висота 

рослин мала тенденцію до збільшення при підвищенні норми висіву. Також 

спостерігалось невелике збільшення кількості стебел та вузлових коренів при 

низьких нормах висіву. На глибину залягання вузла кущіння норма висіву 

насіння практично не впливала. 

Після стерньового попередника – ячменю ярого, рослини пшениці мали 

значно гірший стан порівняно з паровим попередником. Найменшим габітусом 

вирізнялися рослини пшениці озимої на ділянках з низьким рівнем мінерального 

забезпечення за сівби 17 вересня, а найкращі показники мали рослини висіяні 3 

та 10 вересня при обох рівнях мінерального живлення (табл. 3.5, додатки Ж, З, 

И). 

За сівби після стерньового попередника всі основні закономірності 

розвитку рослин, властиві для пару, зберігаються. В наших дослідах за сівби 

пшениці після ячменю ярого найбільш розвиненими були рослини раннього 

строку сівби (3.09) на фоні мінерального живлення (N60Р60K40). На відміну від 

рослин по паровому попереднику різниця між крайніми строками сівби була 

набагато меншою. 

Підвищення рівня мінерального живлення позитивно вплинуло на ріст 

та розвиток рослин пшениці твердої озимої в осінній період. За низького рівня 

мінерального живлення кількість стебел і вузлових коренів не перевищувала 

1,9 і 1,1 штук на рослині, а на підвищеному рослини мали 2,2 і 1,6 штук на 

рослині, відповідно. Але навіть внесення підвищених доз мінеральних добрив 

після ячменю ярого не змогло покращити стан рослин до рівня рослин з 

варіанту по пару. 

Глибина залягання вузла кущення за умов стерньового попередника 

була більшою в рослин пізнього строку сівби, і виразніше це прослідковувалося 

на низькому фоні мінерального живлення. На підвищеному ж фоні 

мінерального живлення вузол кущення залягав найглибше за посіву 10 вересня 

з нормою висіву насіння 6,5 млн/га – на 2,2 см. 
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Таблиця 3.5 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

після стерньового попередника залежно від строку сівби та норми висіву 

(в середньому за 2013, 2014 та 2016 роки)* 

Варіанти Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – N15Р15K15 

3.09 
4,5 11,9 14,7 1,8 1,1 2,0 
5,5 11,4 14,0 1,9 1,0 1,8 
6,5 10,8 15,0 1,7 1,0 2,0 

10.09 
4,5 10,3 14,9 1,7 1,1 2,1 
5,5 9,7 14,8 1,6 1,0 2,1 
6,5 10,1 15,6 1,7 0,9 2,1 

17.09 
4,5 7,9 13,5 1,7 1,0 2,2 
5,5 7,9 14,0 1,6 1,0 2,2 
6,5 8,2 14,9 1,6 0,9 2,2 

Фон живлення – N60Р60K40 

3.09 
4,5 13,7 16,5 2,2 1,6 1,9 
5,5 13,8 16,5 2,1 1,2 1,9 
6,5 13,6 16,6 1,8 1,1 2,1 

10.09 
4,5 13,1 16,5 2,1 1,3 2,0 
5,5 13,6 16,2 2,0 1,1 1,9 
6,5 12,6 16,5 1,8 1,0 2,2 

17.09 
4,5 10,7 15,1 2,0 1,2 2,1 
5,5 11,5 14,6 1,8 0,9 2,0 
6,5 10,1 15,2 1,8 0,9 2,1 

Примітка: * У 2015 р. повноцінні сходи не було отримано  

В осінній період вегетації, на відміну від пару, після стерні норми висіву 

не вплинули на основні біометричні показники. Як і після парового попередника 

більшу глибину залягання вузла кущіння мали рослини в умовах низького 

забезпечення мінеральними добривами. Це може бути пояснено тим, що вони 

повільніше розвивалися і почали формувати вузол кущіння пізніше, при більш 

низьких температурах [180, 181]. 
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3.3. Вплив біологічно-активних препаратів на ріст та розвиток 

рослин пшениці в осінній період 

Останнім часом при вирощуванні пшениці значного розповсюдження 

набуло використання різних фізіологічно активних речовин та комплексних 

препаратів, дія яких спрямована на активацію біохімічних та фізіологічних 

процесів [182, 183, 184, 185, 186]. В наших дослідах було використано низку 

препаратів які, за твердженням їх розробників, сприяють більш активному 

росту та розвитку рослин, підвищенню стійкості, та як наслідок – збільшенню 

продуктивності. 

У наших дослідженнях препарати використовувалися як для обробки 

насіння, так і для обприскування в осінній та весняний періоди. На час 

припинення осінньої вегетації було доцільним відібрати зразки лише тих 

рослин, які мали достатньо часу для того, щоб оцінити їх реакцію на дію 

препарату. Біометричні показники з ділянок варіантів, що оброблялись в другій 

декаді жовтня, не відбирались, адже середньобагаторічна дата припинення 

осінньої вегетації – 7 листопада. Таким чином, восени відбиралися рослини 

лише на варіантах з внесенням Біогумус + Айдар і обробкою насіння 

препаратом Реаком-СР-зерно. 

В середньому за три роки значної різниці по пару між обробленими і 

необробленими рослинами в осінній період не було помітно (табл. 3.6, додатки 

К, Л, М). Це може бути обумовлено тим, що препарат Реаком-СР-зерно в 

своєму складі містить елементи фосфору, калію і деякі мікроелементи, тобто 

те, що на паровому полі не знаходиться в значному дефіциті для рослин, які 

проходять перші етапи розвитку. 

Слід відзначити лише незначний позитивний вплив на високому фоні 

внесення препарату Біогумус + Айдар на кількість стебел та вузлових коренів 

на одній рослині. Незначна різниця між варіантами пояснюється переважно як 

сприятливим поживним і фітосанітарним станом парового попередника, так і 

коротким періодом впливу даних препаратів на рослини. Підтвердженням цього 
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є те, що лише на підвищеному фоні мінерального живлення помітні деякі 

відмінності між варіантами. 

Таблиця 3.6 

Стан рослин пшениці твердої на час припинення осінньої вегетації по 

пару залежно від препаратів(в середньому за 2013, 2014 і 2016 рр.) 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення – P15 
Контроль 15,3 17,4 2,2 1,0 2,9 
Біогумус + Айдар 13,0 17,5 1,8 1,0 2,4 
Реаком-СР-зерно 13,4 18,0 1,9 1,1 2,8 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 15,7 18,4 2,0 1,0 2,9 
Біогумус + Айдар 15,7 18,1 2,3 1,6 2,8 
Реаком-СР-зерно 15,7 18,4 2,0 1,0 2,9 

 
Підвищення рівня мінерального живлення позитивно вплинуло на ріст 

та розвиток рослин пшениці твердої озимої, однак покращення біометричних 

показників рослин було невеликим. 

Дещо інші особливості впливу препаратів на ріст та розвиток рослин 

спостерігались після стерньового попередника. При низькому рівні 

мінерального живлення внесення добрива Біогумус + Айдар значно покращило 

стан рослин – збільшилась маса рослин, їх висота, кількість стебел та 

заглибився вузол кущіння (табл. 3.7, додатки Н, П, Р). 

Рослини пшениці твердої в осінній період під дією препарату Реаком-СР-

зерно помітно відставали за основними біометричними показниками. Так, 

висота рослин була меншою на 10-17 % залежно від фона живлення, а кількість 

стебел – на 38 %. Слід зазначити, що біометричні показники рослин в 

результаті обробки препаратом Реаком-СР-зерно були тим нижчі чим вищим 

був фон живлення. Це може бути пояснено тим, що обробка насіння макро- та 

мікроелементами в умовах коли мінеральні добрива внесені під передпосівну 
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культивацію і без того підвищують концентрацію солей в ґрунтовому розчині 

посівного шару, і тим сильніше чим більше внесено мінеральних добрив. А як 

відомо [187], це негативно відбивається на перших етапах росту та розвитку 

рослин. 

Таблиця 3.7 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої 

вегетації після стерньового попередника залежно від препаратів (2013, 

2014 і 2016 рр.) 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 

стебе
л 

вузлових 
коренів 

Фон живлення N15P15K15 
Контроль 9,3 14,3 1,8 1,0 2,2 
Біогумус + Айдар 13,9 15,7 2,1 0,9 2,4 
Реаком-СР-зерно 10,5 12,8 1,1 1,0 2,2 

Фон живлення N60P60K40 
Контроль 14,3 16,6 1,8 1,4 1,9 
Біогумус + Айдар 16,5 16,8 2,3 1,2 2,0 
Реаком-СР-зерно 10,6 13,7 1,1 1,1 2,0 

При підвищеному рівні мінерального живлення більшу масу рослин, 

висоту та кількість стебел мали рослини з ділянок, на яких вносився Біогумус 

+ Айдар. Найбільша кількість вузлових коренів належала рослинам з 

контрольних ділянок, глибина залягання вузла кущіння була майже однаковою. 

Внесення підвищених доз мінеральних добрив після стерньового 

попередника сприяло кращому розвитку рослин і збільшенню різниці між ними 

залежно від використаних препаратів. 

Порівнюючи обидва попередника можна відмітити, що в загалі рослини, 

що вирощувалися по пару, вже в осінній період значно перевищили в рості та 

розвитку рослини, що вирощувалися після стерньового попередника. Проте, 

внесення підвищених доз мінеральних добрив на ділянках після стерньового 

попередника значно покращувало стан рослин, майже до такого ж стану, як і 

після парового попередника. 
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Висновки до розділу 3. 

1. Сума ефективних температур, як і тривалість осінньої вегетації, 

визначає ступінь розвитку рослин пшениці твердої озимої в осінній період. 

Оптимальним періодом осінньої вегетації для пшениці твердої озимої в 

середньому за роками досліду при вирощуванні її по пару є 40-45 діб (за суми 

ефективних температур 400-450 °С), а після ячменю ярого – 45-60 діб (за суми 

ефективних температур 500-600 °С).  

2. Проросле насіння пшениці твердої озимої і навіть рослини в стані 

шильця, після довготривалого зневоднення до повітряно-сухого стану, здатні 

відновлювати вегетацію при поверненні сприятливих умов. Їх життєздатність 

залежить від тривалості знаходження в ґрунті, а також від ступеню розвитку. 

3. Рослини раннього строку сівби за більш тривалий період осінньої 

вегетації в умовах підвищених температур початку вересня формують 

найбільшу кількість стебел і вузлових коренів, накопичують значну надземну 

масу, в півтора-два рази більшу ніж рослини середніх і пізніх строків сівби. 

Рослини пізнього строку сівби через коротку вегетацію і низькі температури, 

як правило, не встигають до зими розкущитися. 

4. Найбільшу надземну масу формували рослини пшениці при 

найменших нормах висіву – 4,5 і 3,5 млн шт. схожого насіння на гектар, а 

найменшу – за найбільшої норми 5,5 млн шт. схожого насіння на гектар. Висота 

рослин мала тенденцію до збільшення при підвищенні норми висіву, а кількость 

стебел та вузлових коренів, навпаки, при низьких нормах висіву. На глибину 

залягання вузла кущіння норма висіву насіння не вплинула. 

5. Внесення підвищених доз мінеральних добрив сприяло прискоренню 

росту та розвитку рослин пшениці, це відмічалося по всіх показниках, крім 

глибини залягання вузла кущіння.  

6. Найбільш помітним, хоча і не надто стабільним, виявився вплив на 

біометричні показники препарату Біогумус + Айдар: збільшення надземної 

маси відбулося до 49,5 %, кількості стебел – до 27,8 %, висоти рослин – до 9,8 

%. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ЗИМОСТІЙКІСТЬ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ 

Здатність пшениці твердої озимої витримувати несприятливі умови 

зимового періоду значною мірою залежать від умов її вирощування. 

Формування стійкості рослин залежить від різних чинників, і простежити цей 

процес можна за багатьма фізіолого-біохімічними показниками. 

 

4.1. Вміст води в листках та імпеданс вузлів кущіння на час 

припинення осінньої вегетації 

Вміст води в листках пшениці твердої озимої на час припинення осінньої 

вегетації - важливий показник для оцінки можливої виживаності рослин, тобто 

протистояння низьким температурам зимового періоду. Як відомо, надлишок 

води сприяє більш активному утворенню кристаликів льоду в самих клітинах, 

а не в міжклітинному просторі [188, 189]. Тому, зменшення кількості вільної 

води є важливим підготовчим процесом до перезимівлі рослин і переходу їх до 

стану спокою. Вміст води в тканинах також може свідчити про інтенсивність 

фізіолого-біохімічних процесів у рослині. 

Дослідженнями встановлено, що вміст води в тканинах рослин пшениці 

твердої озимої з віком зменшується (табл. 4.1), що може свідчити про 

поступове зниження активності біохімічних процесів. Найбільший вміст води 

мали рослини пізнього строку сівби (24.09). В середньому за три роки 

досліджень по пару на фоні мінерального живлення Р15 вони мали 78,1-78,2 % 

води в листках, за середнього строку сівби (17.09) – 77,7-77,8 %, а за раннього 

строку сівби (10.09) – 77,1-77,2 %. 

У наших дослідах не встановлена залежність між нормою висіву насіння 

і вмістом води в листках пшениці твердої озимої в осінній період. Внесення 

вищих доз мінеральних добрив сприяло деякому підвищенню вмісту води в 

листках пшениці. 
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Таблиця 4.1 

Вміст води в листках пшениці твердої озимої по пару залежно від строків 

сівби і норм висіву на час припинення осінньої вегетації, % 

Варіант 
2013 р. 2014 р. 2016 р. Середнє Строк 

сівби 
Норма 
висіву 

Фон мінерального живлення – Р15 

10.09 
3,5 77,4 76,7 77,3 77,1 
4,5 77,4 76,6 77,2 77,1 
5,5 77,8 76,5 77,3 77,2 

17.09 
3,5 77,9 77,7 77,4 77,7 
4,5 78,2 77,6 77,3 77,7 
5,5 78,1 78,1 77,3 77,8 

24.09 
3,5 78,1 78,8 77,8 78,2 
4,5 78,1 78,5 77,8 78,1 
5,5 78,5 78,1 77,8 78,1 
Фон мінерального живлення – N30Р60K40 

10.09 
3,5 77,9 76,9 76,6 77,1 
4,5 77,4 76,6 76,4 76,8 
5,5 77,8 77,6 77,6 77,7 

17.09 
3,5 77,4 78,7 78,0 78,0 
4,5 78,2 78,6 77,5 78,1 
5,5 78,5 78,4 76,9 77,9 

24.09 
3,5 78,1 79,2 80,5 79,3 
4,5 78,1 79,3 78,1 78,5 
5,5 78,1 79,2 78,0 78,4 

За більш сприятливих умов живлення, як показали дослідження, 

збільшувався вміст води в рослинах. Це спостерігалося і при порівнянні даних 

попередників. На пару рослини, як правило, мали більший вміст води в листках 

ніж після стерньового попередника (табл. 4.2). 

Як і по пару, чіткої залежності між вмістом води в листках і нормою 

висіву насіння нами не виявлено. Стосовно строків сівби, після стерньового 

попередника спостерігається така ж закономірність як і по пару. Найбільший 

вміст води в листках мали відносно молоді рослини пізнього строку сівби 

(17.09). Так, на фоні мінерального живлення N60Р60K40 при нормі висіву 5,5 млн 

шт. схожого насіння на гектар в листках рослин за сівби 17 вересня в 
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середньому за три роки було 78,1 % води, у рослин насіння яких було висіяне 

10 вересня – 77,7 %, а за сівби 03 вересня – 77,2 %.  

Таблиця 4.2 

Вміст води в листках пшениці твердої озимої після стерньового 

попередника на час припинення осінньої вегетації, % 

Варіант 
2013 р. 2014 р. 2016 р. Середнє Строк 

сівби 
Норма 
висіву 
Фон мінерального живлення – N15Р15K15 

03.09 
4,5 76,9 75,6 77,8 76,8 
5,5 77,2 75,4 77,6 76,7 
6,5 76,9 75,5 76,6 76,3 

10.09 
4,5 77,9 76,0 77,8 77,2 
5,5 77,7 75,9 77,7 77,1 
6,5 77,9 76,0 77,5 77,1 

17.09 
4,5 78,5 76,3 78,2 77,7 
5,5 77,7 76,5 78,3 77,5 
6,5 77,9 76,5 77,7 77,4 
Фон мінерального живлення – N60Р60K40 

03.09 
4,5 77,8 76,1 78,1 77,3 
5,5 78,0 75,6 77,9 77,2 
6,5 78,1 75,6 77,9 77,2 

10.09 
4,5 78,0 76,6 77,9 77,5 
5,5 78,1 76,8 78,3 77,7 
6,5 78,2 76,7 78,1 77,7 

17.09 
4,5 78,1 77,2 78,7 78,0 
5,5 78,3 77,3 78,6 78,1 
6,5 78,4 77,0 78,1 77,8 

Як уже відзначалось, поліпшення умов мінерального живлення сприяло 

більшій насиченості тканин водою. На підвищеному фоні живлення після 

стерньового попередника вміст води хоча і незначно збільшився (на 0,6-1,2 %), 

але підвищення було стабільним. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що вміст води в листках 

залежить від кількості основних поживних речовин у ґрунті. Чим кращий 

попередник і чим більший рівень удобрення, тим більш високий вміст води в 

листках пшениці твердої озимої. Однак, як буде показано далі, надлишок води 
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може призвести до порушення однієї з основних умов загартування рослин, і 

тим самим до зниження їх зимостійкості.  

Одним з найбільш ефективних і досконалих опосередкованих методів 

визначення стійкості рослин до несприятливих умов зимівлі є метод визначення 

сумарної величини опору вузлів кущіння пшениці озимої високочастотному 

перемінному електричному струму – імпеданс [190]. Цей біофізичний метод 

оснований на різній проникності клітинних мембран. Чим вищі показники 

імпедансу, тим більший опір чинять клітинні мембрани, тим вища морозо- та 

зимостійкість рослин. Метод визначення імпедансу має високу достовірність – 

коефіцієнт кореляції становить +0,82-0,97 [162, 191]. У наших розрахунках 

коефіцієнт кореляції між імпедансом та перезимівлею склав 0,67, а між вмістом 

води в листках і імпедансом 0,82. 

За нашими трирічними спостереженнями найбільший опір 

електроструму чинять тканини найбільш молодих рослин. Заміри показали, що 

по пару за норми висіву 4,5 млн шт. схожого насіння на гектар за сівби  10, 17 

та 24 вересня  опір  тканин  вузлів  кущіння  склав відповідно 7,8; 8,3; 8,8 кОм 

(табл. 4.3). Це може бути пояснено тим, що молоді тканини мають вищу 

біохімічну активність і чинять більший опір електроструму. 

Таблиця 4.3 
Імпеданс тканин вузлів кущіння рослин пшениці твердої озимої залежно 

від строку сівби та норми висіву по пару  

Варіант Опір тканин, кОм 
Строк 
сівби 

Норма 
висіву 2013 р. 2014 р. 2016 р. Середнє 

10.09 
3,5 8,5 7,3 8,2 8,0 
4,5 8,3 7,1 8,1 7,8 
5,5 8,2 7,0 8,9 8,0 

17.09 
3,5 8,5 7,8 8,5 8,3 
4,5 8,3 7,8 8,8 8,3 
5,5 8,3 7,6 9,7 8,5 

24.09 
3,5 8,8 8,4 9,1 8,8 
4,5 8,5 8,2 9,6 8,8 
5,5 8,1 8,0 9,8 8,6 
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Вимірювання опору тканин вузлів кущіння електроструму рослин 

пшениці твердої показало, що використані нами препарати по-різному впливали 

на резистентність рослин. Найбільш стабільні і позитивні результати по пару 

забезпечив препарат Реаком-СР-зерно (табл. 4.4). В середньому за роками під 

його дією показники імпедансу були на 0,3 кОм більшими ніж на контрольній 

ділянці, що складає 3,9 %. 

Таблиця 4.4 
Імпеданс тканин вузлів кущіння рослин пшениці твердої озимої по пару 

залежно від застосування препаратів  

Варіант Опір тканин, кОм 
2013 р. 2014 р. 2016 р. Середнє 

Контроль 7,5 7,5 8,1 7,7 
Біогумус + Айдар 7,2 7,4 7,9 7,5 
Реаком-СР-зерно 7,8 7,7 8,6 8,0 
Антистрес 7,3 7,5 7,9 7,6 
Марс ELBi 7,5 7,4 7,7 7,5 
АКМ 7,4 7,3 8,2 7,6 
Вимпел 7,5 7,1 7,7 7,4 
Хлормекват-хлорид 750 7,5 7,4 7,8 7,6 

В окремі роки перевищення показників імпедансу над показниками на 

контролі мали такі препарати як Антистрес і АКМ. Нестабільність показників 

імпедансу по роках може бути пояснена як різними гідротермічними умовами 

окремих років, так і складним вмістом препаратів, які містять у собі як 

мінеральні, так і органічні речовини. Лише препарат Реаком-СР-зерно у всі 

роки забезпечував позитивний результат. 

 

4.2. Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від 

попередників, строків сівби, норм висіву і рівнів мінерального живлення 

Підвищення виживаності рослин пшениці твердої озимої в зимовий 

період можливе лише при створенні оптимальних умов для загартування 

рослин, максимального розкриття їх потенціалу зимостійкості. Найсуттєвіший 

вплив на ріст та розвиток пшениці перед відходом у зиму мають технологічні 

чинники, такі як попередники, строки сівби, мінеральні добрива, норми висіву 
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насіння тощо [192, 193, 194, 195, 196]. 

Одним з найбільш важливих елементів агротехніки, що зумовлює 

розвиток рослин в осінній період, проходження ними загартування та 

формування зимостійкості, є правильний вибір строків сівби [35, 40]. 

За надто раннього строку сівби рослини схильні до переростання через 

збільшення періоду осінньої вегетації, і хоча такі рослини здатні накопичити 

достатню кількість пластичних речовин для зимівлі, вони як правило, 

недостатньо загартовуються, а відносно старі клітини з надлишком вільної води 

набагато більше ушкоджуються низькими температурами. Надто пізній строк 

сівби також не гарантує гарного врожаю, бо рослини, в такому випадку, 

входять в зиму нерозкущені зі слаборозвиненою кореневою системою, що різко 

знижує їх стійкість до комплексу несприятливих чинників зимівлі [197]. 

Найвищу морозостійкість мають молоді, неперерослі, нормально 

розвинені рослини, що до початку зими встигали накопичити необхідну 

кількість запасних речовин та мають добре розвинену кореневу систему та 

вегетативну масу. Такі рослини набагато краще піддаються загартуванню, без 

втрат витримують негативні умови зимового періоду, і, в разі отримання 

пошкоджень вегетативної маси, здатні швидко регенерувати. 

Дослідженнями встановлено, що по пару найбільший відсоток рослин 

пшениці твердої озимої, що перезимували, спостерігався за сівби 24 і 17 

вересня, тобто пізній і середній строки з тих, що нами вивчалися (табл. 4.5, 

додаток С). У середньому за чотири роки за пізнього строку сівби збереглося 

від 88,0 до 91,0 % рослин. За сівби 17.09 вересня збереглося від 85,9 до 91,4 %, 

а при найбільш ранньому 10.09 вересня – 84,0-88,5 %, залежно від добрив та 

норм висіву насіння. Велике значення для хорошої перезимівлі пшениці твердої 

озимої має рівень мінерального живлення. Підвищення рівня живлення по пару 

з Р15 до N30Р60K40, сприяло покращенню виживаності рослин на один-два 

відсотки. Відносно стабільне, але зовсім незначне підвищення виживаності 

рослин від добрив може бути пояснено тим, що на підвищеному фоні додатково 

вносився азот, який, як відомо, не сприяє підвищенню резистентності рослин, 
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особливо по пару. В той же час, збільшення частки фосфору і калію 

згладжувало цей негативний вплив.  

Таблиця 4.5 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від строків сівби та 

норм висіву насіння по пару, % виживших рослин, середнє за 2014-2017 рр. 

Варіанти Фон мінерального живлення (А) 

Строк сівби (В) Норма висіву, 
млн шт./га (С) Р15 N30Р60K40 

10.09 
3,5 84,0 86,7 
4,5 87,1 88,5 
5,5 86,1 87,5 

17.09 
3,5 85,9 88,6 
4,5 88,4 91,4 
5,5 90,7 90,2 

24.09 
3,5 88,5 89,3 
4,5 89,5 90,9 
5,5 88,0 91,0 

НІР05 
2014: A=0,8; B=0,9; C=0,9; AB=1,3; AC=1,3; BC=1,6; ABC=2,2. 
2015: A=0,9; B=1,1; C=1,1; AB=1,6; AC=1,6; BC=1,9; ABC=2,8. 
2016: A=0,9; B=1,1; C=1,1; AB=1,6; AC=1,6; BC=2,0; ABC=2,8. 
2017: A=0,4; B=0,5; C=0,5; AB=0,7; AC=0,7; BC=0,9; ABC=1,2. 

Аналіз даних по кількості рослин, що вижили при відновленні весняної 

вегетації, показали суттєвий вплив норми висіву насіння на стійкість рослин до 

несприятливих умов зимового періоду. Слід зазначити, що залежно від строку 

сівби норми висіву проявили себе по-різному. Так, за раннього й середнього 

строків сівби, як на низькому фоні мінерального живлення, так і на високому, 

підвищення норми висіву з 3,5 до 5,5 млн шт. схожого насіння на гектар сприяло 

збільшенню виживаності рослин. А за пізнього строку сівби (24.09) кращою 

для виживаності виявилася найменша норма висіву насіння – 3,5 млн шт. 

схожого насіння на гектар. Це може бути пояснено тим, що молодим 

недостатньо розвиненим рослинам завдяки збільшенню площі живлення були 

створені більш сприятливі умови для розвитку і формування високої 

резистентності. 
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Аналогічні дослідження з вивчення впливу строків сівби і норм висіву 

пшениці твердої озимої на зимостійкість проводились і після стерньового 

попередника – ячменю ярого. Стійкість рослин до несприятливих умов зимівлі 

після стерньового попередника виявилася нижчою ніж по пару. Так, якщо 

виживаність рослин пшениці після ячменю ярого по досліду коливалась в 

межах від 82,2 до 88,5 % (табл. 4.6, додаток Т), то по пару ці показники були 

більшими і склали від 84,0 до 91,4 % (табл. 4.5). Менша виживаність рослин 

взимку по гіршому попереднику може бути пояснена тим, що умови для 

загартування рослин були не найкращими (низький рівень вологозабезпечення, 

недостатній рівень мінерального живлення, не найкращий фітосанітарний стан 

та ін.). 

Після стерньового попередника як за низького, так і високого рівнів 

мінерального живлення, в середньому за чотири роки краще за інших 

перезимували рослини пізнього строку сівби (17.09). Залежно від норм висіву і 

доз мінеральних добрив їх збереглося від 86,4 до 88,4 % (табл. 4.6). У той же 

час за сівби 10 вересня збереглося від 82,3 до 88,5 % і за сівби 03 вересня – 82,2-

88,0 %. 

Внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню збереженості 

рослин незалежно від строків сівби та норм висіву. Так, збільшення дози добрив 

з N15Р15K15 до N60Р60K40 по стерньовому попереднику підвищувало виживаність 

рослин на 0,6-4,0 %. У той же час, по кращому попереднику – пару, збільшення 

виживаності рослин не перевищувало 3 %. До того ж слід зазначити, що 

найбільший ефект від внесення підвищених доз мінеральних добрив 

спостерігався при середньому строку сівби – 10 вересня. 

Норми висіву мали вплив на виживаність рослин лише в ранній і 

середній строки сівби. При цьому спостерігалось підвищення зимостійкості від 

найменшої норми висіву – 4,5 до найбільшої – 6,5 млн шт. схожого насіння на 

гектар. На посівах пізнього строку сівби норми висіву насіння не впливали на 

витривалість рослин до несприятливих умов зимівлі, що може бути пояснено 

високою однорідністю молодих слаборозвинутих рослин. 
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Таблиця 4.6 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від строків сівби та 

норм висіву насіння після ячменю ярого (2014-2017 рр.), % виживших 

рослин 

Варіант Фон мінерального живлення (А) 

Строк сівби (В) Норма висіву, 
млн шт./га (С) N15Р15K15 N60Р60K40 

03.09 
4,5 82,2 84,2 
5,5 84,5 86,2 
6,5 84,8 88,0 

10.09 
4,5 82,3 86,1 
5,5 84,5 88,5 
6,5 84,9 88,0 

17.09 
4,5 86,4 87,3 
5,5 86,8 88,4 
6,5 87,4 87,9 

НІР05 
2014: A=0,8; B=0,9; C=0,9; AB=1,3; AC=1,3; BC=1,6; ABC=2,3. 
2015: A=0,6; B=0,8; C=0,8; AB=1,1; AC=1,1; BC=1,3; ABC=1,9. 
2016: A=0,8; B=1,0; C=1,0; AB=1,4; AC=1,4; BC=1,7; ABC=2,4. 
2017: A=0,4; B=0,4; C=0,4; AB=0,6; AC=0,6; BC=0,8; ABC=1,1. 

