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АНОТАЦІЯ 

 

Вінюков О. О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці 

озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук (доктора наук) за спеціальністю 06.01.09  

«Рослинництво» (201 «Агрономія»). – Донецька державна 

сільськогосподарська дослідна станція НААН України. – Державна установа 

Інститут зернових культур НААН України, Дніпро, 2019. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у розробці наукових 

основ підвищення зернової продуктивності посівів пшениці озимої та 

ячменю ярого з урахуванням варіювання погодних факторів, 

морфобіологічних особливостей нових сортів, їх реакції на строки сівби, 

попередники, застосування рістрегулюючих препаратів, біологічно активних 

речовин, макро- та мікродобрив з метою підвищення ефективності 

вирощування і стабілізації валових зборів зерна в регіоні. Вперше теоретично 

обґрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур 

за адаптивними ознаками. Встановлено закономірності росту та розвитку 

рослин під впливом абіотичних факторів, що дозволило розробити модель 

сорту, найбільш адаптованого до конкретних умов вирощування. Виявлено 

реакцію рослин пшениці озимої та ячменю ярого на впровадження у 

технологічний процес елементів біологізації. 

У ході проведення експериментальних досліджень встановлено, що в 

агрокліматичних умовах східної частини Північного Степу України 

використання сортів ячменю ярого напівінтенсивного типу дозволяє 

вирішувати проблему стабілізації урожайності цієї культури. Теоретично 

обґрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур 

за адаптивними ознаками. Доведено, що визначення розрахункових 
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показників «питома маса» головного та умовного колосу, «вирівняність 

колосся» у рослин другого та третього рангів продуктивності, індексу 

ефективності органогенезу репродуктивних органів (ЕОРО) надає достатньо 

дієві критерії добору екологічно пластичних, толерантних до впливу 

ґрунтових і повітряних посух сортів ячменю ярого напівінтенсивного типу з 

оптимальним рівнем урожайності стосовно агрокліматичних особливостей 

східної частини Північного Степу України. 

Дослідженнями встановлено, що строк сівби значно впливав на ріст та 

розвиток рослин пшениці озимої в період осінньої вегетації. Залежно від 

сорту висота рослин за першого строку сівби (10 вересня) була більшою ніж 

останнього (25 жовтня) від 4,3 см у сорту Краплина до 6,0 см – у сорту Дар 

Луганщини. Виявлено, що збільшення періоду осінньої вегетації у сортів 

перших двох строків сівби (10 та 25 вересня) сприяло формуванню більш 

розвинутої вегетативної та кореневої систем. 

Виявлено, що впровадження нових поживних комплексів у технології 

вирощування пшениці озимої сприяє доброму розвитку рослин протягом всієї 

вегетації та дозволило сформувати врожайність, яка значно перевищила 

контрольний варіант. Так, на мінеральному (N30Р30К30), органо-мінеральному 

(N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)) та органічному (біогумус – 250 кг/га) фонах 

живлення приріст врожайності зерна порівняно з контролем склав 1,22; 

0,78 та 0,43 т/га відповідно. 

Використання запатентованого графічного алгоритму аналізу рівня 

екологічної пластичності сортів зернових культур сприяє виявленню 

найбільш адаптованих рослин за рахунок рівномірності впливу факторів 

зовнішнього середовища на показники продуктивності рослин зернових 

культур. Так, використання даного алгоритму дозволило виділити сорти 

пшениці озимої Богиня та Олексіївка, як найбільш пластичні. 

Наукову цінність представляють дані аналізу впливу техногенного 

навантаження на сільськогосподарське виробництво Донецького регіону, 

визначено ефективність застосування запропонованих елементів технологій 
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для зниження техногенного навантаження на агроценози. Визначено 

допустимі відстані сільськогосподарських угідь, перспективних для 

вирощування екологічно безпечної продукції, від виробництв різних галузей 

промисловості. Ця відстань від підприємств за напрямом переважаючих 

вітрів складає для металургії та енергетики (ТЕС) ≥ 30 км, коксохімії ≥ 20 км, 

вугледобування ≥ 15 км. Складена оціночна карта-схема 

сільськогосподарських угідь щодо вирощування екологічно-безпечної 

продукції в регіоні. 

На основі проведених багаторічних експериментальних досліджень 

розроблено прогностичну модель формування якості та екологічної безпеки 

рослинницької продукції для південно-східного промислового регіону. Вона 

містить визначення факторів, які обумовлюють ризики забруднення 

рослинницької продукції важкими металами, чинники формування 

показників якості зерна в Донецькій області, а також заходи зі стабілізації 

вирощування якісного та безпечного зерна. 

Встановлено доцільність використання органічної та органо-адаптивної 

систем вирощування пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної 

частини Північного Степу. Визначено, що використання елементів 

біологізації в технології вирощування ячменю ярого суттєво впливає на ріст, 

розвиток рослин та формування врожайності зерна культури. Так, 

комплексне застосування Біогумусу-1 (250 кг/га) та біостимулятора 

Регоплант забезпечило врожайність зерна 2,95 т/га, приріст до контролю 

становив 0,66 т/га або 28,8 %. Зростання продуктивності ячменю ярого 

залежить від покращання основних показників структури врожайності, а 

саме: маси 1000 зерен, кількості зерен у колосі та коефіцієнта продуктивного 

кущіння. 

За результатами багаторічних досліджень розроблено нові та 

удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці 

озимої та ячменю ярого, які дозволяють в умовах східної частини Північного 

Степу реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і 
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поліпшити якість та безпеку зерна, знизити енергетичні та виробничі 

витрати, а також здійснити добір адаптованих сортів для вирощування за 

різними технологічними системами. 

Розроблено та випробувано органічні та органо-адаптивні технології 

вирощування сучасних сортів пшениці озимої та ячменю ярого, які 

проявляють стабільно позитивну реакцію на застосування новітніх прийомів 

агротехніки та забезпечують високу врожайність зерна необхідного 

цільового призначення: використання органо-адаптивної системи 

вирощування дозволяє підвищити урожайність пшениці озимої на 0,51 т/га з 

одночасним зниженням собівартості 1 т зерна до 1104,9 грн та збільшенням 

рівня рентабельності виробництва на 30 %, порівняно з інтенсивною 

технологією. Освоєння цієї технології дозволить товаровиробникам 

поступово переходити на органічне виробництво без різкого зниження 

економічних показників. Крім того, застосування органічної системи 

вирощування ячменю ярого та пшениці озимої дозволяє не тільки отримати 

економічно доцільні показники виробництва, але й сприяє формуванню 

високоякісної продукції зі зменшенням негативного впливу техногенного 

навантаження промислового регіону східної частини Північного Степу. 

Ключові слова: пшениця озима, ячмінь ярий, біологізація, 

адаптивність, технологія, поживні комплекси, техногенне навантаження, 

важкі метали, якість зерна, урожайність, економічний ефект. 

 

ANNOTATION 

 

Vinyukov O. O. Scientific bases of increasing the productivity of winter 

wheat and spring barley in the Eastern part of the Northern Steppe of Ukraine. – 

Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Agricultural Sciences, specialty 06.01.09 

«Plant Production». (201 – «Agronomy»). – Donetsk State Agricultural 

Experimental Station of the NAAS of Ukraine. – State Institution The Institute of 
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Grain Crops of NAAS of Ukraine, Dnipro, 2019. 

The dissertation presents the theoretical substantiation and new solution of 

the actual scientific problem, which consists in the development of scientific bases 

for increasing the grain productivity of winter wheat and spring barley, taking into 

account the variation of weather factors, morphobiological features of new 

varieties, their reaction to predecessors, biologically active substances, macro- and 

microfertilizers in order to increase the efficiency of growing and stabilizing the 

gross grain harvest in the region. For the first time, the scientific basis for the 

selection of cereal varieties according to adaptive characteristics is theoretically 

substantiated and developed. The patterns of plant growth and development under 

the influence of abiotic factors have been established, which allowed to develop a 

model of the variety the most adapted to the specific growing conditions. The 

response of winter wheat and spring barley plants to the introduction of biological 

elements into the technological process is revealed. 

In the course of experimental researches it was established that in the 

agroclimatic conditions of the Eastern part of the Northern Steppe of Ukraine the 

use of spring barley varieties of semi-intensive type allows to solve the problem of 

stabilizing the yielding capacity of this crop. The scientific bases for the selection 

of small cereals varieties according to adaptive characteristics is theoretically 

substantiated and developed. It is proved that the determination of the calculated 

indices of the «specific gravity» of the main and conditional ear, the «evenness of 

the ears» in plants of the second and third ranks of productivity, the index of 

efficiency of organogenesis of reproductive organs (EORO) provides sufficiently 

effective criteria for the selection of environmentally yielding, tolerant to the 

influence of soil and air droughts the barley varieties of semi-intensive type with 

an optimal level of yielding capacity with regard to agroclimatic features of the 

Eastern part of the Northern Steppe of Ukraine. 

Studies have shown that the sowing period significantly influenced the 

growth and development of winter wheat plants during the autumn growing 

season. Depending on the variety, the plant height in the first sowing period 
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(September, 10) was greater than the last (October, 25) from 4,3 cm in the 

Kraplyna variety to 6,0 cm – in the Dar Luganschyny variety. It was found that the 

increase of the period of autumn vegetation in the varieties of the first two sowing 

periods (September, 10 and 25) contributed to the formation of more developed 

vegetative and root systems. 

It was found that the introduction of new nutrient complexes in the 

technology of winter wheat cultivation contributes to the good development of 

plants throughout the all growing season and allowed the formation of yielding 

capacity, which significantly exceeded the control variant. Thus, on the mineral 

(N30P30K30), organo-mineral (N15P15K15 + biohumus (250 kg/ha)) and organic 

(biohumus – 250 kg/ha) nutritional backgrounds, additional grain yield increased 

by 1,22 compared to the control; 0,78 and 0.43 t/ha, respectively. 

The use of a patented graphical algorithm for analyzing the level of 

environmental plasticity of small cereals varieties contributes to the identification 

of the most adapted plants due to the uniformity of the influence of environmental 

factors on the productivity of crops. Thus, the use of this algorithm allowed to 

distinguish the winter wheat varieties Bohynia and Oleksiivka as the most yielding 

ones. 

The scientific value is represented by the data of the analysis of influence of 

technogenic load on agricultural production of Donets’k region, the efficiency of 

application of the proposed elements of technologies to reduce the technogenic 

load on agrocenoses is determined. The permissible distances of agricultural land, 

promising for growing environmentally friendly products, from the manufactures 

of different industries are determined. This distance from enterprises in the 

direction of prevailing winds is for metallurgy and energy (TPP) ≥ 30 km, coke 

chemistry ≥ 20 km, coal production ≥ 15 km. An evaluation map of agricultural 

land for the production of environmentally-friendly products in the region has been 

drawn up. 

On the basis of long-term experimental researches, a prognostic model of 

formation of quality and ecological safety of crop products for the South-East 
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industrial region has been developed. It contains definitions of factors that 

determine the risks of contamination of crop products by heavy metals, factors of 

formation of grain quality indicators in Donets’k region, as well as measures for 

stabilizing the production of quality and safe grain. 

The expediency of using organic and organo-adaptive systems for winter 

wheat and spring barley cultivation in the Eastern part of the Northern Steppe has 

been established. It is determined that the use of biological elements in the 

technology of cultivation of spring barley significantly affects the growth, 

development of plants and the formation of crop yields. Thus, the complex 

application of Biohumus-1 (250 kg/ha) and the biostimulator Regoplant provided a 

grain yield of 2,95 t/ha, the increase over control was 0,66 t/ha or 28,8%. The 

increase in productivity of spring barley depends on the improvement of the main 

indicators of the yield structure, namely: the mass of 1000 grains, the number of 

grains in the ear and the coefficient of productive tillering. 

According to the results of long-term researches, have been developed the 

new ones and improved the current methods of winter wheat and spring barley 

cultivation technology, which allow in the Eastern part of the Northern Steppe to 

realize the genetic potential of the varieties, increase yield and improve quality and 

safety of the grain, reduce the energy and production charges, and alongside realize 

the selection of adapted varieties for cultivation by the different technological 

systems. 

Have been developed and tested the organic and organo-adaptive 

technologies of cultivation the modern varieties of winter wheat and barley spring, 

which show a stable positive reaction to the application of the newest techniques of 

agricultural technology and provide high grain yield of the required purpose: the 

use of organo-adaptive system of cultivation allows to increase 0,51 t/ha with a 

simultaneous decrease in the prime cost of 1 t of grain to 1104,9 UAH and increase 

of the level of profitability of production by 30%, compared with intensive 

technology. The development of this technology will allow producers to gradually 

switch to organic production without dramatically reducing economic 
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performance. In addition, the use of an organic system for growing spring barley 

and winter wheat not only provides economically viable production, but also 

provides high-quality products with reducing the negative impact of the 

technogenic load of the industrial region of the Eastern part of the Northern 

Steppe. 

Key words: winter wheat, spring barley, biologization, adaptability, 

technology, nutrient complexes, technogenic loading, heavy metals, quality of 

grain, yield, economic effect. 
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препарату Сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону 

живлення. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. Дніпропетровськ, 2014. № 6. С. 65–69. (Особистий внесок 

70 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

7. Вінюков О. О., Коробова О. М., Пархомюк К. М., Моргунова Л. Я., 

Прокопенко Л. А. Ефективність застосування мінерального мікродобрива 

Сизам при вирощуванні сільськогосподарських культур. Вісник ЦНЗ АПВ 

Харківської області. Харків, 2014. Вип. 17. С. 201–208. (Особистий внесок 

65 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

8. Вінюков О. О., Орехівський В. Д., Бондарева О. Б., Вінюкова О. Б., 

Мамедова Е. І. Економічна доцільність впровадження в сільськогосподарське 

виробництво східної частини Північного Степу елементів органічної 

технології вирощування ярих колосових культур. Вісник аграрної науки, 

Київ, 2014. № 12. С. 60–64. (Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

9. Вінюков О. О. Вплив строків сівби на продуктивність сортів 

пшениці озимої різних селекційних центрів України. Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 

2015. № 8. С. 158–162. 
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10. Тимофєєв М. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Біогенна система 

землеробства в аспекті формування сталих агробіогеоценозів. Вісник Центру 

наукового забезпечення АПВ Харківської області, Харків, 2016. № 20. С. 68–

74. (Особистий внесок 80 % – аналіз та узагальнення експериментальних 

даних, написання статті). 

11. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М. Екологічна 

пластичність нових сортів ячменю ярого до стресових факторів. Селекція і 

насінництво. Харків, 2016. Вип. 110. С. 29–35. (Особистий внесок 75 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

12. Вінюков О. О., Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. 

Сортові  особливості  накопичення  важких металів  зерновими колосовими  

культурами в промисловому регіоні. Вісник Центру наукового забезпечення 

АПВ Харківської області. Харків, 2017. № 23. С. 161–169. (Особистий внесок 

70 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

13. Кривенко А. І., Почколіна С. В., Вінюков О. О. Особливості 

водного режиму ґрунту під зерновими культурами залежно від попередників 

на півдні України. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської 

області. Харків, 2018. Вип. 24. С. 32–40. (Особистий внесок 75 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

14. Вінюков О. О., Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. 

Вплив  абіотичних факторів на формування якості зерна пшениці озимої 

м’якої в умовах Донецької області. Миронівський вісник. Миронівка, 2017. 

Вип. 5. С. 114–125. (Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

15. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. Особливості реалізації 

потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої в агрокліматичних умовах 

Донецької області. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2018. № 102. С. 9–

14. (Особистий внесок 75 % – аналіз та узагальнення експериментальних 

даних, написання статті). 

16. Тимофєєв М. М., Бондарева О. Б., Вінюков О. О., Уваров М. Л., 
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Єлизаров І. Ю. Формування біогенних засобів виробництва – основа 

ґрунтозахисної системи землеробства. Зрошуване землеробство : 

міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 

Вип. 69. C. 70–74. (Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

17. Вінюков О. О. Вплив органічних добрив та біостимуляторів на ріст 

і розвиток рослин ячменю ярого в умовах Донецької області. Таврійський 

науковий вісник. Херсон, 2018. № 103. С. 10–16. 

18. Коробова О. М., Вінюков О. О. Вплив попередників та систем 

живлення на рівень продуктивності рослин ячменю ярого. Таврійський 

науковий вісник. Херсон, 2018. № 103. С.75–81. (Особистий внесок 85 % – 

аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

19. Вінюков О. О. Ефективність впровадження наукових інновацій на 

розвиток зернового господарства України та Донецької області. Вісник 

Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 2018. 

№ 25. С. 12–21. 

20. Дудкіна А. П., Вінюков О. О. Ефективність використання рідких 

органічних добрив при вирощуванні ячменю ярого в умовах нестійкого 

зволоження. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської 

області. Харків, 2018. № 25. С. 28–37. (Особистий внесок 85 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті). 

21. Чугрій Г. А., Вінюков О. О. Ефективність використання препаратів 

вермікультури на рослини пшениці озимої в умовах Запорізької області. 

Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 

2018. № 25. С. 92–100. (Особистий внесок 85 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

22. Вінюков О. О., Логвіненко Ю. В. Агробіологічний  підбор  сортів  

ячменю ярого за адаптивними ознаками. Селекція і насінництво. Харків, 

2018. Вип. 112. С. 38–50. (Особистий внесок 80 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 
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23. Коробова О. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., 

Чугрій Г. А. Застосування елементів органічної технології вирощування 

ячменю ярого в умовах техногенного навантаження Донбасу. Миронівський 

вісник. Миронівка, 2018. Вип. 6. С. 138–147. (Особистий внесок 65 % – аналіз 

та узагальнення експериментальних даних, написання статті) 

24. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А. 

Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах 

живлення в умовах Донецької обл. Вісник аграрної науки. Київ, 2018. № 11. 

С. 41–47. (Особистий внесок 65 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

25. Вінюков О. О., Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б. Вплив добрив на 

вміст важких  металів у ґрунті та їх накопичення  рослинами ячменю ярого. 

Бюлетень Інституту зернового господарства НААН. Дніпропетровськ, 

2016. № 10. С. 129–133. (Особистий внесок 75 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

26. Тимофєєв М. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Стратегія 

формування сталих агробіогеоценозів. Збалансоване природокористування. 

2016. № 1. С. 164–170. (Особистий внесок 75 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

27. Gyrka A. D., Bokun O. I., Viniukov O. O., Ischenko V. A., Gyrka T. V. 

Features of soil tillage and sowing systems of winter wheat on agrophysical 

properties and soil nutritious regime. Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 2016. № 11. 

С. 49–53. (Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

28. Гирка А. Д., Кулик І. О., Педаш О. О., Вінюков О. О., Іщенко В. А. 

Агроекологічне випробування сортів ярих зернових культур у північному 
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степу України. Бiологiчний вiсник МДПУ ім. Богдана Хмельницького. 

Мелітополь, 2016. № 6 (3). С. 54–60. (Особистий внесок 65 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

29. Тимофєєв М. М., Бондарева О. Б., Вінюков О. О. Біологізація 

рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів. Зернові культури. 

Дніпро, 2017. Т. 1. № 1. С. 79–85. (Особистий внесок 75 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

30. Gyrka A. D., Gyrka T. V., Kulyk I. O., Viniukov O. O., Ischenko V. A. 

Phytosanitary status of winter wheat crops depending on tillage and sowing 

systems. Зернові культури. Дніпро, 2017. Т. 1. № 1. С. 111–115. (Особистий 

внесок 65 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання 

статті).       

31. Тимофєєв М. М., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Взаємодія 

біогенних та техніко-технологічних чинників при формуванні сталих 

агробіогеоценозів. Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 43–49. 

(Особистий внесок 75 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, 

написання статті).       

32. Вінюков О. О., Коробова О. М., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. 

Використання  біо- і  рістрегулюючих препаратів  для  підвищення 

продуктивності та якості  зерна  ячменю  ярого. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 3. С. 43–50. (Особистий внесок 70 % – аналіз 

та узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

33. Гирка А. Д., Педаш О. О., Кулик І. О., Вінюков О. О., Іщенко В. А. 

Продуктивність пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву 

після ріпаку озимого в умовах Степу. Ukrainian Journal of Ecology. 

Мелітополь, 2017. № 7(1). С. 30–36. (Особистий внесок 65 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

34. Тимофєєв М. М., Бондарева О. Б., Вінюков О. О.  Біогенні  засоби  

виробництва – перспективи материалізації. Збалансоване 

природокористування. 2018. № 1. С. 100–103. (Особистий внесок 75 % – 
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аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

35. Чугрій Г. А., Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Кривенко А. І. Вплив 

агротехнологічних заходів на показники якості та безпеки зернової продукції 

пшениці озимої в умовах промислового регіону. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». Суми, 

2018. Вип. 3 (35). С. 46–49. (Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).       

36. Коноваленко Л. І., Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Особливості 

накопичення фтору в ґрунті і рослинах в зоні впливу техногенезу. 

Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 73–81. (Особистий внесок 

75 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).       

 

Статті у закордонних наукових виданнях 

37. Винюков А. А. Инокуляция семян ячменя ярового разными видами 

биопрепаратов. Зерновое хозяйство России. 2012. № 6. С. 56–59. 

38. Ващенко В. В., Винюков А. А., Бондарева О. Б., Винюкова О. Б. 

Эффективность внедрения органической технологии выращивания ячменя 

ярового в условиях техногенной нагрузки Донбасса. SCI-ARTICLE.RU : 

Электронный периодический научный журнал. 2015. № 26. С. 123–129. 

(Особистий внесок 70 % – аналіз та узагальнення експериментальних даних, 

написання статті). 

39. Vinyukov A., Bondareva O., Vinyukova O. The efficiency of the 

different elements of spring barley growing organic technology in the conditions 

the eastern steppe of Ukraine. Agrartudomanyi Kozlemenyek. Hungary, 2017. 

№ 72. Р. 209–213. (Особистий внесок 75 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

40. Solonechnyi P., Kozachenko M., Vasko N., Gudzenko V., Ischenko V., 

Kozelets G., Usova N., Logvinenko Y., Vinyukov A. AMMI and GGE biplot 

analysis of yield performance of spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in 

multi environment trials. Agriculture & Forestry. Podgorica, Montenegro 2018. 
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Issue 1. Vol. 64. Р. 121–132. (Особистий внесок 60 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті).  

 

Статті у інших виданнях 

41. Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Препарати «Rost-концентрат” та 

«Хелатин» – нові рішення у вирішенні нових проблем. Агроном, 2013. № 2 

(40). С. 11–12. (Особистий внесок 85 % – аналіз та узагальнення 

експериментальних даних, написання статті). 

 

Патенти 

42. Пат. 103349 Україна, МПК А 01 С 21/00, А 01 N 63/00. Спосіб 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Вінюков О. О., 

Давидов С. І. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на 

винаходи 10.10.2013. (49 % авторства: впроваджено у виробництво). 

43. Пат. 88521 Україна, МПК А 01 С 1/00. Спосіб аналізу елементів 

продуктивності та пластичності сільськогосподарських культур. 

Вінюков О. О., Дмитренко П. П., Бондарева О. Б. Зареєстровано в 

державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2014. (30 % 

авторства: впроваджено у виробництво). 

44. Пат. 103811 Україна, МПК А 01 С 1/00, А 01 С 21/00, А 01 N 63/00, 

A 01 B 79/00. Спосіб вирощування зернових культур. Вінюков О. О., 

Коробова О. М., Вінюкова О. Б. Зареєстровано в державному реєстрі патентів 

України на корисні моделі 25.12.2015. (40 % авторства: впроваджено у 

виробництво). 

45. Пат. 104099 Україна, МПК А 01 С 21/00, А 01 N 63/00. Спосіб 

органічного вирощування зернових культур в умовах зони техногенного 

навантаження. Вінюков О. О., Гирка А. Д., Вінюкова О. Б. Зареєстровано в 

державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.01.2016. (40 % 

авторства: впроваджено у виробництво). 

46. Пат. 135144 МПК (2016.01) А01С 1/00. Спосіб добору сортів 
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зернових культур за рангом продуктивності. Вінюков О. О., 

Логвіненко Ю. В., Вінюкова О. Б. Зареєстровано в державному реєстрі 

патентів України на корисні моделі 25.06.2019. (40 % авторства: впроваджено 

у виробництво). 

 

Тези і матеріали наукових конференцій 

47. Винюков А. А., Мамедова Э. И., Сипун А. Л., Винюкова О. Б. 

Экологическая и экономическая необходимость внедрения элементов 

органической технологи выращивания зерновых культур в условиях 

значительной техногенной загрузки. Відновлення порушених природних 

екосистем : матеріали V міжнародної наукової конференції (12–15 травня 

2014 р.). Донецьк, 2014. С. 18–20. (Особистий внесок 75 % – аналіз та 

узагальнення експериментальних даних, написання тез). 

48. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Сіпун О. Л. Ефективність 

використання регуляторів росту та мікродобрив при вирощуванні 
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ЗМІСТ 

Стор. 
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ВСТУП 

 

Збільшення виробництва зерна є основою розвитку сільського 

господарства, а підвищення врожайності озимих та ярих зернових колосових 

культур, шляхом удосконалення існуючих технологій вирощування та 

розробки нових більш раціональних і екологічно безпечних прийомів 

агротехніки, є одним із основних напрямів досліджень аграрної науки. 

В умовах східної частини Північного Степу України пшениця м’яка 

озима (Triticum aestivum L.) та ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.) займають 

основні площі серед зернових культур. Рівень їх врожайності суттєво впливає 

на валові збори зерна в регіоні. Завдяки високій потенційній продуктивності, 

низьким енерго- та ресурсовитратам при вирощуванні, а також зростаючим 

потребам харчової промисловості посівні площі цих культур збільшуються. 

Успішне вирощування пшениці озимої та ячменю ярого значною мірою 

залежить від виявлення агробіологічних особливостей сортової реакції їх 

рослин на умови навколишнього середовища за рахунок підвищення 

посухостійкості та ефективності застосування органічних і мінеральних 

добрив, а також мікродобрив, регуляторів росту й біопрепаратів. 

Актуальність теми. Однією з причин низької реалізації генетично 

обумовленого потенціалу продуктивності сучасних сортів пшениці озимої та 

ячменю ярого є недостатня обґрунтованість технологічних заходів адаптації 

рослин до несприятливих (гостропосушливих) умов східної частини 

Північного Степу України. Завдяки роботам А. І. Задонцева, З. Б. Борисоніка, 

Г. Р. Пікуша, В. І. Бондаренка, В. Г. Нестерця, А. В. Черенкова, 

А. Г. Мусатова, В. В. Лихочвора, С. І. Попова, М. І. Пихтіна, 

Ю. Я. Сидоренка, М. М. Солодушка та багато інших, вирішено ряд важливих 

теоретичних і практичних питань щодо вирощування зернових культур. 

Зміна клімату і пов’язана з ним часта повторюваність посух зумовлює 

необхідність визначення можливості протистояти цим явищам, в тому числі і 

за рахунок біологізації технології вирощування, урахування гідротермічних 
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умов та реакції на них сучасних сортів. Все це створює передумови 

успішного використання ґрунтово-кліматичних ресурсів регіону для 

формування високого рівня урожайності та якості зерна. Вирішення цієї 

проблеми можливе шляхом розробки нових та удосконалення існуючих 

елементів технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, в тому 

числі й за рахунок застосування біологічних препаратів для регулювання 

ростових і продукційних процесів та коригування умов живлення на основі 

встановлення оптимальних строків, способів та доз внесення добрив. 

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу розробка та 

впровадження сортової агротехніки вирощування сортів пшениці озимої та 

ячменю ярого, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов на 

основі розкриття біологічного потенціалу рослин, має теоретичне та 

практичне значення для сучасного зерновиробництва. Все це й визначає 

актуальність досліджень за темою дисертаційної роботи. 

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

Дослідження за темою дисертації виконували згідно з тематичними планами 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України 

у відповідності з науково-технічною програмою (НТП) «Зернові культури» 

(2011–2015 рр.), за завданнями: «Розробити наукові основи підвищення 

продуктивності ярих колосових культур в гостропосушливих умовах 

південно-східного регіону України на базі екологічно безпечних, 

інноваційно-привабливих технологічних рішень» (номер державної 

реєстрації 0111U006319); «Удосконалити елементи екологічно адаптивної 

технології вирощування озимої пшениці на базі інноваційно-привабливих 

технологічних рішень в умовах техногенного навантаження Донецького 

регіону» (номер державної реєстрації 0114U003265); «Розробити елементи 

енергозберігаючих технологій виробництва високоякісного насіння зернових 

і зернобобових культур на основі використання біоадаптивного потенціалу 

сортів та застосування біопрепаратів, агрохімікатів і агротехнічних заходів» 

(номер державної реєстрації 0111U006318); НТП «Екологічна безпека 
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агропромислового виробництва» (2011–2015 рр.), за завданням: «Розробити 

науково-методичні засади отримання якісної і безпечної рослинницької 

продукції в південно-східному промисловому регіоні» (номер державної 

реєстрації 0111U006314); ПНД «Технології вирощування зернових культур. 

Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.), за завданнями: «Розробка 

концепції продуктивно-адаптивної моделі технології вирощування пшениці 

озимої в посушливих умовах Степу України» (номер державної реєстрації 

0116U003160) та «Розробити систему критеріїв оцінки адаптивності при 

вирощуванні ярих колосових культур в посушливих умовах Степу України» 

(номер державної реєстрації 0116U003156). 