Таким чином, незалежно від попередника найбільш стійкими до 

несприятливих умов зимівлі виявилися рослини пізнього строку сівби – для 

чорного пару 24 вересня, а для стерньового попередника – 17 вересня. По пару 

кращими для перезимівлі виявилися норми висіву насіння 4,5 і 5,5 млн шт. 

схожого насіння на гектар, а по стерньовому попереднику – 5,5 і 6,5 млн шт. 

схожого насіння на гектар. Мінеральні добрива здатні покращити показники 

виживаності рослин. 

Слід відмітити значну різницю в кількості рослин, що вижили після 

стерньового попередника – від 74,8 до 92,2 % (Рис. 4.1). Після парового 

попередника коливання знаходяться в межах 84,0 - 90,4 %. 
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Рисунок 4.1 Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від рівня 

мінерального живлення, % 

Як видно з рис. 4.1, покращення умов вирощування має значний вплив 

на зменшення розбіжності між максимальним і мінімальним показником 

загибелі рослин пшениці твердої озимої внаслідок несприятливих умов зимівлі, 

що доводить важливість достатнього рівня мінерального живлення для 

нормальної перезимівлі рослин озимої пшениці. 

 

4.3. Вплив біологічно-активних препаратів на виживаність рослин 

пшениці твердої озимої в зимовий період 

Підвищення зимостійкості можливе не лише за рахунок витривалих 

сортів та чітко визначених кращих строків сівби і норм висіву, але й за рахунок 

застосування мінеральних добрив, кріопротекторів, адаптогенів, регуляторів 

росту, біологічно-активних препаратів [198, 199]. Для подолання стрес-

факторів при вирощуванні озимих хлібів сьогодні пропонується широкий 

асортимент різних препаратів. У зв’язку з цим виникає можливість вибору 

препаратів, які б сприяли найбільш повному формуванню основних 

господарсько-цінних ознак. Для озимих культур однією з найважливіших таких 

якостей є висока резистентність до комплексу несприятливих умов зимівлі. Це 

спонукало нас до вивчення впливу деяких препаратів, що занесені до переліку 

дозволених для використання, на перезимівлю пшениці твердої озимої. 
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Оцінюючи вплив препаратів взагалі, слід зауважити, що їх дія значно 

залежала від попередника і рівня удобрення (табл. 4.7, додаток У, Ф). Тобто, 

залежно від наявності основних чинників життєзабезпечення, дія препаратів що 

вивчалися, які в своєму складі мають різноманітні елементи та різні органічні і 

неорганічні речовини, сильно різниться, але спостерігається певна 

закономірність. 

В найгірших умовах, тобто після стерньового попередника та при 

низькому рівні забезпеченості поживними речовинами, препарати виявили 

незначний вплив на перезимівлю рослин пшениці твердої озимої. Так, на 

контролі кількість рослин, що перезимувала, склала 80,1 %, а максимальна 

прибавка що забезпечили препарати, це підвищення виживаності до 82,7 % 

(препарати Марс ELBi і АКМ), що лише на 2,6 % більше ніж на контролі і не є 

суттєвим збільшенням. Препарат Хлормеват-хлорид 750 на цьому агрофоні 

теж викликав незначне підвищення виживаності – на 2,4 %. Інші препарати по 

даному попереднику показали ще гірші результати. Негативні результати 

отримано від використання Біогумус + Айдар, зниження перезимувавших 

рослин склало 1,4 % порівняно з контролем. 

Таблиця 4.7 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від препаратів  

(2014-2017 рр.), % 

Варіант 
Попередник 

пар ячмінь ярий 
рівень мінерального живлення 

Р15 N30Р60K40 N15Р15K15 N60Р60K40 
Контроль 80,9 84,6 80,1 81,5 
Біогумус + Айдар 86,5 79,6 78,7 82,2 
Реаком-СР-зерно 90,4 87,2 80,8 86,9 
Антистрес 82,5 93,3 79,5 87,7 
Марс ELBi 84,5 85,2 82,7 83,7 
АКМ 89,5 84,0 82,7 86,1 
Вимпел 91,6 89,4 79,1 88,5 
Хлормекват-хлорид 750 84,3 88,9 82,5 84,5 
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У той же час на більш сприятливому агрофоні частина препаратів, що 

вивчались, позитивно вплинула на зимостійкість пшениці твердої озимої. Таке 

протиріччя може бути пояснено тим, що для нормального перебігу 

загартування необхідні певні умови. Несприятливими є як вкрай низький рівень 

забезпечення поживними речовинами, так і їх надлишок. 

Найбільш стабільні позитивні результати після різних попередників і 

рівнях живлення отримано від застосування препарату Вимпел. Його 

використання підвищувало виживаність по пару на 4,8 і 10,7 %, залежно від 

агрофону; після ячменю ярого при внесенні N60Р60K40 підвищення відбулося на 

7,0 %. Крім препарату Вимпел добрі результати також отримані за 

використання після попередника ячменю ярого з внесенням N60Р60K40 препарату 

Антистрес; по пару на фоні Р15 – Реаком-СР-зерно і АКМ; по пару при внесенні 

N30Р60K40 – Антистрес і Хлормекват-хлорид 750. 

Таким чином, явну кріопротекторну дію виявив лише препарат Вимпел, 

а в деяких випадках і Антистрес. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Біотичні і абіотичні чинники осіннього періоду впливають на 

фізіологічні показники і формування зимостійкості рослин пшениці твердої 

озимої. Одним з показників біологічної активності рослин є вміст води в 

листках. Молоді рослини пізнього строку сівби мають більш високий вміст 

води на 1,3-2,2 % ніж рослини раннього строку сівби. Внесення мінеральних 

добрив сприяє підвищенню вмісту води в рослинах на 0,5-0,7 %. 

2. Найвищі показники імпедансу спостерігаються у наймолодших 

рослин. Найбільш стабільні, позитивні результати з опору тканин 

електроструму мають рослини, що оброблені препаратом Реаком-СР-зерно. 

3. Найкращу зимостійкість по пару і після ячменю ярого незалежно від 

фону мінерального живлення формують рослини пшениці твердої озимої за 

сівби в пізні строки. Підвищення рівня мінерального живлення по пару з Р15 до 
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N30Р60K40 з домінуванням фосфорно-калійних добрив сприяє підвищенню 

зимостійкості пшениці твердої озимої на один-два відсотка. 

4. Залежно від строку сівби норми висіву по-різному впливають на 

перезимівлю рослин. По пару при ранньому (10.09) й середньому (17.09) 

строках сівби, як на низькому фоні мінерального живлення, так і на високому, 

підвищення норми висіву з 3,5 до 5,5 млн шт. схожого насіння на гектар сприяє 

збільшенню кількості виживших рослин. А за пізнього строку сівби (24.09) 

кращою для виживаності виявилась найменша норма висіву насіння – 3,5 млн 

шт. на гектар.  

5. Внесення мінеральних добрив сприяє підвищенню збереженості 

рослин незалежно від строків сівби та норм висіву. Найбільший ефект від 

внесення підвищених доз мінеральних добрив спостерігається при середньому 

строкові сівби. 

6. Норми висіву насіння мали вплив на виживаність рослин лише за 

раннього і середнього строків сівби. Зимостійкість підвищується від найменшої 

норми висіву – 4,5 до найбільшої – 6,5 млн шт. схожого насіння на гектар. На 

посівах пізнього строку сівби норми висіву насіння не мали вплив на 

витривалість рослин до несприятливих умов зимівлі. 

7. В умовах малосприятливого агрофону (стерньовий попередник та 

низький рівень мінерального живлення) біологічно-активні препарати виявляли 

найменший вплив на підвищення виживаності рослин пшениці твердої озимої за 

зимовий період. На більш сприятливому агрофоні частина препаратів, що 

вивчались, позитивно вплинула на зимостійкість пшениці твердої озимої.  

8. Активну кріопротекторну дію, виявив препарат Вимпел, підвищення 

виживаності відносно контролю склало 8,6 %. Такі препарати як Антистрес, 

Реаком-СР-зерно і АКМ виявили слабку і нестабільну дію. Найбільш стабільне 

за роками підвищення виживаності рослин пшениці твердої озимої виявив 

препарат Хлормекват-хлорид 750. В середньому за чотири роки це підвищення 

склало 3,7 %.  
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Харків : ХНАУ, 2018. Вип. 1. С. 45-55 (особистий внесок 80 % – проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 
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РОЗДІЛ 5 

 

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД 

ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

Виживаність рослин і умови весняного періоду багато в чому 

визначають урожайність пшениці озимої. За зимовий період в більшій або 

меншій мірі рослини втрачають частину своєї маси або навіть гинуть. 

Вважається, що кращі гідротермічні умови для відновлення весняної вегетації 

це волога з невисокими, поступово наростаючими, температурами [200]. За 

таких умов рослини краще відновлюють втрачені органи, продовжують 

кущитися, починають формувати колос. 

 

5.1. Стан рослин пшениці твердої озимої при відновленні весняної 

вегетації 

Умови зимового періоду за час проведення польових досліджень не 

відрізнялися суттєвими негативними проявами, такими, як вкрай низькі 

температури, довготривала льодяна кірка та інші. Відсутність екстремальних 

умов сприяла відносно якісній перезимівлі рослин. А м’яка зима зумовила 

збереження основних закономірностей в розвитку рослин, які спостерігалися в 

осінній період.  

Як і в осінній період, найбільшу масу мали рослини ранніх строків сівби 

(табл. 5.1, додатки Х, Ц, Ш, Щ). Так, в середньому за роки досліджень, за 

раннього строку сівби по пару на фоні Р15 пшениця  мала масу 100 абсолютно 

сухих рослин  від 33,8 до 41,3 г, залежно від норми висіву. А при пізньому строці 

сівби за тих же умов – від 19,1 до 21,7 г. Така ж закономірність спостерігалася 

і на підвищеному фоні мінерального живлення. 

Внесення з осені по пару додатково мінеральних добрив N30Р60K40 

порівняно з Р15 при відновленні весняної вегетації позитивно позначилось на 

масі рослин. За підвищеного рівня мінерального живлення рослини краще 

зберегли вегетативну масу, за винятком раннього строку сівби. Внесення з осені 
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мінеральних добрив по чорному пару за раннього строку сівби викликало деяке 

переростання рослин і втрату надземної маси за зимовий період. Таким чином, 

при ранньому строці сівби маса рослин на низькому фоні мінерального 

живлення навесні перевищувала масу рослин на високому фоні.  

Таблиця 5.1 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву (2014-2017 рр.) 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, млн 
шт./га 

Фон живлення - Р15 

10.09 
3,5 41,3 20,6 4,2 3,7 
4,5 33,9 21,4 3,6 3,1 
5,5 33,8 21,4 3,6 2,8 

17.09 
3,5 33,1 19,9 3,7 3,0 
4,5 28,5 20,1 3,4 2,7 
5,5 24,1 19,0 3,0 2,2 

24.09 
3,5 21,7 17,5 3,0 2,0 
4,5 19,9 17,8 2,8 1,9 
5,5 20,3 18,3 2,8 2,1 

Фон живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 40,6 21,5 4,2 2,8 
4,5 30,1 21,4 3,3 2,3 
5,5 43,8 22,6 4,4 2,9 

17.09 
3,5 35,2 20,5 4,0 2,6 
4,5 29,7 20,7 3,8 2,7 
5,5 25,8 20,8 3,4 2,3 

24.09 
3,5 21,7 18,3 3,2 2,2 
4,5 18,5 18,9 2,8 2,0 
5,5 18,4 19,7 2,9 2,0 



 87 

Як і в осінній період, навесні підвищення норми висіву насіння сприяло 

тому, що рослини через конкуренцію за основні чинники існування відставали 

в накопиченні листостеблової маси, проте висота рослин загущених посівів 

була стабільно вищою. 

Такі важливі показники як кількість стебел на рослині і кількість нових 

вузлових коренів при відновленні весняної вегетації взагалі були більшими за 

раннього строку сівби, менших нормах висіву, підвищеному фоні мінерального 

живлення. 

Слід відмітити незначну різницю між ділянками низького та високого 

рівня мінерального живлення, що зумовлено кращим попередником для озимої 

пшениці – паровим попередником. Також цікавим є негативний вплив 

підвищення кількості внесених добрив на кількість заново утворених вузлових 

коренів. 

Схожі закономірності спостерігаються і після ячменю ярого, з тією 

лише різницею, що абсолютні показники були меншими (табл. 5.2, додатки Ю, 

Я, АА, АБ). 

Після стерньового попередника за низького рівня мінерального 

живлення кращі показники рослин належали ділянкам ранніх строків сівби та 

менших норм висіву. При підвищеному рівні мінерального живлення кращі 

показники мали варіанти з меншими нормами висіву. Хоча кількість нових 

вузлових коренів на підвищеному фоні майже не залежала від норм висіву 

насіння. 

Навесні в досліді з вивчення впливу препаратів по пару, де було внесено 

лише фосфор, який здатен суттєво підвищити резистентність рослин, за масою 

і кількістю стебел лідирували рослини з контрольного варіанту – 28,1 г і 3,1 

шт., відповідно (табл. 5.3, додатки АВ, АГ, АД, АЕ). Найменшу масу мали 

рослини оброблені АКМ – 18,9 г, а найменшу кількість нових вузлових коренів 

мали рослини, що були оброблені препаратами Хлормекват-хлорид 750 і Марс 

ELBi. 
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Таблиця 5.2 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми висіву (2014-2017 рр.) 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість заново 
утворених 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 

03.09 
4,5 15,76 18,1 2,19 1,59 
5,5 16,30 17,6 2,07 1,36 
6,5 11,99 17,2 1,86 1,32 

10.09 
4,5 15,58 17,5 2,16 1,71 
5,5 14,60 17,6 2,33 1,59 
6,5 12,02 16,9 1,75 1,30 

17.09 
4,5 14,11 16,7 2,05 1,55 
5,5 13,17 17,0 2,06 1,53 
6,5 11,38 16,6 1,74 1,45 

Фон живлення - N60Р60K40 

03.09 
4,5 17,89 18,5 2,62 1,54 
5,5 20,92 18,2 2,48 1,67 
6,5 15,15 18,3 2,22 1,50 

10.09 
4,5 22,52 19,7 2,96 1,68 
5,5 21,84 18,6 2,67 1,82 
6,5 15,15 18,5 2,34 1,72 

17.09 
4,5 21,96 18,2 2,50 1,74 
5,5 18,40 17,9 2,31 1,66 
6,5 14,90 17,7 2,12 1,76 

Найменшу кількість нових вузлових коренів від дії цих препаратів 

спостерігали по пару і при внесенні N30P60K40. Слід також зазначити, що на 

підвищеному фоні мінерального живлення під дією препарату Хлормекват-

хлорид 750 висота рослин була найменшою. Кращі показники росту та 

розвитку рослин мали варіанти, що були оброблені препаратом Вимпел. Добрі 

показники мали і рослини з варіанту де було внесено препарат Біогумус + 

Айдар і Реакрм-СР-зерно. 
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Таблиця 5.3 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від препаратів (2014-2017 рр.) 

Варіант 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – Р15 
Контроль 28,1 19,9 3,1 2,0 
Біогумус + Айдар 23,4 19,0 2,9 2,0 
Реаком-СР-зерно 22,6 19,0 2,8 1,8 
Антистрес 23,8 19,1 3,0 2,0 
Марс ELBi 19,9 19,3 2,9 1,7 
АКМ 18,9 19,9 2,8 2,0 
Вимпел 25,0 19,9 3,0 2,1 
Хлормекват-хлорид 750 23,1 19,7 2,5 1,7 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 23,9 19,9 2,8 2,2 
Біогумус + Айдар 33,1 20,0 3,2 2,0 
Реаком-СР-зерно 27,0 19,9 3,2 2,2 
Антистрес 27,3 20,3 2,9 1,9 
Марс ELBi 20,0 20,2 2,8 1,8 
АКМ 30,3 20,3 3,1 1,8 
Вимпел 34,1 19,9 3,0 1,8 
Хлормекват-хлорид 750 31,0 17,6 2,9 1,8 

Таким чином, при збільшенні кількості внесених мінеральних добрив 

ефективність дії рістрегулюючих препаратів підвищувалась, різниця між 

крайніми показниками стану рослин зменшувалась, тобто ріст та розвиток 

рослин стабілізувався та покращився [79, 201]. На більшості ділянок на 

високому фоні мінерального живлення збільшувалася маса та висота рослин, а 

кількість стебел та коренів мало залежала від біологічно-активних препаратів, 

у той же час, при низькому рівні мінерального живлення, рослини оброблені 

препаратами ледве досягають показників контрольної ділянки. 
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На час відновлення вегетації на ділянках після стерньового попередника 

за низького рівня мінерального живлення найбільшу масу надземної частини та 

висоту мали рослини з контрольнго варіанту, проте найбільша кількість стебел 

була на ділянках, де застосовувався Біогумус + Айдар (табл. 5.4, додатки АЖ, 

АЗ, АИ, АК). 

Таблиця 5.4 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від препаратів (2014-2017 рр.) 

Варіант Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – N15P15K15 
Контроль 21,0 19,5 2,3 1,73 
Біогумус + Айдар 17,4 17,6 3,4 1,37 
Реаком-СР-зерно 15,4 17,5 2,0 1,54 
Антистрес 14,5 17,1 2,1 1,58 
Марс ELBi 13,0 16,4 1,9 1,53 
АКМ 18,0 18,2 2,1 1,70 
Вимпел 11,1 16,3 1,9 1,41 
Хлормекват-хлорид 750 11,7 16,3 2,0 1,63 

Фон живлення – N60P60K40 
Контроль 17,4 19,0 2,3 1,53 
Біогумус + Айдар 22,3 18,9 2,5 1,56 
Реаком-СР-зерно 15,1 19,1 2,3 1,76 
Антистрес 17,3 18,9 2,6 1,94 
Марс ELBi 18,9 17,3 2,7 1,99 
АКМ 18,0 18,9 2,5 1,89 
Вимпел 19,9 18,4 2,6 1,87 
Хлормекват-хлорид 750 15,9 18,6 2,4 1,72 

За підвищеного рівня мінерального живлення після ячменю ярого 

найбільшу масу мали рослини на ділянках, де була здійснена обробка 

препаратом Біогумус + Айдар, а також Вимпел. Висота рослин найбільшою 

була при використанні Реаком-СР-зерно, а кількість стебел у рослин – при 
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обробці Марс ELBi. По кількості живих стебел та кількості нових утворених 

вузлових коренів всі рослини, що були оброблені препаратами, були кращими 

ніж на контрольному варіанті.  

 

5.2. Освітленість, площа листкової поверхні та забур’яненість 

посівів залежно від основних агротехнічних чинників 

Серед основних чинників розвитку рослин крім води, мінеральних 

елементів, температури є світло [202, 203]. За рахунок світла, його кількості і 

якості, рослина здатна отримувати достатню кількість енергії, синтезувати 

різноманітні органічні сполуки, реагувати на зміну сезонів, тощо [204]. 

Достатня кількість сонячного опромінення для листків пшениці всіх ярусів 

дозволяє рослині нормально рости, розвиватися та формувати високу 

продуктивність. 

Заміри освітленості посівів були проведені люксметром WALCOM LX-

1010B на висоті нижнього ярусу активно фотосинтезуючих листків на 

десятому етапі органогенезу за Ф. М. Куперман (у фазі формування зернівки) 

коли вже повністю сформований прапорцевий листок (17.06.2015 р., 14.06.2016 

р., 20.06.2017 р.). В цей період, як відомо [205], чим нижча освітленість і чим 

менше короткохвильових променів, тим більш рихлим буде колос. І навпаки, 

високе опромінення, підвищена температура та нестача вологи в ґрунті і повітрі 

призводить до формування щільного колоса.  

Заміри люксметром показали, що залежно від строків сівби, найбільша 

освітленість фіксується на ділянках пізнього строку сівби, тобто на таких 

посівах найбільша кількість світла проходить до ґрунту (табл. 5.5). А це 

свідчить про менш ефективне використання променевої енергії сонця, більше 

випаровування з поверхні ґрунту, сприятливіші умови для розвитку бур’янів. 

На посівах пізніх строків сівби на низькому фоні живлення світла було на 46,0 

і 65,6 % більше ніж у посівах ранніх і середніх строків, а на високому 

мінеральному фоні – більше на 51,5 і 80,3 %. В цілому, чим пізніше було висіяне 

насіння, тим слабшими формуються рослини, вони мають меншу вегетативну 
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масу і тим менше вони використовують світла, більше його пропускають до 

ґрунту. 

Підвищення норми висіву насіння призводило до збільшення густоти 

стояння рослин і зменшення кількості світла, що надходить до нижніх листків. 

Так, на низькому фоні живлення, залежно від строків сівби, зменшення 

надходження світла до нижнього ярусу фотосинтетично активних листків 

відбулося на 3,5-25,0 %, а на підвищеному фоні живлення, за таких же умов, 

різниця в освітленні посівів між нормами висіву 3,5 і 5,5 млн шт./га склала від 

50,0 до 366,7 %. Ці дані свідчать про те, що на підвищеному фоні живлення 

різниця в листостебловій масі між рослинами з різними нормами висіву 

набагато більша ніж на низькому фоні живлення. 

Таблиця 5.5 

Освітленість посівів пшениці твердої озимої на десятому етапі 

органогенезу по пару залежно від строку сівби та норми висіву (2015-2017 

рр.), тис. лк 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву 
млн 
шт./га 

Фон живлення –  P15 + N30 Фон живлення – N30Р60K40 + 
N30 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

серед
-нє 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

серед
-нє 

10.09 
3,5 5,1 2,1 1,9 3,0 4,6 1,6 0,3 2,2 
4,5 5,5 2,7 2,2 3,5 1,1 2,4 0,3 1,3 

5,5 4,5 2,6 1,5 2,9 0,9 0,7 0,3 0,6 

17.09 
3,5 5,3 1,9 1,9 3,0 3,5 2,1 0,3 2,0 
4,5 5,2 2,1 1,3 2,9 2,8 2,5 0,3 1,9 

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

24.09 
3,5 7,5 3,7 2,9 4,7 4,7 3,8 0,5 3,0 
4,5 6,5 4,9 2,9 4,8 3,9 3,1 0,3 2,4 

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

Внесення мінеральних добрив нормою P15 + N30 порівняно з нормою 

N30Р60K40 + N30 сприяло збільшенню фотосинтетичного апарату рослин, більш 



 93 

ефективному використанню сонячного світла, зменшенню його надходження на 

приземний шар (на 0,8-2,4 тис. лк залежно від строку сівби і норми висіву). 

Аналогічні дані отримані і після стерньового попередника (табл. 5.6), 

але зі своїми особливостями. Так, різниця освітлення в посівах між фонами 

мінерального живлення була ще більшою. За раннього строку сівби різниця в 

освітленні складала від 1,4 до 1,8 тис. лк, за середнього – від 2,3 до 2,9, а за 

пізнього – від 2,1 до 3,2 тис. лк. Таким чином, підвищення рівня мінерального 

живлення більшою мірою позначилось на пізніх строках сівби, а найменшим 

чином – на рослинах раннього строку сівби. 

Всі інші закономірності, що були властиві для пару, по попереднику 

ячмінь ярий були ще контрастніші.  

Таблиця 5.6 

Освітленість посівів пшениці твердої озимої на десятому етапі 

органогенезу після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми 

висіву (2015-2017 рр.), тис. лк 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву 
млн 
шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 + 
N30 

Фон живлення - N60Р60K40 + 
N30 

2015 2016 2017 середнє 2015 2016 2017 середнє 

03.09 
4,5 5,4 7,3 2,9 5,2 4,0 4,6 1,6 3,4 
5,5 3,9 5,9 2,7 4,2 2,8 3,7 1,2 2,6 

6,5 3,2 4,8 2,7 3,6 2,3 3,4 0,8 2,2 

10.09 
4,5 4,4 9,4 3,5 5,8 4,2 3,9 1,6 3,2 
5,5 4,6 8,0 3,2 5,3 3,2 3,2 0,8 2,4 

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

17.09 
4,5 8,6 9,1 3,3 7,0 5,3 4,3 1,7 3,8 
5,5 5,7 6,9 3,1 5,2 4,3 3,4 1,5 3,1 

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

Освітленість всередині посівів безпосередньо залежить від площі 

листкової поверхні, від архітектоніки посівів. У свою чергу, площа листкової 

поверхні залежала від чинників, що вивчались: строків сівби, норм висіву (табл. 
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5.7, додатки АЛ, АМ). Найбільша площа листкової поверхні по пару 

формувалась в посівах середнього строку сівби (17.09) – від 30,7 до 40,3 тис. 

м2/га. Дещо меншою площа листків на одиниці площі була в посівах раннього 

строку сівби (10.09). 

Посіви середнього строку сівби формували найбільшу площу листкової 

поверхні переважно за рахунок великої густоти стеблостою, а також завдяки 

трохи більшій кількості фотосинтезуючих листків на стеблі. Посіви пізнього 

строку сівби хоча і мали найбільш крупні листкові пластинки, але через дуже 

незначний стеблостій, мали найменшу площу листків на одиниці площі. 

Отримані дані повністю відповідають отриманими нами результатами 

попередніх досліджень з визначення рівня оствітленості на рівні грунту в 

посівах пшениці твердої озимої. 

Таблиця 5.7 

Площа листкової поверхні рослин пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву (2015-2016 рр.) 

Варіант Кількість 
листків на 
стеблі, шт. 

Площа 
листка, 
см2 

Кількість 
стебел на 
1 м2, шт. 

Площа 
листкової 
поверхні 
тис.м2/га 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву млн 
шт./га 

Фон живлення - N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 4,78 11,94 413,2 23,6 
4,5 4,94 12,73 481,0 30,3 
5,5 4,94 10,63 524,6 27,6 

17.09 
3,5 5,08 14,74 409,7 30,7 
4,5 5,12 14,84 468,7 35,6 
5,5 5,07 14,13 562,1 40,3 

24.09 
3,5 4,50 16,08 311,9 22,6 
4,5 4,50 15,13 392,7 26,7 
5,5 4,22 14,78 425,8 26,6 

Залежно від норм висіву насіння, як правило, більшій нормі відповідала 

і більша листкова площа. Виключення складають посіви раннього строку сівби. 

Зменшення площі активної листкової поверхні при нормі висіву 5,5 млн шт./га 
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можливо виникло через те, що в перерослих, загущених посівах раннього 

строку сівби склалися сприятливі умови для розвитку патогенної мікрофлори. 

Розрахунки площі листкової поверхні дають можливість оцінити ще 

один показник продуктивності рослин, це індекс листкової поверхні. Він являє 

собою співвідношення загальної площі листків до площі посіву і вимірюється в 

м2/м2 [206]. Чим вищий індекс листкової поверхні тим кращі умови 

вирощування культур. Вважається добрим коли цей індекс знаходиться в 

межах 4-5 м2/м2. 

У наших дослідах максимального значення по пару індекс листкової 

поверхні досяг за сівби 17 вересня нормою висіву насіння 5,5 млн шт./га і 

дорівнював 4 (див. табл. 5.7). Менший індекс отримано за сівби 17 вересня 

нормою висіву 4,5 млн шт. схожого насіння на гектар. Такі невисокі показники 

індексу пояснюються як біологічними особливостями пшениці твердої (більш 

вузька листкова пластинка), так і тим, що дані роки досліджень були не 

найсприятливіші для вегетації. 

Важливим показником умов вирощування сільськогосподарських 

культур є їх забур’яненість [41, 207, 208]. Вона залежить як від якості 

технологічних заходів, так і від гідротермічних умов року. У наших дослідах 

кількість бур’янів і їх маса дуже змінювалась по роках. За роки досліджень 

більше їх було у 2016 році – 139,7-231,7 шт./м2, а найменше у 2017 році – 4,0-

37,3 шт./м2 (табл. 5.8). 

У видовому складі бур’янів по пару (додатки АН, АО) переважали 

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), грицики звичайні (Capsella 

bursa-pastoris L.), лобода біла (Chenopodium album L.), берізка польова 

(Convolvulus arvensis L.), полоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.), 

портулак городній (Portulaca oleracea L.), латук дикий (Lactuca serriola L.). 

Інші види зустрічалися рідше. За роками співвідношення різних видів бур’янів 

дещо змінювалося, але домінування даних видів залишалося постійним. 

Залежно від строків сівби найбільша кількість бур’янів по пару (фон 

мінерального живлення P15 + N30) у 2015 році була за пізнього (24.09) і 
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середнього (17.09) строків сівби, у 2016 році – за середнього (17.09) і раннього 

(10.09), у 2017 р. – за сівби у ранній строк (10.09). 

Таблиця 5.8 

Забур’яненість посівів пшениці твердої озимої на десятому етапі 

органогенезу по паровому попереднику залежно від строку сівби та норми 

висіву насіння (2015-2017 рр.) 

Варіант 2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє 

строк 
сівби 

норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

кіль-
кість, 
шт./м2 

маса 
суха, 
г/м2 

кіль-
кість, 
шт./м2 

маса 
суха, 
г/м2 

кіль-
кість,   

маса 
суха, 
г/м2 

кіль-
кість, 
шт./м2 

маса 
суха, 
г/м2 

10.09 
3,5 54,7 5,19 174,7 25,24 37,3 3,99 88,9 11,47 
4,5 50,0 4,95 139,7 13,39 21,0 2,56 70,2 6,97 
5,5 38,7 4,12 181,7 10,18 21,0 1,56 80,5 5,29 

17.09 
3,5 76,3 5,03 231,7 52,24 19,7 1,70 109,3 19,66 
4,5 65,7 4,14 148,0 14,01 9,0 0,52 74,2 6,22 
5,5 46,0 3,83 183,7 9,98 12,3 0,27 80,7 4,69 

24.09 
3,5 77,3 3,80 141,0 64,17 11,3 0,18 76,5 22,72 
4,5 60,0 3,22 147,7 17,22 7,0 0,08 71,6 6,84 
5,5 62,7 2,91 167,0 12,44 4,0 0,05 77,9 5,13 

У середньому за роки досліджень найбільша кількість бур’янів по пару 

відмічена на посівах середнього строку сівби, яка змінювалась в межах 74,2-

109,3 шт./м2, менше бур’янів було в посівах раннього строку сівби – 70,2-88,9 

шт./м2 і самий низькій рівень забуряненості був за пізнього строку – 71,6-77,9 

шт./м2. 

Дещо інша закономірність спостерігалась у такого показника як маса 

бур’янів. У середньому за роки досліджень, по пару найбільша абсолютно суха 

маса бур’янів була в посівах пізнього строку сівби і залежно від норми висіву 

вона коливалась – від 5,13 до 22,72 г/м2, дещо нижчою була забур’яненість в 

посівах середнього строку сівби, їх маса склала 4,69-19,66 г/м2, а найменшу 

масу формували бур’яни у посівах раннього строку сівби – 5,29-11,47 г/м2. 
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Збільшення маси бур’янів при зміщенні строків сівби від ранніх до пізніх 

пояснюється більш сприятливими умовами для їх росту: більша площа 

живлення, краще освітлення. 

У дослідах проявся чіткий зв’язокміж кількістю і, особливо, масою 

бур’янів та нормами висіву насіння. Більшій нормі висіву відповідала менша 

забур’яненість посівів. У середньому за чотири роки, на пару при збільшенні 

норми висіву з 4,5 до 6,5 млн шт./га маса бур’янів зменшилась на 49,3 % при 

ранньому строці сівби, на 67,9 % – при середньому і на 59,1 % – при пізньому 

строці сівби. Невисока забур’яненість в посівах середнього строку сівби 

пояснюється тим, що рослини пшениці знаходяться в оптимальних умовах, 

добре розвиваються, мають розвинену листкостеблову масу, краще затіняють 

ґрунт, перехоплюючи більше сонячного світла, тим самим суттєво пригнічують 

розвиток бур’янів. 

Видовий склад бур’янів і основні закономірності в аналогічному досліді, 

але після стерньового попередника, повністю співпадали. В середньому за роки 

досліджень після ячменю ярого найбільшу масу на одиниці площі формували 

бур’яни за пізнього строку сівби пшениці твердої озимої. Так, при висіві 

пшениці в пізній строк їх маса коливалась в межах від 4,16 до 10,18 г/м2, 

залежно від норми висіву; за середнього строку – 2,48-7,72 г/м2; а за раннього – 

2,12-4,18 г/м2 (табл. 5.9, додатки АН, АО). Стосовно кількості бур’янів на 

одиниці площі відмічена тенденція до зменшення чисельності бур’янів при 

зміщенні в пізні строки. Їх кількість стабільно зменшувалась від 64 шт/м2 за 

сівби 3 вересня, за сівби 10 вересня їх кількість складала 60,3 шт/м2, а при 

пізньому строці сівби їх вже було 56,9 шт/м2. 

Збільшення норми висіву, як і в попередньому випадку по пару, сприяло 

зменшенню як кількості, так і маси бур’янів на 1 м2. За раннього стрку сівби, 

порівнюючи варіанти з нормами висіву 4,5 і 6,5 млн шт./га, абсолютно суха 

маса бур’янів зменшилась на 50,7 %, за середнього строку – на 32,1 % і за 

пізнього – на 40,9 %. 
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Таблиця 5.9 

Забур’яненість посівів пшениці твердої озимої на десятому етапі 

органогенезу після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми 

висіву насіння (2015-2017 рр.) 

Варіант 2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

Кіль-
кість, 
шт./м2 

Маса 
суха, 
г/м2 

Кіль-
кість, 
шт./м2 

Маса 
суха, 
г/м2 

Кіль-
кість, 
шт./м2 

Маса 
суха, 
г/м2 

Кіль-
кість, 
шт./м2 

Маса 
суха, 
г/м2 

03.09 
4,5 62,0 2,11 126,7 4,00 30,7 6,44 73,1 4,18 
5,5 67,3 2,12 103,0 2,49 21,7 4,52 64,0 3,04 
6,5 53,3 1,95 83,3 2,23 9,3 2,19 48,6 2,12 

10.09 
4,5 70,0 3,83 114,7 12,55 23,3 6,78 69,3 7,72 
5,5 59,0 2,64 113,0 4,53 9,0 5,78 60,3 4,32 
6,5 42,7 2,15 103,7 3,27 11,0 2,03 52,5 2,48 

17.09 
4,5 67,0 6,34 106,7 16,75 28,7 7,46 64,5 10,18 
5,5 59,0 3,19 89,3 6,66 22,3 6,23 56,9 5,36 
6,5 46,0 3,18 73,0 5,77 13,0 3,54 44,0 4,16 

 

Таким чином, показники які ми вивчали: – забур’яненість, освітленість, 

площа листкової поверхні пшениці, індекс листкової поверхні, всі вони 

взаємопов’язані і безпосередньо впливають на розвиток пшениці твердої озимої 

та формування основних елементів структури урожаю.  

 

5.3. Формування елементів структури врожайності пшениці твердої 

озимої залежно від умов вирощування 

Умови вирощування впливають на всі ростові процеси – формування 

фотосинтетичного апарату, продуктивну кущистість, виповненість колосу і 

зерна [209, 210, 211]. Пшениця, як і більшість інших трав’янистих рослин, 

забезпечує свою продуктивність зерна переважно за рахунок густоти стояння 

рослин та кущистості. 
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Найбільша кількість рослин, що збереглась до жнив, була, переважно, в 

посівах пізнього строку на низькому мінеральному фоні, а на високому – в 

середній строк (табл. 5.10, додатки АП, АР, АС, АТ). 

Таблиця 5.10 
Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву (2014-2017 рр.) 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен у 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 
(В) 

Норма 
висіву, 
млн 

шт./га (С) 

рослин 

стебел 

всього продук -
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 (А) 

10.09 
3,5 180 540 429 2,4 25,7 1,34 52,1 
4,5 211 594 472 2,2 23,5 1,17 51,0 
5,5 249 653 506 2,0 21,4 1,08 49,9 

17.09 
3,5 197 495 406 2,1 26,1 1,41 54,2 
4,5 222 581 497 2,3 23,6 1,21 52,9 
5,5 263 614 516 2,0 21,0 1,13 51,5 

24.09 
3,5 199 487 398 2,0 25,2 1,42 53,5 
4,5 235 525 450 2,0 24,0 1,29 52,4 
5,5 252 534 475 2,0 21,6 1,20 50,4 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (А) 

10.09 
3,5 231 703 507 2,2 23,1 1,32 53,3 
4,5 261 745 538 2,1 23,9 1,25 52,4 
5,5 254 640 471 1,9 24,5 1,22 51,0 

17.09 
3,5 223 608 426 2,0 25,8 1,41 52,8 
4,5 266 712 552 1,9 24,0 1,27 50,3 
5,5 298 685 533 1,8 24,4 1,23 51,4 

24.09 
3,5 206 555 404 2,0 25,1 1,38 52,3 
4,5 245 560 433 1,8 25,7 1,34 49,2 
5,5 275 573 454 1,7 24,9 1,22 50,6 

НІР05 

2014 
A=21 
B=26 
C=26 

A=70 
B=85 
C=85 

A=31 
B=38 
C=38 

A=0,18 
B=0,22 
C=0,22 

A=1,85 
B=2,29 
C=2,29 

A=0,13 
B=0,16 
C=0,16 

A=0,8 
B=1,0 
C=1,0 

2015 
A=25 
B=31 
C=31 

A=24 
B=29 
C=29 

A=19 
B=23 
C=23 

A=0,08 
B=0,09 
C=0,09 

A=1,75 
B=2,15 
C=2,15 

A=0,09 
B=0,11 
C=0,11 

A=2,2 
B=2,7 
C=2,7 

2016 
A=14 
B=17 
C=17 

A=18 
B=22 
C=22 

A=19 
B=23 
C=23 

A=0,07 
B=0,09 
C=0,09 

A=1,19 
B=1,45 
C=1,45 

A=0,05 
B=0,07 
C=0,07 

A=2,3 
B=2,8 
C=2,8 

2017 
A=13 
B=15 
C=15 

A=26 
B=31 
C=31 

A=37 
B=46 
C=46 

A=0,12 
B=0,15 
C=0,15 

A=1,60 
B=1,93 
C=1,93 

A=0,06 
B=0,07 
C=0,07 

A=2,2 
B=2,7 
C=2,7 
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Це зумовлено з одного боку тим, що ще з осені проростання насіння в 

пізній строк відбувалось в більш сприятливих гідротермічних умовах і густота 

стояння рослин з осені була більшою, а в той же час слаборозвинені рослини 

пізнього строку сівби були менш стійкими до несприятливих умов вегетації. 

Але загальна кількість стебел, через вищу кущистість, більшою була за 

раннього строку сівби як на низькому фоні мінерального живлення, так і на 

високому. Важливий показник структури урожаю – продуктивна кущистість, 

була більшою за раннього і середнього строків сівби. Так, за раннього строку 

сівби продуктивна кущистість, залежно від норми висіву, коливалась в межах 

2,4-2,0; за середнього – 2,3-2,0; за пізнього – 2,0-2,0. 

Такий визначальний зернову продуктивність показник як густота 

продуктивного стеблостою, був найвищим за норми висіву 4,5 і 5,5 млн шт./га 

при середньому строку сівби – 497 і 516 шт./м2 на низькому фоні мінерального 

живлення та 552 і 533 шт./м2 – на високому. А за норми висіву 3,5 млн шт./га 

найбільша продуктивна кущистість відмічена у варіанті раннього строку сівби 

– 429 шт./м2 на низькому фоні і 507 шт./м2 на високому фоні мінерального 

живлення. 

Внесення підвищених доз мінеральних добрив по пару збільшувало 

кількість рослин, що збереглися на період достигання зерна, що зумовлено 

кращими умовами вегетації. 

Показники елементів структури урожаю після двох попередників: 

парового і стерньового, дуже сильно різняться між собою. Значно вищими вони 

були по пару. 

Після стерньового попередника (ячменю ярого) найкраще збереглися 

рослини пшениці за пізнього строку сівби, що було зумовлено кращими 

гідротермічними умовами при проростанні насіння, більш високою 

зимостійкістю та меншою внутрішньовидовою конкуренцією через незначний 

розвиток рослин [212]. На низькому фоні мінерального живлення різниця між 

крайніми строками склала від 18,3 до 38,8 %, а на високому фоні – від 21,1 до 

24,1 % (табл. 5.11, додатки АУ, АФ, АХ, АЦ). Крім того, густота стояння 
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рослин залежала від норми висіву насіння, як на високому фоні, так і на 

низькому.  

Таблиця 5.11 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від строків сівби та норм висіву (2014-2017 рр.) 

Варіант Кількість на 1 м2, шт. 
Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – N15Р15K15 + N30  

03.09 
4,5 155 471 316 2,4 22,2 1,06 47,6 
5,5 191 506 352 2,2 21,5 0,93 43,3 
6,5 182 538 379 2,0 20,1 0,91 45,0 

10.09 
4,5 196 463 333 2,3 24,0 1,21 49,9 
5,5 226 509 386 2,0 22,7 1,05 46,0 
6,5 276 541 414 1,9 21,3 1,00 46,7 

17.09 
4,5 211 448 326 2,0 23,9 1,17 49,3 
5,5 234 500 368 2,1 24,1 1,07 44,7 
6,5 298 538 402 1,6 21,9 0,97 45,1 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 

03.09 
4,5 136 416 361 3,0 21,5 1,02 46,9 
5,5 159 470 387 2,6 21,3 0,95 44,9 
6,5 203 522 423 2,2 25,6 0,93 45,0 

10.09 
4,5 154 427 394 2,9 22,9 1,10 47,5 
5,5 179 460 409 2,3 23,7 1,08 48,6 
6,5 230 539 438 2,0 23,4 1,01 47,8 

17.09 
4,5 172 462 354 2,7 21,8 1,20 49,6 
5,5 210 514 400 2,3 22,8 1,12 48,3 
6,5 264 572 416 1,8 21,9 1,04 47,4 

На відміну від густоти стояння рослин щільність стеблостою мала дещо 

інші залежності від строків сівби. На низькому фоні мінерального живлення 

найбільша густота стеблостою спостерігалась за раннього і середнього строків 

сівби, хоча і не дуже різнилися між собою. На високому фоні мінерального 

живлення незначну перевагу у густоті стояння всіх стебел мали рослини 

пізнього строку сівби. Загальна кількість стебел на одиниці площі залежала як 
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від густоти стояння рослин, так і від кущистості. Взагалі, через більшу 

кущистість рослин раннього строку сівби і більшу густоту стояння рослин, 

відсутні чіткі залежності між чинниками що вивчались і кількістю всіх стебел 

на одиниці площі. 

Самі високі показники продуктивної кущистість відмічені за раннього 

строку сівби, дещо менші – мали рослини середнього строку і найменші – 

пізнього строку сівби. Так, на низькому фоні мінерального живлення залежно 

від норми висіву насіння, мінливість цього показника склали за раннього строку 

– 2,0-2,4, за середнього – 1,9-2,3 і за пізнього – 1,6-2,1. Така залежність 

спостерігалась і на високому фоні мінерального живлення, але з вищими 

показниками. Зменшення норми висіву насіння, в межах тих що вивчалися, 

викликало більш активне утворення продуктивних стебел на рослині. Це 

свідчить про, так звану, саморегуляцію продуктивності трав’янистих рослин. 

Як наслідок, найбільший продуктивний стеблостій спостерігавли у 

посівах середнього строку, що пояснюється поєднанням, хоча і не найвищих, але 

відносно значних показників як продуктивної кущистості, так і кількості рослин 

на одиниці площі. Підвищення фону мінерального живлення сприяло 

збільшенню густоти продуктивного стеблостою. Так, за середнього строку 

сівби і норми висіву 3,5 млн шт./га це збільшення відбулося на 18,3 %, за норми 

4,5 млн шт./га – на 6,0 %, а при 5,5 млн шт./га – на 5,8 %. 

Ще один важливий показник елементів структури врожаю, який 

безпосередньо впливає на зернову продуктивність, це маса зерна з колоса. 

Залежно від строків сівби найменша маса зерна з колоса була за сівби в ранній 

строк як на високому, так і на низькому фонах живлення. Найважчий колос 

формувався рослинами за сівби в пізній строк, а на низькому фоні ще і в 

середній строк сівби. В дослідах простежувалася чітка залежність маси зерна з 

колоса від норми висіву та густоти стеблостою. Чим вищою була норма висіву, 

тим легшим був колос і, як правило, формувалося менше зерен у колосі. 

За результатами аналізу елементів структури урожаю рослин пшениці 

твердої озимої після ячменю ярого слід зазначити, що найкращі умови для 
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формування урожайності мали рослини на підвищеному фоні мінерального 

живлення N60Р60K40 + N30. Практично всі основні показники, крім густоти 

стояння рослин, були вищими на підвищеному фоні мінерального живлення ніж 

на низькому фоні. Рослини середнього строку сівби мали краще співвідношення 

таких визначаючих урожайність показників, як продуктивна кущистість і маса 

зерна з колоса. Таким чином, рослини пшениці на підвищеному фоні живлення 

за середнього строку сівби мали всі передумови для формування найвищої 

урожайності. 

Останнім часом інтенсивно ведуться пошуки альтернативи дорогим 

мінеральним добривам і особлива увага при цьому звертається на фізіологічно 

активні речовини і препарати [213, 214]. Крім того, нестабільні погодні умови, 

які характерні для Степу, не дають в повній мірі отримати віддачу від 

мінеральних добрив. Тому, є доцільними пошук і використання препаратів 

різного спрямування для зменшення стресового навантаження на рослину і 

підвищення ефективності використання ними мінеральних добрив. Також 

робиться спроба за рахунок препаратів уникнути так званого «ефекту 

розбавлення», тобто одночасно підвищити урожайність і якість зерна. 

Препарати, які використовувалися в дослідах по пару, значно різнилися 

за впливом на основні елементи структури урожаю пшениці твердої озимої і їх 

дія багато в чому залежала від агрофону. І їх можна умовно поділити на такі 

основні групи. Перша група препаратів підвищує виживаність рослин та 

продуктивну кущистість, тим самим підвищуючи густоту продуктивного 

стеблостою, при цьому мало змінюючи масу зерна з колоса. До них можна 

віднести Реаком-СР-зерно, Марс ELBi, Антистрес (осінь), Антистрес (весна), 

Хлормекват-хлорид 750 (осінь) (табл. 5.12, додатки АШ, АЩ, АЮ, АЯ) Друга 

група препаратів переважно впливає на масу зерна з колоса, збільшуючи її. Це 

такі препарати як Біогумус + Айдар, Вимпел. Ще одна група препаратів здатна 

одночасно позитивно впливати на продуктивну кущистість і масу зерна з 

колоса. До них відносяться Марс ELBi (весна) та АКМ (весна). 
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Таблиця 5.12 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від препаратів (2014-2017 рр.) 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, г рос-

лин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 
Контроль 146 431 347 2,9 24,4 1,39 57,8 
Біогумус + Айдар* 146 433 385 2,7 26,4 1,48 56,5 
Реаком-СР-зерно* 136 482 427 3,2 22,9 1,30 57,2 
Антистрес* 137 449 408 3,1 18,8 1,04 55,1 
Марс ELBi* 126 415 383 3,3 25,2 1,34 53,1 
АКМ* 173 478 441 2,7 22,0 1,42 64,3 
Вимпел* 133 420 388 3,1 27,8 1,42 51,6 
Хлормекват-хлорид 750* 149 458 424 2,9 21,9 1,22 55,8 
Хлормекват-хлорид 750** 122 407 381 3,2 27,7 1,46 52,7 
Антистрес** 132 422 378 3,1 27,6 1,35 49,4 
Марс ELBi** 141 463 409 3,0 33,1 1,66 50,3 
АКМ** 160 452 416 2,9 27,6 1,48 53,5 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 
Контроль 141 500 460 3,3 23,9 1,21 51,8 
Біогумус + Айдар* 157 544 503 3,3 23,5 1,28 55,0 
Реаком-СР-зерно* 133 444 420 3,3 25,5 1,28 51,3 
Антистрес* 142 437 398 3,1 23,5 1,19 51,4 
Марс ELBi* 145 460 403 3,0 25,1 1,31 52,5 
АКМ* 133 407 365 2,8 23,3 1,28 55,5 
Вимпел* 149 505 470 3,2 23,0 1,23 54,4 
Хлормекват-хлорид 750* 155 519 492 3,2 21,5 1,04 49,3 
Хлормекват-хлорид 750** 161 528 489 3,1 23,0 1,25 55,7 
Антистрес** 122 411 375 3,2 25,8 1,26 52,2 
Марс ELBi** 164 515 472 3,0 22,7 1,12 50,3 
АКМ** 155 493 458 3,1 22,5 1,22 55,1 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 

Взагалі, слід зазначити, що по пару на низькому фоні мінерального 

живлення всі препарати виявили позитивну дію і за основними показниками 

перевищували контроль. А на високому фоні, де рослини були забезпечені 
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необхідними елементами живлення відносно достатньо, препарати Антистрес 

(осінь), Антистрес (весна) і АКМ (осінь) в середньому за роки досліджень не 

виявили позитивного ефекту. 

Слід зауважити, що не завжди високий показник маси зерна з колоса є 

визначаючим у формуванні високої продуктивності. В деяких випадках, як 

наприклад, по пару на низькому фоні з препаратами АКМ (осінь) та Антистрес 

(весна) відносно висока маса зерна з колоса зумовлена як низькою виживаністю 

рослин, так і незначною продуктивною кущистістю. Таким чином, за рахунок 

більшої маси зерна з колоса частково компенсується невисокий продуктивний 

стеблостій. 

Найкращі результати серед препаратів у середньому за чотири роки по 

пару на низькому фоні мінерального живлення були при застосуванні Біогумус 

+ Айдар, АКМ (весна), АКМ (осінь) та Марс ELBi (весна). А за високого 

забезпечення мінеральними добривами – Біогумус + Айдар, Хлормекват-

хлорид 750 (весна) та Вимпел. Незалежно від рівня забезпеченості поживними 

речовинами високі показники елементів структури урожайності були у 

варіантах з препаратами Біогумус + Айдар та Хлормекват-хлорид 750 (весна). 

Порівнюючи показники елементів структури урожайності рослин 

вирощених по пару, з рослинами, попередником для яких був ячмінь ярий, 

відмітили суттєву різницю. Рослини непарового попередника значно 

поступалися по всім показникам рослинам з пару (табл. 5.12 та 5.13). 

За умов підвищених доз добрив показники елементів структури 

урожайності були дещо більші, ніж на низькому фоні, а різниця між варіантами 

менш виражена. 

По стерньовому попереднику – ячменю ярому з внесенням невеликої 

дози мінеральних добрив найкращі показники продуктивної кущистості і 

продуктивного стеблостою отримані при застосуванні препаратів Марс ELBi 

(весна) та Вимпел (табл. 5.13, додатки БА, ББ, БВ, БД). Найбільш вагомий 

колос також формувався під впливом Марс ELBi (весна), а також АКМ (весна) 

і Марс ELBi (осінь). 
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Таблиця 5.13 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від препаратів (2014-2017 рр.) 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

рослин всіх 
стебел 

продук-
тивних 
стебел 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 
Контроль 147 314 270 1,9 15,7 0,87 54,1 
Біогумус + Айдар* 150 284 268 2,0 15,6 0,87 55,5 
Реаком-СР-зерно* 170 313 258 1,8 14,5 0,80 55,4 
Антистрес* 153 392 337 2,3 13,9 0,77 56,0 
Марс ELBi* 133 260 237 1,9 16,9 0,94 53,4 
АКМ* 165 336 281 2,2 15,3 0,88 55,9 
Вимпел* 174 365 320 2,4 14,3 0,86 60,8 
Хлормекват-хлорид 750* 151 315 262 1,8 15,5 0,89 58,2 
Хлормекват-хлорид 750** 146 320 273 2,1 12,4 0,80 63,1 
Антистрес** 181 405 309 1,8 14,9 0,84 57,8 
Марс ELBi** 179 367 333 2,4 18,2 1,05 56,2 
АКМ** 152 311 284 2,0 16,0 0,93 59,9 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 
Контроль 125 322 292 2,6 15,0 0,92 59,9 
Біогумус + Айдар* 110 299 261 2,8 17,8 0,94 54,9 
Реаком-СР-зерно* 170 405 355 2,4 15,7 0,85 55,9 
Антистрес* 168 361 330 2,1 17,4 0,94 54,4 
Марс ELBi* 148 340 270 2,0 20,3 1,05 55,4 
АКМ* 134 314 315 2,9 16,4 0,97 57,8 
Вимпел* 159 370 333 2,1 16,3 0,87 54,5 
Хлормекват-хлорид 750* 137 322 267 2,1 20,9 1,08 54,1 
Хлормекват-хлорид 750** 130 319 284 2,3 18,0 0,97 55,5 
Антистрес** 135 355 318 2,6 17,3 0,98 57,1 
Марс ELBi** 128 341 295 2,6 17,1 0,98 57,7 
АКМ** 165 390 361 2,7 15,2 0,85 56,0 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 

На високому фоні живлення після ячменю ярого найвищу густоту 

продуктивного стеблостою в середньому за чотири роки мали рослини, які були 

оброблені препаратами АКМ (весна), Реаком-СР-зерно, Марс ELBi (весна), а 

також Вимпел і Антистрес (осінь). А найбільша маса зерна з колосу 
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формувалась під впливом препаратів Хлормекват-хлорид 750 (осінь) і Марс 

ELBi (осінь). 

Дія препаратів на елементи структури урожайності багато в чому 

залежала від попередника і рівня мінерального живлення. Так, наприклад, 

препарат Хлормекват-хлорид 750 підвищує одночасно масу зерна з колоса і 

густоту продуктивного стеблостою тільки по пару, тобто за сприятливих умов 

для рослин. Після гіршого попередника – ячменю ярого, в умовах нестачі 

необхідних чинників для нормальної вегетації, препарат, дія якого спрямована 

на зменшення апікального домінування головного стебла, завдяки чому 

формується більше рівномірно розвинутих бічних стебел, не спрацьовує. 

Найбільш пристосовані до різних умов препарати Марс ELBi, АКМ, Реаком-

СР-зерно і Біогумус + Айдар. 

Висновки до розділу 5. 

1. При відновлені весняної вегетації незалежно від попередника і рівня 

мінерального живлення найбільш розвиненими були рослини раннього строку 

сівби. Кількість стебел на рослині і нових вузлових коренів навесні була 

більшими при ранніх строках сівби, менших нормах висіву, підвищеному фоні 

мінерального живлення на 50,0 і 33,3 %, відповідно.  

2. Кращі показники росту та розвитку навесні мали рослини, що були 

оброблені препаратом Вимпел. Добрі показники мали і рослини з варіанту де 

було внесено препарат Біогумус + Айдар і Реакрм-СР-зерно. На підвищеному 

фоні мінерального живлення під дією препарату Хлормекват-хлорид 750 

висота рослин була найменшою. Загалом, ефективність дії рістрегулюючих 

препаратів покращується при підвищенні рівня мінерального живлення. 

3. Через слаборозвинену вегетативну масу в посівах пізнього строку 

сівби спостерігається найбільша освітленість, яка на 46,0 і 65,6 % більше ніж 

на посівах ранніх і середніх строків сівби за умов невисокого рівня 

мінерального живлення, а на високому фоні – більше на 51,5 і 80,3 %. В цілому, 

чим пізніше висіяні рослини тим вони слабші, мають меншу вегетативну масу і 

тим менше вони використовують світла, більше його пропускають до ґрунту. 
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4. Підвищення норми висіву насіння, внесення мінеральних добрив 

призводило до збільшення густоти стояння рослин і зменшення кількості 

світла, що надходить до нижніх листків, сприяє збільшенню фотосинтетичного 

апарату рослин, більш ефективному використанню сонячного світла. 