Мета дослідження полягала у встановленні наукових основ 

підвищення продуктивності зернових колосових культур за рахунок 

модернізації існуючих і розробки нових ефективних прийомів покращання 

адаптивності рослин пшениці озимої та ячменю ярого з урахуванням зміни 

погодних факторів, морфобіологічних особливостей сортів, їх реакції на 

застосування органічних і мінеральних добрив, регуляторів росту та 

біопрепаратів. 

Для досягнення поставленої мети і реалізації робочої гіпотези 

передбачалось вирішення наступних задач: 

– обґрунтувати наукові принципи добору сортів зернових культур за 

адаптивними ознаками для використання їх у сучасних технологіях 

вирощування; 

– встановити вплив досліджуваних агротехнічних заходів на ріст, 

розвиток пшениці озимої та ячменю ярого і формування складових елементів 

їх урожайності; 

– виявити реакцію рослин різних сортів колосових культур на 

попередники, строки, способи та дози внесення різних видів добрив, 

використання мікродобрив, біопрепаратів і регуляторів росту; 

– розробити нові й удосконалити існуючі технології вирощування 

сортів пшениці озимої та ячменю ярого різного напряму використання на 
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засадах біологізації та ресурсозбереження; 

– визначити ступінь техногенного навантаження на агроценози в 

умовах промислового регіону східної частини Північного Степу; 

– встановити ефективність застосування запропонованих 

технологічних прийомів вирощування зернових культур для зменшення 

ступеня накопичення важких металів у продукції рослинництва; 

– дати економічну та біоенергетичну оцінку ефективності прийомів і 

цілісних технологічних систем вирощування пшениці озимої та ячменю 

ярого. 

Об’єкт дослідження. Процеси росту, розвитку рослин пшениці озимої 

та ячменю ярого; закономірності формування врожайності та якості зерна 

при застосуванні ефективних технологічних прийомів вирощування. 

Предмет дослідження. Наукові основи підвищення врожайності та 

якості зерна сортів пшениці озимої та ячменю ярого на базі наступних 

прийомів сортової технології: попередники, дози добрив, строки сівби, 

інокуляція насіння, органічні та органо-мінеральні елементи технологічних 

процесів; агробіологічні й технологічні заходи вирощування, врожайність та 

якість зерна, екологічна безпека зернової продукції, економічна ефективність 

вирощування. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовували 

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

вивчення взаємодії предмета дослідження з біотичними і абіотичними 

факторами; лабораторний – аналіз рослин та ґрунту, визначення показників 

якості зерна (натура, склоподібність, маса 1000 зерен, вміст клейковини, 

білка та важких металів); вимірювально-ваговий – для встановлення 

параметрів елементів структури врожаю і визначення врожайності зерна; 

розрахунково-порівняльний – оцінка економічної ефективності; методи 

математичної статистики: дисперсійний, кореляційний та графічне 

відображення даних. Крім того використовували деякі спеціальні методи: 

діалектичний, гіпотез, синтезу, індукції, статистичний, спостереження, 
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економіко-математичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

наукової проблеми стабілізації виробництва зерна з високою економічною та 

енергетичною ефективністю на основі теоретичного обґрунтування 

агробіологічних та технологічних процесів формування зернової 

продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого за рахунок покращання 

існуючих і розробки нових ефективних прийомів підвищення адаптивності 

рослин з урахуванням зміни погодних факторів, морфобіологічних 

особливостей сортів, їх реакції на застосування органічних та мінеральних 

добрив, а також регуляторів росту і біопрепаратів в умовах східної частини 

Північного Степу. 

Уперше: 

- встановлено закономірності росту, розвитку та формування зернової 

продуктивності рослин різних сортів пшениці озимої і ячменю ярого та їх 

адаптивних показників під впливом біотичних та абіотичних факторів, що 

дало змогу розробити спосіб підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур (патент на винахід № 103349), спосіб 

вирощування зернових культур (патент на корисну модель № 103811) та 

спосіб органічного вирощування зернових культур в умовах зони 

техногенного навантаження (патент на корисну модель № 104099). 

- на основі комплексних досліджень особливостей формування та 

реалізації генетично обумовленого потенціалу продуктивності розроблено 

спосіб добору сортів зернових культур за рангом продуктивності (патент на 

корисну модель № 135144), спосіб аналізу елементів продуктивності та 

пластичності сільськогосподарських культур (патент на корисну модель 

№ 88521), що дозволило розробити модель сорту, найбільш адаптованого до 

конкретних умов вирощування; 

- запропоновано застосовувати кількісний інтегральний показник – 

масова кількість важких металів на одиницю площі для ранжування основних 

техногенних джерел надходження важких металів у ґрунти, що має наукову 



35 

 

цінність для аналізу впливу техногенного навантаження на якість 

сільськогосподарської продукції, вирощеної в Донецькому регіоні; 

- виявлено реакцію рослин різних сортів пшениці озимої та ячменю 

ярого на попередники, строки, способи та дози внесення різних видів добрив, 

використання мікродобрив, біопрепаратів і регуляторів росту в умовах 

техногенного навантаження Донецького регіону. Розроблено регламенти 

застосування нових поживних комплексів, які, при впровадженні їх у 

технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, сприяють 

інтенсифікації ростових процесів і, як наслідок, забезпечують суттєве 

підвищення зернової продуктивності; 

- встановлено та теоретично обґрунтовано рівень впливу окремих 

агротехнічних факторів і їх взаємодії стосовно морфобіологічних 

особливостей нових сортів зернових культур, формування елементів 

структури їх врожайності та показників якості зерна. Визначено оптимальне 

поєднання факторів, яке забезпечує найбільший приріст врожайності та 

високу економічну ефективність вирощування. 

Удосконалено: 

- існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та 

ячменю ярого, які дозволяють в умовах східної частини Північного Степу 

повніше реалізовувати їх урожайність і якість зерна, знизити енергетичні та 

виробничі витрати, а також здійснити добір найбільш адаптованих сортів для 

вирощування за різними технологічними системами; 

- агробіологічні основи оптимізації системи мінерального живлення та 

режимів застосування запропонованих технологічних прийомів вирощування 

зернових культур для зменшення ступеня накопичення важких металів у 

зерні шляхом розробки прогностичної моделі формування якості та 

екологічної безпеки рослинницької продукції для східної частини Північного 

Степу. 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові підходи до обґрунтування технологій вирощування високих 
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врожаїв якісного зерна пшениці озимої та ячменю ярого за повнішого 

використання природного й технологічного потенціалів, що створює умови 

для розширеного їх виробництва в Донецькому регіоні; 

- теоретичні положення щодо ефективності використання ресурсної 

бази виробництва зерна шляхом економіко-енергетичної оцінки окремих 

агротехнічних прийомів і цілісних технологічних систем вирощування 

пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Північного Степу 

України. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

багаторічних досліджень розроблено та випробувано органічні та органо-

мінеральні системи вирощування сучасних сортів пшениці озимої та ячменю 

ярого, які проявляють стабільно позитивну реакцію на застосування новітніх 

прийомів агротехніки та забезпечують високу врожайність зерна необхідного 

цільового призначення: 

- використання органо-мінеральної системи вирощування дозволяє 

підвищити урожайність пшениці озимої на 0,5 т/га з одночасним зниженням 

собівартості 1 т зерна до 1104,9 грн та збільшенням рівня рентабельності 

виробництва на 30 %, порівняно з інтенсивною технологією. Освоєння цієї 

системи дає змогу товаровиробникам поступово переходити на органічне 

виробництво без різкого зниження економічних показників; 

- застосування органічної системи вирощування ячменю ярого та 

пшениці озимої дозволяє не тільки отримати економічно доцільні показники 

виробництва, але й забезпечує виробництво високоякісної продукції зі 

зменшенням негативного впливу техногенного навантаження промислового 

регіону східної частини Північного Степу. 

На основі проведених досліджень підготовлено і видано науково-

обґрунтовані методичні рекомендації та практичні поради із технологічних 

систем вирощування озимих і ярих зернових культур (Донецьк – Покровськ, 

2011–2018). Матеріали дисертації стали складовою частиною монографії 

«Трансфер інноваційних технологій в агропромислове виробництво регіонів 
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України» (Київ, 2016). 

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах і 

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

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

«Широке» ДДСДС НААН» та ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН») на площі 

понад 10 тис. га, щорічно забезпечуючи зростання врожайності зерна та 

економічний ефект на рівні 7,3–11,6 млн грн. 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено інформаційний 

пошук, проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові джерела за темою 

дисертації, визначено мету, напрям та розроблено програму досліджень. 

Особисто сплановані й закладені польові та проведені лабораторні 

дослідження, узагальнено та опрацьовано, отримані експериментальні дані, 

сформульовано висновки і рекомендації та забезпечено їх впровадження у 

виробництво. 

За безпосередньої участі автора проводилась наукова робота в 

лабораторіях землеробства, рослинництва та механізації, агроекології та 

захисту рослин, селекції та насінництва зернових і кормових культур 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН. В 

сумісних публікаціях частка автора становить 55–85 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

наукових досліджень доповідали та обговорювали на Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Роль 

науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 

(Тернопіль, 2014), «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України» (Вінниця, 2016) та 

Міжнародних науково-практичних конференціях: «Відновлення порушених 

природних екосистем» (Донецьк, 2014), «Проблемы и перспективы 

биологического земледелия» (Россия, ГНУ Донской зональный научно-

исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН, 2014), VI 

International research and practice conference «Science and Education» (Munich, 
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Німеччина, 2014), Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна 

безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 

виробництві» (Київ, 2015), «Стан і перспективи розвитку селекції в умовах 

змін клімату» (Херсон, 2018), II International Scientific Conference «Innovative 

Economy: Processes, Strategies, Technologies» (Kielce, Польща, 2018), 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

культур» (с. Центральне, 2018). 

 Протягом 2011–2018 рр. позитивну оцінку отримали матеріали 

дисертації, які висвітлювались на республіканських і обласних науково-

практичних семінарах та конференціях з проблем вирощування зерна 

(Донецьк, Краматорськ, Покровськ, 2011–2018), щорічних тематичних 

науково-практичних семінарах та симпозіумах різного рівня (Донецьк, 2011–

2014). Результати досліджень за темою дисертації систематично доповідали, 

обговорювали і затверджували на засіданнях вчених і науково-методичних 

рад Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції 

Національної академії аграрних наук України (Піски, 2011–2014, Покровськ, 

2014–2018) та координаційно-методичних рад науково-методичного центру з 

проблем зернового господарства та землеробства зони Степу Державної 

установи Інститут зернових культур НААН (Дніпро, 2011–2018), а також 

пропагувалися автором у засобах масової інформації та публічних виступах 

на лекціях, курсах підвищення кваліфікації керівників і фахівців 

агропромислового комплексу різних форм власності. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 

81 науковій праці, у тому числі: книгах та монографіях – 3, наукових 

фахових виданнях України – 21, у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних – 12, у закордонних 

виданнях – 4, інших виданнях – 1, тезах і матеріалах наукових конференцій – 

16, методичних та науково-практичних рекомендаціях – 19. Отримано 1 

патент на винахід та 4 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 
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вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 

використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 399 сторінках 

комп’ютерного тексту, яка містить 78 таблиць, 42 рисунки та 21 додаток. 

Список використаних літературних джерел включає 512 найменувань, у тому 

числі – 98 латиницею. 

Автор щиро вдячний науковим співробітникам та науково-технічному 

персоналу лабораторій землеробства, рослинництва та механізації, 

агроекології та захисту рослин, селекції та насінництва зернових і кормових 

культур Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції 

Національної академії аграрних наук України, які приймали участь і 

допомагали у проведенні досліджень, аналізів, розрахунків та обробці 

експериментальних даних. Плідна творча співпраця сприяла поглибленню 

аналізу і наповненню змісту дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 

Реалізація потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур 

значною мірою залежить від технологій вирощування та ґрунтово-

кліматичних умов, в яких вони застосовуються. Рівень врожайності 

сільськогосподарських культур, у тому числі й зернових колосових, залежить 

від успішного поєднання основних факторів: біологічних особливостей 

сортів, посівних і врожайних якостей насіння, агроекологічних умов та 

технології вирощування [1–3]. 

Для ґрунтово-кліматичної зони Степу й досі залишається не вирішеною 

проблема розробки таких технологій вирощування пшениці м’якої озимої 

(Triticum aestivum L.) та ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), які б забезпечили 

одержання стабільних і високих валових зборів зерна незалежно від 

погодних умов. Першочергове значення для вирішення цієї проблеми мають 

заходи, які забезпечували б накопичення та збереження продуктивної вологи 

в ґрунті на час сівби для одержання своєчасних сходів рослин, оптимальний 

їх ріст, розвиток, добру виживаність посівів та формування високої зернової 

продуктивності [4–7]. 

Новостворені сорти пшениці озимої та ячменю ярого потребують 

розробки сортової агротехніки для ефективного впровадження їх у 

виробництво із забезпеченням максимального розкриття генетичного 

потенціалу культур, а це в свою чергу спонукає науковців до вдосконалення 

агротехнічних заходів їх вирощування через перегляд існуючих та 

застосування оптимізованих прийомів (строків сівби, норм висіву насіння, 

застосування добрив, засобів захисту рослин, регуляторів росту тощо), що є 

запорукою отримання високих і сталих врожаїв зерна [8–13]. 
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1.1 Аналіз елементів технологій вирощування ячменю ярого в зоні 

Степу 

Ячмінь ярий вирощують в Україні як продовольчу, кормову й технічну 

культуру. Вона є найбільш рентабельною зерновою культурою за рахунок 

короткого періоду вегетації, який триває від 53 діб у ранньостиглих сортів до 

120 діб – у пізньостиглих. Станом на 2019 рік до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, було занесено близько 175 

сортів ячменю ярого, серед яких 81 сорт призначено для вирощування у зоні 

Степу  [3–11]. 

Біокліматичний потенціал зони Степу дає можливість вирощувати 

досить високі врожаї зерна ячменю ярого, які, за дотримання науково 

обґрунтованих технологій, можуть сягати 8,0–9,0 т/га і навіть більше.  [12–

23]. Проте, нині, заходи з вирощування ячменю ярого не забезпечують 

одержання бажаного результату і його врожайність є достатньо низькою – 

1,8–2,5 т/га та сильно варіює за роками [4, 5]. Причинами такої ситуації є 

низький рівень матеріально-техніної оснащеності господарств та 

недотримання технології його вирощування, в умовах зміни клімату, що 

відбуваються нині [8–20, 24–35]. 

 Для вирішення даної проблеми необхідно застосовувати комплексну 

оцінку елементів технології вирощування сортів ячменю ярого з детальним 

вивченням структури формування врожаю, сортових особливостей, якості 

продукції тощо. Зокрема, вивчення особливостей формування зернової 

продуктивності культури в системі технологічних прийомів вирощування і 

розробка основних елементів сортової агротехніки та адаптивності до 

ґрунтово-кліматичних умов регіону їх вирощування залишається досить 

актуальним. 

Основними складовими елементами технології вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі й ячменю ярого, є: вибір 

попередника, сорту, системи обробітку ґрунту, засобів захисту рослин від 

бур’янів, шкідників та хвороб, системи удобрення та збирання врожаю. 
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Підбір попередника для ячменю ярого повинен ґрунтуватися на основі 

глибокого усвідомлення його біологічних особливостей, ґрунтово-

кліматичних умов, фітосанітарного стану, поживного режиму ґрунту та його 

вологозабезпечення. 

Науковими дослідженнями [12, 23, 82–87] доведено, що правильно 

підібраний попередник без додаткових витрат підвищує врожайність ячменю 

на 20–60 %. У той же час у несприятливі роки навіть після кращих 

попередників рослини можуть загинути. В умовах Степу основним критерієм 

цінності попередника є запаси вологи в ґрунті. Таким чином, застосування 

науково обґрунтованої сівозміни стабілізує рівень продуктивності культур 

навіть без суттєвого збільшення доз внесення добрив, а сама сівозміна є 

елементом біологізації землеробства [15, 48, 88, 89]. 

Виробничі дослідження показали, що найкращими попередниками для 

ячменю ярого є зернобобові та просапні культури. Якщо порівнювати 

просапні попередники, зокрема соняшник і кукурудзу, то за даними наукових 

досліджень [17, 29, 45, 62] встановлено, що пожнивні рештки соняшнику 

легше подрібнюються і заорюються, при цьому ячмінь ярий розміщений 

після соняшнику формує вищий урожай на 0,2–0,6 т/га, ніж після кукурудзи.     

На родючих ґрунтах з високим вмістом елементів живлення, що має 

місце при розміщенні ячменю ярого після добре удобрених просапних 

культур, а також високі дози азоту, внесені до сівби, викликають інтенсивне 

кущіння, збільшуючи його тривалість. Це викликає ряд негативних наслідків, 

зокрема й вилягання та нерівномірне дозрівання рослин, підвищується 

ламкість стебла і колосу. При недостатньому ж азотному живленні, навпаки, 

зменшується інтенсивність кущіння, посилюється редукція потенційно 

продуктивних пагонів, колосків, знижується фертильність квіток, формується 

щупле зерно. Все це призводить до зменшення врожайності [130, 135]. 

Біологічною основою підвищення продуктивності ячменю ярого є 

вдало підібраний сорт за його генетичними властивостями, які включають в 

себе високий потенціал врожайності та якості зерна, стійкість до вилягання 
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та інші адаптивні можливості [36–59]. 

  Аналіз адаптації ячменю ярого до несприятливих умов вирощування 

дозволив виявити залежність від сортових особливостей культури. Внесення 

мінеральних добрив у період весняного кущіння сприяє значному зростанню 

кількості стебел і вузлових коренів на рослину, а також формуванню 

останніми кращого габітусу. Відомості про динаміку поглинання та 

інтенсивність засвоєння окремих елементів живлення характеризують зміни 

їхнього співвідношення у рослині в процесі росту і дозволяють обґрунтувати 

заходи для коригування строків, способів та доз внесення добрив [125, 126]. 

Адаптивні можливості рослин ячменю ярого та їх посилення при 

несприятливих умовах гідротермічного режиму передбачає створення сортів 

та форм із підвищеною адаптаційною здатністю [70, 45, 71, 50, 72]. 

Еколого-економічна ефективність вирощування сортів, які будуть мати 

позитивні адаптивні властивості є одним із критеріїв інтенсифікації 

зерновиробництва. Сорти ячменю вирізняються високим генетично 

обумовленим потенціалом продуктивності, але при відсутності вологи 

знижується сама здатність культури до саморегуляції [14]. 

Високі врожаї ячменю ярого мають передбачати впровадження 

інтенсивних технологій [15, 100, 157, 159, 216]. Характерними рисами сортів, 

що вирощуються в Степу, є висока посухостійкість, стійкість до вилягання, 

високий імунітет, які забезпечують стабільне підвищення врожайності зерна 

та його якості [157, 159, 216, 217]. Практика показує, що впровадження нових 

інтенсивних сортів ячменю ярого загалом позитивно впливає на підвищення 

його врожайності [218–232]. 

В умовах низької культури землеробства інтенсивні сорти все частіше 

стали поступатися за врожайністю сортам екстенсивного типу [14, 47, 216].  

Вчені відмічають значний вплив на формування показників 

продуктивності рослин норм висіву насіння та строків сівби, від правильного 

визначення яких залежить оптимальний ріст, розвиток рослин та формування 

величини врожаю зерна [15, 17, 108, 116, 156, 218, 219, 225, 226, 233]. 
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Здатність ячменю ярого інтенсивно кущитись дозволяє формувати бокові 

пагони, які мають майже таку ж продуктивність, як і основні, що позитивно 

впливає на щільність продуктивного стеблостою. Ця біологічна особливість 

ячменю є надзвичайно важливою для ресурсоощадних технологій. Тому, на 

полях з високою культурою землеробства, де забезпечується польова 

схожість на рівні 80 %  і  загальне виживання рослин  в межах 70–75 %, на 

високих агрофонах можна застосовувати менші норми висіву – 3,0–4,0 млн 

шт. схожих насінин/га [11, 234]. 

За даними Коваленка О. В. [85] та інших авторів, дослідження 

ефективності передпосівної обробки насіння ячменю ярого показали, що 

використання регуляторів росту сприяють збільшенню продуктивності 

фотосинтезу за вегетаційний період на 14,3–18,4%, а кращі результати 

відмічені у варіанті застосування Агат 25К. Таким чином, регулятори росту 

та бактеріальні препарати покращують не лише дружність сходів, а ще й 

безпосередньо впливають на формування асиміляційної поверхні рослин, від 

якої залежить кількість та якість майбутнього врожаю зерна. 

Багаторічними дослідженнями [15, 60–64] доведено, що вологість 

ґрунту є вирішальним фактором своєчасної появи сходів і доброго розвитку 

ячменю ярого на початку вегетації. За оптимальних строків сівби рослини 

ячменю швидко проростають і продуктивно використовують зимові запаси 

вологи з поверхневого шару ґрунту. При цьому складаються найбільш 

сприятливі умови для процесів кущіння та формування генеративних органів 

рослин [65–69]. 

Дефіцит вологи у фазі кущіння та виходу рослин в трубку є негативним 

явищем, так як в цей період проходить посилений ріст вторинної кореневої 

системи, надземної вегетативної маси та утворення генеративних органів і 

призводить до щуплості та невирівняності зерна. Небезпечним також для 

рослин ячменю ярого є випадання опадів після колосіння, яке спричиняє 

вилягання посівів, особливо на ділянках з високими дозами добрив, зокрема 

азотних, затримку збирання, зниження врожайності та якості зерна [27, 73]. 
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За даними українських науковців, гідротермічні умови мають суттєвий 

вплив на проходження етапів органогенезу рослин ячменю ярого і 

формування елементів їх продуктивності, зокрема кущистості, кількості 

зерен в колосі, маси 1000 зерен тощо [74–79]. У вологі роки, порівняно з 

посушливими, ефективність добрив і використання поживних речовин із 

ґрунту підвищується. Уповільнене надходження елементів живлення в 

посушливі роки обумовлювало слабке наростання надземної маси, особливо 

в початкові фази росту і розвитку [15, 80, 81]. Згідно результатів досліджень 

науковців [90, 133, 149], прирости врожаю від використання добрив за 

посухи зменшуються на 20–30%, якщо проводити порівняльний аналіз із 

роками зі сприятливими погодними умовами. Дослідженнями визначено, що 

нестійкі метеорологічні умови року зумовлюють коливання врожайності 

сільськогосподарських культур у межах 40–50 %. 

За даними О. І. Цилюрика [491] найкращою системою обробітку 

ґрунту в умовах Північного Степу під ячмінь є полицева оранка та чизельний 

обробіток, що забезпечують найвищий рівень урожайності зерна на рівні 

2,69–3,35 і 2,35–3,32 т/га, при цьому рівень рентабельності виробництва 

складає 44,7–48,7 %. При дослідженні мілкого дискового обробітку ґрунту 

(10–12 см) під ячмінь ярий встановлено підвищення забур’яненості посівів  

амброзією полинолистою, чисельність рослин якої становить 45,9–48,7 % від 

загальної кількості бур’янів, що є однією з причин зниження урожайності 

зернофуражної культури на 0,20–0,46 т/га порівняно з полицевою оранкою та 

чизельним обробітком. 

 Виробничими дослідженнями доведено, що ячмінь ярий більш 

вимогливий до системи мінерального живлення, ніж пшениця озима. 

Внесення добрив сприяє швидкому наростанню вегетативної маси та 

посиленню кущистості у ячменю ярого, що позитивно впливає на 

продуктивність культури, а приріст врожаю зерна може досягати 1,5–2,0 т/га. 

Дози мінеральних добрив найбільш доцільно розраховувати на заплановану 

врожайність або відповідно до зональних рекомендацій [1, 2, 8]. 
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Важко отримати високі врожаї ячменю ярого за рахунок лише 

природної родючості ґрунтів, тому продуктивність культури підвищується за 

допомогою насичення сівозміни добривами [22, 99–102]. Така залежність від 

добрив насамперед пов’язана із слаборозвиненою кореневою системою 

ячменю та низькою культурою землеробства, що негативно впливає на 

родючість ґрунту [23, 103, 104–106]. 

Особливо позитивна роль добрив відзначається в ранні фази розвитку 

ячменю ярого. У своїх наукових роботах [12, 15, 19, 90–98] учені відмічають, 

що на удобрених ділянках рослини ячменю краще витримують несприятливі 

умови вегетації. Ячмінь на відміну від інших зернових культур більш 

інтенсивно споживає поживні речовин на ранніх етапах розвитку, що, 

обумовлено слаборозвиненою кореневою системою. Досліди проведені з 

метою вивчення кореневої системи ячменю ярого свідчать, що внесення 

добрив сприяє розвитку вузлових коренів, і їх маса зростає на 39,6–45,6 %. 

При цьому найкращих результатів було досягнуто при рядковому внесенні 

під культивацію P10 та N5P10K5, а також при внесенні органічних і органо-

мінеральних сумішей [90–91]. 

Значні результати щодо особливостей застосування мінеральних 

добрив у вологі роки на ячмені ярому відзначено у ряді наукових праць [12, 

13, 15, 19, 92, 107–109]. У цих роботах зазначено, що в посушливі роки дія 

добрив знижується через нестачу вологи в ґрунті, особливо азотних добрив у 

першій половині вегетації. Встановлено, що достатнє вологозабезпечення 

ґрунту сприяє швидшому засвоєнню елементів живлення та у більших 

кількостях. Стосовно доз внесення та поєднання добрив відмічено наступні 

закономірності: рекомендовані дози NPK сприяють збільшенню вмісту білка 

в зерні, проте одностороннє внесення азотних, фосфорних чи калійних 

добрив, навпаки цей процес уповільнює. Що ж стосується підживлення 

добривами при надмірному зволоженні, то тут необхідно його проводити 

лише наприкінці фази кущіння – на початку виходу рослин у трубку з 

використанням рідких добрив з мікроелементами [16, 94, 110]. 
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Цікаві дослідження проведені іншими науковцями [97, 111–115] 

свідчать, що у Північному Степу ячмінь ярий після непарових попередників 

добре реагує на внесення N30P30K30 і збільшує врожайність на 0,9 т/га 

порівняно з ділянками без застосування добрив, а при внесенні подвійної 

норми – на 1,4 т/га. На півдні України приріст врожаю зерна ячменю ярого 

від внесення N60 досягав 0,88 т/га. Внесення Р60К60 на темно-каштанових 

ґрунтах було неефективним. Максимальна ефективність добрив досягалася 

при поєднанні азотних і фосфорних добрив дозою N60–90Р60–90. Приріст 

врожайності зерна досягав 0,97–1,23 т/га. Підвищення врожайності 

відбувалося, головним чином, за рахунок формування більшої кількості 

продуктивних стебел і маси 1000 зерен [116, 117]. 

Досить ефективним технологічним прийомом переважна більшість 

дослідників вважає проведення підживлення посівів ячменю у фазі кущіння 

азотними добривами дозою N30–45 [12, 13, 18, 116, 118, 119]. Роздрібне 

внесення добрив порівняно з одноразовим застосуванням істотно 

збільшувало врожайність зерна ячменю і на зрошуваних землях [172–174]. 

Результати досліджень з підживлення ячменю ярого в умовах Степу, 

проведені В. В. Гамаюновою вказують, що для підвищення стійкості рослин 

до несприятливих факторів середовища, оптимізації живлення, а в результаті 

й  підвищення зернової продуктивності та ефективного використання вологи, 

необхідно застосовувати рістрегулюючі речовини, такі як Азотофіт, Органік 

баланс тощо [182]. Не менш важливим є позакореневе азотне підживлення у 

пізні фази розвитку рослин ячменю ярого, що підвищує його білкові та 

технологічні якості зерна [62, 104, 157, 165–167]. Результати досліджень 

європейських вчених (W. Nielebock, J. Passiaura та ін.) свідчать, що 

позакореневе підживлення азотом збільшує врожай зерна на 11–23% 

порівняно з допосівним його внесенням і може бути ефективним лише в 

умовах достатнього природного зволоження або на зрошенні [167–171]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що ячмінь ярий починає 

активно споживати поживні речовини після появи сходів. Таким чином, на 
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початкових етапах свого розвитку він більш інтенсивно використовує азот та 

калій, а фосфор навпаки – повільніше. До виходу в трубку використовується 

основна частина калію (87 %) і азоту (74 %) від загального виносу, а до фази 

колосіння – увесь азот і калій. Добрий фосфорний режим необхідний до 

кінця вегетації [37, 123]. Ряд авторів зазначають [66, 111, 124], що ефект від 

добрив залежить від умов їх застосування, які складаються не однаково для 

кожного року і конкретного поля. Що ж стосується ґрунтів, то на звичайному 

чорноземі при основному внесенні добрив дозою N60Р60 під зернові культури 

на полі з низьким вмістом фосфору окупність одиниці діючої речовини 

добрив з приростом врожаю складає 11,8 кг/кг, а на полі з підвищеним 

вмістом фосфору – лише 2,3 кг/кг. Прирости врожаю на цих полях теж різні – 

1,42 і 0,27 т/га відповідно [120–122]. 

Основні вимоги до внесення добрив під ячмінь ярий полягають у 

наступному: на чорноземах центральної і північної частини Степу кількість 

мінеральних добрив при основному внесенні повинна становити N45Р30К30, на 

каштанових і солонцюватих ґрунтах південного Степу – N45Р45; при 

вирощуванні ячменю після неудобрених попередників дози мінеральних 

добрив слід збільшити на 25–30 %; азотні добрива раціонально вносити 

одноразово; неефективно за тривалої дії посухи вносити азот у першій 

половині вегетації;  азот, внесений восени, не вимивається на важких ґрунтах 

зони Степу і ефективно використовується рослинами у весняно-літній період 

вегетації [53,118, 133, 134]. Дотримання цих рекомендацій дозволяє 

максимально використати потенціал мінеральних добрив для отримання 

високих врожаїв зерна ячменю ярого [127–132]. 