5. Посіви середнього строку сівби формували найбільшу площу 

листкової поверхні переважно за рахунок великої густоти стеблостою, а також 

завдяки більшій кількості фотосинтетично активного листя на стеблі. 

6. Індекс листкової поверхні максимального значення досягав за сівби в 

середній строк з підвищеною нормою висіву насіння і дорівнював 4. 

7. Найбільшої маси бур’яни набували в посівах пізнього строку сівби, а 

найменшої в ранніх посівах. Більшій нормі висіву відповідала менша 

забур’яненість посівів. 

8. Рослини середнього строку сівби на підвищеному фоні мінерального 

живлення мали краще співвідношення таких визначаючих урожайність 

показників як продуктивна кущистість і маса зерна з колоса. 

9. За впливом на основні елементи структури урожайності препарати, 

що вивчались умовно можна поділити на три основні групи. Перша група 

препаратів підвищує виживаність рослин та продуктивну кущистість, тим 

самим підвищуючи густоту продуктивного стеблостою, при цьому мало 

змінюючи масу зерна з колоса (Реаком-СР-зерно, Марс ELBi (осінь), 

Антистрес (осінь і весна), Хлормекват-хлорид 750 (осінь). Друга група 

препаратів переважно впливає на масу зерна з колоса, збільшуючи її (Біогумус 

+ Айдар, Вимпел). Третя група препаратів здатна одночасно позитивно 

впливати на продуктивну кущистість і масу зерна з колоса (Марс ELBi (весна) 

та АКМ (весна). 

10. На високому агрофоні (пар з внесенням повного мінерального 

добрива), а також на низькому (стерньовий попередник з мінімальною 

кількістю мінеральних добрив) ефективність впливу препаратів на основні 

елементи структури врожаю була мінімальною і навіть від’ємною. 
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11. Стабільно високі показники елементів структури врожайності за всі 

чотири роки досліджень були отримані при використанні препаратів Біогумус 

+ Айдар та Хлормекват-хлорид 750 (весна). 
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РОЗДІЛ 6 

 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ВИРОЩУВАННЯ 

Кліматичні умови північного Степу, взагалі, відповідають біологічним 

вимогам пшениці твердої озимої, хоча рівень урожайності багато в чому 

залежить від погодних умов року [215, 216, 217]. Нестача вологи та різкі 

коливання температури можуть призвести до значного зниження 

продуктивності рослин по роках [218, 219]. Тому, при розробці технологій 

вирощування слід суттєве значення надавати елементам технології, які б були 

спрямовані на підвищення адаптаційних властивостей рослин до несприятливих 

чинників довкілля. 

 

6.1. Вплив строків сівби, попередників, норм висіву і удобрення 

посівів на врожайність пшениці твердої озимої 

Строк сівби є одним з найвпливовіших чинників у формуванні 

урожайності пшениці. Від нього залежить ступінь розвитку рослин на час 

припинення осінньої вегетації, і відповідно рівень готовності рослин до 

протистояння негативним факторам зимівлі. 

За нашими даними по пару, в середньому за чотири роки, різниця 

урожайності між строками сівби залежно від норми висіву і рівня живлення 

складає від 0,15 до 0,8 т/га (табл. 6.1, додатки БД, БЕ, БЖ, БЗ). Найвища 

урожайність по пару, як на низькому, так і на високому фонах живлення, в 

середньому за чотири роки, була отримана за сівби 17 вересня і нормі висіву 

4,5 млн шт./га – 5,66 і 6,21 т/га, відповідно. 

Найврожайніший строк сівби залежав від багатьох чинників, зокрема 

від норм висіву насіння. Так, по пару на низькому фоні живлення за найменшої 

норми висіву 3,5 млн шт./га максимальна урожайність була отримана за сівби 

10 вересня (5,40 т/га), за норми висіву 4,5 млн шт./га – 17 вересня (5,66 т/га) і 
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за норми висіву 5,5 млн шт./га – 24 вересня (5,42 т/га). Тобто, зменшення норми 

висіву призводить до необхідності більш раннього посіву для того, щоб рослини 

мали змогу добре розкущитися і сформувати високий продуктивний 

стеблостій. І навпаки, за пізнього строку сівби норма висіву насіння повинна 

бути збільшена через низьку кущистість рослин. Така залежність норм висіву 

від строків сівби проявляється по пару як на низькому фоні живлення, так і на 

високому. 

Таблиця 6.1 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву (2014-2017 рр.), т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
3,5 4,5 5,5 

Фон живлення – Р15 + N30 (фактор А) 
10.09 5,40 5,44 5,27 
17.09 5,25 5,66 5,39 
24.09 5,14 5,38 5,42 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 (фактор А) 
10.09 5,95 5,86 5,57 
17.09 6,05 6,21 6,10 
24.09 5,27 5,64 5,57 

НІР05 

2014 р.: А – 0,06, В – 0,07, С – 0,07, АВС – 0,17; 
2015 р.: А – 0,07, В – 0,08, С – 0,08, АВС – 0,20; 
2016 р.: А – 0,06, В – 0,07, С – 0,07, АВС – 0,18; 
2017 р.: А – 0,08, В – 0,10, С – 0,10, АВС – 0,24. 

Таким чином, на виробництві при необхідності зміщення строків сівби 

від середніх (друга декада вересня) в сторону пізніх (третя декада вересня) 

необхідно норму висіву збільшити з 4,5 до 5,5 млн шт. схожого насіння на га.  

Збільшення норми внесення мінеральних добрив з Р15 + N30 до N30P60K40 

+ N30 сприяло суттєвому збільшенню урожайності пшениці. Отримано приріст 

урожайності до 0,80 т/га (строк сівби 17.09 і норма висіву 3,5 млн шт./га). 

Найменший приріст урожайності – 0,15 т/га спостерігався за норми висіву 5,5 

млн шт./га, як за пізнього строку сівби. Однак чітких залежностей 
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взаємовпливу між строками сівби чи нормами висіву з одного боку і добривами 

з іншого нами не виявлено. 

Внесення підвищеної дози мінеральних добрив – N30Р60K40 + N30 

порівняно з дозою N15Р15K15 + N30 по стерньовому попереднику також сприяло 

підвищенню зернової продуктивності рослин (табл. 6.2, додатки БИ, БК, БЛ, 

БМ). На фоні стерньового попередника краще проявився вплив технологічних 

заходів. 

Таблиця 6.2 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву (2014-2017 рр.), т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
4,5 5,5 6,5 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 (фактор А) 
03.09 3,09 3,07 3,37 
10.09 3,75 3,85 4,16 
17.09 3,33 3,40 3,60 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (фактор А) 
03.09 3,41 3,56 3,81 
10.09 4,04 4,24 4,48 
17.09 3,81 4,10 4,27 

НІР05 

2014 р.: А – 0,05, В – 0,07, С – 0,07, АВС – 0,16; 
2015 р.: А – 0,06, В – 0,08, С – 0,08, АВС – 0,19; 
2016 р.: А – 0,05, В – 0,06, С – 0,06, АВС – 0,14; 
2017 р.: А – 0,07, В – 0,09, С – 0,09, АВС – 0,21. 

Найбільший приріст врожайності від застосування добрив був у 

наймолодших, з найкоротшою вегетацією рослин пізнього строку сівби. Так, за 

умов пізнього строку сівби (17.09) підвищення врожайності від додаткової дози 

добрив склало: за норми висіву 4,5 млн шт. схожого насіння на гектар 0,48 т/га, 

за норми 5,5 млн шт./га – 0,70 т/га і при нормі висіву 6,5 млн шт./га – 0,67 т/га. 

В той же час, за раннього (03.09) і середнього (10.09) строків сівби 

максимальний приріст урожайності від застосування добрив склав усього 0,49 

т/га (строк сівби 03.09 і норма висіву 5,5 млн шт./га). Таким чином, найбільш 
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слабкі, найменш розвинуті молоді рослини виявили найбільший приріст 

урожайності від удобрення мінеральними добривами. 

Крім того, встановлено, що після попередника чистий пар, посіви з 

мінімальною нормою висіву виявилися найменш відзивчивими на внесення 

мінеральних добрив. Так, посіви з нормою висіву 3,5 млн шт. схожого насіння 

на га залежно від строку сівби підвищували врожайність за додаткового 

внесення мінеральних добрив на 0,29-0,48 т/га; з нормою 4,5 млн шт./га – на 

0,39-0,70 т/га, а з нормою 5,5 млн шт./га – на 0,32-0,67 т/га. Така залежність 

може бути пояснена тим, що рослини в посівах з найменшою нормою висіву 

насіння не так сильно відчувають нестачу поживних елементів через більшу 

площу живлення. 

Найвищу урожайність зерна після ячменю ярого як на низькому фоні 

живлення, так і на високому рослини пшениці твердої озимої формували за 

сівби 10 вересня з нормою висіву насіння 6,5 млн шт./га. Така висока норма 

пояснюється малосприятливими умовами стерньового попередника, малою 

кущистістю рослин. 

Пшениця тверда озима після стерньового попередника при зміщенні 

строків сівби краще реагує на більш пізні строки ніж на ранні. По пару навпаки 

– менше зниження продуктивності відбувається при зміщенні строків сівби в 

сторону ранніх (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 Врожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від строку сівби, 

рівня мінерального живлення та попередника (2014-2017рр.), т/га 
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Порівнюючи урожайність рослин пшениці твердої по майже крайніх за 

якістю попередниках – паровому і стерньовому (див. табл. 6.1.1 і 6.1.2), можна 

помітити суттєву різницю між ними. Максимальна урожайність після 

стерньового попередника поступалася максимальній урожайності парових 

посівів на 27,9 %. 

Вивчаючи реакцію пшениці твердої озимої на технологічні заходи та 

гідротермічні умови її вирощування за роками, ми прийшли до висновку, що 

строки сівби більшою мірою залежать не від настання календарних дат, а від 

погодних умов року. Дуже часто у вирощуванні вимушені корегувати прийоми 

вирощування пшениці і, перш за все, строки сівби.  

Проведені дослідження свідчать, що оптимальний строк сівби може 

сильно варіювати по роках. У 2014 р. максимальна урожайність відмічена за 

сівби 10 вересня, а у 2016 р. – 24 вересня (табл. 6.3). Разом з коливаннями 

строків сівби, при яких отримана найбільша урожайність, змінюються і норми 

висіву насіння. Так, у 2014 р. найкращою нормою висіву була 3,5 млн шт./га, а 

у 2016 році – 5,5 млн шт./га. Взаємозв’язок строків сівби і норм висіву цілком 

закономірний. За раннього строку сівби (10.09) найкраща норма висіву була 

мінімальною (3,5 млн шт./га). Це пояснюється тим, що такі рослини мають 

більшу кущистість і утворюють значну густоту продуктивного стеблостою. А 

за пізніх строків сівби за умови невисокої кущистості більший урожай 

отримано за найбільшої норми висіву насіння. 

Більша врожайність за раннього строку сівби у 2014 році пояснюється 

комплексом причин і, перш за все, погодними умовами. Надзвичайно сприятливі 

гідротермічні умови осені зумовили інтенсивний ріст і розвиток рослин всіх 

строків сівби і зокрема пізнього, де в цей рік спостерігалась як по пару, так і 

після ячменю ярого найбільша густота продуктивного стеблостою. Але 

максимальна урожайність по пару була сформована рослинами раннього 

строку сівби за рахунок найбільшої маси зерна з колоса. Лише добре розвинуті 

рослини при достатньому забезпеченні поживними елементами здатні 

сформувати найбільшу урожайність. Зазвичай, за сприятливих умов зимівлі 



 115 

оптимальний строк сівби, як правило, зміщується в сторону раннього. 

Таблиця 6.3 
Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву по роках досліджень, т/га 

Варіант Роки 
Серед

-нє 

Амплітуда 
коливань по 
роках  

(max – min) 

Строк 
сівби 
(А) 

Норма висіву, 
млн шт./га (В) 2014 2015 2016 2017 

Фон живлення - Р15 + N30 

10.09 
3,5 6,73 5,13 2,80 6,92 5,40 4,12 
4,5 6,61 4,95 3,09 7,10 5,44 4,01 
5,5 6,51 4,82 2,90 6,86 5,27 3,96 

17.09 
3,5 6,23 4,66 3,20 6,88 5,25 3,68 
4,5 6,37 5,07 3,99 7,22 5,66 3,23 
5,5 6,25 5,00 3,36 6,97 5,39 3,61 

24.09 
3,5 6,05 4,39 3,41 6,72 5,14 3,31 
4,5 5,91 4,77 3,68 7,17 5,38 3,49 
5,5 5,40 5,11 4,13 7,03 5,42 2,90 

НІР05             А 
                      В 

                       АВ 

0,09 
0,16 
0,27 

0,07 
0,13 
0,22 

0,10 
0,19 
0,29 

0,06 
0,11 
0,17 

- - 

У цей же рік після стерньового попередника максимальну врожайність, 

навпаки, сформували рослини пізнього строку сівби (табл. 6.4). Це 

пояснюється тим, що, як і по пару, рослини сформували найбільшу густоту 

продуктивного стеблостою за умов пізнього строку сівби, але значно менша 

кількість поживних елементів ґрунту призвела до зовсім незначних 

розбіжностей між варіантами по масі колосу. Таким чином, урожайність у 

даному випадку визначалась густотою продуктивного стеблостою.  

По роках, після парового попередника найбільш суттєві амплітуди 

коливання врожайності по рокам були відмічені за раннього строку сівби. 

Залежно від норми висіву за сівби 10 вересня вони складали 3,96-4,12 т/га, 

меншою розбіжність була за сівби 17 вересня – 3,23-3,68 т/га, і ще меншою за 

сівби 24 вересня – 2,90-3,49 т/га. Це пояснюється тим, що найбільш розвинуті 
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рослини раннього строку сівби за сприятливих умов можуть сформувати 

найвищу урожайність, а за несприятливих умов, більше за інші строки, 

знижують її. 

Таблиця 6.4 
Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву по роках досліджень, т/га 

Варіант Роки 
Серед-
нє 

Амплітуда 
коливань по 
роках  

(max – min) 

Строк 
сівби 
(А) 

Норма 
висіву, млн 
шт./га (В) 

2014 2015 2016 2017 

Фон живлення - N15Р15K15 + N30 

03.09 
4,5 4,12 2,35 1,78 4,09 3,09 2,34 
5,5 4,20 2,15 1,70 4,24 3,07 2,54 
6,5 4,79 2,78 1,62 4,29 3,37 3,17 

10.09 
4,5 4,19 4,03 1,89 4,88 3,75 2,99 
5,5 4,36 4,27 1,74 5,01 3,85 3,27 
6,5 5,24 4,47 1,67 5,25 4,16 3,58 

17.09 
4,5 4,27 2,37 1,92 4,75 3,33 2,83 
5,5 4,38 2,37 2,04 4,82 3,40 2,78 
6,5 5,23 2,53 1,71 4,94 3,60 3,52 

НІР05              А 
                      В 

                       АВ 

0,05 
0,11 
0,19 

0,06 
0,10 
0,16 

0,12 
0,22 
0,34 

0,09 
0,14 
0,19 

- - 

Амплітуда коливань врожайності по роках у варіантах після 

стерньового попередника мають майже такі ж залежності, як і по пару, але при 

значно нижчій урожайності. Урожайність в окремі роки після ячменю ярого 

може вирізнятися в два, або навіть в три рази. Надзвичайно низька урожайність 

пшениці твердої озимої в окремі роки по непаровому попереднику може 

зробити її вирощування економічно недоцільним. З рисунку 6.1 видно, 

наскільки сильною є залежність урожайності пшениці твердої озимої від 

агрофону. 
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6.2. Вплив біологічно-активних препаратів на урожайність та якість 

зерна пшениці твердої озимої 

Останнім часом виробничники намагаються за рахунок препаратів з 

біологічною активністю підвищити продуктивність і одночасно знизити 

витрати при вирощуванні сільськогосподарських культур [186, 220, 221], але у 

дслідженнях вчених часто відокремлюються вивчення препаратів від 

застосування основних удобрень, а отже, дослідження препаратів не може бути 

вивчено всебічно через відсутність агрофону різних рівнів [222, 223, 224]. В 

своїх дослідженнях ми однією з задач ставили перед собою вияснити 

можливості використання біологічно-активних препаратів різного спрямування 

на посівах пшениці твердої озимої. Нами були створені чотири різні рівні 

агрофону, що склали основу для подальшого вивчення елементів вирощування 

пшениці твердої озимої та розробки відповідних рекомендацій щодо 

застосування рістрегулюючих препаратів. 

Дослідженнями встановлено, що, в середньому за чотири роки, по пару 

на низькому фоні живлення найбільші прибавки урожайності отримані в 

результаті використання препаратів АКМ (осінь) – 1,45 т/га або 36,9 % і Марс 

ELBi (весна) – 1,34 т/га або 33,5 % (табл. 6.5, додаток БН). Позитивні 

результати також отримані при застосуванні препаратів АКМ (весна), 

прибавка склала – 1,16 т/га або 29,1 %, Хлормекват-хлорид 750 (весна) – 0,71 

т/га або 17,9 %, Біогумус + Айдар – 0,71 т/га або 17,7 %. 

На відміну від низького фону живлення (Р15 + N30), на високому фоні 

(N30P60K40 + N30) препарати виявили значно меншу активність, а деякі навіть 

призвели до зниження урожайності порівняно з контролем. Стабільно 

позитивний вплив на зернову продуктивність незалежно від фону живлення 

мали препарати: Біогумус + Айдар, який забезпечив прибавку на низькому фоні 

0,71 т/га або 17,7 %, а на високому 0,89 т/га або 19,1 %; Хлормекват-хлорид 

750 (весна) забезпечив приріст 0,71 і 0,67 т/га або 17,9 і 14,2 %, відповідно; 

Вимпел дав приріст 0,61 і 0,49 т/га або 15,2 і 10,4 %, відповідно, і АКМ (весна) 

– 1,16 і 0,23 т/га або 29,1 і 5,0 %, відповідно. Негативно проявив себе на обох 
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фонах живлення по пару в середньому за чотири роки препарат Антистрес при 

використанні його восени. 

Таблиця 6.5 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від фону 

мінерального живлення та біологічно-активних препаратів (2014-2017 

рр.), т/га 

Препарат 
(фактор В) 

Фон живлення –  
Р15 + N30 (фактор А) 

Фон живлення –  
N30P60K40 + N30 (фактор А) 

врожай-
ність, 
т/га 

прибавка врожай-
ність, 
т/га 

прибавка 

т/га % т/га % 

Контроль 3,99 - - 4,69 - - 
Біогумус + Айдар* 4,70 0,71 17,7 5,58 0,89 19,1 
Реаком-СР-зерно* 4,62 0,63 15,8 4,58 - 0,11 - 2,4 
Антистрес * 3,61 - 0,38 - 9,4 4,08 - 0,61 - 12,9 
Марс ELBi* 4,12 0,13 3,2 4,45 - 0,24 -5,2 
АКМ* 5,44 1,45 36,3 3,77 - 0,92 - 19,6 
Вимпел* 4,60 0,61 15,2 5,18 0,49 10,4 
Хлормекват-хлорид 750* 4,65 0,66 16,5 4,53 -0,16 - 3,4 
Хлормекват-хлорид 750** 4,70 0,71 17,9 5,36 0,67 14,2 
Антистрес** 4,63 0,64 16,1 3,73 -0,96 - 20,5 
Марс ELBi** 5,33 1,34 33,5 4,74 0,05 1,0 
АКМ** 5,15 1,16 29,1 4,92 0,23 5,0 

НІР05 

2014 р.: А – 0,08; В – 0,19; АВ – 0,27; 
2015 р.: А – 0,04; В – 0,10; АВ – 0,14; 
2016 р.: А – 0,06; В – 0,16; АВ – 0,22; 
2017 р.: А – 0,08; В – 0,20; АВ – 0,29; 

Примітка: * - застосування препарату відбувалось восени 
          ** - застосування препарату відбувалось навесні 

Таким чином, підводячи підсумки дії препаратів у варіантах після 

попередника чистий пар, слід зауважити, що по кращому попереднику за умови 

достатнього забезпечення елементами живлення ефективність більшості 

препаратів була або відсутня, або вкрай низька. 

Аналогічний дослід, але проведений по значно гіршому попереднику – 

ячменю ярому, показав, що пшениця тверда озима малочутлива до більшості 

препаратів, які були використані (табл. 6.6, додаток БП). Порівнюючи реакцію 
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пшениці на ці два попередника відслідковується аналогія з позакореневим 

підживленням азотними добривами. Немає сенсу підживлювати рослини, вміст 

азоту в яких за даними експрес-діагностики високий, бо зерно і так буде мати 

великий вміст білка. В той же час, економічно недоцільно підживлювати 

пшеницю з дуже низьким вмістом азоту, тому що важко збільшити вміст білка 

до високого класу. З економічної точки зору, раціонально підживлювати 

пшеницю лише при середньому вмісті азоту в рослинах. Так само і досліджувані 

нами препарати переважною більшістю виявляють позитивний ефект лише за 

умови середнього забезпечення елементами живлення. 

Таблиця 6.6 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від фону мінерального живлення та біологічно-активних препаратів  

(2014-2017 рр.), т/га 

Препарати 
(фактор В) 

Фон живлення – 
N15P15K15 + N30 (фактор А) 

Фон живлення – N60P60K40 
+ N30 (фактор А) 

врожай-
ність, 
т/га 

прибавка врожай-
ність, 
т/га 

прибавка 

т/га % т/га % 

Контроль 1,85 - - 2,33 - - 
Біогумус + Айдар* 1,88 0,03 1,7 2,03 - 0.30 - 12,7 
Реаком-СР-зерно* 1,65 - 0,20 - 11,0 2,55 0,22 9,6 
Антистрес* 1,99 0,14 7,8 2,72 0,39 16,7 
Марс ELBi* 1,71 - 0,14 - 7,6 1,91 - 0,42 - 18,0 
АКМ* 1,91 0,06 3,2 2,39 0,06 2,5 
Вимпел* 2,22 0,37 20,3 2,55 0,22 9,4 

Хлормекват-хлорид 
750* 1,96 0,11 5,7 2,11 - 0,22 - 9,4 

Хлормекват-хлорид 
750** 1,79 - 0,06 - 3,1 2,30 - 0,03 - 1,3 

Антистрес** 2,12 0,27 14,5 2,46 0,13 5,8 
Марс ELBi** 2,65 0,80 43,3 2,51 0,18 7,6 
АКМ** 2,11 0,26 14,2 2,62 0,29 12,5 

НІР05 

2014 р.: А – 0,04; В – 0,10; АВ – 0,16; 
2015 р.: А – 0,03; В – 0,07; АВ – 0,10; 
2016 р.: А – 0,06; В – 0,14; АВ – 0,20; 
2017 р.: А – 0,04; В – 0,09; АВ – 0,12; 

Примітка: * - застосування препарату відбувалось восени 
          ** - застосування препарату відбувалось навесні 
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Виключення може складати препарат АКМ за використання його 

навесні. Він підвищував урожайність пшениці твердої озимої порівняно з 

контролем після стерньового попередника на низькому фоні живлення на 0,26 

т/га (або 14,2 %), а на високому – на 0,29 т/га (або 12,5 %). 

В найгірших умовах – після ячменю ярого за невисокої дози 

мінерального живлення, препарат Марс ELBi при використанні навесні 

забезпечив найбільше підвищення зернової продуктивності. У середньому за 

чотири роки прибавка склала 0,8 т/га (тобто 43,3 %), але при використанні його 

на високому фоні після стерньового попередника ефект майже відсутній. За 

цих же умов Вимпел забезпечив підвищення врожайності на 20,3% у – на 0,37 

т/га порівняно з контролем. 

Підвищення урожайності відбулося також при використанні препарату 

Антистрес. На низькому фоні мінерального живлення після ячменю ярого 

ефект було отримано при застосуванні його весною (приріст склав 0,27 т/га, 

або 14,5 %), а на високому фоні більша прибавка отримана при використанні 

його восени (0,39 т/га, або 16,7 %). 

Всі інші досліджувані препарати після стерньового попередника не 

виявили позитивної дії, і навіть призводили до зниження урожайності. 

Застосування препарату Хлормекват-хлорид 750, який значно підвищував 

урожайність по пару, після стерньового попередника не виявив позитивної дії. 

Залежно від агрофону, тобто від попередника і рівня мінерального 

живлення (в нашому випадку чотири варіанти) рістрегулюючі препарати 

впливали на рослини пшениці твердої озимої по-різному. Для того, щоб 

систематизувати вплив препаратів простежимо їх дію залежно від 

забезпеченості поживними речовинами в наростаючій послідовності: 1) 

стерньовий попередник, низький рівень живлення; 2) стерньовий попередник, 

високий рівень живлення; 3) паровий попередник, низький рівень живлення; 4) 

паровий попередник, високий рівень живлення. 

Розглянемо дію препаратів залежно від того, яким способом і в які 

строки проводилось їх застосування на посівах. На рисунку 6.2 показано 
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коливання врожайності пшениці твердої озимої залежно від застосування 

препарату Біогумус розкиданням його перед посівом та подальшою обробкою 

рослин восени препаратом Айдар, обробка насіння та рослин по вегетації 

восени препаратом Реаком-СР-зерно, та препаратом Вимпел восени. 

 
Рис. 6.2 Врожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування 

препаратів, які вносились в грунт (Біогумус), якими оброблялось насіння 

(Реаком-СР-зерно) та вегетуючі рослини восени (Айдар і Вимпел)  

(2014-2017 рр.), т/га 

Препарат Біогумус + Айдар підвищував врожайність пшениці твердої 

озимої лише по паровому попереднику при обох рівнях мінерального живлення, 

в той же час як після стерньового попередника показники врожайності 

знаходяться на тому ж рівні або навіть нижче ніж показники врожайності 

контрольної ділянки. 

При застосуванні  Реаком-СР-зерно підвищується врожайність за умов 

низькоого рівня мінерального живлення по пару, та збільшеної кількості 

мінеральних добрив після стерньового попередника, тобто при середньому 

забезпеченні поживними елементами. 

Препарат Вимпел на всіх рівнях агрофону підвищував урожайність 

пшениці твердої озимої порівняно з контролем. 

Тепер розглянемо врожайність пшениці твердої озимої залежно від 

препаратів, обробіток якими проводився по вегетуючих рослинах восени (рис. 
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6.3). Найбільша ефективність застосування препаратів відмічена при 

вирощуванні пшениці по пару, особливо на низькому фоні мінерального 

живлення. Ймовірно, це пояснюється більш сприятливим фітосанітарним 

станом попередника, коли активність патогенів незначна, а поживний режим не 

надто високий. 

 
Рис. 6.3 Врожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування 

препаратів, обробка якими проводилась восени по вегетуючих рослинах, 

(2014-2017 рр.), т/га 

За обробки препаратами АКМ та Хлормекват-хлорид 750 

підвищувалась врожайність лише за умов невисокого рівня мінерального 

живлення по пару. Застосування Марс ELBi при обробці посівів восени не дало 

позитивного ефекту. Препарат Антистрес при застосуванні його восени 

підвищував врожайність зерна лише на посівах після стерньового попередника, 

та знижував при застосуванні на ділянках, розміщених по чистому пару (рис. 

6.4). 

Застосування Хлормекват-хлорид 750 забезпечило підвищення 

врожайності на посівах лише по пару, особливо за умов високого рівня 

мінерального живлення. При його застосуванні після стерньового попередника 

врожайність була однаковою з контролем. 
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Рис. 6.4 Врожайність зерна пшениці твердої озимої залежно від застосування 

препаратів, обробку якими проводили по вегетуючим рослинам навесні (2014-

2017 рр.), т/га 

Препарат Антистрес стабільно підвищував врожайність за низького 

забезпечення мінеральними добривами після стерньового попередника, але по 

пару, за умов підвищеного рівня мінерального живлення, врожайність зерна 

пшениці різко знижувалася. 

Обробка препаратом Марс ELBi навесні забезпечила підвищення 

врожайності лише за низького рівня мінерального живлення, як після 

стерньового, так і після парового попередника. 

АКМ при весняній обробці стабільно підвищував врожайність на всіх 

варіантах агрофону, але найкраще при низькому рівні мінерального живлення 

після стерньового попередника. 

При вивченні ефективності дії різних препаратів на урожайність 

пшениці твердої озимої спостерігались значні коливання її залежно від 

гідротермічних умов року, попередника і рівня мінерального живлення. Ця 

нестабільність, на нашу думку, пояснюється перш за все вмістом цілого 

комплексу речовин різного спрямування і відмінністю погодних умов. Це 

значно ускладнює аналіз впливу препаратів на продуктивність рослин.  
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Намагаючи вибрати зі значної кількості препаратів найбільш 

універсальний, що міг би виявляти свою позитивну дію незалежно від умов 

використання, ми підрахували частоту позитивного впливу на урожайність 

зерна пшениці твердої. Виявилося, що найбільш часто, тобто в одинадцяти 

випадках з шістнадцяти, препарат Марс ELBi суттєво підвищував урожайність 

рослин (додатки БН, БП).  

Окрім врожайності, для твердих сортів важливою характеристикою є 

якість зерна, адже впровадження твердих сортів обумовлено необхідністю 

отримання стабільно високого вмісту білка в зерні пшениці, без зменшення 

рівня врожайності [225, 226]. 

Відповідно до технічних умов згідно з ДСТУ 3768-2019 вміст білка в 

зерні пшениці твердої першого класу повинен бути не менше 14 % [12]. За 

даними лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур ДУ 

Інститут зернових культур НААН України, якість зерна по роках сильно 

різнилась. У найменш урожайний 2016 рік вміст білка в зерні у більшості 

варіантів був найвищим (табл. 6.7). 

Крім того, в посушливий 2016 р. додаткове внесення мінеральних 

добрив сприяло підвищенню вмісту білка в зерні, а у відносно сприятливому 

2014 р. внесення вищих доз мінеральних добрив не призвело до збільшення 

вмісту білка. Вміст білка у відсотках не збільшився через так званий «ефект 

розбавлення», коли збільшення маси зерна відбувається переважно не за 

рахунок білкової частини – зародку, а за рахунок вуглеводної частини зернівки 

– ендосперму [227, 228, 229]. 

Серед препаратів, що досліджувалися, в посушливому 2016 р., 

незалежно від рівня мінерального живлення, добре себе проявили Антистрес, 

АКМ, Біогумус + Айдар, Хлормекват-хлорид 750. 

У відносно сприятливому 2014 р. за вмістом білка до першого класу 

зерна можна було віднести, крім контролю, варіанти на низькому фоні 

Біогумус + Айдар і Реаком-СР-зерно, а на високому – Марс ELBi. Всі інші 
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препарати не сприяли покращенню якості зерна, їх клас за рівнем білка 

відповідав третьому і навіть четвертому. 

Таблиця 6.7 

Якість зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від препаратів і 

фону мінерального живлення 

Варіант 
Показник 

вміст білка, % натура зерна, 
г/л 

маса 1000 
зерен, г 

препарат час 
обробки 

роки 
2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Рівень мінерального живлення – Р15 + N30 
Контроль 

ос
ін
ь 

14,39 14,13 759 726 49,60 42,60 
Біогумус + Айдар 14,18 15,00 756 714 46,30 42,85 
Реаком-СР-зерно 14,18 13,48 752 712 44,80 42,33 
Антистрес 12,92 15,10 749 721 47,50 40,82 
Марс ELBi 12,25 13,88 750 712 49,90 41,38 
АКМ 11,94 15,72 749 718 47,90 41,49 
Вимпел 13,58 14,59 752 703 50,10 39,46 

Хлормекват-хлорид 
750 11,34 15,20 753 712 48,50 37,81 

Хлормекват-хлорид 
750  

ве
сн
а  

12,66 14,41 752 705 47,30 38,00 

Антистрес  12,17 14,88 755 701 48,40 38,55 
Марс ELBi  11,43 14,58 744 716 49,50 40,49 
АКМ  11,98 14,76 749 712 49,90 39,03 

Рівень мінерального живлення – N30P60K40 + N30 
Контроль 

ос
ін
ь 

14,12 14,68 747 707 44,00 41,73 
Біогумус + Айдар 13,52 15,48 747 703 47,10 39,31 
Реаком-СР-зерно 12,54 15,43 747 708 45,90 39,84 
Антистрес 13,36 15,29 742 713 16,80 40,61 
Марс ELBi 14,13 14,30 749 715 50,00 42,99 
АКМ 12,78 14,77 747 710 49,10 40,71 
Вимпел 12,30 15,19 747 706 47,90 39,73 

Хлормекват-хлорид 
750 12,00 14,78 747 694 48,60 36,35 

Хлормекват-хлорид 
750  

ве
сн
а  

11,48 14,23 741 711 48,30 38,12 

Антистрес  11,24 15,25 740 708 46,80 38,61 
Марс ELBi  11,48 14,58 741 710 48,80 39,65 
АКМ  11,73 15,53 744 686 46,90 36,52 
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Натура зерна, як у сприятливий, так і несприятливий роки, залежно від 

застосування всіх препаратів, які вивчались, не перевищувала контроль і у 2014 

році цей показник трохи не досягав рівня першого класу. 

Маса тисячі зерен була більшою у відносно сприятливий 2014 рік 

порівняно з посушливим 2016 роком. Цей показник на низькому фоні і на 

високому, в сприятливий і несприятливий роки стабільно підвищувався лише 

при використанні препарату Марс ELBi. Дещо підвищилась маса тисячі зернин 

у 2014 році на низькому фоні мінерального живлення також при використанні 

препаратів Вимпел та АКМ. 

Висновки до розділу 6. 

1. Найвища урожайність зерна пшениці твердої озимої отримана по 

пару, як на низькому, так і на високому фонах мінерального живлення і в 

середньому за чотири роки за сівби 17 вересня з нормою висіву 4,5 млн шт./га 

складала – 5,66 і 6,21 т/га, відповідно. 

2. Найбільшу урожайність зерна після ячменю ярого як на низькому 

фоні мінерального живлення, так і на високому рослини пшениці твердої озимої 

формували за сівби 10 вересня і нормі висіву насіння 6,5 млн шт./га – 4,16 і 4,48 

т/га, відповідно. 

3. Пшениця тверда озима після стерньового попередника при зміщенні 

строків сівби краще реагує на більш пізні строки ніж на ранні. По пару навпаки 

– менше зниження продуктивності відбувається при зміщенні строків сівби в 

бік ранніх. 

4. Строки сівби, норми висіву та рівень мінерального живлення суттєво 

взаємопов’язані між собою. Так, зміщення строків сівби в бік пізніх вимагає 

для збереження відносно високої урожайності збільшення норми висіву 

насіння. І навпаки, за ранніх строків сівби норма висіву насіння повинна бути 

зменшеною. 

5. Збільшення норми внесення мінеральних добрив сприяє суттєвому 

збільшенню урожайності зерна пшениці. Найбільша прибавка від застосування 
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добрив отримана від найменш розвинутих, молодих рослини пізнього строку 

сівби. 

6. Урожайність зерна пшениці твердої озимої після стерньового 

попередника була в середньому на 27,9 % нижчою ніж по пару, до того ж зі 

значними коливаннями по роках. 

7. По пару за умови достатнього забезпечення елементами живлення 

ефективність більшості досліджуваних препаратів або відсутня, або вкрай 

низька. Хлормекват-хлорид 750 виявляв позитивний ефект лише за умови 

високого агрофону. 

8. Препарат Антистрес стабільно підвищував врожайність в мало 

сприятливих умовах для росту рослин – при низькому забезпеченні 

мінеральними добривами, після стерньового попередника, але по пару виявився 

не ефективним. 

9. Препарат АКМ при весняній обробці стабільно підвищував 

врожайність на всіх варіантах агрофону, але найкраще за умов низького рівня 

мінерального живлення. 

10. Серед препаратів, що вивчались найбільшу стабільність в суттєвому 

підвищенні зерновой продуктивності пшениці твердої озимої виявив препарат 

Марс ELBi при внесені навесні після відновлення весняної вегетації (при 

седньодобовій температурі + 10 оС) нормою витрат 750 мл/га.  

11. Якість зерна по роках сильно різнилась, в найменш урожайний, 

посушливий 2016 рік вміст білка в зерні був найвищим. Серед препаратів, що 

досліджувалися, в посушливому році незалежно від рівня мінерального 

живлення більше за інших сприяли підвищенню вмісту білка препарати 

Антистрес, АКМ, Біогумус + Айдар, Хлормекват-хлорид 750. А у відносно 

сприятливому за вологозабезпеченням 2014 році за вмістом білка до першого 

класу можна було віднести зерно з рослин які були оброблені препаратами: на 

низькому фоні мінерального живлення – Біогумус + Айдар і Реаком-СР-зерно, 

а на високому – Марс ELBi. 

 



 128 

Публікації за розділом 6: 

1. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив строків сівби на урожайність 

пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Таврійський науковий 

вісник: Науковий журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 

98. С. 146-152 (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, статистична 

обробка даних, написання статті). 

2. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив строків застосування препаратів 

на урожайність пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Таврійський 

науковий вісник : Науковий журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2018. Вип. 103. С. 155-160 (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, 

статистична обробка даних, написання статті). 

3. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив норм висіву на урожайність 

пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Вісник ХНАУ Серія 

«Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 

Харків : ХНАУ, 2018. Вип. 1. С. 45-55 (особистий внесок 80 % – проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

4. Melnyk T. V., Yarchuk I. I., Masliiov S. V. Efficiency of cultivation of 

hard winter wheat of «Continent» variety in conditions of the northern Steppe of 

Ukraine. The scientific journal Grain Crops. Sity of Dnipro, 2019. T. 3. № 1. P. 45-

51. (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, статистична обробка 

даних, написання статті). 

5. Мельник Т. В. Влияние рострегулирующих препаратов на 

урожайность пшеницы твердой озимой в условиях северной степи Украины. 

Научно-практический журнал Земледелие и Защита растений. Минск, 2019. 

№ 4 (125). С. 8-12. 

  



 129 

РОЗДІЛ 7 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ 

ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

 

Одним з важливих економічних завдань є підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Кожен агротехнічний захід, який 

пропонується до впровадження у виробництво повинен бути обрахованим і 

відповідати економічній доцільності.  

Розрахунки економічної ефективності проводили з використанням 

методичних рекомендацій ДУ Інститут зернових культур НААН України, 

Інституту аграрної економіки та Дніпровського державного аграрно-

економічного університету [230, 231, 232]. 

При розрахунках використовували такі показники: урожайність (т/га), 

виробничі витрати на 1 га і 1 т продукції (грн.), вартість валової продукції з 

гектара (грн.), чистий прибуток з одного гектара (грн.), рівень рентабельності 

(%), окупність виробничих витрат валовою продукцією (грн.), збільшення 

чистого прибутку залежно від технологічного заходу порівняно зі стандартом 

(грн.). 

Для визначення вартості продукції з гектара користувалися 

середньобіржевими цінами на зерно пшениці твердої першого класу [150]. 

Виробничі витрати в базовому варіанті розраховували за фактичними 

даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області з 

урахуванням вартості насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних 

матеріалів, амортизації основних засобів, ремонтних матеріалів, 

електроенергії, оплати праці та інших витрат. Розрахунки по варіантах досліду 

проводили вираховуючи додаткові витрати. При цьому, брали до уваги не 

тільки вартість ресурсів, що додатково були використані, такі як мінеральні 

добрива, насіння, а й додаткові витрати, які були пов’язані з їх застосуванням, 
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а також витрати які пов’язані зі збиранням, транспортуванням та доробкою 

додаткової продукції, і накладні витрати. 

Окупність виробничих витрат визначали діленням вартості валової 

продукції на суму виробничих витрат. 

Ще один важливий показник – рівень рентабельності виробництва (у %) 

розраховували як відношення чистого доходу до загальних виробничих витрат 

і множенням на сто. 

Економічні розрахунки даного розділу проведені на основі показників 

таблиць урожайних даних. 

 

7.1. Економічна ефективність вирощування пшениці твердої озимої 

залежно від строків сівби та норм висіву насіння 

Розрахунки економічної ефективності вирощування пшениці твердої 

озимої по пару залежно від строків сівби і норм висіву в середньому за чотири 

роки показали, що в умовах недостатнього зволоження північного Степу 

кращим строком сівби є 17 вересня з нормою висіву 4,5 млн шт. схожого 

насіння на гектар.  

Основним чинником який визначає показники економічної 

ефективності при вивченні строків сівби є урожайність (табл. 7.1). За сівби 17 

вересня по пару на фоні Р15 + N30 з нормою висіву 4,5 млн шт./га отримані 

найнижчі показники: собівартість 1 т зерна (2053 грн.) та найвищий рівень 

рентабельності (143,6 %). Аналогічні результати одержані і на підвищеному 

фоні N30P60K40 + N30, хоча кращі показники рівня рентабельності і окупності 

виробничих витрат змістилися трохи в сторону меншої норми висіву (3,5 млн 

шт./га). 

Високі ціни на мінеральні добрива і низькі ціни на зерно призводять до 

зниження економічної ефективності використання мінеральних добрив, тобто 

витрати на удобрення за таких умов мають низьку окупність виробничих 

витрат. 
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Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування пшениці твердої озимої залежно 

від строків сівби та норм висіву після попередника чистий пар 

Показники 

Строки сівби 
10.09 17.09 24.09 

норми висіву насіння, млн шт./га 
3,5 4,5 5,5 3,5 4,5 5,5 3,5 4,5 5,5 

Фон мінерального живлення – Р15 + N30  
Урожайність 
зерна, т/га 5,40 5,44 5,27 5,25 5,66 5,39 5,14 5,38 5,42 

Виробничі 
витрати на 1 га, 

грн. 
11088 11535 11899 11027 11626 11947 10986 11512 11957 

Собівартість 1 
т зерна, грн. 2055 2121 2256 2102 2053 2215 2136 2139 2207 

Чистий дохід, 
грн. 15893 15659 14472 15199 16694 15025 14734 15397 15136 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн. 

2,43 2,36 2,22 2,38 2,44 2,26 2,34 2,34 2,27 

Рівень 
рентабельності, 

% 
143,3 135,8 121,6 137,8 143,6 125,8 134,1 133,7 126,6 

Фон мінерального живлення – N30P60K40 + N30 
Урожайність 
зерна, т/га 5,95 5,86 5,57 6,05 6,21 6,10 5,27 5,64 5,47 

Виробничі 
витрати на 1 га, 

грн. 
14243 14636 14952 14283 14779 15165 13967 14549 14911 

Собівартість 1 
т зерна, грн. 2394 2498 2682 2361 2378 2484 2653 2578 2725 

Чистий дохід, 
грн. 15506 14659 12922 15969 16290 15357 12359 13666 12452 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн. 

2,09 2,00 1,86 2,12 2,10 2,01 1,88 1,94 1,84 

Рівень 
рентабельності, 

% 
108,9 100,2 86,4 111,8 110,2 101,3 88,5 93,9 83,5 

Така ж закономірність спостерігається і при вирощуванні пшениці 

твердої озимої після ячменю ярого. Після стерньового попередника, у зв’язку з 

низькою урожайністю і високими цінами на мінеральні добрива, кращі 

показники економічної ефективності були при застосуванні меншої кількості 

мінеральних добрив (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2 

Економічна ефективність вирощування пшениці твердої озимої залежно 

від строків сівби та норм висіву після попередника ячмінь ярий 

Показники 

Строки сівби 
10.09 17.09 24.09 

норми висіву, млн шт./га 
4,5 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 
Фон мінерального живлення – N15Р15К15 + N30  

Урожайність зерна, 
т/га 3,09 3,07 3,37 3,75 3,85 4,16 3,33 3,40 3,60 

Виробничі витрати 
на 1 га, грн. 11139 11564 12114 11406 11876 12430 11236 11696 12208 

Собівартість 1 т 
зерна, грн. 3611 3764 3593 3042 3087 2990 3378 3439 3388 

Чистий дохід, грн. 4286 3796 4742 7341 7362 8353 5397 5308 5809 
Окупність 

виробничих витрат, 
грн. 

1,38 1,33 1,39 1,64 1,62 1,67 1,48 1,45 1,48 

Рівень 
рентабельності, % 38,5 32,8 39,1 64,4 62,0 67,2 48,0 45,4 47,6 

Фон мінерального живлення – N60P60K40 + N30 
Урожайність зерна, 

т/га 3,41 3,56 3,81 4,04 4,24 4,48 3,81 4,10 4,27 

Виробничі витрати 
на 1 га, грн. 14297 14784 15316 14549 15058 15585 14455 15002 15501 

Собівартість 1 т 
зерна, грн. 4188 4157 4022 3601 3554 3481 3797 3661 3632 

Чистий дохід, грн. 2773 2998 3724 5650 6124 6798 4580 5486 5837 
Окупність 

виробничих витрат, 
грн. 

1,19 1,20 1,24 1,39 1,41 1,44 1,32 1,37 1,38 

Рівень 
рентабельності, % 19,4 20,3 24,3 38,8 40,7 43,6 31,7 36,6 37,7 

Економічні показники вирощування пшениці твердої озимої після 

попередника ячменю ярого, свідчать про низьку ефективність використання 

стерньового попередника. Порівнюючи кращі показники при вирощуванні 

пшениці по пару і після стерньового попередника видно, що вони після 

стерньового попередника, як і урожай, були в півтора-два рази меншими. 

Низька урожайність пшениці твердої озимої після ячменю ярого зумовила 

невисокі економічні показники. Так, в найкращому варіанті (сівба 10 вересня з 
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нормою висіву 6,5 млн шт./га) отримано найвищу рентабельність 67,2%, а 

окупність виробничих витрат склала всього 1,67 грн. 

Таким чином, вирощування пшениці твердої озимої по непарових 

попередниках може бути економічно доцільним лише в роки зі сприятливими 

погодними умовами, коли витрати на вирощування можуть компенсуватися 

високою вартістю зерна отриманого врожаю.  

 

7.2. Вплив біологічно-активних препаратів на економічну 

ефективність вирощування пшениці твердої озимої 

Останнім часом все частіше на посівах сільськогосподарських культур 

використовуються препарати різного спрямування. Тому, виникає потреба 

оцінити не тільки приріст урожаю пшениці твердої озимої від препарату, а й 

економічну ефективність його використання на різних попередниках та рівнях 

мінерального живлення. 

При розрахунку додаткових витрат на застосування препаратів до 

вартості розрахункової норми препарату додавали вартість його застосування. 

Два з досліджуваних препаратів потребували обробки насіння перед сівбою – 

Айдар та Реаком-СР-зерно. Препарат  Біогумус потрібно було вносити перед 

сівбою розкидачем, інші ж препарати вносили шляхом обприскування по 

вегетації. 

Серед препаратів, що вивчалися, найдорожчим виявилося застосування 

препарату Біогумус + Айдар (табл. 7.3), адже рекомендована норма внесення 

даного препарату була 8 т/га. Ціна Біогумусу 5200 грн./т. До того ж, треба 

враховувати і витрати на обробку насіння. Все це робить використання його 

найдорожчим з досліджуваних препаратів, тому і рівень рентабельності від його 

застосування був від’ємним і змінювався в межах від -50,2 до -81,6 %, залежно 

від рівня мінерального живлення та попередника. 

Рівень рентабельності при вирощуванні пшениці твердої озимої по пару 

був вищим за використання невисоких доз мінеральних добрив, що пов’язано з 

тим, що витрати на добрива не компенсують вартість додаткової продукції. Так, 
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рівень рентабельності при використанні по пару навесні препарату АКМ на 

низькому фоні мінерального живлення (Р15 + N30) склав 161,3 %, а на високому 

(N30P60K40 + N30) всього 39,0 % (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 

Економічна ефективність вирощування пшениці твердої озимої залежно 

від застосованих препаратів після попередника чистий пар 

Препарат 

Чистий  
дохід, грн 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн.. 

Рентабель-
ність, % 

Чистий  
дохід, грн.. 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн. 

Рентабель-
ність, % 

Рівень мінерального живлення – 
Р15 + N30 

Рівень мінерального живлення – 
N30Р60K40 + N30 

Контроль 9650 1,94 93,7 9992 1,74 74,2 
Біогумус + Айдар -29350 0,44 -55,5 -28108 0,50 -50,2 
Реаком-СР-зерно 12536 2,19 118,7 9178 1,67 66,9 
Антистресс 7432 1,70 70,0 6624 1,48 48,1 
Марс ELBi 10174 1,98 97,6 8666 1,64 63,8 
АКМ 16792 2,61 161,3 5284 1,39 39,0 
Вимпел 12374 2,16 116,5 12116 1,88 87,9 
Хлормекват-
хлорид 750 12646 2,19 119,3 8887 1,65 64,6 

Хлормекват-
хлорид 750 весна 12896 2,22 121,6 13037 1,95 94,7 

Антистрес весна 12532 2,18 118,0 4874 1,35 35,4 
Марс ELBi весна 16224 2,56 155,6 10116 1,74 74,5 
АКМ весна 15342 2,47 147,4 11034 1,81 81,3 

 

Стабільно високі показники економічної ефективності вирощування 

пшениці твердої озимої по пару на різних фонах мінерального живлення дає 

застосування Хлормекват-хлорид 750. При його застосуванні навесні на 

високому фоні мінерального  живлення  рівень рентабельності склав 94,7 %, а 

на низькому – 121,6 %. Відповідно і окупність виробничих витрат була теж 

високою – 1,95 і 2,22 грн. При цьому чистий прибуток склав 13037 і 12896 грн., 

відповідно. При одноразовому використанні Хлормекват-хлорид 750 більш 

ефективною була весняна обробка порівняно з осінньою. Так, по пару на фоні 
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N30P60K40 + N30 при осінній обробці посівів рівень рентабельності склав 64,6 %, 

а при весняній – 94,7 %. 

Крім препарату Хлормекват-хлорид 750 по попереднику чистий пар 

підвищення економічних показників отримано і від таких препаратів як АКМ, 

Марс ELBi і Вимпел. Всі інші препарати поступалися як по рівню 

рентабельності. 

Після стерньового попередника рентабельність вирощування була 

значно меншою (7.4). Таким чином, за відносно невисокого рівня мінерального 

удобрення (N15P15K15 + N30) застосування препарату Вимпел восени забезпечило 

26,0 % рентабельності, а по пару на фоні внесення P15 + N30 – 116,5 % (див. табл. 

7.3). 

Таблиця 7.4 
Економічна ефективність вирощування пшениці твердої озимої залежно 

від застосованих препаратів після стерньового попередника 

Препарат 

Чистий  
дохід,  
грн. 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн. 

Рентабель-
ність, % 

Чистий  
дохід,  
грн. 

Окупність 
виробничих 
витрат, грн. 

Рентабель-
ність, % 

рівень мінерального живлення - 
N15Р15K15 + N30 

рівень мінерального живлення - 
N60Р60K40 + N30 

Контроль 763 1,09 9,0 9 1,00 0,1 
Біогумус + 
Айдар -41637 0,18 -81,6 -44041 0,19 -81,3 

Реаком-СР-зерно -500 0,94 -5,7 845 1,07 7,1 
Антистресс 1145 1,13 13,0 1641 1,14 13,7 
Марс ELBi -63 0,99 -0,7 -2217 0,81 -18,8 
АКМ 955 1,11 11,1 201 1,02 1,7 
Вимпел 2288 1,26 26,0 783 1,07 6,5 
Хлормекват-
хлорид 750 1009 1,11 11,5 -1395 0,88 -11,7 

Хлормекват-
хлорид 750 весна 159 1,02 1,8 -445 0,96 -3,7 

Антистрес весна 1795 1,20 20,4 341 1,03 2,9 
Марс ELBi весна 4637 1,54 53,9 783 1,07 6,7 

АКМ весна 1955 1,23 22,8 1351 1,11 11,5 
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Застосування вищої дози мінеральних добрив по стерньовому 

попереднику не покращило, а навіть погіршило всі економічні показники. В 

таких умовах трохи краще за інші варіанти виглядало використання препаратів 

АКМ і Антистрес (11,5 та 13,7 % відповідно)>. 

Висновки до розділу 7. 

1. За вирощування пшениці твердої озимої по пару найкращі 

економічні показники отримані за сівби 17 вересня нормою 4,5 млн шт. схожих 

насінин на га (рівень рентабельності склав 143,6 %). При підвищенні рівня 

мінерального живлення найкращі показники економічної ефективності були 

отримані при зміщенні норми висіву в бік меншої – 3,5 млн шт./га (111,8). 

2. Використання як попередника ячменю ярого призводить до 

значного зниження економічної ефективності порівняно з паром. Кращі 

показники економічної ефективності після стерньового попередника як при 

низькому так і високому рівнях мінерального живлення були отримані за сівби 

10 вересня з нормою висіву 6,5 млн шт. схожого насіння на га - отримано 

найвищу рентабельність 67,2%, а окупність виробничих витрат склала всього 

1,67 грн.  

3. Серед препаратів, що вивчалися, ефективними на високому 

агрофоні були Хлормекват-хлорид 750, АКМ, Вимпел та Марс ELBi. Рівень їх 

рентабельності на фоні мінеральних добрив N30Р60K40 + N30 досяг 94,7% 

(Хлормекват-хлорид 750). При забезпеченні мінеральними добривами на рівні 

Р15 + N30 використання препарату АКМ підвищило рівень рентабельності до 

161,3 %. 

4. При застосуванні препаратів на ділянках, що розміщені після 

стерньового попередника, кращий економічний ефект забезпечили препарати 

Вимпел та Марс ELBi (при обробці рослин навесні) – при рівні мінерального 

живлення N15Р15K15 + N30 рівень рентабельності склав всього 26,0 % та 53,9 % 

відповідно. Рівень рентабельності через низьку врожайність у більшості 

випадків був низьким, або навіть від’ємним. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення важливого наукового завдання, що полягає в удосконаленні 

технологічних заходів вирощування пшениці твердої озимої в умовах 

північного Степу, з метою повнішого розкриття потенціальних можливостей і 

формування високої зимостійкості та продуктивності, шляхом виявлення 

реакції на строк сівби, норму висіву, попередник, рівень мінерального 

живлення і встановлення взаємозв’язків між цими чинниками, а також 

виявлення біологічної активності і доцільності використання біопрепаратів, 

що дало можливість підвищити ефективність вирощування пшениці твердої 

озимої в умовах північного Степу і зробити відповідні висновки.  

1. В умовах північного Степу на чорноземах звичайних малогумусних 

оптимальна  тривалість  періоду  осінньої  вегетації  рослин  пшениці  твердої 

озимої за  сівби  по  пару  становить  40–45  діб  з  сумою  ефективних  

температур  400–450º С та 45–50 діб для стерньового попередника з сумою 

ефективних температур 500–600º С. Це дає можливість рослинам до зими 

розкущитися і створити розвинену вторинну кореневу систему, сформувати 

високу стійкість до низьких температур. 

2. Найкращу зимостійкість, як по пару, так і після ячменю ярого, 

незалежно від фону мінерального живлення, формують рослини пшениці 

твердої озимої за сівби в пізні (по пару 24.09, по стерні 17.09) строки (90,9 і 86,8 

% рослин, що збереглись) порівняно з ранніми строками (відповідно: 10.09 та 

03.09 –88,5 і 84,5 %). Вони мають найвищі показники імпедансу (8,8 і 8,6 кОм), 

та вмісту води (78,6 і 77,5 %) в тканинах. Підвищення рівня мінерального 

живлення з домінуванням фосфорно-калійних добрив сприяє покращенню 

зимостійкості пшениці твердої озимої на 1-2 %. 

3. Зимостійкість рослин пшениці твердої озимої під дією препаратів 

більшою мірою підвищувалась за умов високого агрофону. Зокрема, при 

використанні препарату Вимпел виживаність збільшувалась майже на 10 % 
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порівняно з контролем; значно меншим (на 2,3–4,0 %) підвищення було при 

застосуванні препаратів Антистрес, Реаком-СР-зерно і АКМ. 

4. За пізнього строку сівби (24.09) по пару на початку фази формування 

зернівки (десятий етап органогенезу за Ф. М. Куперман) у посівах пшениці 

спостерігається найбільша освітленість (2,4–4,8 тис. лк), що в 2 рази більше, 

ніж в посівах ранніх – 10.09 (1,3–3,5 тис. лк) та середніх – 17.09 (1,9–2,9 тис. 

лк) строків сівби. Зменшення норми висіву насіння і рівня мінерального 

живлення призводить до підвищення освітленості посівів. 

5. По пару найбільшу площу листкової поверхні (30,7–40,3 тис. м2/га) і 

індекс листкової поверхні (4 м2/м2) за рахунок великої густоти стеблостою 

(409–562 шт./м2), а також завдяки дещо більшій кількості фотосинтетично 

активних листків на стеблі (5,1 шт.) мали посіви пшениці твердої озимої за 

строку сівби 17.09.  