 В умовах Північного Степу на не достатньо забезпечених елементами 

живлення ґрунтах доцільним є внесення мінеральних добрив під ячмінь ярий 

дозою N40Р40К40, що додатково дозволяє забезпечити приріст урожаю зерна 

0,62 т/га [136, 137]. При цьому, внесення добрив проводиться наступним 

чином: фосфорні та калійні вносять під основний обробіток ґрунту, а азотні  

– локально під передпосівну культивацією на глибину 10–12 см за 
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достатнього вологозабезпечення [35, 300]. 

Управління якістю продукції зернових культур регулюється шляхом 

оптимізації мінерального живлення рослин. Це підтверджено дослідженнями 

Hoeser K., Піскового М. Б. та ін. [138–141], якими встановлено, що 

комплексне застосування добрив та біопрепаратів забезпечує значне 

підвищення урожайності всіх культур сівозміни, а у зернових – крім того ще 

й збільшується вміст білка – з 1,8 до 2,0 %. 

Численні наукові публікації [142–148] свідчать, що задля оптимізації 

живлення зернових культур з метою одержання високоякісної продукції  

повинні бути витримані наступні умови: відсутній стрес у рослин від нестачі 

або перенасичення елементами живлення; поживні речовини мають бути   

доступні кореневій системі; пролонгована дія добрив; наявність достатньої 

кількості мікроелементів. 

Вплив мінеральних добрив на фізіологічні процеси у рослинах ячменю 

ярого досліджувався у численних експериментальних дослідах у ході яких 

було встановлено, що добрива підвищують осмотичний тиск клітинного соку 

і ступінь гідратації колоїдів, збільшують вміст колоїдно-зв’язаної води у 

листках [6, 26, 109, 150]. Це в свою чергу досить позитивно впливає на ріст  

вегетативних та генеративних органів, що сприяє збільшенню врожайності 

зерна [91, 127, 151]. Важливо, щоб у період внесення добрив у ґрунті була 

максимальна кількість вологи, оскільки її нестача призводить до зниження 

ефективності їх використання [24, 98, 128, 152, 153]. 

Досить високі урожаї ячменю ярого забезпечують азотні добрива, що 

вносяться шляхом підживлення [25, 154, 155]. Дослідженнями встановлено, 

що оптимальна доза азоту, яку необхідно вносити у підживлення ячменю, на 

забезпечених елементами живлення ґрунтах становить N30-45. Після 

попередників, які виснажують ґрунти доцільно вносити під ячмінь ярий при 

основному внесенні фосфорні та калійні добрива у дозі Р60–90К60–90, а в 

підживлення – N60–90. При цьому, обов’язковим для ярих колосових культур 

повинно бути допосівне внесення азотних добрив, не менше 50 % загальної 



50 

 

потреби разом з повною дозою фосфорних та калійних добрив. Решту азоту 

необхідно вносити у фазі колосіння [27, 156–159]. Мінеральні добрива 

вносять також у рядки під час сівби ячменю. Так, у Степу використовують 

гранульований суперфосфат з розрахунку P10–15. У вологі роки у фазі кущіння 

проводять азотне підживлення дозою N20–30. Решту азоту для підвищення 

озерненості колоса необхідно вносити у фазі колосіння [11, 160–163]. 

Значною кількістю досліджень [113, 118, 119, 138, 164] було доведено 

зниження рентабельності вирощування сільськогосподарських культур без їх 

достатнього удобрення. 

Відомо, що в Україні досить високий рівень природної родючості 

ґрунту [175], але при інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

майже не враховується проблема забруднення навколишнього 

середовища. При збільшенні антропогенних навантажень зменшується 

родючість ґрунту, що призводить до його виснаження, внаслідок 

зменшення поживних речовин (особливо легкодоступних), зміни 

мікробіологічних умов та фізичних властивостей, і, як наслідок, 

отримуються нижчі врожаї, погіршується якість продукції [176–181]. 

В агропромисловому комплексі останнім часом спостерігається 

зменшення обсягів внесення органічних добрив, а частка земельних угідь, 

на яких вони розподіляються, досить несуттєва для відновлення природної 

родючості ґрунту. Це стало наслідком того, що тваринницькі комплекси в 

Україні або зовсім зруйновані, або перебувають у занедбаному стані, 

внаслідок чого сучасні сільськогосподарські підприємства не здійснюють 

внесення органічних добрив у сівозміни. 

Одним з перспективних напрямів у отриманні екологічно чистого добрива, 

яке дозволило б збільшити урожайність сільськогосподарських культур і 

відновити ґрунтову родючість, є біогумус [175, 182, 183]. Біогумус 

(вермикомпост) є кінцевим продуктом переробки органічних відходів 

сільськогосподарського та промислового виробництва дощовими 

черв’яками, в результаті якої зростає їх кількість і біомаса, а також 
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виробляється побічний продукт їх життєдіяльності (капроліти), якій несе 

високу біологічну і сільськогосподарську цінність. Встановлено, що 

біогумус має ряд цінних властивостей: біологічні, енергетичні, 

каталітичні та інші [175, 184]. За своїми властивостями він повністю 

може замінити мінеральні добрива в рослинництві [185–191]. 

Зараз вивченню впливу біогумусу на продуктивність 

сільськогосподарських культур приділяється досить багато уваги через його  

перспективність. За даними ряду дослідників [192–200], використання цього 

добрива дозволяє покращити поживний режим ґрунту, підвищити польову 

схожість насіння, прискорити розвиток рослин, збільшити рівень 

урожайності культур і поліпшити показники якості продукції. 

Визначено, що для вирощування сільськогосподарських культур 

рекомендовано вносити близько 4–10 т вермикомпосту на гектар [201–202]. 

Це досить великий об’єм, якщо враховувати той фактор, що господарство не 

буде виробляти даний вид добрива, а лише здійснюватиме транспортування 

його, що складе велику частину економічних витрат. При виробництві ж 

добрива самим господарством воно стає економічно вигідним, але його 

виробництво можуть собі дозволити лише великі сільськогосподарські 

підприємства, тому що для його виготовлення необхідно витримати складну 

довготривалу технологію [175]. 

Основними мікроелементами для ячменю ярого є марганець, мідь, бор, 

залізо, цинк, які  беруть участь у процесах синтезу білків, вуглеводів, жирів, 

вітамінів [84]. Нестача цих мікроелементів у ґрунті не призводить до загибелі 

рослин, але є першоджерелом зниження швидкості і ефективності 

проходження процесів, які відповідають за розвиток рослинного організму. 

Це є лімітуючим фактором в отриманні високого врожаю зерна ячменю ярого 

[45, 208–211]. Рослини не мають нормального розвитку за відсутності хоча б 

одного з цих елементів [79, 130, 167]. Дія мікроелементів на рослини ячменю 

ярого безцінна оскільки вони стають більш стійкішими до впливу негативних 

факторів таких як: посуха, низькі температури, ураження хворобами та 
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шкідниками [33, 212]. Внаслідок глобальних змін клімату, які проявляються 

й у Степовій зоні України відбуваються часті посухи та суховії, від яких 

страждають зернові і зокрема ячмінь ярий. Тому, для зниження негативної дії 

цього фактору застосування мікродобрив є вкрай важливим [38, 173, 213, 

214, 215, 219, 220, 235–237]. 

В нинішніх умовах зерновиробництва існує досить велика потреба у 

мікроелементах у зв’язку з низьким їх надходженням у ґрунт, що спричинено 

зменшенням внесення органічних добрив та мікроелементів, адже переважна 

більшість висококонцентрованих добрив не містить мікроелементів. Саме 

тому, щоб не обмежувати урожайність зерна ячменю ярого необхідно 

застосовувати хелатовані форми мікроелементів [87, 92, 168, 203–207]. 

 Отже, проведений аналіз літературних джерел свідчить, що для 

збільшення виробництва зерна ячменю ярого необхідно поєднувати існуючі 

інтенсивні елементи технологій із ресурсоощадними, які передбачають 

застосування правильно підібраних адаптивних сортів для зони Степу, 

оптимальної системи удобрення, регуляторів росту та біопрепаратів, а також 

екологічно обґрунтованої системи захисту рослин. Раціональне поєднання 

всіх цих елементів дозволить максимально розкрити генетичний потенціал 

рослин ячменю ярого. 

 

1.2 Вплив агротехнологічних заходів на формування врожаю 

пшениці озимої 

Сучасні інтенсивні технології вирощування пшениці озимої у країнах 

ЄС, за дотримання усіх елементів технології, дозволяють отримати 

урожайність у Великобританії на рівні 7,6 т/га, Німеччині – 7,2; Франції – 

7,6; Австрії – 7,2 т/га. На противагу їм в Україні за 2019 рік максимальні 

урожаї пшениці озимої отримали у Хмельницькій, Тернопільській та 

Вінницькій областях, яка становила 5,71–5,76 т/га, а у Північному Степу 

взагалі знаходилася в межах 3,64–4,21 т/га. Такі низькі показники 

урожайності у Північному Степу свідчать про невідповідність технологічних 
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регламентів вирощування цієї культури на фоні частого прояву кліматичних 

аномалій даної зони [5–11]. 

У технологіях вирощування пшениці озимої лімітуючими факторами 

врожайності виступають: попередники, сорти, якість посівного матеріалу, 

строки посіву, норма висіву, ширина міжрядь, глибина загортання насіння, 

система удобрення рослин, вологозабезпеченість, агрокліматичні умови 

вирощування [7–9, 11, 14–23, 91, 108, 127, 152, 154, 240]. 

 В останні роки звертається досить висока увага на роль попередника у  

формуванні продуктивності рослин пшениці озимої [112, 150, 157, 240, 242, 

261]. Як зазначав В. Н. Ремесло, залежність сортів від попередників 

настільки велика, що вони навіть перевищують вплив інших елементів 

агротехніки [262, 263]. Вплив попередника простежується не тільки на 

врожайності культури, але і на якості її зерна [264, 265], а також на зимо- та 

посухостійкості пшениці озимої [11, 36, 127, 248, 260, 266–272]. 

Виробничим досвідом відмічено, що у зоні Степу,  якість попередника 

визначається, насамперед, кількістю накопиченої вологи в ґрунті, яка 

необхідна для появи своєчасних і дружніх сходів, росту, розвитку та 

формування необхідної морозо- та зимостійкості рослин впродовж зими, а 

також достатньої посухостійкості навесні та влітку [39, 94, 253, 258–260]. 

Раціональний вибір попередника  є необхідною передумовою для розкриття 

сортового потенціалу пшениці озимої [42–45]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що якісний попередник 

значною мірою впливає на польову схожість насіння пшениці озимої. Також 

від його впливу залежить своєчасність і повнота сходів, що є основою 

формування високої продуктивності рослин. Проте зазначимо, що не всі 

попередники і не в усі роки забезпечують нормальні умови для проростання 

насіння пшениці озимої. Також післядія культури-попередника полягає у 

тому, що кореневі виділення її рослин, а також продукти розпаду у ґрунті та 

рослинні рештки сильно впливають на схожість насіння пшениці озимої [118, 

246, 259, 268, 269]. 
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Різні попередники для пшениці озимої за рахунок своїх біологічних 

особливостей і тривалості періоду вегетації залишають після себе різну 

кількість вологи та поживних речовин. Відтак до моменту сівби пшениці, 

залежно від попередника, складаються неоднакові за вологозабезпеченістю 

та іншими факторами умови, що впливають на особливості проростання, 

росту й розвитку рослин [45–48, 90, 219–221]. За даними багатьох вчених [22, 

23, 111, 125], якщо попередник пізно збирається, то дефіцит вологи в ґрунті у 

передпосівний період призводить до зріджених і пізніх сходів пшениці 

озимої, формування слаборозвинених рослин, зниження морозо-, зимо- та 

посухостійкості і, відповідно, до низької врожайності. 

Рядом досліджень встановлено тісний вплив попередника на 

формування кореневої системи озимої пшениці та її фізіолого-біохімічну 

діяльність [157], ураженість хворобами [261]. Відтак, по чорному пару, при 

нормальних умовах вологозабезпечення, за даними  Г. Р. Пікуша [40, 239], 

коренева система озимої пшениці вже на час припинення осінньої вегетації 

досягає глибини 120–140 см. Кращі умови для одержання дружних і повних 

сходів  пшениці озимої формуються на чорному пару, який також позитивно 

впливає на перезимівлю, формування врожаю зерна та його якості. Гірші 

умови для розвитку кореневої системи озимих складаються при сівбі після 

кукурудзи та соняшника. При цьому найбільша глибина проникнення 

кореневої системи складає всього 50–60 см [27, 69]. 

Особливої уваги в даний час потребує вивчення в якості попередника 

соняшника, оскільки на сьогодні ця культура досить широко розповсюджена 

для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Тому, 

актуальним питанням сьогодення залишається визначення впливу 

соняшника, як попередника, на пшеницю озиму та виявлення способів 

зниження його негативного впливу. 

Соняшник виносить із ґрунту велику кількість мінеральних елементів 

та вологи, тому висів пшениці озимої після цього попередника призводить до 

виснаження ґрунту та втрати його продуктивності, а також зниження 
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врожайності на 20–30 %. Особливістю соняшнику є те, що він виносить у 

великій кількості із ґрунту калій (значно більше, ніж інших елементів). 

Великий дефіцит калію в ґрунті також спостерігається під час вирощування 

соняшнику на одному полі три-чотири роки поспіль, тому це потрібно 

враховувати під час планування системи удобрення  для пшениці озимої. Ще 

одна досить негативна дія соняшника, як попередника для пшениці озимої це 

падалиця. Вона хоч і не  заважає пшениці проростати, проте навесні та влітку 

необхідно обов’язково проводити обробку посівів гербіцидами, адже якщо 

цього не зробити – через засмічення полів збирання врожаю значно 

ускладнюється [284, 293, 480]. 

Задля збереження продуктивної вологи у ґрунті, яка значною мірою 

впливає на ефективність внесення мінеральних добрив, під час збирання 

соняшнику потрібно встановати жатку на високий зріз, що сприятиме кращій 

снігозатримці, а отже й накопиченню вологи взимку, і як наслідок, 

підвищуватиме вологозабезпечення ґрунту навесні [282, 283]. 

Зменшення врожайності пшениці озимої, де попередником був 

соняшник, пов’язане не тільки з нестачею великої кількості елементів 

живлення і продуктивної вологи, а й зі зниженням вмісту органічної 

речовини у верхньому шарі ґрунту. Тому важливо на таких полях 

систематично вносити органічні добрива [264, 265, 284, 293]. 

Щоб зменшити втрати урожаю зерна пшениці озимої за вирощування 

після соняшнику доцільно застосовувати нові високопродуктивні сорти 

озимої пшениці,  врожайність яких за оптимальних умов вирощування може 

сягати понад 10 т/га. За таких умов прибутковість вирощування пшениці 

озимої залишиться на достатньому рівні [282–284, 288]. 

 Перед висівом озимини після збирання врожаю соняшнику добрі 

результати забезпечує застосування N30P30K40 на фоні внесення 30 т/га 

органічних добрив. Припосівне застосування добрив у кількості N15P15K15 

стимулює розвиток рослин пшениці озимої на початкових етапах вегетації, 

оскільки не тільки глибокі, а й верхні шари ґрунту втрачають значну 
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кількість мінеральних елементів і органічної речовини. По мерзлоталому 

ґрунту бажано застосувати 30 кг/га азоту, таку саму кількість – у фазі 

кущіння і виходу рослин у трубку прикореневим способом. У забезпеченні 

рослин пшениці озимої повним спектром мінеральних елементів добрі 

результати дає позакоренева обробка комплексними мікродобривами. Такий 

агрозахід особливо ефективний за недостатньої кількості опадів, що 

характерне для степової зони України [282, 284]. 

 Соняшник, як попередник для пшениці озимої, крім негативних 

наслідків, має і деякі переваги. Наприклад, рослинні рештки, які 

залишаються після збирання врожаю, здатні повністю, чи частково зменшити 

вірогідність появи льодової кірки в зимовий період, оскільки вона здатна 

пошкоджувати кореневу систему. Пожнивні рештки також виконують роль 

мульчі, як елемента збереження вологи. Рештки після соняшнику набагато 

легше заробити, ніж рештки кукурудзи, що значно спрощує обробіток ґрунту. 

Раннє збирання соняшника з полів робить можливим вчасне висівання нових 

продуктивніших сортів пшениці, завдяки чому значно підвищується її 

врожайність [268, 378]. 

Переважна більшість науковців зазначає, що вплив попередника на ріст 

і розвиток рослин позначається впродовж всієї вегетації рослин [222, 268, 

274]. Доведено що, після кращих попередників, створюються оптимальні 

умови, за яких рослини пшениці озимої більш продуктивно використовують 

вологу для формування одиниці врожаю зерна [277–279]. Найкращими  

попередниками для пшениці озимої є бобові культури, адже вони сприяють 

накопиченню біологічного азоту у ґрунті, що значно сильніше впливає на 

урожай пшениці озимої, аніж внесення мінеральних добрив. 

Якість попередника визначається також наявністю поживних речовин. 

Так, саме попередник впливає на вміст нітратів у ґрунті [40, 41, 152, 280]. 

Науковцями відзначена річна динаміка вмісту нітратів – найбільший вміст їх 

спостерігається восени, а найменший – навесні [24, 96, 157, 281–283]. 

Ряд дослідників [24, 247, 256–260] вважає, що пшениця озима 
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специфічно реагує на умови вирощування, які залежать від біологічних 

особливостей великої кількості видів і різновидів, екологічних типів і форм. 

Різні сорти пшениці озимої проявляють неоднакову реакцію як на окремі 

агротехнічні прийоми, так і на комплекс технологічних заходів вирощування 

у конкретно взятому році [38, 41, 120, 250]. Технологічний процес 

вирощування пшениці озимої ускладняються у зв’язку із біологічною 

властивістю та необхідністю проходження стадії яровизації, зимового покою 

або анабіозу, продовженням вегетації у весняно-літній період. Кожний з цих 

періодів життя пшениці озимої відповідальний та незамінний і потребує 

відповідних оптимальних параметрів гідротермічних умов для проходження 

фаз росту, розвитку та процесів формування врожаю зерна та його якості. 

Природні фактори прямо впливають на життєдіяльність рослин, але 

відповідно їх вплив є не однаковим. Вплив зовнішніх факторів передбачає 

значний вплив на сорти певних культур, і за різними оцінками частка впливу 

сорту в урожаї становить від 3–20 % [23, 37, 120, 125, 135, 136] до 25–40 % 

[10, 19, 70, 90, 142, 150].  Науковці відзначають, що за умови вирощування 

пшениці озимої із врахуванням сортової реакції на основі агротехнічних 

заходів можна забезпечити гарантоване підвищення урожайності саме від 

нових сортів [37, 70, 136, 241]. 

Строки сівби мають надзвичайно важливе значення, тому що зміна 

температури повітря під час росту й розвитку культури сприятиме добору 

більш стійких форм та є стартовою основою для подальшого перебігу 

метаболізму в рослинах і в кінцевому результаті може суттєво впливати на їх 

виживання в період зимівлі [15]. Найбільший урожай зерна сорти м'якої 

пшениці озимої формують за сівби 25 вересня [36], тверді форми в умовах 

Північного Степу України – у другий декаді вересня [18, 37]. При цьому 

доцільно відмітити, що за таких строків сівби спостерігається менша 

загибель рослин у весняно-літній період вегетації. 

Отже, визначення оптимальних строків сівби пшениці озимої залежить 

в основному від біологічних особливостей сорту та гідротермічних умов 
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регіону, які складаються в осінній період [8, 13, 40]. Дотримуватися сортових 

властивостей при визначенні оптимального строку сівби пшениці озимої 

рекомендує більшість сучасних дослідників [41, 42, 43, 44]. 

Для отримання найвищої врожайності з високими показниками якості 

зерна пшениці озимої важливим є оптимальний строк її сівби. Тобто, згідно 

існуючих науково обґрунтованих рекомендацій, необхідно, щоб до 

припинення осінньої вегетації рослини встигли перейти до етапу формування 

зачаткового колосу, що призведе до ранньовесняного виколошування [22], з 

метою максимальної реалізації потенціалу сорту впродовж осінньо-літнього 

періоду вегетації [19, 31–35]. 

Рядом досліджень відзначено, що строки сівби не тільки мають 

позитивний вплив на кількість і якість врожаю, але й на формування 

стійкості рослин до багатьох несприятливих чинників. Різниця впливу 

агрокліматичних умов у період вегетації рослин пшениці озимої за різних 

строків сівби неоднозначно відображується на біохімічних процесах, що 

відбуваються у зернівці [46, 181, 252, 268, 271, 273, 283]. Так, ранні посіви 

пшениці озимої значно більше вражаються хворобами та шкідниками, крім 

того у них частіше виявляються ушкодженими найбільш продуктивні 

головні пагони, а за пізніх строків сівби рослини виявляються 

слаборозвиненими, погано кущаться, більш схильні до ушкоджень при 

перезимівлі та сильніше страждають від суховіїв навесні та влітку. 

Експериментальні дослідження, проведені у степовій зоні України, 

показали, що найвища стійкість до низьких температур у пшениці озимої  

формується за умов пізніх строків сівби, а в рослин ранніх строків сівби 

навпаки, відмічається недостатня зимостійкість. При цьому навесні рослини 

слабко відростають, а окремі бічні пагони рослин взагалі не формують 

колосся. Негативний вплив погодних умов рослини пшениці озимої 

особливо гостро відчувають під час посухи, а саме у період формування 

репродуктивних органів і наливу зерна. Рослини оптимальних строків сівби 

утворюють добре розвинений та озернений колос, забезпечують високий 
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урожай зерна [50–55, 218, 257, 284]. 

Одним із основних критеріїв високого потенціалу врожайності сорту 

пшениці озимої є формування продуктивного колосу, можливість формувати 

високу густоту, створення генотипів з висотою 70–90 см із співвідношенням 

зерна пшениці озимої до соломи 1:1. Для підвищення інтенсивності 

фотосинтезу слід збільшити ширину листків і розмістити їх під меншим 

кутом відносно стебла. При цьому, надзвичайно важливо забезпечити 

рівномірний розвиток головного і бічних пагонів рослин пшениці озимої 

[132, 144, 158, 93]. 

Оптимальні строки сівби були запропоновані та обґрунтовані ще 

Л. І. Носатовським і А. І. Задонцевим. Згідно їх теорії оптимальні строки 

сівби пшениці озимої визначаються за температурною константою – сумою 

середньодобових температур вище +5 ºС від сівби до припинення осінньої 

вегетації, яка повинна знаходитися на рівні 560–580 ºС для будь якої частини 

східної Європи. Саме за таких умов рослини пшениці озимої формують 

щонайменше 3 пагони. Також важливим моментом цих досліджень є те, що 

оптимальні строки сівби, залежно від умов року, зміщуються або в бік 

ранніх, або ж навпаки – в бік пізніх строків. Особливо складно, але дуже 

важливо визначитися зі строком сівби в умовах посушливої осені. В такому 

випадку, за недостатньої кількості опадів і підвищених середньодобових 

температур повітря, вчені пропонують сіяти пшеницю озиму раніше [22, 23, 

40, 238, 239, 242]. 

Важливим агротехнічним прийомом, який тісно взаємопов’язаний з  

кліматичними умовами, біологічними особливостями виду або сорту, є 

глибина загортання насіння при сівбі. Так, для пшениці озимої, за 

оптимальної вологості ґрунту, зміна глибини посівного ложа від 4 до 8 см не 

знижує схожості насіння, а подовжує період сівба – сходи [258, 295, 296]. 

Інформація щодо норм висіву насіння дуже неоднозначна і така 

суперечливість пояснюються двома основними причинами: особливостями 

саморегуляції продуктивності трав’янистого фітоценозу і великою 
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залежністю даного агроприйому від багатьох інших факторів. Вирішальний 

вплив на продуктивність рослин має густота продуктивного стеблостою. 

Густота продуктивного стеблостою перед збиранням значною мірою 

залежить від тих же показників, що й густота рослин. Це, насамперед, норма 

висіву, польова схожість, умови перезимівлі, виживання рослин упродовж 

весняно-літнього періоду. Проте, існують принципові відмінності в 

особливостях формування густоти рослин і густоти стеблостою. Якщо 

густота рослин внаслідок їх загибелі у процесі вегетації постійно 

зменшується, то густота продуктивного стеблостою піддається регулюванню 

в сторону збільшення. Так, у фазі кущіння утворення бокових стебел 

компенсує втрати частини рослин. Проте, густота стеблостою зростає, 

незважаючи на зменшення густоти рослин. Тобто, формування стеблостою 

пшениці озимої обумовлюється двома протилежними процесами. Інтенсивне 

кущіння рослин збільшує густоту продуктивного стеблостою [60, 288, 297].  

Деякі науковці вважають, що найбільш потужним і продуктивним у 

рослині є головний пагін пшениці озимої, тому припускають перевагу за 

врожайністю одностеблових рослин. Однак  інші дослідження спростовують 

це припущення, і свідчать про те, що бічні пагони необхідні і виступають  як 

фактор адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього середовища [298, 

299]. 

Технології вирощування пшениці озимої в сучасних умовах 

зосереджені на створенні оптимальних умов для росту й розвитку рослин та 

отриманні високих і стабільних врожаїв зерна. Принципово нові можливості 

у формуванні високих урожаїв рослин відкриває селекція нових сортів та 

біоінженерія. Численний експериментальний матеріал показав, що одним із 

важливих резервів подальшого підвищення рівня врожайності зерна та його 

якості є застосування біологічно активних речовин – регуляторів росту, а 

також мікробіологічних препаратів і біопротекторів [262, 263, 291, 295].  

 Досить суттєвим фактором впливу на розвиток рослин пшениці озимої 

є погодні умови, передусім зміни тривалості вегетаційного періоду [108, 156, 
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157, 165, 216, 242], якість зернової продукції [74, 92, 94, 165, 243], час 

настання та тривалість фаз розвитку рослин [38, 244–246], швидкість і 

спрямованість біохімічних процесів, що відбуваються в рослинах [112, 184–

186]. Для прикладу, за підвищення середньодобової температури повітря 

унаслідок глобальних змін клімату, особливо в зоні Степу, помітно 

збільшились посушливі періоди у весняно-літній період [36, 37, 125], що при 

вирощуванні пшениці озимої призводить до прискореного накопичення 

кількості ефективного тепла, необхідного для проходження фаз розвитку 

рослин. Це веде до скорочення тривалості міжфазних періодів [247–249], 

тому врахування гідротермічних особливостей року є необхідною 

передумовою для прийняття правильного рішення у проведенні ефективних 

та раціональних технологічних заходів при вирощуванні пшениці озимої [94, 

95, 142, 152, 250]. 

Сучасна тенденція зміни клімату в бік потепління потребує постійного 

вдосконалення технології вирощування пшениці озимої. Питання оптимізації 

строків сівби пшениці озимої, як найважливішого фактору технології 

вирощування, набуває першочергового значення, оскільки є одним із шляхів 

стабільного виробництва високоякісного зерна [88]. Багатьма вченими 

встановлено, що оптимальні та допустимі строки сівби сучасних сортів 

пшениці озимої у зонах Степу та Центрального Лісостепу потрібно змістити 

у бік більш пізніх [67, 89]. 

Результати досліджень G. Schilling [251], говорять про те, що 

визначальним фактором врожайності є вологозабезпечення, що призводить 

до коливання рівня врожаю зерна на 40–60 %. Споживання води рослинами 

залежить від наявності її в ґрунті, фази розвитку рослин та температури 

повітря й ґрунту. Дослідженнями встановлено, що нестача води восени у 

верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту, призводить до затримки 

проростання насіння, пізніх недружніх і зріджених сходів, утворення 

недостатньо розвинутої кореневої системи у верхніх шарах ґрунту. За 

середньобагаторічними даними [7–11, 26, 94, 142, 152, 250] в умовах 
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Північного Степу України щорічно пересіваються значні площі колосових 

культур. Причина загибелі озимини полягає не тільки в особливо 

несприятливих умовах зимового та весняно-літнього періодів вегетації, а й у 

прорахунках і недостатніх знаннях впливу окремих технологічних заходів 

вирощування на адаптаційні властивості та зимо- і посухостійкість рослин 

пшениці озимої [40, 82, 159, 218–221]. 

Вологозабезпеченість рослин суттєво впливає на інтенсивність 

формування генеративних органів. Відомо, що за недостатнього забезпечення 

водою у період кущіння знижується кількість колосків у колосі, а за умов 

дефіциту води після цвітіння припиняється розвиток зерен [11–15, 21, 27]. 

Волога в ґрунті та її запаси восени під посівами залежать від природних 

факторів, а саме від атмосферних опадів у вигляді дощу та снігу, а також 

температурного режиму [222, 240, 241]. 

Температурний режим та інтенсивність сонячного випромінювання 

впливають на розташування в ґрунті вузла кущіння пшениці озимої [92, 

135,136, 241]. Також з’ясовано, що на глибину закладки вузла кущіння в 

ґрунті, стійкість рослин до вилягання та їх ріст, розвиток і формування 

продуктивності суттєво впливає глибина загортання насіння [267]. 

Деякі науковці змогли встановити залежність між рівнем розташування 

в ґрунті вузла кущіння та поєднанням впливу основних погодних факторів. 

Науковці в співавторському колективі при роботі над реалізацію дослідного 

проекту [60] відзначали, що на глибину розміщення вузла кущіння суттєво 

впливають вологість та освітленість ґрунту, в результаті чого вузол кущіння 

закладається на різній глибині до поверхні. Інші науковці [93, 108] вказували, 

що розташування в ґрунті вузла кущіння залежить також і від сортових 

особливостей культури. 

Численними дослідженнями встановлено, що розвиток вторинної 

кореневої системи рослин пшениці озимої має пряму залежність між 

формуванням високого приросту сухої речовини та рівнем врожаю зерна [60, 

82, 165, 273–276]. Також рядом наукових праць доведено, що продуктивність 
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колоса прямо пов’язана з кількістю вузлових коренів, а характер розвитку 

останніх у різних сортів пшениці залежить від строків і кількості їх 

утворення, ступеня розвитку та всебічного розгалуження. Вузлові корені 

виконують свої функції з різною інтенсивністю, залежно від наявності 

продуктивної вологи в ґрунті [164, 243, 247, 278, 280]. 

Продуктивність пшениці озимої складається зі структурних елементів, 

найважливішими з-поміж яких є кількість продуктивних стебел, довжина й 

озерненість колоса, кількість колосків. Експериментальними дослідженнями 

[38, 46, 204, 252, 265] встановлено, що розміри колоса починають 

закладатися вже на ІІІ етапі органогенезу, що припадає на період весняного 

кущіння. Так, у цей час окремі ділянки конуса наростання, а саме нижні, 

починають диференціюватися на окремі сегменти. Чим більше утвориться 

таких сегментів на цьому етапі органогенезу, тим більше буде члеників у 

колосі, а отже, він буде довшим. Довжина колоса тісно корелює з погодними 

умовами. Тривалість перебування рослин пшениці в фазі кущіння та виходу 

рослин у трубку в середньому становить 20 і більше діб. Звідси випливає 

проста залежність: що довше триває сегментація, яка відбувається саме в ці 

фази, то більшої довжини формується колос із, відповідно, більшою 

кількістю зачатків колосків (колоскових горбочків). Вплив температурних 

умов полягає в тому, що за невисоких температур у період ІІІ–ІV етапиів 

органогенезу тривають довше, тим самим збільшуючи кількість члеників 

колоса і його довжину. Невисокі температури (до 10 °С) і достатня 

забезпеченість рослин елементами живлення сприяють утворенню крупного 

колоса. Довгий світловий день із яскравим освітленням прискорює процеси 

кущіння. В таких умовах швидше формується верхівковий колосок, що 

призводить до  передчасного закінчення формування колоса й знижує його 

довжину. 

Розміри колоса можливо регулювати за допомогою внесення               

мінеральних добрив (починаючи з ІІІ етапу органогенезу). У пізніші фази 

розвитку наявність достатнього фону мінеральних добрив також стимулює 
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збільшення розмірів колоса завдяки закладанню більшої кількості колосків. 

Встановлено, що на розміри колоса пшениці озимої також впливає термін 

висіву. На посівах ранніх та оптимальних строків здебільшого формується 

найдовший колос, тоді як за сівби в першій декаді жовтня його розміри дещо                   

зменшуються [7, 114, 124, 253, 265, 285, 286]. 

Із початком колосіння ростові процеси в рослинах пшениці озимої 

поступово знижуються. Інтенсивний ріст ще продовжується протягом 

наростання останнього міжвузля. Тому азот, який вносять на цьому етапі, 

інтенсивно транспортується з листків у колос, стимулюючи збільшення його 

розмірів.  Застосування добрив у пізні фази вегетації для стимуляції розвитку 

колоса зводиться до позакореневого їх внесення. Ефективність такого 

способу підживлення є безсумнівною, оскільки розчинений у воді азот, 

потрапляючи на листки, транспортується в середину рослини, оминаючи 

кореневу систему. Це особливо актуально в умовах посухи, коли азот ґрунту 

малодоступний [203, 260, 25, 136, 282, 283]. 

 Дози внесення добрив під пшеницю озиму залежать від забезпеченості 

поживними елементами ґрунту, коефіцієнтів їх використання рослинами, 

тощо [48, 229, 247, 260, 284, 287].  Незбалансоване внесення мінеральних 

добрив призводить до інтенсивного росту рослин пшениці озимої, менш 

ефективного використання поживних речовин у початкові періоди 

онтогенезу, непродуктивної втрати вологи з ґрунту. Досить цікавий вплив 

високих доз мінеральних добрив  відмічається на шкодочинні організми, 

зокрема внаслідок зміни мікроклімату в посівах, фізіологічних процесів у  

рослинах знижується їх стійкість до хвороб [289, 22, 227, 288]. 

С. А. Хорішком було проведено вивчення зернової продуктивності 

сучасних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби, попередників та 

рівня мінерального живлення. За результатами досліджень було встановлено, 

що найвищий рівень урожайності забезпечує фонове внесення мінеральних 

добрив з наступним підживленням посівів N30 у фазі кущіння навесні. За 

даного режиму живлення при вирощуванні по чорному пару найвищу 
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врожайність забезпечив сорт Скарбниця (7,30 т/га). За розміщення пшениці 

озимої після гороху та соняшнику більш продуктивним виявився сорт 

Писанка – урожайність зерна становила 4,76 та 4,15 т/га відповідно [288]. 

 Інтегрований захист пшениці озимої передбачає також використання 

пестицидів, передусім тих, які спрямовані на знищення бур’янів. Та нерідко 

негативна дія гербіцидів є згубною й для самих культурних рослин. Для 

прикладу, не можна застосовувати імідазолінони на соняшнику, оскільки дія 

гербіцидів з цієї хімічної групи має негативну післядію на пшеницю озиму. У 

наукових дослідженнях відмічено, що задля зменшення пестицидного 

навантаження та фітотоксичної дії на рослини пшениці озимої 

рекомендовано застосовувати бакові суміші гербіцидів з біостимуляторами 

росту або біопрепаратами. Такий агрозахід сприяє зменшенню кількості 

патологій у органах рослин, при цьому відмічається суттєве збільшення 

врожайності та значна економія витрат на внесення хімічних засобів захисту 

рослин [302–304, 306]. 

Одним з важливих складових у вирішенні проблеми стабілізації обсягів 

виробництва зерна в Україні, підвищенні його конкурентоспроможності на 

ринку, є раціональне використання потенціалу урожайності нових сортів та 

оптимізації основних елементів технології вирощування пшениці озимої. На 

даний час було розроблено та реалізовано в практичній діяльності 

використання біопрепаратів, що поліпшують режим живлення рослин, 

сприяють розвитку кореневої системи, кращому пристосуванню рослин до 

несприятливих кліматичних умов і, як наслідок, покращують стан рослин під 

час вегетації та збільшують їх зернову продуктивність [291, 305, 309–311]. 

З усіх факторів навколишнього середовища на формування рослинного 

організму найбільше впливає режим живлення, який створюється 

правильним чергуванням культур в сівозміні та застосування оптимальної 

системи удобрення. 

Огляд літературних джерел вказує на значний масив та глибину 

наукових досліджень в рамках проблематики дослідження, а саме при 
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формуванні науково обгрунтованої технології вирощування пшениці озимої, 

підвищенні адаптаційних властивостей рослин, показує взаємозв'язок впливу 

різних агротехнічних факторів і їх залежність від умов середовища. 

Детальний аналіз значної кількості наукових праць щодо технологій 

вирощування пшениці озимої показує, що знання лімітуючих факторів 

вирощування культури дає можливість відпрацювати критичні моменти у 

технологічному процесі вирощування пшениці озимої, зокрема до них можна 

віднести пристосування нових адаптивних сортів до умов вирощування у 

Північному Степу,  застосування біологічного інтегрованого захисту рослин, 

раціональної системи живлення, використання регуляторів росту та 

біологічних препаратів для зняття фітотоксичного ефекту від дії пестицидів 

тощо. Саме дослідження цих критичних моментів потребує детального 

вивчення, що й було здійснено у нашій роботі. 
 

1.3 Впровадження елементів біологізації у технологіях 

вирощування зернових культур 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва сприяла 

підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, але при цьому  

призвела до виникнення серйозних проблем в енергетичному балансі і, 

особливо, в екологічному [310]. Численними дослідженнями доведено, що  

інтенсифікація є причиною порушення структури агроценозів, що з часом 

буде все частіше й частіше створювати величезні, навіть непередбачувані 

проблеми. Це спричинює пошук альтернативних систем землеробства з 

врахуванням ресурсозберігаючих технологій [311–313]. 

До альтернативних систем сільськогосподарського виробництва 

відносять біологічні, органічні, екологічні, біодинамічні системи 

землеробства, до яких останнім часом прикута увага широкого загалу 

науковців. Перераховані вище системи землеробства базуються на 

екологізації і біологізації інтенсифікаційних процесів [313, 314]. Біологізація 

процесів землеробства дозволяє зменшити затрати енергії, трудових та 
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матеріальних ресурсів, мінімізувати вплив хімічних засобів захисту рослин, 

зберегти природне біорізноманіття, а також призводить до зниження 

антропогенного навантаження на ґрунти [315, 316]. 

Під біологічним розуміють таке ведення господарства, де виробництво 

продукції максимально насичене біологічними та агротехнічними заходами, 

метою його є економічні шляхи використання енергетичних ресурсів 

навколишнього середовища. Слід зазначити, що, на відміну від промислового 

сільськогосподарського виробництва,  біологічне виробництво стабільніше, 

оскільки воно базується на збереженні родючості ґрунту [110]. Така система 

ведення землеробства передбачає: економію енергії, кругообігу речовин, 

поліпшення умов життя, якості їжі, збереження та підвищення родючості 

ґрунтів. Агротехнічні заходи в біологічному землеробстві ґрунтуються на 

чіткому дотриманні сівозмін, застосуванні бактеріальних препаратів, як 

альтернативних джерел надходження добрив, удобренні органічними 

добривами, заорюванні рослинних решток, сидератів, соломи тощо та повної 

відмови від застосування агрохімікатів [313, 318–324]. 

 Основи ідеології біологічного землеробства заклав Рудольф Штайнер, 

а в подальшому розвинули Масанобу Фукуока та Мокіші Окада. Ще в 

1924 році Рудольф Штайнер на своїх відомих сільськогосподарських лекціях 

проголосив чудову фразу: «Рослини повинні засвоювати поживні речовини 

через гумус, а не через ґрунтові води». Поряд з принципами, загальними для 

всіх інших альтернативних систем, біологічна враховує не лише природні 

(тобто земні), але й космічні ритми [264, 265, 480]. 

У наш час інтенсивного пестицидного навантаження на ґрунти, 

біологічні системи землеробства заслуговують на увагу тому, що в них 

широко використовується досвід, нагромаджений у рослинництві протягом 

тисячоліть, який дозволив зберегти природні ресурси донині. 

Біологічне землеробство має різні назви «альтернативне», «органічне»,  

«екологічне», «біодинамічне» землеробство або рослинництво, проте за 

А. А. Жученком [313] рослинництво, що не використовує продукти хімічного 
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синтезу, називається альтернативним. Всі альтернативні системи 

об’єднуються під загальною назвою – біологічне рослинництво. 

Широко застосовується органічне землеробство у США, де воно 

ґрунтується на повній відмові від засобів хімізації землеробства. У Франції 

розроблені основи біологічного землеробства, названі на честь автора 

«система Лемер-Буше», згідно з якими дозволено використовувати лише 

органічні добрива та окремі нетоксичні препарати (ефірні олії, порошки, 

настоянки з водоростей та деяких рослин). У Швеції та Швейцарії поширена 

органо-біологічна система землеробства, в основу якої покладено принцип 

створення родючості ґрунту за рахунок мікробіологічної діяльності. З добрив 

використовують тільки органічні (гній, сидерати) та деякі повільно діючі 

мінеральні добрива (томасшлак, базальтовий пил) [266, 438]. 

Основними перевагами всіх перерахованих систем землеробства, які 

об’єднані під назвою альтернативних, перед традиційним землеробством є  

висока якість сільськогосподарської продукції, зменшення забруднення 

середовища та антропогенного навантаження на ґрунти, але поряд з 

перевагами традиційних, альтернативні мають низку недоліків, головним з 

яких є зменшення рівня врожайності [366]. 

Принцип біологічного землеробства заснований на повній відмові від 

агрохімікатів зараз не може стати реальною альтернативою через знижену 

продуктивність [322]. Таким чином, відмова від застосування пестицидів, 

перехід на біологічне землеробство неминуче призведе до зниження рівня 

виробництва приблизно на 25–30 % [325, 326]. Для прикладу на пшениці 

зниження врожаїв становитиме 20–30 % [327]. 

Дослідження врожайності зернових культур проведених в Австралії, 

Німеччині та Швейцарії на малопродуктивних ґрунтах показують що, врожаї 

колосових культур можуть знизитись в органічному землеробстві до 40 % 

[328]. Як висновок, біологічне рослинництво можна застосовувати тільки на 

родючих ґрунтах [313]. 

Цікаві дослідження опублікували дослідники університетів США, 
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зокрема підрахувавши, що при альтернативному землеробстві без добрив і 

пестицидів урожайність пшениці знизиться з 30 до 17 ц/га. Також при 

підрахунку було встановлено, що економія на засобах захисту рослин 

складає 14 % від загальних витрат на вирощування пшениці, але при цьому 

експортні можливості США скоротились би на 25 % [329]. Таким чином, 

основною причиною, що гальмує перехід до біологічного рослинництва, є 

зниження показників економічної ефективності. Такої ж думки 

дотримуються і українські вчені говорячи про те, що перехід до біологічного 

землеробства не може бути різким, а необхідний перехідний період, під час 

якого поступово усуватимуться повторні форми хімічного пресингу на 

ґрунти і рослини, здійснюватиметься пошук природно доцільних варіантів, 

що дозволяє вирощувати екологічно безпечну продукцію при високих рівнях 

врожайності культур [466]. 

 В Україні економічна криза призвела до зменшення використання 

мінеральних добрив у 4,5 рази, а засобів захисту – у 1,5–2,0 рази порівняно з 

1992 роком [330]. Таким чином, відбувся вимушений перехід від 

інтенсивного ведення сільського господарства до більш ощадливого – 

екстенсивного. Це у свою чергу спонукає до розробки біологізованих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур, в яких, наприклад, 

використання гербіцидів замінюється механізованим обробітком ґрунту. 

Дослідження М. Г. Лобаса [330] вказують на те, що в органічних 

системах енерговитрати скорочуються при вирощуванні пшениці озимої на 

20–34 %. Ці дослідження яскраво говорять проте, що за рахунок зниження 

енерговитрат біологічні технології є досить перспективними для вивчення. 

Значно знизити втрати урожайності від переходу до біологічного 

рослинництва можна за допомогою ефективних прийомів біологізації, які 

компенсуватимуть відсутність добрив та отрутохімікатів. Найдоступнішим 

чинником біологізації і відновлення родючості ґрунту є сівозміна [316, 331–

333]. 

У правильно сформованій «біологізованій сівозміні» повинні 
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переважати бобові культури, як попередники зернових культур [319, 334]. За 

рахунок симбіотичної фіксації азоту бобовими цей елемент нагромаджується 

не тільки у рослинних рештках, а також і у ґрунті. Крім цього, органічна 

речовина бобових, зокрема багаторічних трав, позитивно впливає на 

структуру ґрунту та поліпшення його фізико-механічних властивостей [335].  

Багаторічними дослідженнями доведено, що найкращими 

попередниками зернових колосових є багаторічні бобові трави, оскільки вони 

дозволять додатково залучити 35–40 кг азоту, що є досить важливим для цих 

культур [336–344]. Окрім надходження біологічного азоту з бобових культур 

необхідно враховувати надходження азоту з опадами (7–10 кг/га) і за рахунок 

асоціативної азотфіксації (5–10 кг/га) [318]. У ґрунті після бобових 

залишається додатково 70–80 кг/га азоту [345]. За іншими даними, фіксація 

азоту з атмосфери значно вища і становить 50–150 кг/га [319], 100–170 кг/га 

[346] і може досягати 200–300 кг/га біологічного азоту [315, 318]. 

Рядом вчених [350–357] висловлюється пропозиція про доцільність 

заміни чистого пару бобовими сидератами, оскільки на паровому полі 

відбувається активне переміщення нітратів вниз за профілем ґрунту і втрата 

їх з кореневого шару, а у сидеральному парі нітрати нагромаджуються у 

верхній частині ґрунту за рахунок фіксації бобовими [355]. Сидеральний пар 

може підвищувати урожайність на 1,7–42,7 % порівняно з іншими 

попередниками [358].  

Дослідженнями В. Т. Лобкова [316] встановлено, що у сівозміні, яка на 

50 % складається з багаторічних бобових трав  і зернових колосових культур 

буде забезпечувати позитивний баланс гумусу й азоту. Якщо в сівозміні є 

бобові культури, то доза внесення азоту повинна зменшуватись до N30–60. 

Виведення мінерального азоту із системи удобрення з насиченням сівозміни 

бобовими до 33,3 % не знижує врожаю зернових [330, 342, 359–361]. 

Щоб забезпечити бездефіцитний баланс гумусу при біологічних 

технологіях необхідно вносити органіку з розрахунку 10–15 т/га [373]. В 

такому випадку в ролі органічних добрив можуть виступати рослинні 
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рештки, зелені добрива, солома, гній, сапропель, що є значно вигідніше для 

зернового виробництва, ніж куплені мінеральні добрива [362–367]. 

Дослідженнями [368–372] встановлено, що вихід якісного гумусу становить 

70 % від маси післяжнивних решток.   

З метою підвищення урожайності зернових рекомендовано вирощувати 

поєднання декількох сортів одного виду, що сприяє підвищенню врожайності 

на 0,5–0,8 т/га [374]. Використання міжсортових ценозів зернових культур 

має високу екологічну адаптивність [375]. Такі посіви дають можливість 

синтезувати  усі кращі особливості різних гетерогенних сортів з їх значними 

біометричними, фізіолого-біохімічними та господарськи цінними 

відмінностями. При цьому, рослини максимально використовують як 

загальні, так і властиві тільки їм чинники врожайності. Формування ярусного 

стеблостою ценозу оптимізує просторову структуру посіву, підвищує 

стійкість проти стресів і поліпшує фітосанітарний стан, а врожайність 

збільшується на 0,6–1,4 т/га порівняно з чистими посівами сортів [376, 377]. 

Переважна більшість науковців погоджується з необхідністю переходу 

від інтенсивних технологій до біологічного землеробства, але аналіз  

наукових джерел показує, що значна частина матеріалів має проблемний 

характер, а не готові технологічні рішення. Перехід до біологічних 

технологій опрацьований переважно теоретично. На рівні практики не 

вистачає дослідних даних. Обґрунтування альтернативного землеробства 

потребує детальнішого вивчення [318]. 

Інтенсивні технології вирощування дозволяють забезпечити найвищу 

врожайність зернових культур за рахунок повного забезпечення потреб 

рослин у чинниках життєдіяльності протягом усіх фаз росту і розвитку, та 

все ж таки екологічні, економічні та енергетичні проблеми, що 

супроводжують інтенсивну технологію, змушують шукати інші варіанти 

оптимізації умов вирощування. Біологічні технології навпаки сприяють 

збереженню довкілля, зменшують економічні та енергетичні витрати, та 

попри ці переваги мають досить великий мінус – зниження урожайності, що 
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створює глобальну проблему нестачі продовольства, ніж ризик отруєння 

залишками хімікатів. Тому необхідно шукати інтегрований підхід. 

Як альтернативу можна використати, так звану ресурсощадну 

технологію, яка є перехідним етапом від інтенсивної до біологічної [378].   

В. Ф. Сайко зі співавторами [326] називають її «золота середина». Згідно цієї 

теорії вони пропонують об’єднати кращі риси інтенсивних та біологічних 

технологій і дають цьому терміну визначення – «біологізовані інтенсивні 

технології». С. П. Гордецька [390] вважає, що біологізація технологій 

повинна включати в себе проведення агрозаходів за фазами розвитку рослин, 

а не за строками робіт; внесення добрив за результатами діагностики;  

використовувати технології на формування строго визначених параметрів 

високопродуктивного стеблостою; управління розвитком елементів 

продуктивності рослин протягом вегетації. 

Переважна більшість досліджень щодо ресурсозберігаючих технологій 

говорить про те, що якщо ці технології застосовуватимуться у взаємозв’язку 

ґрунт – погода – рослина – сорт – органічні добрива – біологічні засоби 

захисту – довкілля, то матимемо високу ефективність з економічної та 

енергетичної точок зору, але основною проблемою, якою повинні навчитися 

керувати при використанні цих технологій, є формування рівня врожайності 

[396, 397, 398, 399, 400]. 

Звісно в сучасному світі є необхідність існування інтенсивних 

технологій, проте вони мають враховувати нові вимоги, які включають в себе 

екологічну безпечність при високому рівні продуктивності [326]. 

Враховуючи економічну, екологічну, енергетичну ціну зерна, потрібно 

встановлювати найвигідніший рівень урожайності [326, 379–383]. 

Дослідженнями встановлено, що інтенсивні технології повинні 

включати в себе елементи біологізації технологічних процесів [386]. Основні 

принципи біологізації передбачають використання правильно побудованої 

сівозміни, використання нових стійких сортів, раціональної системи 

удобрення, інтегрованого захисту рослин, традиційного обробітку ґрунту 
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[382, 387]. Потенційно можливими напрямами ресурсозбереження можуть 

бути зниження норм висіву, зменшення доз добрив, контроль за умовами 

живлення у процесі росту, застосування хімічного захисту лише у разі 

крайньої необхідності [388, 389].  

Існує думка, що біологізація землеробства виникає на певному рівні 

соціально-економічних умов. Вона зміцнює економічну стабільність 

землеробства, робить його менш залежним від чинників деградації 

ґрунтового покриву, оберігає природу і людей від хімічного впливу 

антропогенезу, попереджає порушення генофонду населення [209]. 

Вирощування зернових у «біологізованих технологіях» передбачає 

зменшення застосування пестицидного захисту, мінімальні внесення 

мінеральних добрив, максимальне залучення природного агрофону та 

біологічного різноманіття, що призводить до зменшення кількості витраченої 

непоновлюваної енергії [391, 392]. 

Одним з основним завдань «біологізованих технологій» є пошук та 

створення стійких сортів зернових культур до хвороб та стресів. Це 

найголовніший чинник біологізації рослинництва, що дає можливість 

зменшити застосування пестицидів [393–395]. 

Не менш важливою ланкою у біологізованих технологіях є 

застосування мінеральних добрив. Як зазначає В. П. Патика, повинні 

використовуватись так звані стартові дози мінеральних добрив 10–15 кг д.р.  

NPK. Такі дози добрив не несуть загрози для забруднення довкілля, проте 

вони є важливими на початкових етапах розвитку зернових [455]. Залучення 

у сівозміну елементів біологізації (багаторічних бобових трав, соломи 

зернових, гички буряків тощо) дає можливість наполовину зменшити 

використання азотних мінеральних добрив [312, 330, 336].  

Науково доведено, що застосування високих доз азотних добрив не є 

прийнятним при ресурсоощадних технологіях. У ґрунті підвищені дози азоту 

негативно впливають на рослину, зокрема відбувається надмірне загущення 

посівів, їх переростання, ураження хворобами тощо. Таким чином, у процесі 
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вдосконалення системи удобрення особливе значення відводиться проблемі 

оптимізації азотного живлення [402]. Елементом ресурсозбереження є 

роздрібне внесення азоту та застосування разом з біологічними препаратами, 

які дають можливість зменшити фітотоксичний ефект на рослину. Правильне 

співвідношення елементів живлення забезпечує стійкість проти шкідливих 

організмів, а домінування азоту призводить до ураження хворобами і 

шкідниками [394]. Так, обприскування посівів у фазі кущіння сечовиною 

спричиняло ураження хворобами, тому виникала потреба у застосуванні 

фунгіцидів [403]. Для зниження витрат та агрохімічного навантаження на 

довкілля необхідно поєднувати декілька операцій в одну за допомогою 

бакових сумішей [404]. 

Досить цінним елементом біологізації технології вирощування ячменю 

ярого є застосування регуляторів росту, що дає можливість реалізувати 

генетичний потенціал рослини, впливати на регулювання строків дозрівання, 

підвищувати якість вирощеної продукції та в цілому підвищувати урожаї. 

Фізіологічна дія регуляторів росту полягає у зниженні впливу стресових 

факторів на рослину, що сприяє поліпшенню її адаптивних властивостей. 

Основними перевагами використання таких засобів є їх низька собівартість  

та норми витрати, зниження фітотоксичного ефекту від застосування 

фунгіцидів, ненакопичення у ґрунті та рослині. За даними ряду авторів в 

умовах нестійкого зволоження Північного Степу використання РРР для 

обробки насіння плівчастого ячменю ярого перед сівбою сприяло 

підвищенню продуктивності культури на 0,12–0,54 т/га (3,1–13,8 %), а за 

обприскування посівів — на 0,29–0,36 т/га (7,4–9,7 %) [147, 151, 152, 155, 

163].  

Ресурсощадні біологізовані технології вирощування зернових  

передбачають таку систему захисту рослин, яка дає можливість максимально 

забезпечити мінімальний її вплив на навколишнє середовище [405]. 

Важливою складовою отримання високих та сталих урожаїв 

сільськогосподарських культур у «біологізованих технологіях» є тісний 
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взаємозвязок з родючістю ґрунту, рівень якої напряму залежить від 

інтенсивності процесів життєдіяльності мікроорганізмів [417–422]. Функції, 

які виконує мікрофлора ґрунту, такі як перетворення та розкладання 

органічної речовини у ґрунті задля забезпечення доступними мінеральними 

речовинами рослин, фіксація молекулярного азоту з повітря, синтез  

біологічно активних речовин, участь у процесах гумусоутворення тощо є 

недоступними для інших організмів, які приймають участь у цьому ланцюгу, 

а отже свідчить про надзвичайно важливу її роль [424–426]. З’ясовано, що 

важливою стороною рослинно-мікробних взаємодій у ґрунті є продукування 

мікроорганізмами фітогормонів, антибіотиків, роденто- і ентомоцидних 

токсинів, які стимулюють ріст рослин і захищають їх від ґрунтової інфекції 

та шкідників [427, 428]. 

Рядом досліджень встановлено, що при інтенсивному використанні 

мінеральних добрив відбувається ряд негативних процесів у ґрунті, таких, як 

дегуміфікація, погіршення його фізико-хімічних характеристик, 

підвищується рухливість важких металів [429]. У свою чергу в рослинах теж 

проходять негативні зміни – погіршується проникність клітинних мембран і 

швидкість відтоку асимілянтів із листкового апарату, що позначається на 

якісному і кількісному складі продуктів фотосинтезу [430]. Поряд з 

погіршенням впливу мінеральних добрив на ґрунт та рослину відбуваються 

такі не бажані явища, як денітрифікація азоту (газоподібні втрати азоту) та 

вимивання його у нижні шари ґрунту, що призводить до забруднення 

ґрунтових вод. Такі явища негативно впливають на стан навколишнього 

середовища [431–435]. 

Дослідження [406–410] щодо використання хімічних засобів захисту 

вказують на те, що за біологізації технології вирощування зернових їх  

необхідно застосовувати обмежено, лише у разі крайньої необхідності. 

Основними методами інтегрованого захисту за біологізації технологій є 

комплекс агротехнічних прийомів, що забезпечують найповніше 

використання біокліматичного потенціалу та генетичних можливостей сорту;  
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використання стійких до несприятливих умов сортів; врахування 

економічних порогів шкодочинності [411, 315]. Такі методи дають змогу 

скоротити розрив між потенційною і реальною продуктивністю [412]. 

Впровадження системи інтегрованого захисту забезпечує одержання 

додаткового врожаю зерна високої якості до 5–16 ц/га і більше [409]. 

Інтегрована система захисту дозволяє скоротити витрати препаратів на 15–

30 % [405]. Доцільним є також застосування біопрепаратів, регуляторів та 

стимуляторів росту рослин [413–416]. 

Розробка комплексу інтегрованого захисту для ресурсоощадних 

технологій повинна бути побудована на принципах, які не порушують 

екологічної рівноваги у системі ґрунт-рослина-повітря та не забруднюють 

навколишнє середовище [436]. До ефективних компонентів комплексу 

відносяться мікробіологічні препарати на основі живих клітин бактерій, 

актиноміцетів і бактеріофагів тощо. Серед вказаних препаратів важливого 

значення набувають ті, що підсилюють процеси азотфіксації та 

фосформобілізації,  перетворюють поживні речовини в доступні для рослин 

форми [437–441].   

Встановлено, що використання бактеріальних препаратів, а саме їх 

інтродукція у ризосферу коріння рослин різними штамами корисних  

мікроорганізмів сприяє покращенню кореневого живлення рослин і 

підвищенню врожайності, за рахунок збагачення ґрунту доступними 

формами поживних елементів, які вони продукують у процесі своєї 

життєдіяльності. Доцільно також відмітити, що мікроорганізми, які 

використовуються для приготування бактеріальних препаратів, здатні 

синтезувати фізіологічно активні речовини (ауксини, вітаміни і т.д.) і 

постачати їх рослинам, що сприяє підвищенню фотосинтезу, посилює 

ферментативні процеси у рослинах і покращує їх водний режим [227, 232, 

442–448]. 

Проведені дослідження вчених з фітопатології у США вказують, що  

інокуляція насіння мікробними препаратами є найефективнішим прийомом 
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біологічного захисту. При цьому ризосферні мікроорганізми і коренева 

система зернових культур утворюють сполучення – фітомікробоценоз, який 

обмежує дію фітопатогену у ризосфері рослин. У США потреби сільського 

господарства в азоті на 31 % покриваються за рахунок мінеральних добрив, 

на 24,2 % – органічних добрив і на 44,8 % – біологічної фіксації азоту [449].  