6. За пізнього строку сівби (24.09) і меншої норми висіву насіння (3,5 

млн шт./га) збільшувалась забур’яненість посівів – 22,7 г/м2, порівняно з 

середнім строком сівби (17.09) з найбільшою нормою висіву (5,5 млн шт./га) – 

4,7 г/м2. 

7. Рослини середнього (оптимального) строку сівби (17.09) формували 

максимальну зернову продуктивність за рахунок кращого співвідношення 

таких елементів структури врожайності, як продуктивний стеблостій (497–552 

шт./м2) і маса зерна з колоса (1,21–1,27 г). 

8. Найвища врожайність зерна пшениці твердої озимої отримана по 

пару, як на низькому, так і на високому фонах мінерального живлення, і в 

середньому за чотири роки за сівби 17 вересня і норми висіву насіння 4,5 млн 

шт./га складала 5,66 і 6,21 т/га, відповідно; а за таких же умов після ячменю 

ярого за сівби 10 вересня і норми висіву насіння 6,5 млн шт./га – 4,16 і 4,48 

т/га, відповідно.  

9. Ефективність впливу досліджених препаратів на основні елементи 

структури врожайності була найменшою як в умовах найкращого 
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забезпечення поживними речовинами (попередник пар, N30Р60K40 + N30), так і 

в найгірших умовах (стерньовий попередник, N15Р15K15 + N30). 

10. По пару при зміщенні строків сівби в бік пізніх норма висіву насіння 

повинна бути збільшена з 4,5 до 5,5 млн шт./га, а при зміщенні в бік ранніх – 

зменшена до 3,5 млн шт./га.  

11. За сівби по пару більшість досліджуваних препаратів, в умовах 

достатнього забезпечення елементами живлення, не впливали значною мірою 

на врожайність пшениці твердої озимої, за винятком препарату Хлормекват-

хлорид 750, який навпаки, не виявляв позитивного впливу після стерньового 

попередника.  

12. Серед препаратів, що вивчались, найбільшу стабільність у 

підвищенні зернової продуктивності пшениці твердої озимої виявив Марс 

ELBi за умови внесення навесні після відновлення весняної вегетації (за 

середньодобової температури + 10º С) нормою витрати 750 мл/га.  

13. Якість зерна значною мірою залежить від погодних умов року – чим 

менше у другій половині літа опадів, тим вищий вміст білка. В посушливих 

умовах (2016 р.) більше за інші сприяли підвищенню вмісту білка, в 

середньому по фонах мінерального живлення, препарати АКМ (на 0,8 %), 

Біогумус + Айдар (на 0,8 %), Антистрес (на 0,7 %), Вимпел (на 0,5 %), 

Хлормекват-хлорид 750  (на 0,3 %) порівняно з контролем. У відносно 

сприятливому за вологозабезпеченням 2014 р. до першого класу за вмістом 

білка можна було віднести зерно, рослини якого були оброблені препаратами: 

на низькому фоні мінерального живлення (P15 + N30) – Біогумус + Айдар і 

Реаком-СР-зерно, а на високому (N30P60K40 + N30) – Марс ELBi. 

14. За сівби по пару 17 вересня на фоні Р15 + N30 нормою висіву насіння 

4,5 млн шт./га отримані найкращі економічні показники вирощування пшениці 

твердої озимої: – найнижча собівартість 1 т зерна (2053 грн) та високий рівень 

рентабельності (143,6 %). Аналогічні результати отримані і на високому фоні 

мінерального живлення N30P60K40 + N30. Хоча, найвищі показники рівня 
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рентабельності і окупність виробничих витрат було отримано за меншої норми 

висіву (3,5 млн шт./га). 

15. Урожайність зерна пшениці твердої озимої після стерньового 

попередника була в середньому на 27,9 % нижчою ніж по пару, до того ж зі 

значними коливаннями за роками. Вирощування пшениці твердої озимої після 

непарових попередників може бути економічно доцільним лише в роки зі 

сприятливими погодними умовами. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою отримання вагомих (на рівні 5,5–6,0 т/га) та стабільних урожаїв 

зерна пшениці твердої озимої з високими показниками економічної 

ефективності (рівень рентабельності 110–140 %) в умовах північного Степу 

при її вирощуванні використовувати наступні технологічні прийоми. 

1. Пшеницю тверду озиму слід висівати по кращих попередниках – 

парових полях, і лише в окремі сприятливі за зволоженням роки, після 

непарових попередників. По пару сівбу необхідно проводити наприкінці 

другої декади вересня, а після непарового попередника – початок сівби треба 

змістити на тиждень у бік раннього строку. 

2. Для пшениці твердої озимої норма висіву по пару повинна становити 

4,5 млн шт. схожого насіння на гектар, а за сівби після непарового попередника 

– 6,5 млн шт./га. 

3. За сприятливих умов достатнього забезпечення елементами 

мінерального живлення використовувати препарат Хлормекват-хлорид 750 

після відновлення весняної вегетації до фази виходу в трубку нормою витрати 

1,5 л/га. 

4. Для підвищення зимостійкості та продуктивності пшениці твердої 

озимої восени в другій декаді жовтня використовувати комплексний препарат 

Вимпел для обприскування рослин з нормою витрати 1,25 л/га. Навесні для 

підвищення урожайності пшениці твердої озимої використовувати препарат 

Марс ELBi нормою витрати 750 мл/га. 
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Додаток Б 
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Додаток Г 
Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2013 рік 

Варіанти Надземна 
маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота 
рослин, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – Р15 

10.09 
3,5 27,9 18,5 3,9 1,6 2,2 
4,5 25,9 18,7 3,4 1,5 2,0 
5,5 25,3 19,2 3,4 1,0 2,1 

17.09 
3,5 23,4 18,0 3,3 1,5 2,4 
4,5 14,5 18,0 2,9 1,3 2,4 
5,5 14,0 18,9 2,6 1,0 2,5 

24.09 
3,5 7,6 14,3 3,2 1,1 3,1 
4,5 7,3 15,6 2,2 1,0 2,9 
5,5 7,1 15,7 2,1 0,9 3,2 

Фон живлення – N30Р60K40 

10.09 
3,5 32,9 20,0 3,9 2,2 2,3 
4,5 29,6 21,0 3,8 1,8 2,2 
5,5 28,0 21,1 3,1 1,5 2,1 

17.09 
3,5 19,3 17,9 3,0 1,7 2,7 
4,5 17,1 18,1 2,9 1,6 2,4 
5,5 16,2 19,1 2,5 1,5 2,3 

24.09 
3,5 9,6 14,4 2,6 1,1 2,7 
4,5 9,3 14,7 2,5 1,1 2,5 
5,5 8,5 15,6 2,5 0,9 2,8 
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Додаток Д 
Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2014 рік 

Варіанти Надземна 
маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота 
рослин, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – Р15 

10.09 
3,5 12,5 17,7 2,5 1,3 2,6 
4,5 12,2 17,9 2,3 1,1 2,6 
5,5 11,6 17,2 2,3 1,1 2,1 

17.09 
3,5 10,7 17,8 2,0 1,1 2,7 
4,5 8,9 17,2 2,0 1,1 2,5 
5,5 9,5 17,4 2,1 1,1 2,4 

24.09 
3,5 9,6 17,6 1,8 1,1 2,8 
4,5 9,2 17,1 1,7 1,0 3,0 
5,5 9,0 17,6 1,7 0,9 2,7 

Фон живлення – N30Р60K40 

10.09 
3,5 13,5 16,6 2,2 1,4 2,6 
4,5 12,8 17,4 2,3 1,4 2,4 
5,5 13,0 17,7 2,3 1,1 2,4 

17.09 
3,5 11,8 17,2 2,1 1,3 2,5 
4,5 10,2 17,5 2,3 1,2 2,8 
5,5 10,9 18,1 2,1 1,1 2,6 

24.09 
3,5 9,8 17,7 2,1 1,1 3,2 
4,5 10,2 18,5 2,1 1,0 3,1 
5,5 10,1 18,4 2,1 1,0 2,9 
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Додаток Е 
Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2016 рік 

Варіанти Надземна 
маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота 
рослин, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – Р15 

10.09 
3,5 16,0 18,1 1,3 1,1 3,0 
4,5 21,1 16,7 1,6 1,0 2,8 
5,5 15,3 18,3 1,3 1,1 2,9 

17.09 
3,5 16,0 17,9 1,3 1,0 3,3 
4,5 20,4 16,7 1,3 1,0 3,3 
5,5 15,2 18,1 1,3 1,1 3,2 

24.09 
3,5 16,7 15,8 1,2 1,1 4,1 
4,5 17,1 16,6 1,3 1,0 3,9 
5,5 15,4 17,1 1,2 1,0 4,0 

Фон живлення – N30Р60K40 

10.09 
3,5 15,5 18,0 1,5 1,2 3,0 
4,5 12,3 18,6 1,5 1,1 3,1 
5,5 15,3 18,1 1,4 1,1 2,6 

17.09 
3,5 12,1 17,5 1,4 1,1 3,2 
4,5 12,2 18,0 1,4 1,1 3,4 
5,5 10,6 17,9 1,3 1,1 3,3 

24.09 
3,5 10,5 16,5 1,2 1,0 3,9 
4,5 10,9 15,7 1,3 1,0 3,7 
5,5 11,2 15,6 1,2 1,0 3,7 
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Додаток Ж 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

після стерньового попередника залежно від строку сівби та норми висіву, 

2013 рік 

Варіанти Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – N15Р15K15 

3.09 
4,5 21,2 18,3 3,1 1,4 2,4 
5,5 20,3 17,8 3,2 1,0 2,3 
6,5 18,3 16,4 2,7 0,7 2,4 

10.09 
4,5 14,8 15,7 2,8 1,1 2,6 
5,5 14,4 16,6 2,5 1,0 2,6 
6,5 14,8 16,3 2,6 0,6 2,6 

17.09 
4,5 10,0 15,1 2,7 0,8 2,6 
5,5 10,4 15,2 2,5 0,8 2,5 
6,5 9,9 15,8 2,5 0,5 2,6 

Фон живлення – N60Р60K40 

3.09 
4,5 24,0 18,8 3,4 2,4 2,1 
5,5 24,6 18,9 3,4 1,1 2,1 
6,5 25,5 20,0 2,7 1,1 2,5 

10.09 
4,5 20,4 18,2 3,3 1,6 2,2 
5,5 20,0 18,4 3,4 1,0 2,2 
6,5 20,3 18,5 2,7 1,0 2,5 

17.09 
4,5 14,6 15,3 3,2 1,3 2,3 
5,5 14,8 16,0 2,7 0,7 2,3 
6,5 14,5 16,2 2,7 0,6 2,6 
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Додаток З 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

після стерньового попередника залежно від строку сівби та норми висіву, 

2014 рік 

Варіанти Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – N15Р15K15 

3.09 
4,5 8,2 13,5 1,3 1,1 1,3 
5,5 8,0 13,2 1,6 1,1 1,3 
6,5 7,4 13,5 1,3 1,2 1,4 

10.09 
4,5 7,3 13,7 1,3 1,0 1,3 
5,5 7,1 13,6 1,3 1,0 1,6 
6,5 7,1 14,0 1,2 1,0 1,6 

17.09 
4,5 7,1 11,4 1,2 1,1 1,4 
5,5 7,1 13,3 1,3 1,1 1,7 
6,5 6,8 14,7 1,2 1,1 1,9 

Фон живлення – N60Р60K40 

3.09 
4,5 9,9 14,6 1,9 1,2 1,3 
5,5 9,8 14,7 1,7 1,3 1,2 
6,5 7,7 14,7 1,6 1,2 1,3 

10.09 
4,5 9,8 14,6 1,9 1,3 1,4 
5,5 9,8 14,7 1,5 1,2 1,2 
6,5 7,4 14,2 1,5 1,1 1,3 

17.09 
4,5 9,9 14,6 1,7 1,1 1,4 
5,5 9,9 14,6 1,6 1,1 1,3 
6,5 7,3 14,8 1,5 1,1 1,3 
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Додаток И 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої вегетації 

після стерньового попередника залежно від строку сівби та норми висіву, 

2016 рік 

Варіанти Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість на 
рослині, шт. 

Глибина 
залягання 
вузла 
кущіння, 
см 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн/га 

стебел вузлових 
коренів 

Фон живлення – N15Р15K15 

3.09 
4,5 6,2 12,4 1,1 1,0 2,2 
5,5 5,9 10,9 1,0 1,0 1,9 
6,5 6,7 15,1 1,2 1,0 2,2 

10.09 
4,5 8,8 15,5 1,1 1,1 2,4 
5,5 7,7 14,2 1,1 1,0 2,0 
6,5 8,5 16,5 1,2 1,1 2,3 

17.09 
4,5 6,7 14,1 1,0 1,0 2,4 
5,5 6,2 13,5 1,1 1,0 2,3 
6,5 8,0 14,1 1,1 1,0 2,1 

Фон живлення – N60Р60K40 

3.09 
4,5 7,2 16,2 1,3 1,2 2,3 
5,5 7,1 15,9 1,2 1,2 2,2 
6,5 7,7 15,0 1,1 1,0 2,4 

10.09 
4,5 9,2 16,6 1,2 1,0 2,5 
5,5 11,0 15,3 1,2 1,1 2,2 
6,5 10,1 16,9 1,2 1,1 2,6 

17.09 
4,5 7,6 15,3 1,1 1,0 2,6 
5,5 9,9 13,4 1,3 1,0 2,4 
6,5 8,6 14,7 1,1 1,0 2,4 
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Додаток К 

Стан рослин пшениці твердої на час припинення осінньої вегетації по 

пару залежно від препаратів, 2013 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення – P15 
Контроль 16,5 18,7 3,1 1,0 3,2 
Біогумус + Айдар 17,1 17,5 2,0 0,8 2,2 
Реаком-СР-зерно 16,3 17,2 1,9 0,9 2,3 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 19,7 18,8 2,1 0,7 2,4 
Біогумус + Айдар 16,8 18,0 3,0 2,2 2,4 
Реаком-СР-зерно 16,2 17,8 2,2 1,3 2,3 
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Додаток Л 

Стан рослин пшениці твердої на час припинення осінньої вегетації по 

пару залежно від препаратів, 2014 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення – P15 
Контроль 8,9 17,2 2,0 1,1 2,5 
Біогумус + Айдар 9,4 16,8 2,1 1,1 2,2 
Реаком-СР-зерно 9,0 16,5 2,1 1,2 2,2 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 10,2 17,5 2,3 1,2 2,8 
Біогумус + Айдар 8,8 17,2 2,5 1,4 2,6 
Реаком-СР-зерно 8,7 17,0 2,2 1,1 2,4 
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Додаток М 

Стан рослин пшениці твердої на час припинення осінньої вегетації по 

пару залежно від препаратів, 2016 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення – P15 
Контроль 20,5 16,3 1,3 1,1 3,2 
Біогумус + Айдар 12,5 18,3 1,4 1,2 2,8 
Реаком-СР-зерно 14,9 20,3 1,8 1,2 4,1 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 17,3 18,8 1,6 1,1 3,5 
Біогумус + Айдар 21,6 19,1 1,5 1,1 3,5 
Реаком-СР-зерно 17,3 16,7 1,3 1,2 3,2 
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Додаток Н 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої 

вегетації після стерньового попередника залежно від препаратів, 2013 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення N15P15K15 
Контроль 13,5 16,2 2,9 0,8 2,5 
Біогумус + Айдар 17,1 18,7 3,2 0,8 2,5 
Реаком-СР-зерно 10,5 12,8 1,1 1,0 2,2 

Фон живлення N60P60K40 
Контроль 22,8 18,5 2,7 1,9 2,3 
Біогумус + Айдар 23,0 17,8 3,4 1,4 2,0 
Реаком-СР-зерно 10,6 13,7 1,1 1,1 2,0 
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Додаток П 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої 

вегетації після стерньового попередника залежно від препаратів, 2014 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення N15P15K15 
Контроль 7,1 13,6 1,3 1,0 1,6 
Біогумус + Айдар 13,9 15,7 2,1 0,9 2,4 
Реаком-СР-зерно 10,5 12,8 1,1 1,0 2,2 

Фон живлення N60P60K40 
Контроль 9,8 14,1 1,5 1,2 1,2 
Біогумус + Айдар 16,5 16,8 2,3 1,2 2,0 
Реаком-СР-зерно 10,6 13,8 1,1 1,1 2,0 
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Додаток Р 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час припинення осінньої 

вегетації після стерньового попередника залежно від препаратів, 2016 рік 

Варіант 

Маса 100 
абсолютно 
сухих 
рослин, г 

Висо-
та, см 

Кількість, шт. Глибина 
залягання 
вузла 

кущіння, см 
стебел вузлових 

коренів 

Фон живлення N15P15K15 
Контроль 7,2 13,0 1,2 1,2 2,6 
Біогумус + Айдар 10,7 12,6 1,0 1,1 2,2 
Реаком-СР-зерно 10,5 12,8 1,1 1,0 2,2 

Фон живлення N60P60K40 
Контроль 10,4 17,1 1,2 1,0 2,2 
Біогумус + Айдар 10,0 15,7 1,2 1,0 2,0 
Реаком-СР-зерно 10,6 13,7 1,1 1,1 2,0 
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Додаток С 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від строків сівби та 

норм висіву насіння по пару 

Варіанти Виживших рослин, % 

Строк сівби 
Норма 

висіву, млн 
шт./га 

2014 2015 2016 2017 середнє 

Фон мінерального живлення - Р15 

10.09 
3,5 68,9 86,5 86,7 93,8 84,0 
4,5 72,5 90,3 89,2 96,4 87,1 
5,5 79,5 80,5 88,3 95,9 86,1 

17.09 
3,5 69,6 92,3 88 93,5 85,9 
4,5 73,3 90,4 91,3 98,6 88,4 
5,5 80,5 95,8 89,5 96,9 90,7 

24.09 
3,5 72,7 89,7 92,7 98,9 88,5 
4,5 76,7 95,8 90,5 95,1 89,5 
5,5 81,5 87,8 87,7 95 88,0 
Фон мінерального живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 73,3 90,5 87,1 95,8 86,7 
4,5 76,5 90,7 90,5 96,4 88,5 
5,5 80,1 88,9 90,1 90,9 87,5 

17.09 
3,5 76 90,7 90,2 97,3 88,6 
4,5 79,8 93,8 94,5 97,3 91,4 
5,5 81 92,7 92,7 94,3 90,2 

24.09 
3,5 77,2 88,9 96,3 94,6 89,3 
4,5 81,6 90,7 94,4 96,9 90,9 
5,5 82,1 92,5 92,7 96,6 91,0 
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Додаток Т 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від строків сівби та 

норм висіву насіння після стерньового попередника 

Варіанти Виживших рослин, % 

Строк сівби 
Норма 

висіву, млн 
шт./га 

2014 2015 2016 2017 середнє 

Фон мінерального живлення - N15P15K15 

10.09 
3,5 58,6 59,5 85,3 95,7 74,8 
4,5 71,6 89,8 87,1 97,8 86,6 
5,5 76,5 93,3 89,2 99 89,5 

17.09 
3,5 69,7 79,8 93,5 100 85,8 
4,5 74,5 81 94,1 100 87,4 
5,5 75,6 88,9 94,2 98,8 89,4 

24.09 
3,5 72,3 87,8 98,2 99,3 89,4 
4,5 78,6 87,9 98,3 98,6 90,9 
5,5 69,8 88,6 94,8 97,9 87,8 
Фон мінерального живлення - N60P60K40 

10.09 
3,5 69,5 80,6 87 98,9 84,0 
4,5 70,7 88,6 87,7 97,7 86,2 
5,5 76,1 93,6 88,9 97,9 89,1 

17.09 
3,5 73,9 78,2 94,6 99 86,4 
4,5 78,2 87,3 96,2 98,3 90,0 
5,5 78,3 93,1 98,8 98,6 92,2 

24.09 
3,5 78,6 88,5 99,9 100 91,8 
4,5 74,8 85,3 98,9 99 89,5 
5,5 71,7 84 99,3 98,5 88,4 
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Додаток У 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від застосованих 

препаратів, по пару 

Варіанти Виживших рослин, % 

Строк сівби 
Норма висіву, млн шт./га 

2015 2016 2017 середнє 

Фон мінерального живлення - Р15 

Контроль 87,0 61,8 93,9 80,9 
Біогумус + Айдар 89,1 79,3 91,2 86,5 
Реаком-СР-зерно 85,4 93,5 92,5 90,4 
Антистрес 81,2 73,3 93,1 82,5 
Марс ELBi 86,5 72,6 94,4 84,5 
АКМ 86,4 86,0 96,3 89,5 
Вимпел 87,1 94,1 93,7 91,6 
Хлормекват-хлорид 750 83,1 77,8 92,0 84,3 

Фон мінерального живлення - N30Р60K40 

Контроль 88,3 72,9 92,6 84,6 
Біогумус + Айдар 82,8 64,3 91,6 79,6 
Реаком-СР-зерно 84,2 85,3 92,0 87,2 
Антистрес 91,1 96,9 91,9 93,3 
Марс ELBi 91,5 71,8 92,3 85,2 
АКМ 88,2 71,4 92,5 84,0 
Вимпел 90,7 84,6 92,9 89,4 
Хлормекват-хлорид 750 86,0 88,3 92,4 88,9 

 



 188 

Додаток Ф 

Перезимівля рослин пшениці твердої озимої залежно від застосованих 

препаратів, після стерньового попередника 

Варіанти Виживших рослин, % 

Строк сівби 
Норма висіву, млн шт./га 

2015 2016 2017 середнє 

Фон мінерального живлення - Р15 

Контроль 71,0 80,3 89,0 80,1 
Біогумус + Айдар 81,2 69,7 85,3 78,7 
Реаком-СР-зерно 72,7 80,2 89,4 80,8 
Антистрес 78,0 73,2 87,3 79,5 
Марс ELBi 87,8 73,0 87,3 82,7 
АКМ 87,9 72,7 87,3 82,7 
Вимпел 82,4 69,1 85,8 79,1 
Хлормекват-хлорид 750 78,7 81,4 87,4 82,5 

Фон мінерального живлення - N30Р60K40 

Контроль 78,4 81,0 85,3 81,5 
Біогумус + Айдар 80,4 79,9 86,3 82,2 
Реаком-СР-зерно 82,3 88,8 89,6 86,9 
Антистрес 85,9 87,4 89,8 87,7 
Марс ELBi 81,0 81,7 88,3 83,7 
АКМ 86,4 82,1 89,9 86,1 
Вимпел 89,6 86,9 88,8 88,5 
Хлормекват-хлорид 750 83,4 82,7 87,5 84,5 
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Додаток Х 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2014 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, млн 
шт./га 

Фон живлення - Р15 

10.09 
3,5 18,4 16,0 6,0 3,5 
4,5 15,9 18,4 5,2 3,1 
5,5 14,6 19,1 4,6 2,4 

17.09 
3,5 11,2 15,7 4,8 2,5 
4,5 10,8 16,1 4,7 2,0 
5,5 10,3 16,3 3,9 1,8 

24.09 
3,5 4,7 12,5 3,6 1,9 
4,5 4,5 12,6 3,8 1,9 
5,5 5,0 13,2 3,9 1,9 

Фон живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 18,8 18,4 5,8 3,8 
4,5 16,5 18,5 4,9 2,8 
5,5 12,1 18,7 4,6 2,3 

17.09 
3,5 12,4 17,1 5,5 3,1 
4,5 11,0 17,5 4,9 2,3 
5,5 10,4 18,4 4,5 2,2 

24.09 
3,5 8,8 14,3 5,0 2,5 
4,5 8,1 14,4 4,5 2,2 
5,5 7,6 16,0 4,2 2,1 
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Додаток Ц 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2015 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, млн 
шт./га 

Фон живлення - Р15 

10.09 
3,5 59,1 27,2 3,4 1,0 
4,5 53,5 27,6 2,9 1,1 
5,5 45,7 26,3 2,9 1,1 

17.09 
3,5 56,8 27,2 3,5 1,0 
4,5 44,1 26,8 2,8 1,2 
5,5 42,8 25,3 2,7 1,0 

24.09 
3,5 47,6 25,4 2,5 1,0 
4,5 42,2 25,2 2,1 1,0 
5,5 41,8 25,7 2,0 1,0 

Фон живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 69,9 28,2 3,1 1,3 
4,5 54,7 28,0 3,0 1,2 
5,5 51,4 30,5 2,8 1,2 

17.09 
3,5 59,5 28,0 2,9 1,1 
4,5 38,2 27,8 2,4 1,1 
5,5 38,3 29,4 2,4 1,1 

24.09 
3,5 43,3 27,1 2,5 1,1 
4,5 32,7 27,5 2,0 1,2 
5,5 32,1 29,5 2,0 1,1 
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Додаток Ш 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2016 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, млн 
шт./га 

Фон живлення - Р15 

10.09 
3,5 70,5 23,1 4,8 7,5 
4,5 50,3 23,7 3,7 5,7 
5,5 59,7 23,5 4,3 5,5 

17.09 
3,5 47,9 21,2 3,9 5,8 
4,5 43,8 22,3 3,6 5,4 
5,5 29,3 19,2 2,7 3,7 

24.09 
3,5 19,9 17,8 3,2 2,9 
4,5 18,9 18,2 2,7 2,6 
5,5 21,6 19,6 2,6 3,6 

Фон живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 55,4 22,7 5,4 3,7 
4,5 32,5 22,7 2,7 2,7 
5,5 95,9 24,7 7,7 6,1 

17.09 
3,5 51,3 21,0 4,9 3,7 
4,5 53,6 21,1 5,3 5,1 
5,5 39,6 20,2 4,0 3,6 

24.09 
3,5 19,0 17,6 2,7 2,5 
4,5 19,4 18,4 2,2 2,2 
5,5 20,1 18,3 2,7 2,5 
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Додаток Щ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від строку сівби та норми висіву, 2017 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, млн 
шт./га 

Фон живлення - Р15 

10.09 
3,5 17,1 16,2 2,6 2,6 
4,5 15,9 15,7 2,7 2,5 
5,5 15,1 16,6 2,7 2,3 

17.09 
3,5 16,5 15,5 2,6 2,6 
4,5 15,5 15,3 2,6 2,2 
5,5 14,1 15,2 2,6 2,3 

24.09 
3,5 14,6 14,2 2,7 2,3 
4,5 14,1 15,2 2,6 2,3 
5,5 12,9 14,9 2,5 2,1 

Фон живлення - N30Р60K40 

10.09 
3,5 18,4 16,9 2,7 2,5 
4,5 16,6 16,3 2,7 2,7 
5,5 15,8 16,7 2,6 2,2 

17.09 
3,5 17,6 16,0 2,6 2,5 
4,5 16,1 16,2 2,8 2,2 
5,5 15,0 15,4 2,6 2,2 

24.09 
3,5 15,7 14,2 2,7 2,6 
4,5 14,0 15,5 2,7 2,2 
5,5 13,8 15,0 2,6 2,2 
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Додаток Ю 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми висіву, 2014 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість заново 
утворених 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 

03.09 
4,5 6,0 13,7 3,3 2,2 
5,5 4,9 13,0 3,1 2,0 
6,5 4,8 13,8 3,0 1,9 

10.09 
4,5 5,5 12,4 3,4 1,9 
5,5 4,6 12,4 3,2 1,7 
6,5 4,3 13,6 2,7 1,3 

17.09 
4,5 4,7 11,5 3,2 1,7 
5,5 4,5 11,8 3,1 1,5 
6,5 4,3 12,2 2,6 1,2 

Фон живлення - N60Р60K40 

03.09 
4,5 9,0 14,4 5,0 2,5 
5,5 7,6 14,1 3,9 2,1 
6,5 7,6 15,1 3,7 2,0 

10.09 
4,5 8,6 14,7 4,6 2,1 
5,5 7,7 14,4 4,4 2,2 
6,5 7,6 14,9 3,9 2,3 

17.09 
4,5 6,2 12,1 3,4 2,0 
5,5 6,2 12,6 3,5 2,3 
6,5 6,0 12,4 3,2 2,2 
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Додаток Я 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми висіву, 2015 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість заново 
утворених 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 

03.09 
4,5 44,4 31,5 2,7 1,1 
5,5 50,3 30,6 2,8 1,0 
6,5 34,2 30,5 2,0 1,0 

10.09 
4,5 43,5 30,3 2,2 1,4 
5,5 40,1 30,3 2,8 1,4 
6,5 32,2 27,3 1,5 1,2 

17.09 
4,5 38,9 27,7 2,1 1,7 
5,5 35,1 28,5 2,0 1,2 
6,5 30,3 27,1 1,5 1,2 

Фон живлення - N60Р60K40 

03.09 
4,5 46,9 31,5 2,3 1,5 
5,5 60,6 30,7 2,8 1,6 
6,5 37,7 29,5 2,2 1,1 

10.09 
4,5 68,0 36,1 3,5 1,5 
5,5 62,3 31,0 2,7 1,9 
6,5 38,4 29,4 1,9 1,4 

17.09 
4,5 66,2 31,0 3,1 1,5 
5,5 51,4 29,1 2,5 1,8 
6,5 40,8 29,4 2,0 1,5 
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Додаток АА 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми висіву, 2016 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість заново 
утворених 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 

03.09 
4,5 6,1 15,0 1,5 1,6 
5,5 5,3 14,4 1,2 1,3 
6,5 4,9 13,4 1,3 1,5 

10.09 
4,5 6,4 14,6 1,4 1,9 
5,5 6,7 14,7 1,6 1,9 
6,5 6,1 14,3 1,5 1,5 

17.09 
4,5 5,9 15,1 1,4 1,5 
5,5 6,1 14,6 1,6 2,0 
6,5 5,3 14,0 1,6 2,1 

Фон живлення - N60Р60K40 

03.09 
4,5 4,4 14,2 1,0 0,9 
5,5 5,3 14,1 1,1 1,1 
6,5 5,8 13,8 1,1 0,8 

10.09 
4,5 4,3 13,7 1,2 1,3 
5,5 6,9 14,6 1,2 1,3 
6,5 4,3 14,3 1,4 1,4 

17.09 
4,5 4,9 14,4 1,2 1,3 
5,5 4,7 14,4 1,0 1,2 
6,5 3,9 13,5 1,4 1,7 
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Додаток АБ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від строку сівби та норми висіву, 2017 рік 

Варіанти 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість заново 
утворених 
вузлових 
коренів, шт. 