 Багаторічні наукові дослідження українських вчених по вивченню 

біопрепаратів переконливо свідчать, що їх використання створює реальні 

передумови для суттєвого підвищення врожаю зернових культур з 

одночасним зменшенням на 25–30 % доз внесення мінеральних добрив [450, 

451].   

Серед біопрепаратів найбільшу популярність отримали препарати  на 

основі ґрунтових мікроорганізмів для засвоєння азоту з атмосфери, які 

фіксують атмосферний азот за допомогою симбіозу активних штамів 

бульбочкових бактерій з кореневою системою рослин  [452–454]. 

За даними В. П. Патики встановлено, що без додаткового використання 

мінерального азоту інокуляція насіння пшениці озимої біопрепаратом 

Ризоагрін забезпечила підвищення врожаю зерна на 2–4 ц/га, а при 

застосуванні препарату Ризоентерін під ячмінь озимий та ярий – на 3–6 ц/га 

[455]. 

В. П. Патика, Е. П. Копилов, С. П. Надкерничий з’ясували, що 

асоціативні азотфіксатори, розвиваючись у ризосфері, збагачують ґрунт 

біологічним азотом, продукують рістактивуючі речовини, а в окремих 

випадках пригнічують фізіологічні процеси фітопатогених мікроорганізмів 

[456, 457]. При використанні препаратів, які сприяють росту кореневої 

системи, відбувається збільшення споживання поживних речовин рослинами 

і, відповідно, їх розвиток та збільшення врожайності зерна [458, 459].  

Для більш чіткого усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків у 

системі ґрунт-рослина, останнім часом приділяється підвищена увага 

ризосферній мікрофлорі рослин, склад і функціональний стан якої значно 

впливає на характер їх розвитку і ефективність рівня мінерального живлення 
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[460]. Встановлено, що передпосівна інокуляція насіння ячменю ярого 

біопрепаратом Ризоентерін стимулює розвиток ризосферної мікрофлори, 

сприяє підвищенню чисельності фізіологічних груп мікробів, порівняно з 

контрольним варіантом, де інокуляція не проводилася, у середньому в 2,0–

2,5 рази [461].  

У дослідженнях О. В. Шерстобоєвої інтродукція штамів діазотрофів у 

кореневу зону пшениці озимої на загальну чисельність бактерій в ризосфері 

коріння впливала незначно, тоді як кількість азотфіксуючих бактерій, 

навпаки, значно збільшувалась [462]. Експериментально встановлено, що 

навіть короткочасні зміни у ризосферних процесах на початку росту рослин 

можуть мати позитивні або негативні наслідки в подальшому для їх розвитку 

[463,  464]. На основі даних досліджень, було встановлено, що трансформація 

фосфору для рослин відбувається за рахунок кислот мінерального та 

органічного походження, а також під дією ферментів, які виробляються 

мікроорганізмами [465]. Визначається, що у зоні коренів більш активно 

відбуваються процеси мобілізації поживних речовин для рослин, зокрема, 

фосфору, що зумовлюється більшим рівнем концентрації мікроорганізмів 

[466–469]. 

У ресурсоощадливих технологіях вирощування зернових культур з 

метою оптимізації азотного та фосфорного живлення рослин доцільно 

використовувати препарати азотфіксуючої і фосформобілізуючої дії. Це у 

свою чергу дозволяє поєднувати інокуляцію насіннєвого матеріалу із 

застосуванням мінеральних добрив [471, 472]. Згідно даних В. П. Патики 

застосування мінерального азоту на рівні 60 кг/га уповільнює процес фіксації 

біологічного азоту або ж призупиняє його взагалі [473].  

Використання бактеріальних препаратів здатне прямо регулювати 

чисельність та активність корисної мікрофлори в ризосфері культур, 

покращувати забезпеченість рослин доступним азотом і завдяки цьому 

підвищувати продуктивність рослин і покращувати якість продукції. При 

розробці екологічно збалансованих та ефективних технологій вирощування 
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сільськогосподарських культур слід звертати особливу увагу на 

функціонування асоціативних мікроорганізмів. Вільноживучі азотфіксатори 

можуть зв'язувати в ґрунтах 30–50 кг/га азоту, а іноді й більше [474, 475]. 

Встановлено, що погодні умови мають суттєвий вплив на процес 

азотфіксації та його важливість у формуванні рівня продуктивності рослин, 

як на фоні внесення добрив, так і при інокуляції насіння. Багаторічні 

дослідження вказують, що у роки із оптимальними умовами зволоження для 

формування врожаю зерна за таких умов приріст урожайності зерна пшениці 

озимої сягав 0,34–0,49 т/га [476]. 

Відомо, що в умовах степової зони України внесення підвищених доз 

добрив сприяє накопиченню в зерні ячменю ярого і пшениці озимої важких 

металів та при цьому має невисоку окупність [477, 478]. 

 Дослідження В. В. Волокогона та О. В. Надкриничної вказують на те, 

що  біопрепарати дозволяють зменшити дози внесення мінеральних добрив 

на 25–55 % та замінюють 10–20 кг азоту мінерального, а дія біологічних 

препаратів на основі азотфіксуючих бактерій при застосуванні на 

оптимальних агрофонах є еквівалентною впливу 40–60 кг/га мінерального 

азоту. Інша група вчених у складі О. Г. Тараріко, О. В. Шерстобоєва та 

В. П. Патики відзначають, що вартість біопрепаратів значно нижча у 

порівнянні з вартістю добрив, а використання азотофіксуючих біопрепаратів  

дозволяє знизити до мінімуму негативний баланс азоту в ґрунті і тим самим 

сприяти підвищенню рівня накопичення гумусу, що в цілому буде 

спрямовано на відновлення родючості ґрунтів України [479].  

Таким чином, аналіз літературних джерел щодо визначення 

біологізації, як основи створення ресурсоощадних технологій та засобу 

одержання високих урожаїв, можна зробити висновки, що біологізовані 

технології вирощування є досить перспективними у сучасному світі 

інтенсивних агротехнологій, у яких відсутній пріоритет збереження 

родючості ґрунту та забезпечення природного біорізноманіття. Слабкими 

місцями даної технології й досі залишаються проблеми отримання високих та 
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сталих врожаїв і вирішується це за допомогою використання нових стійких 

сортів зернових, запровадження правильної сівозміни з широким залученням 

до неї бобових культур, що забезпечить додаткове надходження біологічного 

азоту. 

Велику увагу при вивченні вище згаданих питань необхідно приділити 

опрацюванню експериментальних даних про біологічні процеси в рослинах, а 

також у системі взаємодії ґрунт – погода – рослина, що є необхідним для 

оцінки стану проблеми та обґрунтування наукових основ формування 

продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у біологізованих 

технологіях вирощування. Це дасть можливість визначити критичні моменти 

у даних технологіях, а знання проблематики скоротить час і ресурси на 

пошук способів їх вирішення. 

 

Висновки до першого розділу 

Детальний аналіз літературних джерел і передовий науковий та 

виробничий досвід науковців з різних країн світу дозволяє зробити висновок 

про те, що формування зернової продуктивності пшениці озимої та ячменю 

ярого суттєво залежить від впливу багатьох природних та агроекологічних 

чинників. Тому, для збільшення виробництва зернових культур необхідним є 

оптимальне поєднання інтенсивних агротехнологій з ресурсоощадними 

біологізованими заходами за такими пріоритетними напрямами як 

удосконалення сівозмін, застосування нових адаптивних сортів пшениці 

озимої та ячменю ярого, зменшення внесення мінеральних добрив та 

поєднання їх з ефективними біопрепаратами та застосування біологізованого 

інтегрованого захисту рослин. Такі технології сприятимуть зниженню 

собівартості вирощування зернових культур і збереженню ґрунтової 

родючості та біологічного різноманіття зони Степу. Крім того, не менш 

важливим фактором таких технологій є підвищення адаптивної здатності 

посівів за рахунок стабілізації природних властивостей кожної окремої 

рослини. 
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Разом з тим, недостатньо вивченими питаннями є особливості прояву 

та варіювання погодних факторів за роками, їх вплив на виявлення 

морфобіологічних відмінностей нових сортів, з урахуванням впливу строків 

сівби, попередників, застосування рістрегулюючих препаратів, біологічно 

активних речовин, макро- і мікродобрив з метою збільшення врожайності та 

стабілізації валових зборів зерна. 

Незважаючи на накопичений досвід, значна кількість наукових праць 

по технологіях вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, зокрема в 

контексті оптимізованого поєднання біологізованих технологій з 

інтенсивними, є недостатньо вивченими в умовах східної частини Північного 

Степу України, що й зумовило необхідність проведення досліджень у даному 

напрямі. 

Основні наукові результати розділу 1 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [1, 8, 9, 14, 18, 33, 38, 44, 

45, 47,48, 49, 52, 58, 59, 61, 65, 67, 71, 72, 75, 80, 84, 87, 90, 97, 99, 100, 107, 

110, 113, 117, 120, 122, 128, 130, 132, 140, 145, 147, 151, 152, 155, 163, 166, 

173, 176, 193, 194, 195, 201, 202, 208, 212, 217, 224, 229, 235, 250, 253, 256, 

259, 262, 263, 296, 304, 311, 318, 321, 322, 334, 337, 345, 351, 358, 361, 366]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Ріст і розвиток рослин перебувають під постійним впливом умов 

зовнішнього середовища. Ступінь впливу цих умов на рослинний організм у 

значній мірі визначає продуктивність сільськогосподарських культур. 

Інтенсивність росту і розвитку рослин залежить не від окремих 

факторів, а від сукупності їх впливу на організм. Отже, отримання високих 

врожаїв можливе тільки при глибокому пізнанні умов життя рослин і 

свідомому та вмілому їх регулюванні. 

Визначальним фактором сільськогосподарського виробництва, як і 

багато років тому, залишаються природні умови. Найважливіше завдання 

полягає в тому, щоб, використовуючи новітні підходи у вирощуванні 

зернових культур, знизити негативний вплив кліматичних умов на ріст та 

розвиток рослин. 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 

Продуктивність сільськогосподарських культур залежить від багатьох 

факторів. Важливе місце серед них належить ґрунтовим та погодним умовам, 

особливо в зоні ризикованого землеробства. 

Дослідження проводилися у 2011–2018 рр. на дослідному полі 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної 

академії аграрних наук України (ДДСДС НААН), яка розташована в 

центральній частині Донецької області. Територія землекористування 

характеризується континентальним кліматом з жарким сухим літом, 

малосніжною з відлигами зимою. За багаторічними даними середньорічна 

температура повітря складає 7,6–8,0 °С. Найжаркіший місяць – липень 

(середньобагаторічна температура повітря +21,2 °С), найхолодніший – січень 

(середньобагаторічна температура -5,8 °С). Максимальна температура 
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повітря +42 °С, а мінімальна – -39 °С. 

Вегетаційний період триває 208 діб, а тривалість періоду з 

температурою вище +10 °С складає 160–170 діб. Сума позитивних 

температур за вегетацію – 3010 °С, це дає можливість вирощувати всі 

основні сільськогосподарські культури. Безморозний період триває, в 

середньому, 150–160 діб, останні весняні заморозки спостерігаються 18–

24 квітня, а перші осінні – 11–12 жовтня. 

Середньорічна кількість опадів складає 542 мм, максимум опадів 

припадає на червень (середньобагаторічна норма – 56 мм), які випадають у 

вигляді злив, мінімум – на березень (середньобагаторічна норма – 35 мм). 

Гідротермічний коефіцієнт 0,9. Запаси вологи в ґрунті формуються під 

впливом осінньо-весняних опадів. Взимку частина опадів випадає у вигляді 

снігу, який захищає ґрунт від сильного промерзання і служить джерелом 

накопичення вологи. Середня висота снігового покриву становить 14 см, 

максимальна – 23 см, а мінімальна – 3 см. 

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

що негативно позначається на вегетації рослин. Кількість діб з відносною 

вологістю повітря 30 % і нижче – 60 за рік. 

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

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

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

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

дуже інтенсивними суховіями. Відносна вологість повітря в період суховіїв 

знижується до 30 %, що несприятливо впливає на вегетацію 

сільськогосподарських культур. Сильні (більше 15 м/с) вітри, які викликають 

пилові бурі, в середньому, спостерігаються впродовж 41 доби на рік. Вони 

видувають поверхневий шар ґрунту та пошкоджують посіви. 

Кліматичні умови району діяльності ДДСДС НААН дозволяють 

вирощувати всі основні польові культури. Інтенсивне сніготанення, зливовий 

характер літніх опадів і сильні вітри зумовлюють ерозію ґрунтів. У літній 
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період сільськогосподарські культури відчувають нестачу вологи, що 

посилюється під час суховіїв.  

Ґрунтовий покрив місця проведення дослідів представлений 

чорноземом звичайним малоґумусним, важкосуглинковим. Вміст гумусу в 

орному шарі становить 4,5 %. 

Валовий вміст основних поживних речовин: N – 0,28–0,31 %, Р2О5 – 

0,16–0,18 %, К2О – 1,8–2,0 %. Реакція ґрунтового розчину гумусового 

горизонту слаболужна, близька до нейтральної (рН водної суспензії 6,9). 

Взагалі родючість ґрунту, його агрофізичні властивості та кліматичні 

умови є цілком задовільними для вирощування зернових культур та 

отримання вагомих врожаїв високої якості. 

 

2.2 Погодні умови в роки проведення експериментів 

Гідротермічні умови вегетаційного періоду 2010–2011 років були 

недостатньо сприятливими як за температурним режимом, так і за запасами 

продуктивної вологи в ґрунті, тому посівну компанію було проведено, в 

основному, з третьої декади вересня. При настанні оптимальних строків 

сівби для пшениці озимої (05–10.09) вологозапаси в ґрунті складали від 5,6 

до 15,0 мм, температура повітря була на 2 
о
C вища за середньобагаторічний 

показник (14,9 
о
C) (рис. 2.1). 

Тепла погода, яка встановилася з третьої декади вересня, сприяла росту 

та розвитку рослин пшениці озимої, що була висіяна в перших декадах. 

Зниження температури повітря в жовтні місяці на 1,9 ºС порівняно з 

середньобагаторічним показником, сприяло доброму укоріненню рослин тих 

посівів, які були висіяні в першій декаді вересня, та стримувало наростання 

їх вегетативної маси. В листопаді утримувалися сприятливі, теплі погодні 

умови (температура повітря перевищила середньобагаторічний показник на 

6,4 ºС) з оптимальними вологозапасами у ґрунті, що складали у шарі 0–20 см 

– 35 мм (за норми – 31 мм), а в шарі 0–100 см – 100 мм (за норми – 116 мм).  
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Рис. 2.1 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2010–2011 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ)   

 

Припинення осінньої вегетації озимих зернових культур у 2010 р. 

відзначили на початку першої декади грудня (02.12), що на 23 доби пізніше 

середньобагаторічного показника прийнятого для регіону (08.11).  

Перезимівля озимих культур у грудні й січні проходила за 

оптимального температурного режиму без різких перепадів та снігового 

покриву висотою 10–15 см. 

Наростання позитивних температур на початку березня в регіоні, 

сприяло швидкому таненню снігового покриву. Це призвело до того, що 

вологи під посівами озимих у метровому шарі накопичилося 145–175 мм, це 

відповідало задовільному стану зимово-весняних показників вологи у ґрунті.  

Відновлення весняної вегетації відзначено 31 березня, що співпадає з 

середньобагаторічним показником (28.03). Весняні погодні умови 2011 року 

помітно відрізнялись від середньобагаторічних показників різкими 

перепадами температурного режиму в ранньовесняний період, коли поверхня 
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ґрунту в денні часи прогрівалася до 1,5–2,0 ºС тепла, вночі вона опускалася 

до 1,7–10,0 ºС морозу. Такі негативні для росту та розвитку рослин озимих 

культур погодні умови спостерігалися протягом березня місяця та першої 

декади квітня.   

Перепади температурних показників продовжувалися і в подальшому, 

тому рослини пшениці озимої незалежно від попередника вийшли із зимівлі в  

дуже ослабленому стані. Такі показники температури повітря, їх різке 

коливання, призвело до ушкодження рослин пшениці озимої, особливо це 

позначилося на їх кореневій системі. Вона слабо відростала навіть на тих 

полях, де здійснили весняне підживлення азотними добривами. Рослини, де 

агрозаходів з підживлення не було проведено, помітно відставали в рості та 

розвитку. На окремих полях спостерігалося їх часткове випадіння.  

Опади, що випадали в травні (36,2 мм при середньомісячній нормі 

56,0 мм), червні (56,0 мм при нормі 56,0 мм) і липні (35,1 мм при нормі 

51,0 мм) та температурний режим на рівні середньобагаторічного показника  

сприяли поступовому покращенню стану посівів, наростанню вегетативної 

маси та відростанню кореневої системи. Дуже ефективними виявилися 

опади, що випали в другій та третій декадах червня, сума яких склала 56,0 мм 

і вони позитивно вплинули на налив зерна та урожай в цілому. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2011–2012 рр. відзначалися 

нерівномірним розподілом опадів та значними коливаннями температури. 

Погодні умови осені 2011 року були складними для сівби та подальшої 

вегетації рослин пшениці озимої. У вересні кількість опадів (14,9 мм) склала 

половину від середньобагаторічної норми (31,0 мм), випадання їх прийшлося 

на кінець першої декади. Суховії і високі температури повітря 

(середньодобові показники перевищували 12–15 ºС, середньомісячний 

показник був на 0,9 ºС вище норми) в наступні декади місяця призвели до 

швидкого висушування ґрунту.  

У жовтні, опадів  випало достатньо (66,3 мм при середньо багаторічній 

нормі 40,0 мм), що позитивно вплинуло на отримання сходів та ріст і 
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розвиток рослин в осінній період. З другої декади жовтня середньодекадні 

показники були нижчі порівняно з середньобагаторічними показниками на 

0,5–2,4 ºС, середньомісячний температурний показник був на рівні 

середньобагаторічного (8,1 
о
С) (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2011–2012 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ)    

   

З середини першої декади листопада розпочалося різке зниження 

середньодобових температур повітря (до -7,2 ºС), середньомісячна 

температура знизилась до -0,6 ºС при середньобагаторічному показнику 

+1,7 ºС, ґрунт частково промерзав і метеорологами відзначено припинення 

осінньої вегетації (07.11). Холодний період протримався до початку грудня.  

Поступове наростання позитивних температур повітря у грудні 

(середньомісячний показник становив +1,1 ºС, а середньобагаторічний            

-2,6 ºС) і утримання їх в першій декаді січня сприяло активізації ростових 

процесів озимих культур.  

З третьої декади січня розпочалося різке зниження температури, 
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морози посилювались і утворився невеликий сніговий покрив. З першої 

декади лютого температура повітря сягала -28 ºС, а на поверхні ґрунту -31 ºС, 

температура на глибині вузла кущіння становила -18 ºС. 

Температурний режим березня був на 1 
о
С нижче 

середньобагаторічного показника, що сприяло відновленню весняної 

вегетації, коли температура повітря прогрілася до 5,1ºС. 

У квітні 2012 року на території переважала тепліша за звичайну погода 

з частими опадами в першій декаді та сухими сонячними днями в другій і 

третій декадах за значного наростання тепла. Середньомісячна температура 

повітря виявилась на 4,7 ºС вище за середньобагаторічну та склала 13,6 ºС. 

Сума опадів за місяць становила 26,4 мм. 

У період з 1 по 9 травня 2012 р. також переважала тепліша за звичайну 

погода. Температура повітря в середньому за добу коливалась в межах від 

+17 до +23 ºС. Середня температура повітря за цей період склала +19,3 ºС, 

що на 5,6 ºС вище за середньобагаторічну норму. Максимальна температура 

повітря в окремі дні сягала +29,5 ºС. Сума опадів за період становила 13 мм. 

Сума активних температур станом на 10.05.12 р. склала 393,7 ºС. В третій 

декаді травня спостерігалась нестійка, прохолодна, часто хмарна, погода з 

опадами зливового характеру. Середньодобова температура повітря 

коливалась в межах 11–22 ºС. Сума опадів становила 54,6 мм.  

В першій декаді червня 2012 року спостерігалась нестійка, часто 

хмарна, погода з опадами зливового характеру. Середньодобова температура 

повітря була в межах 15,9–23,5 ºС тепла. Сума опадів за період склала 

16,3 мм. Середньодекадна відносна вологість повітря була в межах норми 

(40–74 %). Червень відзначився опадами зливого характеру в першій 

половині та посушливою погодую у другій половині місяця. 

 Перша декада липня також була значно теплішою за 

середньобагаторічні показники. Середньодобова температура повітря 

становила 22,9 ºС. Опади спостерігалися 3 та 6 липня. Сума опадів склала 

14,0 мм. Сума ефективних температур становила 1374 ºС при 
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середньобагаторічній нормі 1013 ºС. 

Особливістю вегетаційного періоду 2012–2013 рр. була  тривала тепла 

осінь та посушливе літо. Початок вегетації озимих характеризувався 

підвищеним температурним режимом. Температура повітря в серпні, вересні 

і жовтні була вищою за середньобагаторічну, відповідно, на 2,5; 1,7 і 4,5 °С 

(рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2012–2013 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ)   

 

Осінь наступила майже на місяць пізніше середньобагаторічного 

строку – 9 жовтня. Перший осінній заморозок на поверхні ґрунту 

спостерігався 22 жовтня, в повітрі – 27 жовтня, що пізніше багаторічних 

строків, відповідно, на 28 і 20 діб. Осінь тривала 83 доби, це на 19 діб довше 

за багаторічну, і видалась, загалом, теплішою за норму на 3,7 °С. 

Зима почалась 11 грудня, що на 20 діб пізніше багаторічної дати і 



90 

 

тривала 108 діб, це менше багаторічних даних на 7 діб. Температура взимку 

була дуже мінливою. 

Наявність снігу на полях на час похолодання знизила негативний вплив 

низьких температур на озимину. Температура ґрунту на глибині залягання 

вузла кущіння не опускалась нижче 9 °С морозу, що створило безпечні умови 

для озимини. 

Весна наступила із запізненням на 11 діб. Хоча перехід через +5 °С 

відбувся 31 березня, наростання температури в першій декаді квітня йшло 

швидко. Середньодекадна температура повітря перевищила багаторічну на 

2,7 °С, а вже з третьої декади почалось різке потепління. Останній весняний 

заморозок у повітрі та на поверхні ґрунту був 24 квітня. 

Літо (перехід через +15 °С) наступило 27 квітня, що на 12 діб раніше 

середньобагаторічного строку за температурним режимом. Середньомісячна 

температура в травні перевищила середньобагаторічний показник на 4,7 °С, у 

червні – на 2,5; а в липні – на 1,9 °С. 

Підвищений температурний режим влітку негативно впливав на 

розвиток рослин сільськогосподарських культур. 

За вегетаційний період пшениці озимої випало 561,3 мм опадів, що на 

27,3 мм більше, ніж середньобагаторічна кількість, а їх розподіл у часі та по 

території був дуже нерівномірний. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2013–2014 рр. 

характеризувалися наявністю значної кількості опадів, в окремі періоди, 

переважно зливового характеру (рис. 2.4).  

Вереснева погода була прохолоднішою за середньобагаторічні 

показники. Це спричинено значною кількістю опадів, які заважали 

проведенню сівби. 

Жовтень характеризувався прохолодною погодою з випаданням 

значних зливових опадів. Середня температура повітря склала 4,5 °С, що на 

6 °С нижче багаторічної. 

Листопад, на відміну від двох попередніх місяців був теплим.  
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  Рис. 2.4 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2013–2014 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

Середньомісячна температура листопада склала 5,2 
о
С, що на 3,5 

о
С 

вище багаторічного показника. Тому вегетація пшениці озимої проходила за 

сприятливих умов, що дозволило рослинам накопичити значну кількість 

поживних речовин у вузлах кущіння. 

У грудні випав сніг, а температурний режим сприяв його збереженню. 

Перша декада січня була теплою з випаданням незначних опадів. 

Середня температура повітря склала 0,4 °С, що вище за багаторічну на 5 °С. 

Друга декада січня на початку періоду була теплою з похолоданням на кінець 

декади. 

Лютий характеризувався морозною погодою з потеплінням та опадами 

у вигляді снігу та дощу в середені місяця. 

У березні спостерігалася тепла та дощова погода, яка сприяла 

накопиченню достатньої кількості продуктивної вологи в грунті. 

Квітень відзначився нестійкою погодою на початку місяця та значними 
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опадами наприкінці періоду. Середня температура повітря склала 9,7 
о
С (що 

дещо вище за норму – 8,9 
о
С), а сума опадів – 32,8 мм. 

Тепла та дощова погода травня сприяла доброму розвитку зернових 

культур. Проте, рясні дощі заважали проведенню своєчасних заходів захисту 

рослин від бур’янів, хвороб та шкідників. 

Подібна погода продовжилась і в червні. Середньомісячна температура 

на 0,7 
о
С була нижчою за норму, а кількість опадів перевищила 

середньобагаторічну на 75,5 мм. 

У липні погода поступово покращилась, що дозволило своєчасно 

провести жнива. Температура повітря була на 1,8 
о
С вищою за багаторічний 

показник, а кількість опадів на 43,4 мм була нижчою за норму. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2014–2015 рр. 

характеризувалися значними коливаннями середньодобових температур 

повітря та нерівномірним розподілом опадів впродовж вегетації зернових 

культур (рис. 2.5). 
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               Рис. 2.5 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2014–2015 рр. (за даними                      

Донецького ОЦГ) 
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Серпень 2014 року можна охарактеризувати як помірно вологий та 

теплий. Значного підвищення температур не спостерігалося, середньомісячна 

температура склала 22,5 
о
С, що на 2,5 

о
С вище за середньобагаторічну. Сума 

опадів на 6,9 мм перевищила багаторічний показник, що поповнило запаси 

продуктивної вологи в ґрунті. 

У вересні була тепла погода з незначними опадами зливового 

характеру. Середня температура повітря склала 12,0 °С, що на 0,5 °С нижче 

багаторічної. Максимальна температура повітря підвищувалась до 20,8 °С, на 

поверхні ґрунту до 37,5 °С тепла, а мінімальна – до 3,8 °С та 0,6 °С тепла, 

відповідно. 

Жовтень був прохолодним, без опадів, але із заморозками вночі. 

Середня температура повітря склала 7,6 °С, що на 3 °С нижче багаторічної.  

Листопад розпочався різким зниженням температури. Озимина 

припинила вегетацію. Середньомісячна температура повітря склала 2,3 
о
С, 

що майже відповідає багаторічному показнику – 2,1 
о
С. Щодо опадів, то їх 

кількість була незначною та нерівномірною протягом періоду. 

У грудні встановилась морозна погода з незначним потеплінням в 

середині місяця. Січень та лютий мали помірні гідротермічні показники, які 

майже співпадали з багаторічними. Критичних температур на глибині вузла 

кущіння відзначено не було. Суттєвого снігового покриву також не було 

сформовано. 

У березні була тепла погода з випадінням значних опадів. Умови квітня 

сприяли доброму розвитку озимини і дружному та своєчасному 

проходженню перших етапів органогенезу рослинами ячменю ярого. 

Температура повітря була нижчою за багаторічний показник на 0,6 
о
С. 

Кількість опадів значно перевищила норму, забезпечивши непогані запаси 

ґрунтової вологи для росту та розвитку зернових культур. 

Травень і червень були сприятливими для формування рослинами 

доброго врожаю. Значного коливання температур повітря відзначено не було, 

а кількість опадів перевищувала багаторічний показник. 
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Липень був посушливим із незначними опадами зливового характеру. 

Середньомісячна температура перевищила багаторічні дані на 2,5 
о
С, а 

кількість опадів була меншою за середньобагаторічну на 46,6 мм. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2015–2016 рр. були 

сприятливими, в більшості випадків, для вирощування зернових культур 

(рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2015-2016 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

У серпні 2015 р. накопичилася достатня кількість продуктивної вологи 

для сівби озимини. Вереснева погода сприяла сівбі та доброму розвитку 

озимини. 

Жовтень був помірно теплим, але сухим. Вересневих запасів вологи 

було достатньо для доброго розвитку рослин перших строків сівби, проте 

жовтневі посіви розвивалися із запізненням. Сходи на цих посівах були 

отримані лише в листопаді, у першій половині якого склалися сприятливі 

погодні умови для росту рослин. Друга половина листопада відзначилася 

нестійкою погодою зі значними опадами.  
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Тепла та волога погода грудня сприяла розвитку рослин озимини. 

Остаточне припинення осінньої вегетації було лише у другій половині 

місяця. 

У першій та другій декаді січня були відмічені опади у вигляді дощу та 

снігу. У третій декаді січня встановилася холодна погода з потеплінням у 

кінці періоду. Середня температура повітря склала -6,9 °С, що нижче за 

багаторічну на 0,4 °С. Максимальна температура повітря сягала до 4 °С, на 

поверхні ґрунту – 5 °С, а мінімальна -20 та -24 °С відповідно. 

Середньомісячна кількість опадів склала 74,9 мм, що на 27,9 мм вище 

багаторічного показника. 

Лютий відзначився суттєвим потеплінням. Середньомісячна 

температура перевищила норму на 4,9 
о
С. Кількість опадів відповідала 

середньобагаторічним даним. 

Березень характеризувався нестійкою погодою з випадінням 

продуктивних опадів та значними коливаннями температури повітря. 

Помірно тепла погода квітня та травня, а також достатня кількість 

опадів сприяли доброму розвитку рослин зернових культур. За 

температурним режимом цей період був на рівні багаторічних даних, а 

кількість опадів значно переважала середньобагаторічну. 

У першій декаді червня встановилась прохолодна погода зі значними 

опадами. Середня температура повітря склала 15,8 °С, що нижче за 

багаторічну на 3 ºС. У другій декаді червня встановилася тепла погода з 

незначними опадами. Третя декада червня відзначилась теплою погодою з 

випадінням зливових дощів.  

Липень був посушливим з різким наростанням температури повітря, 

що дозволило рослинам пшениці озимої та ячменю ярого завершити 

дозрівання зерна з високими показниками якості. 

Гідротермічні показники вегетаційного періоду 2016–2017 рр. були 

сприятливі для росту та розвитку рослин пшениці озимої та ячменю ярого 

(рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2016–2017 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

Характерними для осіннього періоду була помірна температура з 

достатньою кількістю вологи для отримання своєчасних сходів озимини та її 

доброї вегетації на початкових етапах органогенезу. 

У січні 2017 року відмічено значне випадання опадів у вигляді дощу та 

снігу з помірними температурами. Середньодобова температура не 

перевищувала -6 ⁰ С. 

У лютому випала значна кількість опадів. Промерзання грунту 

становило 35 см. Були відмічені окремі дні зі зниженням температури 

повітря до -25 ⁰ С. Проте на перезимівлю озимини це ніяк не вплинуло. 

Погода навесні 2017 р. була нестабільна. Березень та квітень видались 

вологими та прохолодними. Такі погодні умови позначились на відновленні 

вегетації озимини та сприяли інтенсивному розвитку ячменю ярого. 

Загалом 2017 р. був сприятливим для вегетації зернових культур. 
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Гідротермічні показники вегетаційного періоду 2017–2018 рр. 

Погодні умови на початку вегетації озимих культур у 2017 р. були 

сприятливими для формування життєздатних рослин з великим потенціалом 

зимостійкості. Проте, строкатий розподіл опадів після відновлення весняної 

вегетації озимих став основною причиною зменшення потенціалу 

продуктивності ярих і частково озимих зернових культур (рис. 2.8). 

Рис. 2.8 Гідротермічні умови ДДСДС НААН 2017–2018 рр. (за даними 

Донецького ОЦГ) 

 

У вересні 2017 р. утримувалась тепла погода з похолоданням 

наприкінці місяця. Середньомісячна температура повітря виявилась на 2–3 ºС 

вищою від норми та на 3–4 ºС – від середньої за аналогічний період минулого 

року і склала 17–20 ºС тепла. Максимальна температура повітря досягала 31–

34 °С тепла, а сума опадів становила 5–16 мм (16–41 % від 

середньобагаторічної). 
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Ефективні дощі, які випали наприкінці другої декади вересня, 

поповнили вологозапаси в ґрунті, що становило 15–28 мм продуктивної 

вологи в орному шарі та 60–124 мм – у метровому. 

У листопаді спостерігалась тепліша від звичайного погода, з 

похолоданням у третій декаді: середньомісячна температура повітря  

виявилась на 1 °С вищою середньобагаторічної і становила 3–4 °С. 

Максимальна температура повітря сягала до +20 °С у другій декаді місяця, а 

мінімальна – 9 °С. Сума опадів становила 43 мм (93 % від 

середньобагаторічної норми). 

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

дуже тепла погода з опадами різної інтенсивності протягом місяця: 

середньомісячна температура повітря виявилась на 5–6 ºС вищою за норму і 

становила 3–4 ºС. Сума опадів за грудень становила 12 мм (22 % від 

середньобагаторічної норми). 

У січні 2018 р. утримувалась тепліша від звичайної погода з 

посиленням морозів в окремі дні: середня добова температура повітря  

змінювалась від -1 ºС до -4 ºС, в окремі дні знижувалась до -10 ºС, середня 

декадна температура повітря на 2 ºС перевищила норму.   

У лютому 2018 р. переважала тепла для цього періоду року погода з 

частими опадами різної інтенсивності: середньомісячна температура повітря 

на 2 ºС перевищила норму і становила -2 ºС, максимальна температура 

повітря спостерігалась у першій декаді лютого і досягала +8 °С, а мінімальна 

температура повітря у найхолодніші ночі знижувалась до -17 ºС. Сума опадів 

за місяць становила 66 мм (183 % від середньобагаторічної норми).  

Погода в березні 2018 р. була холоднішою, а в квітні – теплішою за 

звичайну з частими опадами у вигляді зливових дощів. 

Орний шар ґрунту на кінець місяця вміщував 31 мм продуктивної 

вологи. У метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 146 мм 

продуктивної вологи. 

Травень 2018 р. виявився значно теплішим від звичайного. Протягом 
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місяця тривав дефіцит опадів: середня місячна температура повітря була на 

3 ºС вище середньобагаторічної. Кількість опадів становила 5 мм (11 % від 

норми).  

За період активної вегетації сільськогосподарських культур (1 квітня – 

31 травня) середня температура повітря виявилась вищою за норму на 2–3 ºС. 

Внаслідок такого температурного фону, незважаючи на відносно пізнє 

настання весни, накопичення ефективного тепла значно перевищувало 

середні багаторічні показники. Розвиток зернових культур відбувався 

прискорено, із значним випередженням середніх багаторічних строків. 

Надзвичайно інтенсивно висихали верхні шари ґрунту. 

Впродовж червня 2018 р. утримувалась спекотна погода з опадами 

зливового характеру. Середньомісячна температура повітря виявилась на 1–

3 ºС вище за норму і становила 21–23 ºС. Опади протягом місяця випадали 

нерівномірно. У другій декаді опадів зовсім не було. Їх кількість за обліковий 

період становила 18 мм (34 % від норми). 

Таким чином, погодні умови 2011–2018 рр. досліджень 

характеризувалися суттєвим варіюванням гідротермічних показників, що 

дало змогу встановити реакцію зернових культур на усі прояви 

агрокліматичних умов, які відмічаються в зоні східної частини Північного 

Степу України. 

 

2.3 Методика досліджень 

Дослідження проводились на дослідному полі Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН України.  

Для наукового обґрунтування мети і реалізації поставлених завдань та 

узагальнення результатів експериментальної роботи використовували метод 

гіпотез, який базується на виборі напряму досліджень, визначенні 

актуальності роботи та розробці схем польових дослідів; діалектичний метод, 

що базувався на даних спостережень за динамікою росту і розвитку рослин 

різних сортів, їх реакцією на фактори, які вивчалися і процеси варіювання 
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рівня урожайності. Метод синтезу застосовували при узагальненні 

результатів досліджень і формуванні висновків. За допомогою методу 

синтезу також визначали ступінь адаптивності досліджуваних об’єктів до 

умов вирощування. Метод індукції – при здійсненні умозаключень для 

виявлення кращих варіантів дослідів; метод математичної статистики – при 

визначенні суттєвості впливу досліджуваних факторів, точності дослідів, 

корелятивних взаємозв’язків між різними факторами – погодними і 

технологічними.  

Польовий дослід до останнього часу залишається головним методом 

для вивчення особливостей росту та розвитку рослин, формування 

продуктивності сільськогосподарських культур, які вивчаються. Досліди 

закладали на спеціальних дослідних ділянках за методикою Б. О. Доспєхова 

[91]. 

Для дослідження впливу різних технологічних заходів на ріст та 

розвиток різних сортів пшениці озимої та ячменю ярого у дослідах висівали 

сорти, внесені в «Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні», а також речовини і препарати різного походження, які включені в 

«Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», 

у чіткій відповідності із регламентами їх застосування. 

Дослідження проводили у одно- та багатофакторних польових 

дослідах, які закладали систематичним способом. Повторність у дослідах – 

триразова. Площа облікової ділянки становила 80 м
2
.  

Підготовка ґрунту в передпосівний період залежала від попередника і 

була спрямована на максимальне збереження і накопичення вологи у ґрунті 

та знищення бур’янів.  

Сівбу здійснювали сівалкою СН-16 в агрегаті з трактором Т-25. Спосіб 

сівби – суцільний рядковий, із шириною міжрядь 15 см. Норма висіву 

насіння становила 4,5 млн схожих насінин на 1 гектар. Глибина загортання 

насіння в ґрунт 5–6 см. З метою покращання умов для його проростання 

проводили ущільнення ґрунту кільчасто-шпоровими котками 3ККШ – 6А. 
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Технологія вирощування – загальноприйнята для східної частини 

Північного Степу, крім поставлених на вивчення питань, та відповідала 

зональним і регіональним рекомендаціям. 

У досліді №1 «Екологічне випробування сортів ячменю ярого» 

впродовж 2011–2015 рр. висівали 37 сортів ячменю ярого різних селекційних 

центрів. 

У досліді №2 «Екологічне випробування сортів пшениці озимої» 

впродовж 2011–2015 рр. висівали 27 сортів пшениці м’якої озимої різних 

селекційних центрів.  

У досліді №3 «Формування продуктивності пшениці озимої залежно 

від строків сівби» впродовж 2011–2014 рр. висівали 4 сорти пшениці озимої: 

Дар Луганщини, Краплина, Княгиня Ольга та Мирлена в наступні строки: І – 

10.09; ІІ – 25.09; ІІІ – 10.10; VI – 25.10. 

У досліді №4 «Ефективність дії препаратів біологічного походження у 

поєднанні з фоном живлення на продуктивність  пшениці озимої після різних 

попередників в умовах північного Степу України» впродовж 2014–2016 рр. 

висівали сорт пшениці озимої Краплина після двох попередників – чорного 

пару та соняшнику, на двох фонах живлення –  Фон 1 – N30Р30 та Фон 2 – 

N60Р60 за наступною схемою:  

Варіант Схема використання 

Фон 1 – N30Р30 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Айдар  Обробка насіння 1 л/т 

Rost-концентрат 15.7.7. Обробка насіня 1 л/т 

Сизам  Обробка насіння 250 г/т 

Сизам  
Обробка насіння 250 г/т та обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння 250 г/га 

Сизам – насіння, Сизам 

+ Айдар – кущіння та 

колосіння 

Обробка насіння 250 г/т, обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Сизам (250 г/га) та Айдар (2 л/га) 

Сизам – насіння, Сизам 

+ Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та 

Обробка насіння 250 г/т, обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Сизам (250 г/га) та Rost-концентрат 15.7.7. (1 л/га) 
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 Продовження схеми досліду № 4 

колосіння   

Фон 2 – N60Р60 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Айдар  Обробка насіння 1 л/т 

Rost-концентрат 15.7.7. Обробка насіня 1 л/т 

Сизам  Обробка насіння 250 г/т 

Сизам  
Обробка насіння 250 г/т та обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння 250 г/га 

Сизам – насіння, Сизам 

+ Айдар – кущіння та 

колосіння 

Обробка насіння 250 г/т, обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Сизам (250 г/га) та Айдар (2 л/га) 

Сизам – насіння, Сизам 

+ Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та 

колосіння 

Обробка насіння 250 г/т, обприскування посівів у 

фази кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Сизам (250 г/га) та Rost-концентрат 15.7.7. (1 л/га). 

 

У досліді №5 «Ефективність дії нових поживних комплексів на ріст та 

розвиток пшениці озимої» впродовж 2015–2018 рр. вирощували сорт 

пшениці озимої Краплина на трьох фонах живлення: Фон 1 – N30Р30К30; Фон 2 

– N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га); Фон 3 – біогумус (250 кг/га). 

Мікробіологічий комплекс – суміш препаратів Фосфоентерин (133,3 г/т), 

Діазофіт (133,3 г/т) та Біополіцид (133,3 г/т). Схема досліду складалась із 

наступних варіантів:  

Варіант Схема використання 
Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 
Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 
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 рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 

рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) і 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 
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Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 

рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) і мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

 

У досліді №6 «Ефективність дії органічних добрив та біостимуляторів 

росту на ріст і розвиток ячменю ярого» впродовж 2011–2015 рр. висівали 

ячмінь ярий сорту Аверс. По варіантах досліду під передпосівну культивацію 

внесений біогумус із біогазової установки по переробці свинячого гною 

(Біогумус-1) і гранульований біогумус, що одержано при біотехнологічній 

переробці осаду стічних вод вермикомпостуванням (Біогумус-2). Норма 

внесення Біогумусу-1 становила 500 кг/га, Біогумус-2 було внесено нормою 

250 кг/га. Біогумус обох видів вносили кожний окремо і разом з 

мінеральними добривами в дозі N30P30K30 і  N15P15K15. Схема досліду також 

включала обприскування посівів у фазі кущіння біостимуляторами 

Регоплант (50 мл/га) і Стимпо (20 мл/га). 

У досліді №7 «Вплив біологізації технології вирощування ячменю 

ярого на підвищення зернової продуктивності» впродовж 2011–2015 рр. 

висівали сорт ячменю ярого Степовик. Дослід виконувався на трьох фонах 

живлення (І фон – без добрив, ІІ фон – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15, ІІІ фон 

– N30P30K30) за наступними варіантами:  

Варіант Схема використання 

І фон – без добрив 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Інтегрований 

захист 

(хімічний 

захист посівів) 

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Сизам Обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у фазі 
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 Продовження схеми досліду № 7 

 кущіння (250 г/га) 

Фосфоентерин  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Діазофіт  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Біополіцид  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Комплекс 

біопрепаратів  

Інокуляція насіння сумішшю препаратів Фосфоентерин 

(133,3 г/т), Діазофіт (133,3 г/т) та Біополіцид (133,3 г/т) 

Сизам + 

комплекс 

біопрепаратів  

Обробка насіння мікродобривом Сизам (250 г/т) у суміші 

з препаратами Фосфоентерин (133,3 г/т), Діазофіт (133,3 

г/т) і Біополіцид (133,3 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння мікродобривом Сизам (250 г/га) 

ІІ фон – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Інтегрований 

захист 

(хімічний 

захист посівів) 

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) і 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Сизам  Обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у фазі 

кущіння (250 г/га) 

Фосфоентерин  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Діазофіт  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Біополіцид  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Комплекс 

біопрепаратів  

Інокуляція насіння сумішшю препаратів Фосфоентерин 

(133,3 г/т), Діазофіт (133,3 г/т) та Біополіцид (133,3 г/т) 

Сизам + 

комплекс 

біопрепаратів  

Обробка насіння мікродобривом Сизам (250 г/т) у суміші 

з препаратами Фосфоентерин (133,3 г/т), Діазофіт (133,3 

г/т) та Біополіцид (133,3 г/т) і обприскування посівів у 

фазі кущіння мікродобривом Сизам (250 г/га) 

ІІІ фон – N30P30K30 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Інтегрований 

захист 

(хімічний 

захист посівів) 

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Сизам  Обробка насіння (250 г/т) та обприскування посівів у фазі 

кущіння (250 г/га) 

Фосфоентерин  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Діазофіт  Інокуляція насіння (400 г/т) 
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У досліді №8 «Ефективність дії нових поживних комплексів на ріст та 

розвиток ячменю ярого» впродовж 2014–2018 рр. висівали сорт ячменю 

ярого Східний на трьох фонах живлення: Фон 1 – N30Р30К30, Фон 2 – N15Р15К15 

+ біогумус (250 кг/га), Фон 3 – біогумус (250 кг/га). Мікробіологічий 

комплекс – суміш препаратів Фосфоентерин (133,3 г/т), Діазофіт (133,3 г/т) та 

Біополіцид (133,3 г/т). Схема досліду складалась із наступних варіантів:  

Варіант Схема використання 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 

рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

 Продовження схеми досліду № 7 

Біополіцид  Інокуляція насіння (400 г/т) 

Комплекс 

біопрепаратів  

Інокуляція насіння сумішшю препаратів Фосфоентерин 

(133,3 г/т), Діазофіт (133,3 г/т) та Біополіцид (133,3 г/т) 

Сизам + 

комплекс 

біопрепаратів  

Обробка насіння мікродобривом Сизам (250 г/т) у суміші 

з препаратами Фосфоентерин (133,3 г/т), Діазофіт (133,3 

г/т) та Біополіцид (133,3 г/т) та обприскування посівів у 

фазі кущіння мікродобривом Сизам (250 г/га) 
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 Продовження схеми досліду № 8 

Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 

рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль Без бробки насіння та обприскування посівів 

Хімічний захист 

посівів  

Протруєння насіння Вітавакс 200ФФ (3 л/т) та 

обприскування посівів інсектицидом Борей (0,1 л/га) та 

фунгіцидом Фалькон (0,6 л/га) 

Біологічний 

захист посівів 

Біологічний захист посівів – інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом (400 г/т) 

Комплекс 1
*
 Обробка насіння препаратом Rost-forte (0,5 л/т) у суміші з 

комплексом амінокислот, обприскування рослин у фазах 

кущіння та колосіння сумішшю препаратів Rost-концентрат 

15.7.7.(1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 2
**

 Обробка насіння препаратом Айдар (2 л/т), обприскування 

рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препарат 

Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

Комплекс 3
***

 Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з 

мікробіологічним комплексом (400 г/т), обприскування 

рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) 

та мікробіологічний комплекс (400 г/га) 

 



108 

 

У досліді №9 «Вплив біопрепаратів і регуляторів росту рослин на 

показники якості і безпеки продукції зернових колосових культур» у 2011–

2015 рр. досліджено вплив інокуляції насіння пшениці озимої сорту 

Олексіївка мікробними препаратами (Діазофіт (400 г/т), Поліміксобактерин 

(300 г/т), Мікрогумін (1 кг/т) і обробки посівного матеріалу регулятором 

росту Агростимулін (25 мл/т)), а також інокуляції насіння ячменю ярого 

сорту Щедрик Мікрогуміном (1 кг/т) на показники якості і безпеки зерна. 

У досліді №10 «Вплив мінеральної і органо-мінеральної систем 

живлення на показники  безпеки  продукції  зернових колосових культур» на  

посівах ячменю ярого сорту Аверс проводилось дослідження впливу 

мінеральної і органо-мінеральної систем живлення на накопичення важких 

металів у зерні й соломі (2011–2015 рр.). Досліджено два  види біогумусу – 

Біогумус-1 одержаний за допомогою біотехнологічної переробки стічних вод 

з  вермікомпостуванням і Біогумус-2 одержаний в біогазовій установці по 

переробці свинячого гною. Біогумус-1 вносили нормою 500 кг/га, Біогумус-2 

– 250 кг/га. 

У досліді №11 «Закономірності формування якості зерна пшениці 

озимої залежно від сортових особливостей культури» були проаналізовані і 

структуровані результати експериментального визначення фізичного (маса 

1000 зерен) і технологічного (показник седиментації) показників якості зерна 

17 сортів пшениці озимої за 2011–2015 рр.  

 У досліді №12 «Формування показників безпеки зерна залежно від 

сортових особливостей колосових культур», протягом 2011–2015 рр. 

вивчалась генетична здатність сортів пшениці озимої та ячменю ярого 

накопичувати в зерні важкі метали. 

Мінеральні добрива, які використовували у дослідах із пшеницею 

озимою та ячменем ярим застосовували таким чином: нітроамофоску (16,0 % 

д.р.) та гранульований біогумус вносили безпосередньо перед сівбою. 

Біогумус – органічне добриво, яке виготовляється за допомогою 

дощових черв’яків «Старатель». Містить у збалансованому співвідношенні 
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комплекс необхідних речовин живлення та мікроелементів, ферменти, 

ґрунтові антибіотики, вітаміни, гормони росту й розвитку рослин. Біогумус 

не містить в собі патогенну мікрофлору, яйця гельмінтів, личинки 

синантропних мух, насіння бур’янів і має наступні показники: вологість – 

38,96 %; вміст органічної речовини в перерахунку на вуглець – 12,34 %; 

масова частка азоту – 1,08 %; фосфору – 1,64 %; калію – 1,21 %; рН – 7,6. 

Біогумус (з біогазової установки) – тверда фракція переробки 

свинячого гною шляхом ферментації у біогазовій установці. Вміст органічної 

речовини  (91–94 %), а також поживних речовин: азоту загального – 1,8–

2,0 %, фосфору – 1,5–1,8 %, калію – 0,3–0,6 %.  

Рідке органічне біодобриво айдар – це комплекс натуральних 

екологічно безпечних елементів живлення, гумінових речовин, стимуляторів 

росту та розвитку рослин. Препарат містить в собі всі компоненти 

вермикомпосту в розчиненій формі: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, 

вітаміни, природні фітогормони, мікро- та макроелементи, фунгіциди, спори 

ґрунтових мікроорганізмів.  

Rost-концентрат 15.7.7. – універсальне добриво на основі гумату калію 

з додаванням збалансованого комплексу в концентрованому вигляді мікро- і 

макроелементів, природних стимуляторів, вітамінів, антибіотиків, біологічно 

активних речовин: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, B. 

Сизам – є комплексом солей макро- й мікроелементів, спеціально 

підібраний для стимулювання роботи грибів-ендофітів у прикореневій зоні 

або безпосередньо в самій рослині, що призводить до гармонізації процесів 

росту і розвитку рослини в цілому. Містить мідь (Cu), залізо (Fe), марганець 

(Mn), кобальт (Co), бор (B), сахарозу. Випускається у вигляді круглих гранул 

білого кольору діаметром 3–5 мм, які добре розчиняються у воді, не мають 

запаху.    

Rost-forte біологічно чисте мікродобриво, виготовлене на основі гумату 

калію з великим вмістом мікро- й макроелементів. Призначено для 

передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. 
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Хелатин – рідка композиція хелатів мікроелементів: S – 15 г/л; Zn – 4–

10 г/л; Cu – 5–10 г/л; B – 1–2 г/л; Mo – 0,02–0,07 г/л; Co – 0,009–0,02 г/л. 

Фосфоентерин – мікробіологічний препарат, штам бакретії Enterobacer 

nimipressuralis 32-3.  

Діазофіт – діюча речовина живої бактерії Agrobacterium radiobacter, які 

здатні асоціюватися з кореневою системою зернових культур і засвоювати 

значну кількість азоту з повітря. 

Біополіцид –  спорові бактерії Paenibacillus polymyxa. Препарат 

призначений для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських 

культур. Пригнічує розвиток фітопатогенних грибів, сприяє активізації 

ростових процесів, підвищує імунітет рослин, покращує фітосанітарний 

стан ґрунту. 

Регулятор росту Стимпо – новітній композиційний препарат 

біологічного походження, в основу дії якого покладено синергічний ефект 

взаємодії продуктів біотехнологічного культивування грибів-мікроміцетів з 

кореневої системи женьшеню і продуктів життєдіяльності бактерій 

Streptomyces avermetilis – аверсектину. До складу препарату входить 

біопрепарат з антипаразитарною дією. До складу стимпо входять ненасичені 

кислоти С11–С28, вуглеводи (глюкоза, рибоза, галактоза), близько 15 

амінокислот, мікроелементи – іони К, Mn, Mg, Fe, Cu, аналоги натуральних 

фітогормонів типу цитокініну і ауксин, біогенні мікроелементи, 

поліненасичені жирні кислоти, відповідальні за утворення фітонцидів і 

фітоалексинів, а також аверсектін. 

Регоплант – біостимулятор рослин із серії композиційних препаратів, у 

основу дії якого покладено синергічний ефект взаємодії продуктів 

біотехнологічного культивування грибів-мікроміцетів з кореневої системи 

женьшеню і аверсектину. До складу препарату входить біопрепарат з 

антипаразитарною дією. Збалансована композиція біологічно активних 

сполук-аналогів фітогормонів, амінокислот, жирних кислот, олігосахаридів, 

хітозану і мікроелементів, а також біозахистних з'єднань. 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_1%5d=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%97+Enterobacer+nimipressuralis+32-3&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_1%5d=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%97+Enterobacer+nimipressuralis+32-3&Itemid=36&lang=uk
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Агростимулін – збалансована композиція комплексу ростових речовин 

природного походження та синтетичного аналога фітогормонів – 2,6-

диметилпіридин-1-оксиду, 26 г/л. Прозорий безбарвний водно-спиртовий 

розчин. 

Хетомік – біофунгіцид, розроблений на основі гриба-антагоніста з роду 

хетомій. 

Поліміксобактерин – призначений для поліпшення фосфорного 

живлення (еквівалентне внесенню 30–60 кг д.р. мінеральних фосфорних 

добрив).  

Мікрогумін застосовується для бактеризації насіння ячменю ярого з 

метою покращення кореневого живлення рослин. До складу препарату 

входить спеціально підготовлений торф із розмноженими в ньому 

бактеріальними клітинами Azospirillum brasilense 410, фізіологічно активні 

речовини біологічного походження (ауксини, цитокініни, амінокислоти, 

гумінові кислоти), мікроелементи в хелатованій формі та сполуки 

макроелементів у стартових концентраціях.  

Догляд за посівами включав при необхідності застосування хімічних 

препаратів для захисту рослин від шкідників хвороб та бур’янів, згідно з 

існуючими зональними рекомендаціями. Обприскування рослин проводили 

ранцевим обприскувачем. Збирання врожаю здійснювали шляхом прямого 

комбайнування. Зібраний з кожного варіанту врожай зерна підлягав 

поділяночному зважуванню і перерахунку на стандартну чистоту і вологість 

зерна. 

З метою детального вивчення та наукового обґрунтування 

особливостей росту й розвитку рослин пшениці озимої та ячменю ярого 

залежно від прийомів, що вивчали і отримання достовірних у дослідах 

результатів, ми проводили наступні спостереження, дослідження та аналізи: 

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

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

зерна). Початок фази відмічали при настанні її у 10 %, а повну – у 75 % 
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рослин.
 

2. Густоту стеблостою рослин визначали шляхом підрахунку кількості 

рослин на фіксованих рядах довжиною 1 метр у двох місцях ділянки, двох 

несуміжних повторень через 10 діб після появи сходів, а також у фази 

повного кущіння, колосіння та перед збиранням врожаю [127]. За різницею 

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

збирання врожаю, встановлювали рівень виживання рослин протягом 

вегетації. 

3. Для визначення адаптивного потенціалу сортів ячменю ярого 

використовували індекс ефективності органогенезу репродуктивних органів 

(ЕОРО) [259] за формулою: 

, 

де: ЕОРО – індекс ефективності органогенезу репродуктивних органів;  

l – довжина колосу; 

a – кількість продуктивних стебел;  

b – питома маса колосу ( ); 

c – маса колосу;  

d – висота рослини; 

e – маса соломини. 

4. Для визначення адаптивного потенціалу сортів ячменю ярого 

користувалися методом аналізу ценотичного складу  діляночних посівів  за   

рангом продуктивності рослин:  нульовий  ранг (0) – рослини   без   насіння,  

перший  ранг (1) – рослини з одним продуктивним пагоном, другий ранг (2) – 

рослини з  двома продуктивними пагонами і так далі – третій і четвертий 

ранги [256].  

5.  При дослідженні адаптивних властивостей рослин пшениці озимої 

різних селекційних центрів в умовах східної частини Північного Степу був 

застосований графічний алгоритм аналізу, в аспекті підвищення рівня 

екологічної пластичності сортів при вирощуванні в агрокліматичних умовах 
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регіону [217]. Цей алгоритм передбачає побудову графіку: на вісі ординат 

попарно-протилежно наносяться базові ознаки продуктивності рослин, 

приріст яких безпосередньо впливає на прибавку урожайності – кількість 

зерен у колосі та маса 1000 зерен (А, В); на вісі абсцис попарно-протилежно 

наносяться показники продуктивності, приріст яких опосередковано впливає 

на прибавку урожайності, обумовлюючи приріст значень двох базових 

показників – кількість продуктивних стебел та довжина колоса (С, D). 

Пункти С і D поєднуються векторними лініями з пунктами А та В, 

демонструючи таким чином характер взаємозв’язків приросту значень для 

показників, що розглядались. 

6. Для визначення густоти стояння рослин перед збиранням у фазі 

повної стиглості зерна рослини із закріплених ділянок усіх варіантів досліду 

викопували, зв’язували у снопи і зберігали для лабораторного аналізу з 

метою визначення структурних елементів урожайності [127]. Пробні снопи 

брали з кожної ділянки двох суміжних повторень.
 

7. Проводили біометричний аналіз рослин пшениці озимої та ячменю 

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

вузлових коренів на одній рослині, висоту рослин та глибину залягання вузла 

кущіння) [127]. 

8. Лабораторну схожість насіння встановлювали відповідно до ДСТУ 

2240-93, ДСТУ 4138-2002. 

9. Визначення загальної кущистості рослин проводили до фази виходу 

рослин в трубку, тобто коли процес кущіння вже завершувався [127]. В цей 

час визначали і загальну кущистість по всіх варіантах досліду. На відібраних 

рослинних зразках проводили окремо для кожної проби підрахунок рослин і 

стебел. Коефіцієнт кущіння визначали діленням загальної кількості стебел на 

кількість рослин у пробі. 

10. Визначення продуктивної кущистості проводили у фазі воскової 

стиглості зерна [127]. Проби для визначення цього показника відбирали по 

всіх варіантах досліду. Продуктивну кущистість обчислювали шляхом 
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ділення загальної кількості нормально розвинутих колосоносних стебел на 

загальну кількість рослин у пробі. 

11. Відбір зразків для визначення структури врожаю проводили в 

період настання фази воскової стиглості зерна [127]. З кожного варіанту в 

трьох місцях ділянки відбирали по два суміжних рядка довжиною 1,1 м з 

двох несуміжних повторень. Проби рослин викопували і обережно очищали 

від землі, щоб зберегти цілісність кожного окремого куща. Кожну пару 

рядків зв’язували в окремі снопики, до яких прикріплювали відповідні 

етикетки. 

12. Облік урожайності здійснювали шляхом скошування і обмолоту 

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

повної стиглості зерна з подальшим його зважуванням. Зерно з кожної 

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

засміченість зерна. Отримані дані перераховували на стандартну 14 % 

вологість зерна та 100 % чистоту. 