Строк 
сівби 

Норма висіву, 
млн шт./га 

Фон живлення - N15Р15K15 

03.09 
4,5 6,5 12,4 1,4 1,5 
5,5 4,8 12,2 1,1 1,2 
6,5 4,0 11,3 1,1 0,9 

10.09 
4,5 7,0 12,7 1,7 1,7 
5,5 7,0 12,8 1,8 1,4 
6,5 5,5 12,6 1,3 1,2 

17.09 
4,5 7,0 12,3 1,6 1,4 
5,5 7,0 13,3 1,6 1,4 
6,5 5,7 13,3 1,3 1,3 

Фон живлення - N60Р60K40 

03.09 
4,5 11,2 14,0 2,3 1,4 
5,5 10,1 13,8 2,2 1,8 
6,5 9,6 14,7 2,0 2,0 

10.09 
4,5 9,2 14,3 2,6 1,8 
5,5 10,4 14,6 2,5 1,9 
6,5 10,2 15,3 2,2 1,8 

17.09 
4,5 10,6 15,2 2,3 2,2 
5,5 11,3 15,2 2,2 1,4 
6,5 8,9 15,4 1,9 1,6 
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Додаток АВ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від препаратів, 2014 рік 

Варіант 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – Р15 
Контроль 8,7 18,4 3,9 2,4 
Біогумус + Айдар 10,3 18,1 4,4 2,7 
Реаком-СР-зерно 9,6 18,8 4,2 2,0 
Антистрес 13,3 18,1 4,6 2,2 
Марс ELBi 11,8 17,5 4,1 1,9 
АКМ 9,9 18,2 4,0 1,8 
Вимпел 8,8 17,9 4,2 2,7 
Хлормекват-хлорид 
750 12,0 19,2 3,4 1,7 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 11,2 17,1 3,7 3,1 
Біогумус + Айдар 9,2 19,0 3,8 2,5 
Реаком-СР-зерно 10,0 18,5 4,3 2,8 
Антистрес 10,0 19,1 4,0 2,0 
Марс ELBi 11,0 18,9 4,2 2,0 
АКМ 11,2 18,1 4,1 1,9 
Вимпел 9,5 18,4 3,2 1,8 
Хлормекват-хлорид 
750 12,6 19,8 3,9 1,9 
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Додаток АГ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від препаратів, 2015 рік 

Варіант 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – Р15 
Контроль 78,5 28,9 3,9 1,4 
Біогумус + Айдар 59,5 28,2 2,8 1,3 
Реаком-СР-зерно 60,7 26,4 3,0 1,1 
Антистрес 61,7 28,3 3,0 1,3 
Марс ELBi 47,7 27,5 3,2 1,1 
АКМ 45,3 27,8 2,8 1,4 
Вимпел 68,1 27,8 3,3 1,0 
Хлормекват-хлорид 
750 59,6 27,7 3,0 1,3 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 55,5 28,5 3,0 1,1 
Біогумус + Айдар 82,5 28,7 3,8 1,3 
Реаком-СР-зерно 70,7 30,2 4,1 1,3 
Антистрес 67,8 28,9 3,1 1,1 
Марс ELBi 44,1 29,4 2,6 1,2 
АКМ 78,6 29,5 3,8 1,2 
Вимпел 94,1 28,9 4,5 1,4 
Хлормекват-хлорид 
750 75,0 19,0 3,4 1,3 
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Додаток АД 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від препаратів, 2016 рік 

Варіант 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – Р15 
Контроль 8,8 16,1 1,8 2,1 
Біогумус + Айдар 5,1 14,2 1,5 2,0 
Реаком-СР-зерно 4,5 14,6 1,4 1,4 
Антистрес 5,1 14,3 1,7 1,9 
Марс ELBi 4,9 15,4 1,7 1,5 
АКМ 4,2 16,2 1,6 1,9 
Вимпел 7,8 16,1 1,6 2,1 
Хлормекват-хлорид 
750 5,2 15,1 1,3 1,8 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 9,0 16,4 1,6 1,7 
Біогумус + Айдар 19,2 15,9 2,1 1,4 
Реаком-СР-зерно 9,8 14,2 1,5 1,9 
Антистрес 10,6 16,0 1,6 1,2 
Марс ELBi 8,8 16,2 1,6 1,3 
АКМ 12,4 16,2 1,3 1,2 
Вимпел 14,1 15,8 1,5 1,2 
Хлормекват-хлорид 
750 16,7 14,3 1,6 1,2 
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Додаток АЕ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

по пару залежно від препаратів, 2017 рік 

Варіант 
Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – Р15 
Контроль 16,6 16,3 2,7 2,1 
Біогумус + Айдар 18,7 15,4 2,8 2,2 
Реаком-СР-зерно 15,5 16,6 2,6 2,6 
Антистрес 15,2 15,6 2,7 2,4 
Марс ELBi 15,2 16,9 2,7 2,3 
АКМ 16,3 17,3 2,9 2,9 
Вимпел 19,2 18,0 2,7 2,8 
Хлормекват-хлорид 
750 15,7 17,0 2,5 2,1 

Фон живлення – N30P60K40 
Контроль 20,1 17,6 3,0 3,1 
Біогумус + Айдар 21,5 16,5 3,0 2,8 
Реаком-СР-зерно 17,4 16,5 2,9 2,7 
Антистрес 20,8 17,2 3,1 3,3 
Марс ELBi 16,1 16,3 2,9 2,7 
АКМ 19,1 17,3 3,0 3,1 
Вимпел 18,6 16,5 2,9 2,7 
Хлормекват-хлорид 
750 19,6 17,3 2,9 2,9 
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Додаток АЖ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від препаратів, 2014 рік 

Варіант Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – N15P15K15 
Контроль 4,2 14,7 2,8 2,1 
Біогумус + Айдар 4,3 13,5 3,3 2,0 
Реаком-СР-зерно 2,8 13,6 2,5 2,0 
Антистрес 3,9 14,2 3,3 2,3 
Марс ELBi 3,2 13,5 3,3 1,9 
АКМ 4,0 14,6 3,2 2,1 
Вимпел 4,6 13,6 3,4 2,0 
Хлормекват-хлорид 750 4,3 15,2 3,2 2,2 

Фон живлення – N60P60K40 
Контроль 4,7 14,2 3,1 1,7 
Біогумус + Айдар 5,9 15,2 3,5 1,9 
Реаком-СР-зерно 4,4 14,5 3,8 2,4 
Антистрес 4,3 14,4 3,8 2,6 
Марс ELBi 4,6 13,1 4,5 3,3 
АКМ 4,7 14,6 4,0 2,6 
Вимпел 4,8 14,6 4,0 2,6 
Хлормекват-хлорид 750 4,9 14,6 4,0 2,1 
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Додаток АЗ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від препаратів, 2015 рік 

Варіант Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – N15P15K15 
Контроль 54,5 30,4 2,9 1,6 
Біогумус + Айдар 55,6 29,9 7,9 1,3 
Реаком-СР-зерно 44,2 29,3 2,4 1,4 
Антистрес 43,4 28,1 2,3 1,5 
Марс ELBi 34,2 27,0 1,8 1,3 
АКМ 54,4 30,9 2,2 1,5 
Вимпел 28,5 26,7 1,6 1,4 
Хлормекват-хлорид 750 31,4 26,3 1,8 1,3 

Фон живлення – N60P60K40 
Контроль 46,5 29,3 2,5 1,3 
Біогумус + Айдар 65,4 31,3 3,0 1,4 
Реаком-СР-зерно 38,1 30,8 1,9 1,3 
Антистрес 46,4 30,4 2,6 1,6 
Марс ELBi 52,1 27,8 2,2 1,3 
АКМ 48,7 30,7 2,1 1,3 
Вимпел 55,5 30,0 2,6 1,4 
Хлормекват-хлорид 750 40,0 28,9 2,1 1,2 
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Додаток АИ 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від препаратів, 2016 рік 

Варіант Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – N15P15K15 
Контроль 5,3 13,6 1,3 1,5 
Біогумус + Айдар 3,6 13,4 1,0 0,7 
Реаком-СР-зерно 6,5 12,7 1,3 1,3 
Антистрес 5,1 12,3 1,3 1,3 
Марс ELBi 4,9 11,5 1,2 1,2 
АКМ 4,8 13,1 1,1 1,4 
Вимпел 4,8 11,3 1,2 1,2 
Хлормекват-хлорид 750 4,8 11,2 1,2 1,2 

Фон живлення – N60P60K40 
Контроль 5,4 16,3 1,2 1,3 
Біогумус + Айдар 5,2 15,5 1,0 1,1 
Реаком-СР-зерно 5,2 15,4 1,0 1,4 
Антистрес 5,1 15,4 1,2 1,3 
Марс ELBi 5,3 14,2 1,2 1,2 
АКМ 5,3 15,7 1,1 1,2 
Вимпел 5,4 15,4 1,2 1,3 
Хлормекват-хлорид 750 5,1 15,3 1,1 1,3 
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Додаток АК 

Стан рослин пшениці твердої озимої на час відновлення весняної вегетації 

після ячменю ярого залежно від препаратів, 2017 рік 

Варіант Жива маса 
100 сухих 
рослин, г 

Висота, 
см 

Кількість 
стебел, 
шт. 

Кількість 
нових 
вузлових 
коренів, шт. 

Фон живлення – N15P15K15 
Контроль 6,0 13,5 1,4 1,5 
Біогумус + Айдар 8,2 14,5 1,6 1,6 
Реаком-СР-зерно 5,7 13,8 1,4 1,3 
Антистрес 9,8 13,8 1,3 1,7 
Марс ELBi 8,8 14,2 1,7 1,9 
АКМ 6,5 13,6 1,3 1,1 
Вимпел 6,5 12,5 1,7 1,8 
Хлормекват-хлорид 750 6,4 13,3 1,4 1,4 

Фон живлення – N60P60K40 
Контроль 13,2 16,2 2,2 1,8 
Біогумус + Айдар 12,6 13,8 2,4 1,7 
Реаком-СР-зерно 13,0 15,8 2,5 1,9 
Антистрес 13,4 15,3 2,7 2,4 
Марс ELBi 13,7 14,0 2,8 2,2 
АКМ 13,4 14,8 2,7 2,5 
Вимпел 14,1 13,5 2,4 2,3 
Хлормекват-хлорид 750 13,5 15,7 2,6 2,4 
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Додаток АЛ 

Площа листкової поверхні рослин пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2015 рік 

Варіант Кількість 
листків на 
стеблі, шт. 

Площа 
листка, 
см2 

Кількість 
стебел на 
1 м2, шт. 

Площа 
листкової 
поверхні 
тис.м2/га 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву млн 
шт./га 

Фон живлення - N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 4,67 10,84 509,2 2,58 
4,5 5,08 12,41 513,6 3,24 
5,5 5,01 10,02 531,3 2,67 

17.09 
3,5 4,95 14,07 474,3 3,30 
4,5 5,02 14,25 535,5 3,83 
5,5 5,22 13,84 572,1 4,13 

24.09 
3,5 4,42 14,95 381,9 2,52 
4,5 4,64 14 445,4 2,89 
5,5 4,39 13,65 469,7 2,81 
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Додаток АМ 

Площа листкової поверхні рослин пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2016 рік 

Варіант Кількість 
листків на 
стеблі, шт. 

Площа 
листка, 
см2 

Кількість 
стебел на 
1 м2, шт. 

Площа 
листкової 
поверхні 
тис.м2/га 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву млн 
шт./га 

Фон живлення - N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 4,89 12,42 351,6 2,14 
4,5 4,80 13,07 449,2 2,82 
5,5 4,87 12,56 467,5 2,86 

17.09 
3,5 5,21 15,08 361,4 2,84 
4,5 5,22 15,18 414,8 3,29 
5,5 4,92 14,92 534,9 3,93 

24.09 
3,5 4,58 16,42 264,8 1,99 
4,5 4,36 15,47 362,3 2,44 
5,5 4,05 15,12 410,5 2,51 
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Додаток АН 

Забур’яненість посівів пшениці твердої озимої сорту Континент у фазі 

прапорцевого листа по паровому попереднику залежно від строку сівби та 

норми висіву в 2015-2017 роках 

Строк 
висіву 
(факто
р А) 

Норма 
висіву 
млн/га 
(факто
р В) 

Фон живлення - P15 + N30 
Бур’ян, шт/м2 

В
сь
ог
о 

Ж
ив
а 
ма
са

, 
г/
м2

 

А
С
М

, г
/м

2  

А
мб
ро
зі
я 

по
ли
но
ли
ст
а  

Гр
иц
ик
и 

зв
ич
ай
ні

 

Л
об
од
а 
бі
ла

 

Б
ер
із
ка

  
по
ль
ов
а 

П
ол
ос
ку
ха

 
зв
ич
ай
на

 

Л
ат
ук

 д
ик
ий

 

П
ор
ту
ла
к 

го
ро
дн
ій

 

ін
ш
і 

Строк 1 
(03.09) 

3,5 42,0 9,3 17,3 5,3 16,7 5,2 0,0 2,2 85,7 63,3 12,0 

4,5 41,8 7,5 6,6 2,2 24,4 2,3 0,0 1,2 82,0 36,7 6,9 

5,5 38,1 13,0 7,8 0,8 72,0 1,3 0,0 1,4 76,9 23,2 3,9 

Строк 2 
(10.09) 

3,5 36,3 22,0 8,2 2,8 45,7 2,1 4,3 2,2 88,9 67,3 11,5 

4,5 42,4 18,3 4,7 0,0 23,2 3,7 0,0 1,9 70,2 38,9 7,0 

5,5 49,4 16,0 8,0 2,7 25,7 1,7 0,0 1,8 80,4 30,0 5,3 

Строк 3 
(17.09) 

3,5 42,9 24,7 9,2 3,0 39,2 2,7 6,7 1,8 109,2 115,3 19,7 

4,5 38,2 8,7 5,2 2,3 18,3 1,2 12,3 1,6 74,2 36,8 6,2 

5,5 47,6 13,0 4,1 2,3 64,3 0,7 1,3 1,8 80,7 24,0 4,7 

 
Строк 4 
(24.09) 

3,5 35,6 14,0 8,2 3,8 27,5 0,0 0,0 2,6 76,6 121,3 22,7 

4,5 33,7 18,7 6,1 2,7 33,3 2,7 0,0 1,6 71,6 36,8 6,8 

5,5 38,3 25,3 0,8 1,3 26,1 3,8 0,0 1,4 77,9 27,2 5,1 
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Додаток АО 

Забур’яненість посівів пшениці твердої озимої сорту Континент у фазі 

прапорцевого листа після стерньового попередника залежно від строку 

сівби та норми висіву в 2015 році 

 
 

Строк 
висіву 
(факто
р А) 

Норма 
висіву 
млн/га 
(факто
р В) 

Фон живлення -  N15P15K15 + N30 
Бур’ян, шт/м2 

В
сь
ог
о,

 ш
т 

Ж
ив
а 
ма
са

, г
/м

2  

А
С
М

, г
/м

2  

А
мб
ро
зі
я 

по
ли
но
ли
ст
а  

Гр
иц
ик
и 

зв
ич
ай
ні

 

Л
об
од
а 
бі
ла

 

Б
ер
із
ка

  
по
ль
ов
а 

П
ол
ос
ку
ха

 
зв
ич
ай
на

 

Л
ат
ук

 д
ик
ий

 

П
ор
ту
ла
к 

го
ро
дн
ій

 

ін
ш
і 

Строк 
1 

(03.09) 

4,5 32,1 10,2 22,1 0,8 9,8 3,0 5,0 2,3 73,1 15,2 2,5 

5,5 20,0 12,3 8,4 16,0 18,0 1,8 0,0 1,6 64,0 10,3 1,9 

6,5 23,0 20,3 6,9 1,0 30,0 0,0 0,7 1,4 48,7 7,0 1,6 

Строк 
2 

(10.09) 

4,5 33,1 10,2 8,4 5,0 18,8 2,3 5,3 1,8 69,3 36,9 5,9 

5,5 26,6 19,3 8,2 2,8 22,0 0,0 0,0 1,7 60,3 16,1 2,7 

6,5 23,8 10,3 5,2 1,3 15,9 2,0 5,3 1,2 52,4 10,5 1,9 

Строк 
3 

(17.09) 

4,5 27,9 6,7 15,7 6,7 21,8 2,0 0,0 2,0 67,4 51,2 8,1 

5,5 22,2 12,3 11,4 7,3 42,3 2,7 0,0 2,1 56,9 27,4 4,3 

6,5 20,3 10,0 6,6 0,7 10,6 2,5 0,0 1,3 44,0 17,1 3,3 

 
Строк 

4 
(24.09) 

4,5 28,6 8,3 14,6 2,0 14,3 2,0 0,0 1,7 67,3 51,6 9,3 

5,5 22,3 4,7 8,8 1,3 17,9 4,0 0,0 1,2 55,3 45,8 7,8 

6,5 18,6 7,7 6,2 1,0 16,7 1,7 0,0 1,3 40,4 25,1 4,6 
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Додаток АП 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2014 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен у 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук -
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 

10.09 
3,5 231 950 664 2,9 20,7 1,04 50,1 
4,5 264 946 676 2,6 18,2 0,93 50,1 
5,5 319 1159 816 2,6 13,8 0,75 50,9 

17.09 
3,5 244 850 644 2,7 20,4 1,04 51,2 
4,5 275 979 736 2,7 17,9 0,90 50,4 
5,5 364 1048 800 2,2 14,4 0,75 50,7 

24.09 
3,5 233 878 618 2,7 20,0 1,03 51,2 
4,5 262 852 600 2,3 19,5 1,07 53,7 
5,5 266 714 567 2,1 18,3 0,94 52,0 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 320 1280 914 2,86 15,7 0,79 50,5 
4,5 365 1410 993 2,72 14,4 0,72 49,6 
5,5 262 980 705 2,69 18,9 0,95 50,3 

17.09 
3,5 236 808 617 2,61 22,8 1,15 49,0 
4,5 255 1155 917 2,58 16,0 0,78 50,8 
5,5 302 988 766 2,54 18,9 0,94 50,4 

24.09 
3,5 238 818 615 2,59 22,0 1,13 49,7 
4,5 259 757 582 2,25 23,2 1,16 50,2 
5,5 270 753 588 2,18 21,4 1,07 50,0 
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Додаток АР 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2015 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен у 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук -
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 

10.09 
3,5 164 421 324 1,98 32,2 1,63 50,4 
4,5 174 540 389 2,24 28,2 1,29 50,1 
5,5 187 514 360 1,93 27,7 1,38 48,5 

17.09 
3,5 172 317 260 1,51 32,0 1,77 56,2 
4,5 187 446 379 2,03 26,6 1,35 56,7 
5,5 198 449 359 1,81 23,1 1,45 55,8 

24.09 
3,5 142 277 249 1,75 27,6 1,81 56,8 
4,5 165 348 331 2,01 26,0 1,48 52,4 
5,5 172 394 339 1,97 21,1 1,51 50,5 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 216 707 385 1,77 23,3 1,51 50,9 
4,5 231 676 371 1,61 29,6 1,49 52,4 
5,5 259 631 357 1,38 29,9 1,45 53,5 

17.09 
3,5 273 722 348 1,27 27,6 1,57 51,7 
4,5 282 624 346 1,23 28,9 1,58 44,9 
5,5 299 633 366 1,22 29,1 1,46 54,2 

24.09 
3,5 186 565 311 1,67 27,5 1,67 52,7 
4,5 193 516 303 1,57 30,4 1,65 43,1 
5,5 225 527 357 1,59 32,8 1,49 51,0 
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Додаток АС 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2016 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен у 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук -
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 

10.09 
3,5 87 288 238 2,74 21,9 1,23 56,1 
4,5 124 341 281 2,27 20,8 1,14 54,7 
5,5 159 360 297 1,87 19,5 1,01 51,7 

17.09 
3,5 112 303 249 2,22 23,6 1,34 56,8 
4,5 130 349 334 2,57 22,8 1,23 53,9 
5,5 148 369 338 2,28 20,3 1,02 50,2 

24.09 
3,5 121 289 267 2,21 25,0 1,33 53,2 
4,5 164 324 308 1,88 23,9 1,23 51,5 
5,5 181 426 406 2,24 21,2 1,04 49,1 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 97 261 259 2,67 23,6 1,37 58,0 
4,5 127 306 299 2,35 22,4 1,23 55,0 
5,5 143 338 320 2,24 20,9 1,03 49,4 

17.09 
3,5 103 311 250 2,43 23,7 1,34 56,6 
4,5 194 437 433 2,23 22,4 1,19 53,2 
5,5 211 467 461 2,18 22,0 1,09 49,7 

24.09 
3,5 87 229 183 2,10 24,8 1,33 53,7 
4,5 158 308 308 1,95 23,3 1,19 51,1 
5,5 189 325 300 1,59 20,6 1,03 49,9 
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Додаток АТ 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від строків сівби та норм висіву, 2017 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен у 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук -
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 

10.09 
3,5 239 499 488 2,04 27,8 1,44 51,8 
4,5 283 549 541 1,91 26,6 1,31 49,2 
5,5 331 579 552 1,67 24,4 1,18 48,4 

17.09 
3,5 261 511 472 1,81 28,4 1,49 52,5 
4,5 297 548 538 1,81 26,9 1,36 50,6 
5,5 342 588 567 1,66 26,2 1,29 49,2 

24.09 
3,5 300 502 458 1,53 28,3 1,49 52,7 
4,5 348 577 561 1,61 26,4 1,37 51,9 
5,5 388 601 587 1,51 25,8 1,29 50,0 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 

10.09 
3,5 291 564 469 1,61 29,9 1,61 53,8 
4,5 321 589 488 1,52 29,2 1,54 52,7 
5,5 350 609 501 1,43 28,3 1,44 50,9 

17.09 
3,5 280 591 489 1,75 29,1 1,57 54,0 
4,5 332 630 512 1,54 28,8 1,51 52,4 
5,5 379 651 539 1,42 27,7 1,42 51,3 

24.09 
3,5 312 607 508 1,63 26,1 1,39 53,3 
4,5 369 659 537 1,46 25,8 1,35 52,3 
5,5 416 688 570 1,37 24,7 1,27 51,4 
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Додаток АУ 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від строків сівби та норм висіву, 2014 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – N15Р15K15 + N30   

03.09 
4,5 261 553 470 1,80 19,6 0,91 46,8 
5,5 262 597 479 1,83 19,8 0,87 43,9 
6,5 273 650 518 1,90 19,0 0,83 44,0 

10.09 
4,5 344 571 475 1,38 19,8 0,89 46,9 
5,5 358 595 480 1,34 20,4 0,94 46,6 
6,5 474 692 521 1,10 20,6 0,92 45,1 

17.09 
4,5 316 553 502 1,59 20,3 0,96 47,3 
5,5 361 614 512 1,42 22,2 1,04 47,3 
6,5 486 743 533 1,10 22,4 0,98 46,4 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 

03.09 
4,5 201 540 540 2,69 20,2 0,86 43,0 
5,5 220 562 537 2,44 20,5 0,88 43,0 
6,5 311 605 602 1,94 17,9 0,80 47,0 

10.09 
4,5 234 563 557 2,38 19,8 0,90 46,0 
5,5 245 634 563 2,30 20,3 0,93 47,0 
6,5 334 717 601 1,80 18,5 0,90 49,0 

17.09 
4,5 241 594 555 2,30 22,3 0,96 44,0 
5,5 292 690 570 1,95 21,8 1,05 47,0 
6,5 364 755 612 1,68 21,6 0,99 45,0 
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Додаток АФ 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від строків сівби та норм висіву, 2015 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – N15Р15K15 + N30   

03.09 
4,5 171 698 265 1,55 19,8 0,93 46,4 
5,5 175 755 360 2,06 18,9 0,62 34,8 
6,5 205 792 376 1,83 17,0 0,78 45,0 

10.09 
4,5 173 669 305 1,76 26,6 1,39 50,1 
5,5 234 775 469 2,00 23,1 0,93 39,5 
6,5 282 770 475 1,68 21,2 0,98 45,9 

17.09 
4,5 231 667 252 1,09 23,8 1,11 48,6 
5,5 244 762 360 1,48 23,7 0,83 37,0 
6,5 316 738 435 1,38 16,5 0,69 43,3 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 

03.09 
4,5 121 479 298 2,46 15,2 0,85 51,2 
5,5 153 611 340 2,22 16,5 0,80 48,0 
6,5 191 740 387 2,03 36,7 0,93 48,8 

10.09 
4,5 134 500 409 3,05 21,0 1,02 46,7 
5,5 160 522 420 2,63 26,4 1,10 51,9 
6,5 227 726 467 2,45 29,2 1,02 49,1 

17.09 
4,5 193 616 262 1,36 14,4 1,32 54,4 
5,5 234 675 384 1,64 19,5 1,02 49,7 
6,5 328 804 348 1,06 22,4 1,18 53,2 
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Додаток АХ 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від строків сівби та норм висіву, 2016 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – N15Р15K15 + N30   

03.09 
4,5 34 157 143 4,21 25,4 1,34 52,7 
5,5 51 178 151 2,96 23,8 1,21 50,9 
6,5 69 186 161 2,33 21,5 1,07 49,8 

10.09 
4,5 35 162 158 4,51 24,5 1,28 52,3 
5,5 53 182 164 3,09 22,3 1,13 50,7 
6,5 59 195 185 3,14 19,4 0,95 49,0 

17.09 
4,5 39 151 148 3,79 27,1 1,39 51,2 
5,5 41 161 154 3,76 26,4 1,28 48,5 
6,5 63 178 160 2,54 24,5 1,13 46,2 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 

03.09 
4,5 34 149 142 4,18 24,4 1,30 53,2 
5,5 50 173 161 3,22 22,9 1,14 49,7 
6,5 64 190 176 2,75 21,9 1,01 46,1 

10.09 
4,5 41 174 157 3,83 24,5 1,28 52,2 
5,5 76 180 165 2,17 23,4 1,19 50,9 
6,5 92 191 179 1,95 21,2 1,04 49,1 

17.09 
4,5 33 190 176 5,33 25,1 1,29 51,5 
5,5 50 209 203 4,06 24,6 1,21 49,2 
6,5 71 219 209 2,94 19,4 0,90 46,3 
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Додаток АЦ 

Елементи структури урожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від строків сівби та норм висіву, 2017 рік 
Варіант Кількість на 1 м2, шт. 

Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

Строк 
сівби 

Норма 
висіву, 
млн 
шт./га 

рослин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – N15Р15K15 + N30   

03.09 
4,5 200 476 387 1,94 24,1 1,07 44,4 
5,5 232 493 417 1,80 23,6 1,03 43,6 
6,5 268 523 461 1,72 22,8 0,94 41,2 

10.09 
4,5 231 451 394 1,71 25,0 1,26 50,4 
5,5 259 482 431 1,66 25,1 1,18 47,0 
6,5 289 507 473 1,64 24,1 1,13 46,9 

17.09 
4,5 256 422 402 1,57 24,3 1,22 50,2 
5,5 289 462 447 1,55 24,1 1,11 46,1 
6,5 326 492 480 1,47 24,0 1,07 44,6 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 

03.09 
4,5 187 497 463 2,48 26,1 1,05 40,2 
5,5 214 534 509 2,38 25,4 0,99 39,0 
6,5 246 551 528 2,15 25,7 0,98 38,1 

10.09 
4,5 206 472 451 2,19 26,2 1,18 45,0 
5,5 234 502 487 2,08 24,9 1,11 44,6 
6,5 266 521 503 1,89 24,7 1,09 44,1 

17.09 
4,5 221 449 423 1,91 25,3 1,23 48,6 
5,5 264 480 441 1,67 25,2 1,19 47,2 
6,5 294 511 496 1,69 24,2 1,09 45,0 
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Додаток АШ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від препаратів , 2014 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, г 

рос-
лин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 
Контроль 221 635 597 2,70 12,9 0,65 50,1 
Біогумус + Айдар* 221 630 561 2,54 18,6 0,93 50,1 
Реаком-СР-зерно* 203 628 593 2,92 16,1 0,80 49,9 
Антистрес* 200 603 571 2,86 12,9 0,65 50,5 
Марс ELBi* 210 625 561 2,67 13,6 0,69 50,4 
АКМ* 209 655 585 2,80 18,2 0,93 51,2 
Вимпел* 209 636 581 2,78 18,9 1,04 50,3 
Хлормекват-хлорид 750* 218 678 584 2,68 19,4 0,98 50,2 
Хлормекват-хлорид 750** 180 610 565 3,14 20,5 1,02 49,4 
Антистрес** 179 564 504 2,82 20,9 1,06 50,4 
Марс ELBi** 183 614 526 2,87 21,0 1,05 49,9 
АКМ** 187 611 546 2,92 20,3 0,99 48,8 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 
Контроль 212 645 579 2,73 17,8 0,97 54,9 
Біогумус + Айдар* 222 690 599 2,70 16,7 0,91 54,4 
Реаком-СР-зерно* 199 656 618 3,11 14,9 0,79 53,1 
Антистрес* 229 618 547 2,39 15,9 0,81 51,0 
Марс ELBi* 233 687 605 2,60 16,5 0,87 52,5 
АКМ* 255 640 583 2,29 16,1 0,86 53,4 
Вимпел* 221 660 618 2,80 15,8 0,87 55,0 
Хлормекват-хлорид 750* 227 707 635 2,80 14,3 0,75 52,3 
Хлормекват-хлорид 750** 205 698 654 3,19 16,2 0,90 55,6 
Антистрес** 202 664 610 3,02 14,6 0,74 50,7 
Марс ELBi** 205 627 611 2,98 12,2 0,61 49,7 
АКМ** 263 723 628 2,39 14,3 0,79 55,1 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток АЩ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від препаратів , 2015 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, г 

рос-
лин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 
Контроль 58 183 176 3,03 28,5 1,47 51,6 
Біогумус + Айдар* 64 234 210 3,28 36,0 1,65 45,9 
Реаком-СР-зерно* 113 373 328 2,90 27,5 1,14 40,9 
Антистрес* 107 346 341 3,18 20,0 0,87 43,4 
Марс ELBi* 54 241 230 4,26 28,3 1,16 41,2 
АКМ* 111 398 370 3,33 25,9 1,23 47,6 
Вимпел* 70 204 197 2,82 22,2 1,02 46,5 
Хлормекват-хлорид 750* 147 404 417 2,84 25,0 1,28 52,4 
Хлормекват-хлорид 750** 72 216 204 2,83 30,4 1,36 44,7 
Антистрес** 51 246 220 4,30 30,0 1,21 40,7 
Марс ELBi** 114 508 468 4,11 29,0 1,15 41,4 
АКМ** 151 408 382 2,53 26,3 1,29 49,0 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 
Контроль 116 482 442 3,81 30,8 1,09 46,6 
Біогумус + Айдар* 71 296 268 3,79 30,1 1,46 48,4 
Реаком-СР-зерно* 93 304 288 3,10 33,6 1,49 44,5 
Антистрес* 43 199 187 4,36 32,5 1,51 46,3 
Марс ELBi* 74 271 220 2,97 22,9 1,10 47,7 
АКМ* 61 234 210 3,43 29,0 1,23 43,2 
Вимпел* 98 391 372 3,80 29,6 1,40 47,3 
Хлормекват-хлорид 750* 124 525 489 3,95 24,1 0,74 31,7 
Хлормекват-хлорид 750** 79 325 285 3,62 31,9 1,55 48,4 
Антистрес** 43 234 214 5,00 42,6 1,41 35,6 
Марс ELBi** 89 378 329 3,70 30,2 1,41 45,5 
АКМ** 102 383 363 3,56 27,5 1,31 47,5 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток АЮ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від препаратів , 2016 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, г 

рос-
лин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 
Контроль 38 186 164 4,31 23,4 1,58 68,7 
Біогумус + Айдар* 80 223 170 2,12 30,2 1,86 69,0 
Реаком-СР-зерно* 52 260 197 3,78 23,5 1,86 80,0 
Антистрес* 56 226 185 3,30 22,1 1,29 58,8 
Марс ELBi* 52 194 162 3,11 36,1 2,02 57,1 
АКМ* 115 280 275 2,39 22,9 2,04 69,8 
Вимпел* 46 205 170 3,69 44,9 2,20 48,5 
Хлормекват-хлорид 750* 50 167 150 3,00 22,1 1,23 55,4 
Хлормекват-хлорид 750** 37 156 139 3,75 34,6 1,90 54,5 
Антистрес** 73 224 189 2,59 33,2 1,55 45,3 
Марс ELBi** 48 173 116 2,41 55,0 2,75 49,5 
АКМ** 40 197 164 4,10 40,8 2,10 53,4 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 
Контроль 71 275 227 3,19 24,3 1,71 75,4 
Біогумус + Айдар* 104 362 325 3,12 24,2 1,42 59,3 
Реаком-СР-зерно* 42 170 157 3,73 26,1 1,38 53,3 
Антистрес* 130 271 251 1,93 20,5 1,06 53,6 
Марс ELBi* 44 194 161 3,65 35,3 1,77 50,8 
АКМ* 42 129 98 2,33 26,5 1,69 66,6 
Вимпел* 78 250 207 2,65 24,3 1,23 50,5 
Хлормекват-хлорид 750* 78 227 231 2,96 23,9 1,19 50,0 
Хлормекват-хлорид 750** 146 402 365 2,50 18,9 1,17 63,1 
Антистрес** 63 124 98 1,55 25,1 1,54 63,5 
Марс ELBi** 169 316 296 1,75 21,8 0,96 46,5 
АКМ** 68 224 207 3,04 26,1 1,31 50,5 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток АЯ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої по пару 

залежно від препаратів , 2017 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, г 

рос-
лин 

стебел 

всього продук-
тивних  

Фон живлення – Р15 + N30 
Контроль 267 719 452 1,69 32,6 1,53 46,9 
Біогумус + Айдар* 219 643 600 2,74 20,8 1,16 56,1 
Реаком-СР-зерно* 177 667 589 3,33 24,5 1,08 45,2 
Антистрес* 183 620 535 2,92 20,1 1,01 50,3 
Марс ELBi* 188 600 578 3,07 22,9 1,15 50,4 
АКМ* 255 578 534 2,09 21,1 1,15 54,7 
Вимпел* 206 635 603 2,93 25,1 1,09 44,9 
Хлормекват-хлорид 750* 179 581 545 3,04 21,2 1,08 51,0 
Хлормекват-хлорид 750** 198 647 615 3,11 25,1 1,24 47,8 
Антистрес** 223 654 599 2,69 26,4 1,27 49,1 
Марс ELBi** 219 557 527 2,41 27,2 1,37 49,9 
АКМ** 263 590 571 2,17 22,9 1,20 52,4 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 
Контроль 165 598 592 3,59 22,6 0,75 33,7 
Біогумус + Айдар* 230 826 818 3,56 23,1 1,02 44,5 
Реаком-СР-зерно* 197 644 618 3,14 27,5 1,13 41,1 
Антистрес* 164 659 606 3,70 25,3 1,06 41,9 
Марс ELBi* 229 686 626 2,73 25,6 1,16 45,9 
АКМ* 174 624 567 3,26 21,6 1,03 48,1 
Вимпел* 197 717 681 3,46 22,2 1,11 50,7 
Хлормекват-хлорид 750* 191 618 612 3,20 23,6 1,14 50,0 
Хлормекват-хлорид 750** 213 688 651 3,06 25,2 1,05 42,3 
Антистрес** 179 621 577 3,22 20,8 1,02 49,3 
Марс ELBi** 193 739 653 3,38 26,7 1,19 45,0 
АКМ** 185 642 632 3,42 22,1 1,15 52,3 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток БА 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від препаратів, 2014 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

рослин всіх 
стебел 

продук-
тивних 
стебел 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 
Контроль 264 399 297 1,13 12,8 0,53 41,0 
Біогумус + Айдар* 261 323 296 1,13 13,2 0,65 49,3 
Реаком-СР-зерно* 285 512 345 1,21 13,0 0,51 39,3 
Антистрес* 214 326 288 1,35 14,5 0,72 50,3 
Марс ELBi* 169 245 227 1,34 13,9 0,60 43,4 
АКМ* 238 391 296 1,24 14,4 0,64 43,8 
Вимпел* 205 354 321 1,57 10,4 0,52 50,2 
Хлормекват-хлорид 750* 211 439 329 1,56 13,1 0,58 44,7 
Хлормекват-хлорид 750** 255 400 330 1,29 10,4 0,51 49,1 
Антистрес** 287 634 336 1,17 15,0 0,65 42,8 
Марс ELBi** 216 344 319 1,48 18,7 0,92 48,9 
АКМ** 229 305 287 1,25 14,8 0,69 46,3 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 
Контроль 204 334 268 1,31 12,9 0,61 47,1 
Біогумус + Айдар* 206 321 254 1,23 11,3 0,55 48,0 
Реаком-СР-зерно* 241 397 319 1,32 11,1 0,54 48,3 
Антистрес* 213 293 267 1,25 13,1 0,63 60,3 
Марс ELBi* 243 354 300 1,23 11,8 0,51 43,2 
АКМ* 257 239 308 1,20 10,5 0,52 49,3 
Вимпел* 197 355 308 1,56 11,3 0,54 47,3 
Хлормекват-хлорид 750* 249 343 289 1,16 12,3 0,60 48,9 
Хлормекват-хлорид 750** 184 341 297 1,61 12,3 0,58 54,3 
Антистрес** 192 373 306 1,59 11,4 0,55 48,2 
Марс ELBi** 198 365 303 1,53 12,0 0,58 48,5 
АКМ** 220 316 283 1,29 12,1 0,57 46,1 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток ББ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від препаратів, 2015 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

рослин всіх 
стебел 

продук-
тивних 
стебел 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 
Контроль 83 168 155 1,87 18,4 0,84 44,4 
Біогумус + Айдар* 127 279 253 1,99 17,7 0,85 47,8 
Реаком-СР-зерно* 112 178 167 1,49 17,0 0,90 55,4 
Антистрес* 185 612 465 2,51 10,0 0,42 42,4 
Марс ELBi* 162 231 211 1,30 11,8 0,50 42,3 
АКМ* 257 407 344 1,34 12,9 0,55 43,7 
Вимпел* 324 440 369 1,14 15,0 0,84 56,7 
Хлормекват-хлорид 750* 93 183 152 1,64 21,9 1,01 46,7 
Хлормекват-хлорид 750** 124 217 174 1,40 10,6 0,54 44,6 
Антистрес** 186 399 369 1,98 17,3 0,72 39,9 
Марс ELBi** 299 426 351 1,17 15,5 0,68 42,7 
АКМ** 87 230 182 2,09 19,7 0,98 51,2 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 
Контроль 84 279 258 3,07 21,1 1,38 57,1 
Біогумус + Айдар* 75 208 184 2,45 23,0 0,98 42,2 
Реаком-СР-зерно* 227 509 448 1,98 16,0 0,77 50,1 
Антистрес* 197 451 370 1,88 19,7 0,89 47,1 
Марс ELBi* 125 271 89 0,71 43,9 1,95 45,9 
АКМ* 117 264 224 1,92 20,9 0,99 48,2 
Вимпел* 163 436 370 2,27 21,7 0,99 45,1 
Хлормекват-хлорид 750* 101 244 124 1,23 33,4 1,68 47,1 
Хлормекват-хлорид 750** 128 279 232 1,81 19,7 0,94 46,4 
Антистрес** 164 307 265 1,61 22,6 0,88 41,3 
Марс ELBi** 146 330 278 1,90 21,7 1,03 48,2 
АКМ** 262 587 549 2,10 16,1 0,67 42,5 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 



 223 

Додаток БВ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від препаратів, 2016 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

рослин всіх 
стебел 

продук-
тивних 
стебел 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 
Контроль 93 235 194 2,08 21,3 1,33 64,3 
Біогумус + Айдар* 62 156 145 2,33 21,7 1,23 56,5 
Реаком-СР-зерно* 114 161 146 1,28 18,6 0,98 52,5 
Антистрес* 67 196 175 2,61 22,9 1,15 53,7 
Марс ELBi* 50 142 128 2,56 30,1 1,79 59,6 
АКМ* 41 173 142 3,46 24,0 1,48 65,5 
Вимпел* 58 193 169 2,91 23,9 1,32 55,3 
Хлормекват-хлорид 750* 167 242 207 1,24 15,3 0,96 63,1 
Хлормекват-хлорид 750** 83 200 179 2,15 19,2 1,24 64,5 
Антистрес** 80 177 160 2,00 20,1 1,24 64,2 
Марс ELBi** 46 187 164 3,56 28,6 1,78 62,4 
АКМ** 150 221 217 1,44 22,7 1,28 56,4 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 
Контроль 102 239 232 2,27 14,3 0,81 57,1 
Біогумус + Айдар* 56 192 173 3,09 26,0 1,30 49,1 
Реаком-СР-зерно* 117 256 221 1,88 26,5 1,26 48,5 
Антистрес* 134 243 231 1,72 23,9 1,28 54,0 
Марс ELBi* 104 222 208 2,00 16,0 0,91 58,2 
АКМ* 47 203 188 4,00 22,2 1,50 67,9 
Вимпел* 132 248 239 1,81 21,6 1,09 53,0 
Хлормекват-хлорид 750* 78 168 159 2,03 27,6 1,16 41,9 
Хлормекват-хлорид 750** 99 217 185 1,86 29,2 1,38 47,1 
Антистрес** 65 225 193 2,97 25,8 1,66 64,8 
Марс ELBi** 83 227 208 2,50 22,7 1,30 57,1 
АКМ** 33 144 134 4,06 18,1 1,06 59,5 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток БГ 

Елементи структури врожайності пшениці твердої озимої після ячменю 

ярого залежно від препаратів, 2017 рік 

Препарат 

Кількість на 1 м2, шт. Продук- 
тивна 
кущис-
тість 

Кількість 
зерен в 
колосі, 
шт. 

Маса 
зерна з 
колоса, 
г 

Маса 
1000 
зерен, 
г 

рослин всіх 
стебел 

продук-
тивних 
стебел 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 
Контроль 178 454 433 2,43 10,1 0,45 45,5 
Біогумус + Айдар* 149 378 378 2,53 9,7 0,44 45,6 
Реаком-СР-зерно* 118 402 375 3,18 9,4 0,50 55,1 
Антистрес* 145 432 418 2,88 8,3 0,46 57,2 
Марс ELBi* 151 422 380 2,52 12,0 0,56 49,9 
АКМ* 124 374 343 2,77 9,9 0,51 53,2 
Вимпел* 109 473 420 3,85 8,1 0,45 56,2 
Хлормекват-хлорид 750* 132 397 359 2,72 11,6 0,67 58,3 
Хлормекват-хлорид 750** 121 463 408 3,37 9,5 0,57 59,7 
Антистрес** 172 411 371 2,16 7,4 0,44 60,7 
Марс ELBi** 153 510 496 3,24 9,8 0,48 53,4 
АКМ** 141 488 448 3,18 6,9 0,43 61,4 

Фон живлення – N60Р60K40 + N30 
Контроль 110 435 410 3,73 11,6 0,55 55,8 
Біогумус + Айдар* 101 473 432 4,28 10,8 0,62 58,1 
Реаком-СР-зерно* 95 456 431 4,54 9,4 0,52 57,6 
Антистрес* 126 458 451 3,58 12,7 0,65 51,3 
Марс ELBi* 121 511 481 3,98 9,5 0,52 55,3 
АКМ* 116 551 538 4,64 5,5 0,54 56,5 
Вимпел* 142 442 413 2,91 10,6 0,55 52,0 
Хлормекват-хлорид 750* 119 531 496 4,17 10,1 0,56 55,1 
Хлормекват-хлорид 750** 108 439 420 3,89 11,0 0,65 59,5 
Антистрес** 118 513 509 4,31 9,5 0,52 55,4 
Марс ELBi** 86 440 390 4,53 12,1 0,69 58,5 
АКМ** 145 511 477 3,29 14,4 0,79 56,4 
Примітка: * – застосування препарату відбувалось восени 
          ** – застосування препарату відбувалось навесні 
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Додаток БД 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву в 2014 році, т/га 

Строк сівби  Норма висіву, млн шт./га  
3,5 4,5 5,5 

Фон живлення – Р15 + N30 (фактор А) 
10.09 6,73 6,61 6,51 
17.09 6,23 6,37 6,25 
24.09 6,05 5,91 5,40 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 (фактор А) 
10.09 7,17 7,05 6,89 
17.09 6,99 6,95 6,63 
24.09 6,77 6,76 6,52 

 
 

Додаток БЕ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву в 2015 році, т/га 

Строк сівби  Норма висіву, млн шт./га  
3,5 4,5 5,5 

Фон живлення – Р15 + N30 (фактор А) 
10.09 5,13 4,95 4,82 
17.09 4,66 5,07 5,00 
24.09 4,39 4,77 5,11 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 (фактор А) 
10.09 5,71 5,35 4,97 
17.09 5,34 5,24 5,31 
24.09 5,11 5,02 5,20 
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Додаток БЖ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву в 2016 році, т/га 

Строк сівби  Норма висіву, млн шт./га  
3,5 4,5 5,5 

Фон живлення – Р15 + N30 (фактор А) 
10.09 2,80 3,09 2,90 
17.09 3,20 3,99 3,36 
24.09 3,41 3,68 4,13 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 (фактор А) 
10.09 3,42 3,55 3,19 
17.09 4,40 5,04 4,93 
24.09 2,30 3,56 2,99 

 
 

Додаток БЗ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від строку 

сівби та норми висіву в 2017 році, т/га 

Строк сівби  Норма висіву, млн шт./га  
3,5 4,5 5,5 

Фон живлення – Р15 + N30 (фактор А) 
10.09 6,92 7,10 6,86 
17.09 6,88 7,22 6,97 
24.09 6,72 7,17 7,03 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 (фактор А) 
10.09 7,50 7,48 7,24 
17.09 7,47 7,63 7,55 
24.09 6,88 7,24 7,18 

 



 227 

Додаток БИ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву в 2014 році, т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
4,5 5,5 6,5 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 (фактор А) 
03.09 4,12 4,20 4,79 
10.09 4,19 4,36 5,24 
17.09 4,27 4,38 5,23 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (фактор А) 
03.09 4,62 4,96 5,33 
10.09 4,70 5,16 6,04 
17.09 4,76 5,23 6,02 

 
 

Додаток БК 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву в 2015 році, т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
4,5 5,5 6,5 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 (фактор А) 
03.09 2,35 2,15 2,78 
10.09 4,03 4,27 4,47 
17.09 2,37 2,37 2,53 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (фактор А) 
03.09 2,45 2,56 3,10 
10.09 4,31 4,58 4,68 
17.09 3,22 3,63 3,94 
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Додаток БЛ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву в 2016 році, т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
4,5 5,5 6,5 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 (фактор А) 
03.09 1,78 1,70 1,62 
10.09 1,89 1,74 1,67 
17.09 1,92 2,04 1,71 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (фактор А) 
03.09 1,73 1,72 1,69 
10.09 1,88 1,84 1,76 
17.09 2,14 2,34 1,78 

 
 

Додаток БМ 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після ячменю ярого залежно 

від строку сівби та норми висіву в 2017 році, т/га 

Строк сівби 
(фактор В) 

Норма висіву, млн шт./га (фактор С) 
4,5 5,5 6,5 

Фон живлення – N15Р15K15 + N30 (фактор А) 
03.09 4,09 4,24 4,29 
10.09 4,88 5,01 5,25 
17.09 4,75 4,82 4,94 

Фон живлення – N30Р60K40 + N30 (фактор А) 
03.09 4,85 4,98 5,11 
10.09 5,27 5,36 5,42 
17.09 5,10 5,19 5,33 
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Додаток БН 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої по пару залежно від фону 

мінерального живлення та біологічно-активних препаратів, т/га 

Препарати 

Рік 

2014 2015 2016 2017 середнє 

Фон живлення – P15 + N30 
Контроль 3,88 2,59 2,59 6,92 3,99 

Біогумус + Айдар* 5,22 3,47 3,16 6,96 4,70 
Реаком-СР-зерно* 4,74 3,74 3,66 6,36 4,62 
Антистрес* 3,71 2,97 2,39 5,40 3,61 
Марс ELBi* 3,87 2,67 3,27 6,65 4,12 
АКМ* 5,44 4,55 5,61 6,14 5,44 
Вимпел* 6,04 2,01 3,74 6,57 4,60 

Хлормекват-хлорид 
750* 5,72 5,34 1,85 5,89 4,65 

Хлормекват-хлорид 
750** 5,76 2,77 2,64 7,63 4,70 

Антистрес** 5,34 2,66 2,93 7,61 4,63 
Марс ELBi** 5,52 5,38 3,19 7,22 5,33 
АКМ** 5,41 4,93 3,44 6,85 5,15 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 
Контроль 5,62 4,82 3,88 4,44 4,69 

Біогумус + Айдар* 5,45 3,91 4,62 8,34 5,58 
Реаком-СР-зерно* 4,88 4,29 2,17 6,98 4,58 
Антистрес* 4,43 2,82 2,66 6,42 4,08 
Марс ELBi* 5,26 2,42 2,85 7,26 4,45 
АКМ* 5,01 2,58 1,66 5,84 3,77 
Вимпел* 5,38 5,21 2,55 7,56 5,18 

Хлормекват-хлорид 
750* 4,76 3,62 2,75 6,98 4,53 

Хлормекват-хлорид 
750** 5,89 4,42 4,27 6,84 5,36 

Антистрес** 4,51 3,02 1,51 5,89 3,73 
Марс ELBi** 3,73 4,64 2,84 7,77 4,74 
АКМ** 4,96 4,76 2,71 7,27 4,92 
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Додаток БП 

Врожайність зерна пшениці твердої озимої після стерньового 

попередника залежно від фону мінерального живлення та біологічно-

активних препаратів, т/га 

Препарати 

Рік 

2014 2015 2016 2017 середнє 

Фон живлення – P15 + N30 
Контроль 1,57 1,30 2,58 1,95 1,85 

Біогумус + Айдар* 1,92 2,15 1,78 1,66 1,88 
Реаком-СР-зерно* 1,76 1,50 1,43 1,88 1,65 
Антистрес* 2,07 1,95 2,01 1,92 1,99 
Марс ELBi* 1,36 1,06 2,29 2,13 1,71 
АКМ* 1,89 1,89 2,10 1,75 1,91 
Вимпел* 1,67 3,10 2,23 1,89 2,22 

Хлормекват-хлорид 
750* 1,91 1,54 1,99 2,41 1,96 

Хлормекват-хлорид 
750** 1,68 0,94 2,22 2,33 1,79 

Антистрес** 2,18 2,66 1,98 1,63 2,12 
Марс ELBi** 2,93 2,39 2,92 2,38 2,65 
АКМ** 1,98 1,78 2,78 1,93 2,11 

Фон живлення – N30P60K40 + N30 
Контроль 1,63 3,56 1,88 2,26 2,33 

Біогумус + Айдар* 1,40 1,80 2,25 2,68 2,03 
Реаком-СР-зерно* 1,72 3,45 2,78 2,24 2,55 
Антистрес* 1,68 3,29 2,96 2,93 2,72 
Марс ELBi* 1,53 1,74 1,89 2,50 1,91 
АКМ* 1,60 2,22 2,82 2,91 2,39 
Вимпел* 1,66 3,66 2,61 2,27 2,55 

Хлормекват-хлорид 
750* 1,73 2,08 1,84 2,78 2,11 

Хлормекват-хлорид 
750** 1,72 2,18 2,55 2,73 2,30 

Антистрес** 1,68 2,33 3,20 2,65 2,46 
Марс ELBi** 1,76 2,86 2,70 2,69 2,51 
АКМ** 1,61 3,68 1,42 3,77 2,62 
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Додаток БР 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив строків сівби на урожайність 

пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Таврійський науковий 

вісник: Науковий журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. 

98. С. 146-152 (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, статистична 

обробка даних, написання статті). 

2. Ярчук І.І., Мельник Т. В. Попередники та строки сівби пшениці 

твердої озимої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 

2018. № 2. С. 30-34 (особистий внесок 80 % – проведення досліджень, 

статистична обробка даних, написання статті). 

3. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив строків застосування препаратів 

на урожайність пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Таврійський 

науковий вісник : Науковий журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2018. Вип. 103. С. 155-160 (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, 

статистична обробка даних, написання статті). 

4. Ярчук І. І., Мельник Т. В. Вплив норм висіву на урожайність 

пшениці твердої озимої в умовах північного Степу. Вісник ХНАУ Серія 

«Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 

Харків : ХНАУ, 2018. Вип. 1. С. 45-55 (особистий внесок 80 % – проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

5. Ярчук І. І., Мельник Т. В., Маслійов С. В. Особливості 

вирощування та економічні показники пшениці твердої озимої в Степу. 

Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. Вип. 108. С. 123-127 (особистий внесок 75 % – проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях, або таких 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних 
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6. Ярчук І.І., Мельник Т. В. Строки сівби та норми висіву пшениці 

твердої озимої. Зернові культури, Дніпро, 2018. Т. 2. № 1. С. 94-100. (особистй 

внесок 75 % – проведення досліджень, статистична обробка даних, написання 

статті). 

7. Melnyk T. V., Yarchuk I. I., Masliiov S. V. Efficiency of cultivation of 

hard winter wheat of «Continent» variety in conditions of the northern Steppe of 

Ukraine. The scientific journal Grain Crops. Sity of Dnipro, 2019. T. 3. № 1. P. 45-

51. (особистий внесок 75 % – проведення досліджень, статистична обробка 

даних, написання статті). 

8. Мельник Т. В. Влияние рострегулирующих препаратов на 

урожайность пшеницы твердой озимой в условиях северной степи Украины. 

Научно-практический журнал Земледелие и Защита растений. Минск, 2019. 

№ 4 (125). С. 8-12. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

9. Мельник Т. В. Технологічні заходи підвищення зимостійкості та 

урожайності пшениці твердої озимої в умовах північного Степу України. 

Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України : наук.-

практ. Конф. Молодих вчених. Дніпро, 2016. С. 32-35. 
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84-89. 

11. Мельник Т. В. Попередники та строки сівби пшениці твердої 

озимої. Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату : Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпро – Полтава, 24–25 

травня 2018 р. С. 98-99 
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 233 

розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій 
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ґрунтознавців та агрохіміків України. Харків : Стиль-Іздат, 2018. С. 190-192. 

340 с. 
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– проведення досліджень, статистична обробка даних, написання тез). 
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