13. Отримані дані по урожайності зернових культур статистично 

обробляли за методом дисперсійного аналізу Б. О. Доспєхова [91]. 

14. Хімічний аналіз зерна на вміст валових NРК проводився 

агрохімічною лабораторією центру «Держродючість» за загальноприйнятими 

методиками. У рослинних зразках загальний азот визначали мікрометодом 

К’єльдаля, білковий азот – після осадження і мокрого озолення за 

Гінзбургом, фосфор – колориметричним методом із застосуванням 

молібденово-кислого амонію в присутності аскорбінової кислоти, калій – на 

полум’яному фотометрі. 

15. Технологічні якості зерна зернових культур визначали у 

лабораторії якості зерна центру «Держродючість» згідно діючих ДСТУ. 

Визначали такі показники якості зерна: масу 1000 зерен (ДСТУ 4138-2002), 

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

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

кількість та якість клейковини визначали шляхом ручного відмивання у воді 
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(ГОСТ 13586.1-68), індекс деформації клейковини – на приладі ВДК-1. 

16. Вміст важких металів визначали методом атомно-абсорбційної 

спектроскопії в лабораторії центру «Держродючість» згідно діючих ДСТУ 

3769-98 «Ячмінь. Технічні умови.», ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні 

умови.». Для цього зразки зерна озолювали методом сухої мінералізації. Для 

елементного аналізу мінералізату використовували атомно-абсорбційний 

спектрофотометр КАС-120.1 з електрометричною атомізацією, джерело 

випромінювання лампи типу ЛТ-2. 

17. Економічну ефективність елементів технології вирощування 

розраховували за типовими технологічними картами вирощування зернових 

культур та «Методичними рекомендаціями оперативного визначення витрат 

виробництва та формування цін на продукцію сільського господарства і 

переробної промисловості в умовах інфляції» [88], які розроблені 

науковцями Інституту аграрної економіки НААН за цінами 2018 

маркетингового року. 

18. Енергетичну ефективність технологій вирощування оцінювали за 

сукупними витратами енергії, енергетичною цінністю зерна, коефіцієнтом 

енергетичної ефективності разом із науковими співробітниками лабораторії 

економіки ДУ Інститут зернових культур НААН. 

19. Статистична обробка, узагальнення і аналіз експериментальних 

результатів польових і лабораторних дослідів, а також різних спостережень і 

досліджень проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного та 

кореляційного аналізів на ПК.  

 

Висновки до другого розділу 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення польових досліджень є 

типовими для східної частини Північного Степу та придатними для 

вирощування пшениці озимої та ячменю ярого. Погодні умови, які 

формувалися у період проведення досліджень дозволяли об'єктивно оцінити 

як окремі елементи, так і цілісні технології вирощування, морфобіологічні 
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особливості нових сортів, їх реакцію на строки сівби, попередники, 

застосування рістрегулюючих препаратів, біологічно активних речовин, 

макро- й мікродобрив за ознаками врожайності та якості зерна і 

формуванням комплексу господарсько-цінних ознак з метою збільшення 

продуктивності, підвищення ефективності вирощування та стабілізації 

валових зборів зерна. 

Коливання метеорологічних показників відображають ґрунтово-

кліматичні особливості території та дозволяють екстраполювати отримані 

результати й рекомендації виробництву на суміжні райони. За аналізом 

метеорологічної інформації встановлено, що в зоні східної частини 

Північного Степу відбуваться кліматичні зміни, які є локальним 

відображенням глобальних змін. Це явище проявляється у підвищенні 

температур повітря та зниженні його відносної вологості, деякого 

підвищення кількості атмосферних опадів на фоні зростання нерівномірності 

їх надходження та частої зливововості їх характеру. Така трансформація 

кліматичних умов потребує розробки й впровадження нових адаптивних 

технологій для забезпечення виробництва зерна. 

Схеми дослідів і методика досліджень побудовані за принципами 

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

поставленим завданням. Програма досліджень містить необхідний перелік 

конкретних задач, розв'язання яких дозволило вирішити питання побудови 

технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, досягши вищого 

рівня використання потенціалу культури. 

Застосування в наукових дослідженнях типової методики дозволило 

отримати співставні та достовірні результати, які можна використовувати для 

побудови подальших наукових програм, складання рекомендацій, 

проектування й побудови технологічних ліній чи розробки бізнес-планів 

відновлення потенціалу зерновиробництва Донбасу. Застосована методологія 

статистичного аналізу, дає можливість відобразити об'єктивний характер 

залежності, побудувати адекватні та репрезентативні математичні моделі, 
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зробити достовірні висновки. 

За результатами дисертаційних досліджень було отримано патенти на 

корисні моделі. Одержані експериментальні результати перевірені у 

виробничих умовах і впроваджені в господарствах різних форм власності, що 

забезпечує збільшення валових зборів зерна високої якості. 

Основні наукові результати розділу 2 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [72, 80, 117, 118, 262, 

263, 309, 311, 321, 322, 326, 334, 337, 345, 351, 361, 358, 366]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОБОРУ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

ЗА АДАПТИВНИМИ ОЗНАКАМИ 

 

Сучасне сільськогосподарське зерновиробництво висуває високі 

вимоги до селекційної науки. В сучасних економічних умовах 

товаровиробникам потрібні сорти зернових культур, які відповідають 

конкретним запитам виробництва. Сорт виступає як інновація, а сортозаміна 

– як ефективний напрям інноваційного процесу. 

Рослинництво сьогодення в значній мірі залежить від ґрунтово-

кліматичних та погодних умов, що обумовлюють суттєві коливання темпів 

росту виробництва зерна. Кліматична складова варіабельності величини, 

якості та собівартості врожаю зернових культур досягає 60–80 %. 

Створення високопродуктивних сортів є найбільш ефективним та 

централізованим засобом підвищення величини та якості врожаю зерна, 

забезпечення екологічної безпеки та надійності функціонування 

агроекосистем, росту їх ресурсо-, енергоекономічності та рентабельності. 

Тому, ретельний та науково-обґрунтований підбір сортів до конкретних умов 

вирощування дозволяє суттєво знизити ризики недобору врожаю зерна. 

 

3.1 Особливості реалізації потенціалу продуктивності зернових 

культур 

З метою визначення адаптивного потенціалу сортів зернових колосових 

культур упродовж 5 років (2011–2015 рр.) проводили екологічне 

випробування сортів провідних селекційних центрів. 

  Гідрометеорологічні умови в роки досліджень суттєво різнилися між 

собою, але в цілому були задовільними для росту й розвитку рослин ячменю 

ярого та пшениці озимої протягом їх вегетації. 

Підсумки результатів екологічного сортовипробування, проведеного в 
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ДДСДС НААН свідчать, що використання вже існуючих сортів ячменю 

ярого як інтенсивного, так і адаптивного типів не вирішує проблему 

стабілізації урожайності цієї культури і не забезпечує підвищення 

рентабельності виробництва сортових посівів за несприятливих умов 

вирощування. 

У середньому за роки досліджень найбільший рівень урожайності зерна 

(2,96–3,47 т/га) забезпечили сорти ячменю ярого Чудовий, Донецький 12, 

Донецький 14, Донецький 15, Партнер, Східний, Степовик (рис. 3.1) (Дод. А).  

 

Рис. 3.1 Діапазон варіювання врожайності зерна найбільш 

продуктивних сортів ячменю ярого, т/га (2011–2015 рр.) 

 

Як свідчать отримані дані, серед найпродуктивніших слід виділити 

сорти, які демонструють мінімальні зміни врожайності за роками: Сталкер, 

Чудовий, Приазовський 9, Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15, 

Партнер, Східний та Степовик, які мають стабільний прояв цієї ознаки. 

Найвищу врожайність зерна забезпечили нові сорти ячменю ярого 



120 

 

Донецької ДСДС НААН – Східний та Степовик (3,47–3,39 т/га). 

Слід також відмітити сорти інтенсивного типу такі, як Вакула, Токада, 

Водограй та Казковий. У сприятливі роки рівень їх урожайності значно 

перевищував рівень зернової продуктивності більшості сортів екологічного 

сортовипробування. Проте, у вкрай посушливі та несприятливі роки їхня 

урожайність становила лише 1,0–1,5 т/га.  

Таким чином, урожайність зерна ячменю ярого значно змінювалася 

залежно від умов року випробувань та сортових особливостей культури.  

Щодо пшениці озимої, то, в середньому за роки досліджень, 

найбільший рівень урожайності зерна (5,87–6,20 т/га) забезпечили сорти: 

Ігриста, Колумбія, Попелюшка, Олексіївка (рис. 3.2) (Дод. Б). 

 

 Рис. 3.2 Діапазон варіювання врожайності зерна найбільш 

продуктивних сортів пшениці озимої, т/га (2011–2015 рр.) 

 

Серед найпродуктивніших сортів пшениці озимої слід виділити ті, які 

демонструють мінімальні зміни показника врожайності за роками – це 



121 

 

Олексіївка, Богиня, Донецька 48, Ігриста, тобто характеризуються стабільним 

проявом ознаки. 

Особливості агрокліматичних умов східної частини Північного Степу 

України, зокрема дефіцит запасів продуктивної вологи в ґрунті, у критичні 

фази розвитку рослин – кущіння та колосіння, потребують пошуку 

екологічно пластичних посухостійких сортів зернових культур, які 

формуватимуть у сприятливі за погодними умовами роки урожайність зерна 

ячменю ярого 5,1–5,3 т/га (Дод. А) та пшениці озимої – 7,5–8,1 т/га (Дод. Б), а 

в умовах посухи забезпечуватимуть високу зернову продуктивність посівів з 

прогнозованою урожайністю ячменю ярого – 2,7–2,9 т/га (Дод. А) та пшениці 

озимої – 5,2–5,9 т/га (Дод. Б). 

Для визначення сортів, які в умовах східної частини Північного Степу 

України мають високу здатність адаптуватися до погодно-кліматичних умов, 

користувалися низкою методів відбору. Одним із таких є спосіб добору 

сортів зернових культур за рангом продуктивності. На прикладі ячменю 

ярого проведемо аналіз ценотичного складу діляночних посівів. 

При визначенні адаптивного потенціалу сортів екологічного 

сортовипробування по підтримці онтогенетичного гомеостазу досліджувався 

ценотичний склад діляночних посівів за рангом продуктивності рослин:  

нульовий  ранг (0) – рослини   без   насіння,  перший  ранг (1) – рослини з 

одним продуктивним пагоном, другий ранг (2) – рослини з двома 

продуктивними пагонами і так далі – третій і четвертий ранги (табл. 3.1). 

Порівняльний аналіз ценотичної структури сортових посівів дозволяє 

диференціювати сорти за адаптивною спроможністю стосовно підтримки 

онтогенетичного гомеостазу при стресовій дії фактору «запаси продуктивної 

вологи у ґрунті» та виділити найбільш адаптовані сорти відносно конкретних 

несприятливих умов вирощування. 

За вказаними якостями в досліді виділяються сорти Степовик, Аверс, 

Приазовський 9, Чудовий, які продемонстрували високу адаптивність та 

екологічну пластичність у середньому за роки досліджень (рис. 3.3). 
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Таблиця 3.1 

Показники ценотичної структури діляночних посівів сортів 

ячменю ярого екологічного сортовипробування ДДСДС НААН 

(середнє за 2011–2015 рр.)  

Назва сорту 
Сходи, 

шт./м
2 

Кількість рослин перед збиранням 
Продук- 

тивних 

стебел, 

шт./м
2
 

Продук- 

тивних 

пагонів, 

шт. на 1 

рослину 

всього, 

шт./м
2 

у тому числі  за рангом 

продуктивності 

0 1 2 3 4 

Сталкер  470 466 15,9 71,8 11,4 0,9 - 460 0,99 

Донецький 12  436 423 10,9 73,7 14,6 0,8 - 449 1,1 

Гетьман 406 390 24,7 59,3 14,6 1,2 0,2 362 0,93 

Казковий 364 330 40,6 48,1 10,5 0,8 - 233 0,71 

Чудовий 398 388 12,3 61,2 22,4 4,1 - 441 1,14 

Водограй 402 372 36,2 56,9 6,8 0,1 - 263 0,71 

Адапт 400 385 18,6 72,2 9,2 - - 349 0,91 

Вакула 396 345 33,7 60,9 5,2 0,2 - 249 0,72 

Геліос 441 387 30,6 64,4 4,9 0,1 - 288 0,74 

Командор 405 400 30,0 59,8 9,4 0,8 - 324 0,81 

Галактик 370 365 31,0 56,2 12,6 0,2 - 300 0,82 

Південний 510 503 27,0 67,7 5,3 - - 394 0,78 

Чарівний 423 395 33,8 51,5 13,2 1,5 - 327 0,83 

Еней 490 477 20,3 69,1 9,7 0,8 0,1 435 0,91 

Всесвіт 510 502 24,9 70,5 4,4 0,2 - 402 0,80 

Аннабель 387 365 285 58,8 11,8 0,9 - 310 0,85 

Данута 448 415 12,7 67,7 18,1 1,4 0,1 455 1,1 

Токада 404 365 44,3 47,7 7,1 0,8 - 235 0,64 

Донецький 14 442 410 12,5 66,1 20,2 1,2 - 450 1,1 

Донецький 15 352 326 15,1 61,9 20,0 2,7 0,3 361 1,1 

Партнер 496 488 13,5 73,8 12,2 0,5 - 485 1,0 

Східний 413 400 12,1 73,2 14,0 0,7 - 425 1,06 

Степовик 423 410 10,0 61,6 24,5 3,9 - 505 1,23 

Аверс 412 407 6,6 61,8 28,9 2,5 0,2 519 1,27 

Щедрик 424 411 12,4 63,7 21,5 2,4 - 462 1,12 

Приазовський 9 425 411 12,6 58,6 25,3 3,2 0,3 492 1,20 

Зерноградський 813 461 421 26,2 60,4 12,8 0,3 - 367 0,87 

Приклад 462 446 29,0 62,3 8,5 0,2 - 335 0,80 

Здобуток 420 417 26,1 68,3 5,4 0,2 - 332 0,80 

Парнас 482 475 22,5 68,4 8,8 0,3 - 412 0,87 

Інклюзив 464 446 29,0 62,0 8,8 0,2 - 359 0,80 

Взірець 490 480 26,2 61,6 11,2 1,0 - 417 0,80 

Етикет 400 392 23,4 62,9 12,9 0,8 - 356 0,91 

Виклик 371 345 31,7 58,0 10,0 0,3 - 272 0,80 

Задум 360 353 25,7 53,0 19,2 2,0 0,1 341 0,97 

Доказ 418 396 20,5 62,4 15,8 1,3 - 387 1,0 

 

Найбільший відсоток займав перший ранг продуктивності (від 58,6 до 

61,8 %), наступним був другий ранг продуктивності (від 22,4 до 28,9 %). 

Також у цих сортів був третій ранг продуктивності (від 2,5 до 4,1 %), а у 
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сортів Аверс та Приазовський 9 було відмічено четвертий ранг 

продуктивності 0,2 та 0,3 %, відповідно.  

 
Рис. 3.3 Показники ценотичної структури посівів різних сортів ячменю 

ярого, % (середнє за 2011–2015 рр.) 
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Сорти інтенсивного типу – Казковий, Водограй, Вакула, Токада за 

несприятливих умов вирощування значно поступалися за показниками 

ценотичної структури дослідних посівів сортам адаптивного типу. У цих 

сортів зростав нульовий ранг продуктивності рослин, частка яких сягала 

30 % і більше як у сприятливі, так і в посушливі роки. Рослини із першим 

рангом продуктивності займали найбільший відсоток – від 47,4 до 60,9 %, а з 

другим – лише від 5,2 до 10,5 %. 

 

3.2 Феногенетичний прояв кількісних ознак продуктивності при 

оцінці адаптивності сортів 

Відбір перспективних сортів при наявності стресової дії кліматичних 

факторів потребує застосування особливих методичних прийомів і засобів 

оцінювання для підвищення його об’єктивності. Феногенетичний прояв 

кількісних ознак продуктивності рослин, таких як довжина колоса, кількість 

зерен у колосі, маса головного колоса включає значну частку мінливості  

обумовлену підвищеною конкуренцією рослин при дефіциті запасів 

продуктивної вологи у ґрунті та строкатістю едафотопа (мікрорельєф, 

тріщини, щільність ґрунту тощо). 

При відборі сортів напівінтенсивного типу оцінювання сортового 

матеріалу проводилось у двох аспектах. У роки з посушливими умовами 

вирощування відбір здійснювали на основі прямих показників урожайності 

та показників ценотичної структури дослідних посівів (адаптивні якості) при 

урахуванні показників сигнальних або фонових ознак підвищеної, генетично 

обумовленої продуктивності рослин – це питома маса головного колосу та 

індекс ефективності органогенезу репродуктивних органів (ЕОРО).  

У роки зі сприятливими для росту й розвитку рослин умовами  

вирощування відбір також проводили за прямими показниками врожайності 

із застосуванням розрахункових показників, що достатньо об’єктивно  

характеризують агроекологічну пластичність сортів: вирівняність елементів 

продуктивності колосся на пагонах першого та другого порядку рослин; 
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питома маса умовного колосу рослин другого або третього рангу 

продуктивності, індекс ЕОРО. 

В таблиці 3.2 наведені показники елементів продуктивності рослин з 

одним продуктивним пагоном – наймасовішої фракції в ценотичній структурі 

посівів упродовж 2011–2015 років. 

Таблиця 3.2 

Показники елементів продуктивності рослин сортів ярого ячменю 

екологічного сортовипробуванні (2011–2015 рр.) 
Сорт ВР, 

см 

ДК, 

см 

КЗК, 

шт. 

МК,  

г 

МС, 

г 

МК / 

МС 

ПМК, 

мг/см 

МТЗ, 

г 

ЕОРО, 

% 

Сталкер  54,8 7,7 20,5 1,18 0,68 1,73 153 43,4 36,8 

Донецький 12  54,2 6,5 16,3 0,87 0,58 1,5 134 43,0 25,5 

Гетьман 52,5 7,9 19,6 1,12 0,78 1,44 142 45,8 28,5 

Казковий 48,5 8,5 19,0 1,22 0,72 1,69 143 48,8 30,1 

Чудовий 56,6 6,5 17,6 1,00 0,62 1,60 154 44,9 32,2 

Водограй 46,0 6,4 17,5 1,03 0,59 1,74 160 42,5 27,7 

Адапт 55,8 8,1 20,5 1,20 0,71 1,69 148 43,4 33,0 

Вакула 49,3 5,3 26,5 1,44 0,79 1,82 272 42,2 - 

Геліос 51,0 5,2 26,6 1,37 0,73 1,88 262 42,3 - 

Командор 49,2 8,3 20,7 1,06 0,75 1,41 128 38,7 24,6 

Галактик 48,4 7,2 16,0 0,97 0,62 1,56 134 43,8 31,1 

Південний 52,9 7,7 18,6 1,02 0,68 1,50 132 38,8 22,5 

Чарівний 46,5 7,6 19,3 0,98 0,66 1,48 129 39,7 31,2 

Еней 53,8 7,5 18,4 1,04 0,68 1,53 139 43,3 27,0 

Всесвіт 52,3 8,4 20,1 1,12 0,75 1,50 133 42,0 25,6 

Анабель 47,4 7,2 19,1 0,97 0,67 1,45 135 40,8 25,3 

Данута 53,7 5,9 16,7 0,91 0,53 1,71 155 44,0 31,8 

Токада 43,3 6,8 19,8 1,04 0,64 1,62 153 45,4 24,9 

Донецький 14 51,2 6,0 14,9 0,83 0,48 1,73 138 42,0 30,8 

Донецький 15 50,6 6,9 17,7 1,09 0,67 1,63 158 45,5 38,6 

Партнер 54,6 5,9 16,5 0,9 0,56 1,61 152 43,3 26,4 

Східний 52,0 6,7 17,7 1,07 0,62 1,72 159 48,6 37,3 

Степовик 52,8 6,3 15,9 0,90 0,49 1,83 143 44,4 38,4 

Аверс 58,1 6,9 18,8 1,00 0,63 1,59 145 41,0 34,5 

Щедрик 58,3 7,4 18,2 1,09 0,70 1,56 147 46,7 32,6 

Приазовський 9 44,1 5,5 15,6 0,83 0,46 1,80 152 39,9 40,7 

Зерноградський 

813 
42,0 6,5 17,3 0,90 0,55 1,64 138 36,5 30,4 

Приклад 47,3 7,3 18,9 0,85 0,70 1,21 116 36,8 17,8 

Здобуток 54,8 7,7 20,7 1,14 0,74 1,54 147 44,5 25,5 

Парнас 51,7 7,0 18,2 0,95 0,66 1,43 135 42,2 22,7 

Інклюзив 48,4 6,7 17,7 0,96 0,65 1,48 142 45,5 23,2 

Взірець 48,9 7,3 18,8 0,97 0,60 1,61 132 41,3 28,2 

Етикет 52,8 7,8 19,1 1,18 0,92 1,28 151 42,5 26,0 

Виклик 44,3 7,3 18,0 0,99 0,71 1,39 136 41,2 24,9 

Задум 49,7 6,9 18,8 0,97 0,65 1,49 139 41,3 28,1 

Доказ 48,3 7,8 17,4 0,96 0,82 1,17 123 43,4 23,2 
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Посухостійкі сорти (Донецький 12, Чудовий, Партнер, Данута, Аверс) 

взагалі мали дещо більшу висоту рослин порівняно з типовими сортами 

інтенсивного типу (Водограй, Чарівний, Токада, Зерноградський 813) (рис. 

3.4). 

 

Рис. 3.4 Висота рослин ячменю ярого з одним продуктивним пагоном 

(середнє за 2011–2015 рр.) 

 

За довжиною, масою колоса та кількістю зерен у ньому виділяються 

сорти селекції Селекційно-генетичного інституту та Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва (Казковий, Командор, Адапт, Здобуток) (рис. 3.5).  
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довжина колосу, см маса колосу, г кількість зерен, у колосі, шт.

 

Рис. 3.5 Елементи структури колоса рослин ячменю ярого з одним 

продуктивним пагоном (середнє за 2011–2015 рр.) 
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В якості сигнальної ознаки підвищеного генетично обумовленого рівня 

продуктивності сорту та його господарської цінності з достатньою мірою 

об’єктивності можна використовувати показники питомої маси колосу. В 

середньому по роках, це сорти з питомою масою колосу 150–160 мг/см 

(Сталкер, Водограй, Данута, Донецький 15, Східний) (рис. 3.6).  

Рис. 3.6 Питома маса колоса рослин ячменю ярого з одним 

продуктивним пагоном, мг/см (середнє за 2011–2015 рр.)  

 

За показниками маси 1000 зерен сорти ячменю ярого, що вивчалися, 

майже не розрізнялися. Взагалі прояв цієї ознаки при несприятливих і 

посушливих умовах вирощування мав незначну інформативність при 

визначенні господарської цінності сорту та його пристосованості до 

агрокліматичних умов Донецької області.  

При відборі сортів у роки з несприятливим режимом 

вологозабезпечення ґрунту доцільно використовувати розрахунковий індекс 

ЕОРО, причому в більшій мірі, як прогностичний показник спроможності 

сорту давати значний приріст урожайності при сприятливих умовах 

вирощування (інтенсивність сорту) і в меншій мірі, як показник 

пристосованості сорту до посушливих умов вирощування (адаптованість 

сорту).  
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Індекс ЕОРО в дослідах визначали упродовж 2011–2015 рр. для сортів 

дворядного ячменю за формулою: 

,                                                                                      (1) 

де: ЕОРО – індекс ефективності органогенезу репродуктивних органів;  

l – довжина колоса; 

a – кількість продуктивних стебел;  

b – питома маса колоса ( );                                                            (2) 

c – маса колоса;  

d – висота рослини; 

e – маса соломини. 

Діапазон варіювання показників індексу ЕОРО в досліді дозволяє 

виділити 5 градацій рівня спроможності сорту давати значний приріст 

урожайності за рахунок генетично обумовленого потенціалу продуктивності 

при сприятливому режимі вологозабезпечення (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Прогнозований рівень спроможності сортів ячменю ярого екологічного 

сортовипробування за приростом урожайності (середнє за 2011–2015 рр.) 

Рівень спроможності 

сорту давати приріст 

урожайності 

Градації показника 

Інд. ЕОРО 
Сорти 

Низький < 20,0 Приклад 

Помірний 20,0–25,5 Південний, Парнас, Доказ 

Середній 25,5–30,0 
Донецький 12, Гетьман, 

Водограй, Партнер 

Підвищений 30,0–35,0 
Чудовий, Галактик, 

Чарівний, Токада 

Високий > 35,0 
Сталкер, Східний, 

Степовик, Приазовський 9 
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Модулі градацій показника, залежно від погодних умов року 

вирощування, будуть змінюватись, але взагалі при визначенні показників 

ЕОРО як у сприятливі, так і в несприятливі роки одержано аналогічні 

результати. Зокрема, стовідсотково співпадають групи сортів, віднесені до 

двох найбільших градацій показників ЕОРО (підвищений і високий рівень 

спроможності).  

Достатньо інформативним засобом визначення господарської цінності 

сортів виступає порівняльний аналіз елементів продуктивності рослин для 

двох рангів продуктивності (першого – другого, першого – третього). Тому, 

приведемо приклад такого аналізу за результатами сортовивчення в умовах 

2011-2013 рр. 

За результатами біометричних даних зробимо аналіз, де показники 

кількісних ознак колосся для рослин ячменю ярого другого рангу 

продуктивності підрахували як суму показників головного та другорядного 

колоса і розглянули їх в якості характеристик одного умовного колосу (табл. 

3.4).  

Порівняльний аналіз для двох рангів продуктивності рослин дозволив 

оцінити сорти за агроекологічною пластичністю, яка в значній мірі 

обумовлюється тим, що при переході рослин на вищий рівень індивідуальної  

продуктивності слабо проявляється конкуренція між продуктивними 

пагонами в розподілі пластичних речовин і в результаті оптимальної 

синхронності їх розвитку формується більш вирівняне за довжиною,  

озерненістю і масою колосся.  

Серед сортів ячменю ярого, що вивчались у 2011-2013 рр., за кратністю 

зростання показників продуктивності рослин другого рангу, виділився сорт 

Донецький 14, який об’єктивно можна визначити в якості сорту з високим 

рівнем агроекологічної пластичності. 

Дослідженнями було виявлено характер кореляційних зв’язків окремих 

кількісних ознак та показників продуктивності рослин і структури врожаю з 

рівнем продуктивності сортів за посушливих умов вирощування.  
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Таблиця 3.4 

Елементи продуктивності рослин у сортів ячменю ярого екологічного 

сортовипробування, середнє за 2011-2013 рр. (для двох рангів 

продуктивності) 

Примітка: n* – кратність зростання значення кількісної ознаки при переході 

рослин на вищий рівень продуктивності. 

 

Показники кореляційних зв’язків та значення окремих елементів 

продуктивності за коефіцієнтом детермінації приросту врожайності свідчать, 

що за посушливих умов вирощування добір господарсько цінних сортів 

Назва 

сорту 

Ранг про- 

дуктив- 

ності 

рослин 

Показники розвитку кількісних ознак продуктивності 

ВР, 

см 

НП, 

шт. 

ДК, 

см 

КЗК, 

шт. 

МК, 

г 

МС, 

г 

Коеф. 

господар. 

ефект., % 

ПМК, 

мг/см 

Сталкер 

1 40,7 1,6 5,4 11,8 0,59 0,67 0,92 108 

2 38,6 2,9 8,3 14,0 0,74 1,13 0,68 89 

n
* 

-1,05 1,81 1,53 1,18 1,25 1,68 -1,35 -1,21 

Чудовий 

1 43,0 1,4 5,2 11,2 0,57 0,62 0,91 104 

2 44,7 2,0 9,8 19,7 0,90 1,01 0,92 93 

n
 

1,03 1,42 1,88 1,75 1,57 1,62 1,01 -1,12 

Селеніт 

1 40,3 3,3 6,4 9,4 0,46 0,96 0,51 71 

2 42,3 4,1 11,9 17,7 0,83 1,38 0,63 70 

n
 

1,04 1,24 1,85 1,88 1,8 1,43 1,23 -1,01 

Водограй 

1 39,4 2,8 7,0 10,6 0,57 0,97 0,67 84 

2 40,6 3,4 12,1 19,8 1,01 1,37 0,77 82 

n
 

1,03 1,21 1,72 1,87 1,77 1,41 1,14 -1,02 

Казковий 

1 36,1 2,5 6,0 9,8 0,49 0,86 0,61 83 

2 37,3 2,8 11,4 14,9 0,79 1,17 0,71 74 

n
 

1,03 1,12 1,90 1,52 1,61 1,36 1,16 -1,12 

Задонський   

8 

1 44,4 2,7 6,7 11,6 0,62 0,98 0,63 97 

2 45,3 2,8 12,4 19,9 1,03 1,45 0,71 85 

n
 

1,02 1,03 1,85 1,71 1,66 1,47 1,12 -1,14 

Донецький  

12 

1 42,9 1,7 5,1 10,5 0,48 0,67 0,73 94 

2 45,9 2,0 9,7 18,0 0,87 1,02 0,85 90 

n
 

1,05 1,17 1,90 1,71 1,81 1,52 1,16 -1,04 

Донецький  

14 

1 41,0 2,7 5,2 8,1 0,42 0,91 0,47 79 

2 44,9 2,7 10,2 16,7 0,88 1,27 0,71 84 

n
 

1,09 1,00 1,96 2,06 2,09 1,39 1,51 1,06 

Донецький  

15 

1 39,4 2,4 5,6 11,0 0,55 0,87 0,66 99 

2 39,0 2,4 10,4 18,5 0,92 1,16 0,79 87 

n
 

-1,01 1,00 1,85 1,68 1,67 1,33 1,19 -1,13 

Партнер 

1 43,9 2,0 5,4 10,0 0,50 0,67 0,79 93 

2 44,4 2,5 10,0 18,2 0,91 1,18 0,78 89 

 n
 

1,01 1,25 1,85 1,82 1,82 1,76 -1,01 -1,04 
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тільки за прямими показниками продуктивності колосу – довжиною, масою 

та кількістю зерен має невисокий рівень об’єктивності і потребує 

застосування допоміжних, інтерпретованих показників, що комплексно 

відображають урожайні, адаптивні та агроекологічні якості сортів, що 

добираються.   

У табл. 3.5 відображені особливості кореляційних зв’язків урожайності 

сортів ячменю ярого екологічного сортовипробування з ознаками та 

показниками продуктивності рослин і структури урожайності в 2011 

несприятливому за режимом забезпечення запасів продуктивної вологи у 

ґрунті та гостропосушливому 2012 роках. 

Таблиця 3.5 

Особливості кореляційних зв’язків урожайності сортів екологічного 

сортовипробування (т/га) з проявом кількісних ознак продуктивності 

рослин (2011–2012 рр.) 

Прямі кількісні 

ознаки та 

розрахункові 

показники 

продуктивності 

рослин 

Коефіцієнт 

детермінації dyx 

(r
2
) 

Коефіцієнт 

лінійної регресії, 

byx 

Кореляційний 

зв'язок 

2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 

Висота рослин 0,62 0,29 0,69 0,14 прямий прямий 

Довжина колосу 0,09 0,23 -1,49 -0,13 зворотний зворотний 

Кількість зерен у 

колосі 

0,07 0,21 -0,67 -0,12 зворотний зворотний 

Маса колосу 0,007 0,005 -2,9 0,02 відсутний відсутний 

Маса соломини + 

непродуктивні пагони 
0,11 0,13 -2,7 -0,9 зворотний зворотний 

Маса 1000 зерен 0,06 0,35 0,33 0,27 прямий прямий 

Продуктина 

кущистість 

0,78 0,70 0,05 0,21 прямий прямий 

Питома маса колоса 0,10 0,51 0,11 0,23 прямий прямий 

Індекс ЕОРО 0,25 0,69 0,35 0,55 прямий прямий 

Маса колосу / маса 

соломини 
0,15 0,15 9,2 0,10 прямий прямий 
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Особливості кореляційних зв’язків урожайності сортів з проявом 

кількісних ознак продуктивності показують, що у 70 % випадків і більше 

перевага за приростом урожайності в посушливих умовах вирощування 

забезпечується спроможністю сорту формувати більш щільний продуктивний 

стеблостій, яка тісно пов’язана з адаптивним потенціалом конкретного сорту 

по підтримці онтогенетичного гомеостазу рослин. Відбір сортів тільки за 

феногенетичним проявом прямих ознак продуктивності колоса – довжиною, 

масою, кількістю зерен не відповідає в повній мірі моделі сорту з високою 

екологічною пластичністю (зворотність та відсутність кореляційного зв’язку) 

і потребує врахування припустимого приросту урожайності сорту за більш 

сприятливих умов вирощування. 

З метою прогнозування урожайного потенціалу сорту, що відбирається, 

доцільно використовувати в якості сигнальних або фонових ознак 

розрахункові показники «питома маса колоса» та «індекс ЕОРО», які за 

нашими спостереженнями об’єктивно відображають генетично-обумовлений 

потенціал продуктивності сорту та спроможність його реалізувати за 

формування оптимального співвідношення елементів структури колоса. 

Досить високий коефіцієнт детермінації приросту урожайності в 

2011 р. одержано для ознаки «висота рослин», що також в умовах посухи 

більш за все відображає агроекологічну пристосованість сортів адаптивного 

типу пов’язану з такими біологічними особливостями, як ритмічність росту, 

інтенсивність входження у повну фазу розвитку, нетривалість міжфазних 

періодів (ефемероїдність розвитку за різкого наростання денних температур). 

Стабільно слабкий коефіцієнт детермінації визначено для ознак «маса 

колоса» / «маса соломини», що, на наш погляд, пов’язано зі значимістю 

аттракційної спроможності колосся по реутилізації поживних речовин із 

вегетативних органів за умов дефіциту запасів продуктивної вологи у ґрунті. 

Значення коефіцієнта детермінації для ознаки «маса 1000 зерен» дуже 

змінюється по роках – від середнього рівня до несуттєвого, у 2011 році. 
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3.3 Застосування графічного алгоритму підвищення рівня 

екологічної пластичності при доборі сортів пшениці озимої 

У процесі дослідження адаптивних властивостей рослин пшениці 

озимої різних селекційних центрів в умовах східної частини Північного 

Степу України був застосований запатентований графічний алгоритм аналізу, 

в аспекті підвищення рівня їх екологічної пластичності. Цей алгоритм 

передбачає побудову графіка: на вісі ординат попарно-протилежно 

наносяться базові ознаки продуктивності рослин, приріст яких безпосередньо 

впливає на прибавку урожайності: кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен 

(А, В); на вісі абсцис попарно-протилежно наносяться показники 

продуктивності, приріст яких опосередковано впливає на прибавку 

урожайності, обумовлюючи приріст значень двох базових показників – 

кількість продуктивних стебел та довжина колосу (С, D). Пункти С і D 

поєднуються векторними лініями з пунктами А та В, демонструючи таким 

чином характер взаємозв’язків приросту значень для показників, що 

розглядались. 

На графіку пункти А, В, С, D демонструють відсотковий приріст 

значень показників індивідуальної продуктивності рослин відносно 

стандарту (Донецька 48) для сортів пшениці озимої Епоха, Богиня, 

Олексіївка та Альянс (рис. 3.7). 

Аналіз отриманих даних свідчить, що залежно від агроекологічних 

особливостей сортів ефективність використання рослинами можливостей 

агроценозу під час вегетації по-різному впливало на приріст значень 

показників продуктивності рослин відповідно генетично обумовлених 

особливостей сорту, які були закладені при його створенні. Так, значно в 

меншій мірі спостерігався приріст маси 1000 зерен у сорту Епоха (2,23 % 

проти 7,26 % для сорту Богиня, 6,7 % – Олексіївка, 6,94 % – Альянс). Щодо 

показника кількості продуктивних зерен, то сорти Епоха (7,2 %) та Альянс 

(6,5 %) формували значно меншу прибавку за цим показником порівняно з 

сортом Богиня (13,7 %) та Олексіївка (16,8 %). За кількістю зерен у колосі та 
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довжиною колосу всі сорти мали приблизно рівні прибавки над стандартом, 

лише Альянс, у середньому на 4 % – більшу кількість зерен у колосі та на       

5 % –  меншу довжину колосу, порівняно з іншими сортами. 

 

 

Рис. 3.7 Значення відносних показників (%) індивідуальної 

продуктивності рослин пшениці озимої сортів Епоха, Богиня, Олексіївка та 

Альянс (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Наведений принцип побудови графіків надає можливість визначити 

перевагу того чи іншого сорту за пластичністю. Він виконується 

розрахунком співвідношення в межах кожного графіка площ двох умовних 

трикутників АВС та АВD. Сума значень приросту показників у відсотках між 

вершинами А і В застосовується в якості основи трикутників, а приріст 

значень ОС та ОD – їх висоти. При розрахунку площ умовних трикутників 

для сорту Епоха було встановлено, що різниця між площами склала 36,53 
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абстрактних одиниць: ∆ АВС – 27,10; а ∆ АВD – 63,63 абстрактних одиниць. 

Відповідно для сорту Богиня – ∆ АВС – 99,74; а ∆ АВD – 101,19 абстрактних 

одиниць, тобто вони приблизно однакові. Що стосується сорту пшениці 

озимої Олексіївка, то площі трикутників, так само як і в сорту Богиня, 

приблизно рівні: ∆ АВС – 115,08; а ∆ АВD – 110,97 абстрактних одиниць.  

Дещо гірша ситуація склалася у сорту Альянс, різниця між площами 

трикутників склала 38,79 абстрактних одиниць (∆ АВС – 56,03; а ∆ АВD – 

94,82 абстрактних одиниць). 

Аналіз конфігурації графіків, співвідношення площ трикутників АВС 

та АВD і значень їх висоти (ОС та ОD) дає змогу охарактеризувати сорти 

Богиня та Олексіївка, як більш пластичні порівняно з сортом Епоха та 

Альянс у посушливих умовах східної частини Північного Степу України. Це 

проявляється за рахунок рівномірності впливу факторів зовнішнього 

середовища на показники продуктивності пшениці озимої сортів Богиня та 

Олексіївка. 

Найбільш консервативний характер у реакції усіх сортів на фактори 

зовнішнього середовища має показник кількості зерен у колосі. Тож, 

представлений спосіб аналізу дозволяє прогнозувати і підбирати додаткові 

технологічні заходи та компоненти сумішей реагентів, що підвищували б 

його приріст. 

Використання вище зазначених методів добору сортів зернових 

культур до конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування дозволяє 

стабілізувати рівень виробництва зерна за рахунок використання сортів, які 

на генетичному рівні відрізняються високою адаптивністю. 

 

Висновки до третього розділу 

У ході проведення експериментальних досліджень встановлено, що в 

агрокліматичних умовах східної частини Північного Степу України 

використання сортів ячменю ярого напівінтенсивного типу дозволяє 

вирішувати проблему стабілізації урожайності цієї культури. 
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Визначення ценотичної структури дослідних посівів за рангом 

продуктивності рослин об’єктивно характеризує сорти за агроекологічною 

пристосованістю та адаптивним потенціалом. 

Виявлено, що за наявності дефіциту опадів, тобто прояву стресової дії 

фактору «запаси продуктивної вологи в ґрунті» об’єктивність відбору 

посухостійких сортів тільки за прямими ознаками продуктивності колоса – 

довжиною, масою та кількістю зерен мінімізована. 

Застосування специфічних сигнальних або фонових ознак підвищеного, 

генетично обумовленого рівня продуктивності при оцінюванні сортів  

забезпечує зростання ефективності та прогнозованості роботи по відбору 

серед них потенційно високопродуктивних, особливо у роки з 

несприятливими умовами вирощування. 

Визначення розрахункових показників «питома маса» колоса, 

«вирівняність колосся» у рослин другого – третього рангу продуктивності, 

індексу «ЕОРО» надає достатньо дієві критерії відбору екологічно 

пластичних, толерантних до впливу ґрунтових і повітряних посух сортів 

ячменю напівінтенсивного типу з оптимальним рівнем урожайності стосовно 

агрокліматичних особливостей східної частини Північного Степу України.  

Експерименальними дослідженнями також встановлено, що основне 

значення має екологічна стабільність ознаки урожайності. За параметрами 

відносної стабільності виділено кращі сорти – Східний, Сталкер і Етикет. 

Особливості кореляційних зв’язків урожайності сортів із проявом 

кількісних ознак продуктивності свідчать, що у 70 % випадків і більше 

приріст урожайності за посушливих умов вирощування забезпечується 

спроможністю сорту формувати більш щільний продуктивний стеблостій, що 

тісно пов’язано з адаптивним потенціалом конкретного сорту по підтримці 

онтогенетичного гомеостазу рослин. Відбір сортів тільки за феногенетичним 

проявом прямих ознак продуктивності колоса – довжиною, масою, кількістю 

зерен не відповідає в повній мірі моделі сорту з високою екологічною 

пластичністю (зворотність та відсутність кореляційного зв’язку) і потребує 
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врахування можливого приросту врожайності сорту за більш сприятливих 

умов вирощування. 

Використання запатентованого графічного алгоритму аналізу рівня 

екологічної пластичності сортів зернових культур сприяє визначенню 

найбільш адаптованих рослин за рахунок рівномірності впливу факторів 

зовнішнього середовища на показники продуктивності рослин зернових 

культур. Так, застосування даного алгоритму дозволило виділити сорти 

пшениці озимої Богиня та Олексіївка, як найбільш пластичні. 

Використання вище зазначених методів добору сортів зернових 

культур до конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування дозволяє 

стабілізувати рівень виробництва зерна за рахунок використання сортів, які 

на генетичному рівні відрізняються високою адаптивністю. 

Основні наукові результати розділу 3 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [14, 72, 75, 80, 97, 130, 

173, 217, 256, 259, 345, 351]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

4.1 Формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно 

від строків сівби 

Строки сівби при вирощуванні пшениці озимої мають не менш важливе 

значення, ніж обробіток ґрунту, внесення добрив чи захист рослин. З цим 

агротехнічним заходом тісно пов’язані інтенсивність росту рослин восени, 

накопичення запасних речовин у листках та вузлах кущіння, набуття 

рослинами стійкості до несприятливих умов перезимівлі. Саме від строків 

сівби значною мірою залежать ступінь пошкодження рослин шкідниками та 

ураження хворобами. 

Для отримання високих і сталих урожаїв зерна необхідні сприятливі 

погодні умови впродовж усього періоду вегетації рослин, однак останні 

залежать від природних факторів, які неможливо корегувати. Проте, 

змінюючи строки сівби в допустимих межах, можна впливати на 

забезпеченість рослин теплом і сонячною радіацією, тобто побічно 

оптимізувати «некеровані» фактори життєдіяльності зернових культур. 

Сівба в оптимальні строки повинна забезпечити проходження 

рослинами пшениці озимої в осінній період тих етапів органогенезу, від яких 

у подальшому залежатиме рівень життєдіяльності агробіоценозу і його 

продуктивність. 

За даними багатьох досліджень, одним із найважливіших заходів у 

вирощуванні пшениці озимої є сівба в оптимальні строки. Хоча це вже 

загальновизнаний факт, однак і нині порушення строків сівби є чи не 

найбільш поширеною причиною значних щорічних недоборів урожаю зерна. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що зміщення строків 
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сівби від оптимальних як у бік ранніх, так і пізніх призводить до різкого 

зниження врожайності. 

Загальні зміни клімату, точніше скорочення весняного періоду і 

подовження осіннього (за багаторічними спостереженнями метеопункту 

Донецької ДСДС), змушують переглянути технології вирощування 

сільськогосподарських культур, зокрема зосередити увагу на строках сівби, 

які значною мірою впливають на ріст, розвиток рослин пшениці озимої, 

перезимівлю, урожай і якість зерна.  Як відомо, строки сівби неоднакові для 

різних ґрунтово-кліматичних зон і повинні уточнюватися з урахуванням 

особливостей року, попередників, запасів вологи у ґрунті тощо. 

Правильне визначення строків сівби у кожному конкретному випадку – 

одна з найбільш важливих умов збільшення врожаїв і зниження собівартості 

вирощування зерна. Саме ці обставини спонукали переглянути, насамперед, 

строки сівби озимих зернових культур, розвиток і урожайність яких значною 

мірою залежить від осінньо-зимового періоду вегетації. 

 У досліді вивчали вплив чотирьох строків сівби (10 та 25 вересня; 10 

та 25 жовтня) на продуктивність сортів пшениці озимої різних селекційних 

центрів України: Краплина, Дар Луганщини, Княгиня Ольга та Мирлена. 

За результатами проведених досліджень було встановлено, що 

тривалість міжфазного періоду сівба – сходи була різною залежно від 

погодних умов, що складалися по роках досліджень, окремо взятого строку 

сівби та від особливостей сорту пшениці озимої (табл. 4.1, дод. В). 

Так, аналіз температурного режиму за цей період показав, що найвищі 

середньодобові температури повітря відмічалися за першого строку сівби і 

набували найменших значень за останнього строку та, в середньому за роки 

проведення досліджень, вони становили 16,3 та 8,3 ℃, відповідно. 

Дослідженнями також встановлено, що сорти пшениці озимої по 

різному реагували на фактори зовнішнього середовища. Значний вплив на 

проростання насіння пшениці озимої і появу сходів мала середньодобова 

температура повітря, особливо за останнього строку сівби. 
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Таблиця 4.1 

Тривалість періоду сівба – сходи різних сортів пшениці озимої залежно 

від строків сівби, діб (середнє за 2011–2014 рр.) 

Сорт  Показник 
Строки сівби 

10.09 25.09 10.10 25.10 

Дар  

Луганщини 

Тривалість періоду сівба – сходи 7 7 7 8 

Середньодобова температура 

повітря, ºС 
16,3 13,9 9,8 8,3 

Краплина 

Тривалість періоду сівба – сходи 6 6 7 7 

Середньодобова температура 

повітря, ºС 
16,3 13,9 9,8 8,3 

Княгиня 

Ольга 

Тривалість періоду сівба – сходи 7 7 7 7 

Середньодобова температура 

повітря, ºС 
16,3 13,9 9,8 8,3 

Мирлена 

Тривалість періоду сівба – сходи 7 7 7 8 

Середньодобова температура 

повітря, ºС 
16,3 13,9 9,8 8,3 

 

Аналізуючи тривалість міжфазних періодів у роки проведення 

досліджень слід відмітити, що найкоротший період «сівба-сходи» був за 

першого строку, а саме 10 вересня і становив від 6 діб у сорту Краплина до 7 

діб – у всіх інших сортів. За другого строку тривалість міжфазного періоду 

сівба-сходи, в середньому за роки досліджень, була подібною до першого 

строку. За третього строку рослини пшениці озимої сорту Краплина мали 

однакову тривалість з іншими сортами (7 діб). 

За сівби пшениці озимої 25 жовтня, сорти Краплина та Княгиня Ольга 

мали тривалість міжфазного періоду на одну добу меншу (7 діб) ніж сорти 

Милена та Дар Луганщини (8 діб). 

Скорочення міжфазного періоду сівба-сходи дозволяє рослинам 

пшениці озимої сформувати більш потужну вегетативну та кореневу системи, 

ніж при тривалому, що пояснюється зменшенням витрат поживних речовин 

насіння на процес дихання, який інтенсивно проходить при проростанні. 

Крім того, сходи пшениці озимої, що з’являються пізно, потрапляють, як 
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правило, в температурні умови, які не відповідають їх біологічним вимогам і 

не зважаючи на достатню забезпеченість у осінній період вологою, рослини 

не встигають до припинення осінньої вегетації сформувати потужну 

вегетативну та кореневу системи, і, як наслідок, накопичити достатню 

кількість пластичних речовин. Тому вони, як правило, менш стійкі до дії 

несприятливих умов зимового періоду. 

Поступове зниження температури повітря, а відповідно й ґрунту, 

призводить до сповільнення ростових процесів у рослин, а стійкий перехід 

середньодобових температур через +5 ℃ у сторону зниження визначає час 

припинення осінньої вегетації озимих зернових культур, що є досить 

важливим показником для визначення тривалості осінньої вегетації рослин, 

особливо коли йдеться про строки сівби (табл. 4.2, дод. В). 

Таблиця 4.2 

Тривалість періоду сходи-припинення осінньої вегетації різних сортів 

пшениці озимої залежно від строків сівби, діб (середнє за 2011–2014 рр.) 

Сорт  Показник 
Строки сівби 

10.09 25.09 10.10 25.10 

Дар 

Луганщини 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації 
67,0 52,5 36,8 21,3 

Відхилення від норми 12,0 12,5 11,8 11,3 

Краплина 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації 
68,0 52,8 37,3 22,0 

Відхилення від норми 13,0 12,8 12,3 12,0 

Княгиня 

Ольга 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації 
67,3 52,0 37,0 21,5 

Відхилення від норми 12,3 12,0 12,0 11,5 

Мирлена 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації 
66,8 51,8 36,5 21,3 

Відхилення від норми 11,8 11,8 11,5 11,3 

Середньобагаторічна норма 55 40 25 10 

 

Середньобагаторічною датою припинення осінньої вегетації пшениці 

озимої в умовах Донецької області є 11 листопада. За роки досліджень 

тривалість осінньої вегетації рослин пшениці озимої суттєво різнилася і 
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залежала від дати її припинення в окремо взятий рік. 

Так, за першого строку сівби, найтривалішим осінній період вегетації 

був у сорту Краплина. При порівнянні з середньобагаторічною нормою цей 

показник був більшим на 13 діб. 

У більш пізні строки сівби тривалість осіннього періоду вегетації 

поступово зменшувалась незалежно від сорту. Проте, в роки проведення 

досліджень за кількістю діб цей період перевищував середньобагаторічний 

показник незалежно від строку сівби та від сорту пшениці озимої. 

Щодо стану озимини на час припинення осінньої вегетації, в 

середньому за роки досліджень, за першого строку сівби у рослин відмічався 

перехід до III етапу органогенезу – фази кущіння (табл. 4.3).  

             Таблиця 4.3 

 Розвиток рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації 

залежно від сорту (середнє за 2011–2014 рр.) 

Сорт 

Висота 

рослин, 

см 

Глибина 

залягання 

вузла 

кущіння, см 

Кількість на рослині, шт.  Вміст 

цукрів у 

рослинах, 

% 
стебел 

вузлових 

коренів 

І строк сівби (10 вересня) 
Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

15,5 

14,0 

16,0 

14,9 

2,9 

2,6 

4,3 

2,7 

2,5 

2,7 

1,5 

1,9 

1,9 

2,3 

1,6 

1,8 

36,07 

26,70 

31,04 

28,50 
ІІ строк сівби (25 вересня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

12,5 

11,2 

13,5 

14,2 

4,7 

3,7 

4,4 

3,0 

1,6 

2,0 

1,4 

1,7 

0,9 

1,0 

- 

1,0 

27,96 

29,19 

34,50 

29,24 
ІІІ строк сівби (10 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

12,1 

12,0 

15,5 

17,2 

3,8 

5,2 

3,4 

3,8 

1,2 

1,1 

- 

- 

0,5 

- 

- 

- 

31,18 

29,40 

26,38 

27,02 
ІV строк сівби (25 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

9,5 

9,7 

10,2 

8,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25,22 

40,77 

37,23 

29,83 
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Середня глибина залягання вузла кущіння становила 3–4 см. Найбільші 

значення кількості стебел та вторинних коренів на рослині серед сортів, що 

вивчалися, встановлені у рослин сорту Краплина. 

За четвертого строку сівби у рослин відмічався перехід від І до ІІ етапу 

органогенезу – фази сходів. 

Після припинення осінньої вегетації відбирали зразки рослин для 

визначення вмісту цукрів у вузлах кущіння рослин. З таблиці видно, що 

незалежно від сорту та строку сівби рослини пшениці озимої накопичували 

достатню кількість поживних речовин для доброї перезимівлі. 

На прикладі пшениці озимої сорту Краплина проаналізуємо ступінь 

накопичення цукрів у вузлах кущіння залежно від строку сівби (рис. 4.1). 

Рис. 4.1 Вміст цукрів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої сорту 

Краплина залежно від строку сівби (середнє за 2011–2014 рр.) 

 

З рисунку видно, що на час припинення осінньої вегетації кількість 

накопичених цукрів зменшувалась пропорційно строку сівби.  

Найвищий відсоток поживних речовин був у рослин за останнього 

строку сівби, а найменший – за першого. 

У фазі кущіння  з кожного варіанту відбирали рослинні проби з площі 

1 м
2
 для аналізу стану рослин пшениці озимої на даному етапі. 
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Дані табл. 4.4 свідчать, що серед рослин першого строку сівби  

найкращі біометричні показники мала пшениця сорту Краплина. Коефіцієнт 

кущіння їх склав 3,5; а кількість вторинних коренів на одній рослині – 

2,6 штук. Дещо поступалися їм рослини сорту Дар Луганщини (коефіцієнт 

кущіння становив 3,0; кількість вторинних коренів – 2,1 шт.). Найгірший 

розвиток відмічений у рослин сорту Княгиня Ольга. 

Таблиця 4.4  

Біометричні показники рослин пшениці озимої наприкінці фази кущіння 

(середнє за 2011–2014 рр.) 

Сорт 
Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість вторинних 

коренів на 1 рослині, 

шт. 

І строк сівби (10 вересня) 
Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

64,0 

44,0 

50,2 

51,5 

3,0 

3,5 

2,3 

2,8 

2,1 

2,6 

1,8 

1,9 

ІІ строк сівби (25 вересня) 
Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

45,7 

41,2 

46,0 

47,9 

3,4 

2,8 

3,1 

3,2 

2,9 

2,2 

2,5 

2,6 

ІІІ строк сівби (10 жовтня) 
Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

47,1 

36,6 

37,8 

37,8 

2,1 

2,8 

2,4 

3,2 

1,5 

1,9 

1,3 

2,6 

ІV строк сівби (25 жовтня) 
Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

34,2 

29,2 

33,2 

33,9 

1,2 

3,4 

2,7 

3,1 

0,8 

2,3 

2,0 

2,2 

 

Серед посівів другого строку сівби – вирізнялися рослини сорту Дар 

Луганщини та Мирлена, коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів 

яких становив – 3,4 та 3,2; 2,9 та 2,6, відповідно. Рослини сорту Краплина 
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мали найгірший ступінь розвитку. За третього строку сівби найбільше 

вирізнялися рослини сорту Мирлена (коефіцієнт кущіння склав 3,2; а 

кількість вторинних коренів – 2,6 шт.). 

Найкращий стан розвитку за четвертого строку сівби мали рослини 

сорту Краплина, які за сівби 20 жовтня сформували в середньому 3,4 пагони 

та 2,3 шт. вторинних кореня. 

Якщо проаналізувати ступінь розвитку рослин на час припинення 

осінньої вегетації за сортами, то можна відмітити, що різні сорти по-різному 

реагують на строк сівби. Так, перший строк сівби більше підходить для 

рослин сорту Краплина, другий – сорту Дар Луганщини, третій – сорту 

Мирлена, а четвертий строк – більше підходить сорту Краплина. Сорт 

пшениці озимої Княгиня Ольга виявився найбільш пластичним до строків 

сівби, що, очевидно, пов’язано з наявністю в його геномі гена жита. 

Порівнюючи строки сівби між собою можна зробити висновок, що в 

умовах 2011–2014 вегетаційних періодів в цілому найбільш розвинутими 

були рослини другого строку сівби – 25 вересня. Це пов’язано з погодними 

умовами, які найчастіше спостерігаються у східній частині Північного Степу, 

а саме – з наявністю продуктивної вологи в ґрунті, через що, рослини 

першого строку сівби витрачають більше енергії на проростання, тим самим 

поступаючись в цьому рослинам другого строку сівби. 

Рослини пшениці озимої сорту Краплина за сівби у перший строк 

(10 вересня) мали найвищі значення коефіцієнтів як загального, так і 

продуктивного кущіння. Загальну кількість стебел, подібно Краплині, 

сформував сорт Дар Луганщини, хоча продуктивних стебел у цього сорту 

було найменше з представлених у досліді. Найбільш вирівняним за 

співвідношенням загальних стебел до продуктивних виявився сорт Мирлена 

(табл. 4.5). 

Серед рослин другого строку сівби найкращі показники коефіцієнта 

продуктивного кущіння мав сорт Мирлена (2,06), хоча найбільшу кількість 

загальних стебел сформували рослини сорту Краплина.  
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Таблиця 4.5  

Формування стеблостою рослин різних сортів пшениці озимої залежно 

від строків сівби (середнє за 2011–2014 рр.)  

Сорт 

Висота 

рослин,  

см 

Кількість стебел, 

шт./м
2
 

Коефіцієнт кущіння 

загальна продуктивна загальний продуктивний 

І строк сівби (10 вересня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

96,4 

71,8 

81,9 

87,1 

674,0 

706,0 

638,5 

635,1 

484,5 

564,0 

494,5 

501,8 

2,82 

2,82 

2,77 

2,55 

2,03 

2,25 

2,15 

2,09 

ІІ строк сівби (25 вересня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

80,0 

65,5 

81,5 

89,3 

481,5 

609,0 

509,5 

634,5 

357,5 

371,0 

398,5 

419,5 

2,19 

2,65 

2,13 

2,52 

1,58 

1,92 

1,67 

2,06 

ІІІ строк сівби (10 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

85,0 

66,9 

84,4 

88,2 

520,5 

624,5 

538,5 

657,5 

430,0 

473,5 

454,5 

473,5 

2,12 

2,28 

2,17 

2,41 

1,76 

1,73 

1,83 

1,74 

ІV строк сівби (25 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

79,4 

58,9 

74,2 

75,2 

526,5 

513,0 

462,5 

632,5 

389,0 

394,5 

370,5 

355,5 

2,10 

1,89 

1,71 

2,05 

1,55 

1,45 

1,33 

1,93 

 

За співвідношенням коефіцієнтів загального та продуктивного кущіння, 

знову ж таки, вирізнився сорт Мирлена. 

Хоча рослини сортів Краплина і Мирлена за третього строку сівби  

(10 жовтня) характеризувалися найвищими значеннями коефіцієнтів 

загального кущіння (2,28 та 2,41 відповідно), проте сорт Княгиня Ольга 

сформував більшу кількість продуктивних стебел. Саме у пшениці сорту 

Княгиня Ольга за співвідношенням коефіцієнтів було отримано найменше 

відхилення. 
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Серед сортів четвертого строку сівби (25 жовтня) найбільше значення 

коефіцієнта продуктивного кущіння було у сорту Мирлена, дещо поступалися 

їм рослини сорту Дар Луганщини. 

Аналізуючи ступінь розвитку рослин за біометричними показниками 

залежно від строку сівби та сортових особливостей, можна зробити висновок, 

що незалежно від сорту найкращі його значення мали рослини першого 

строку сівби (10 вересня). 

При порівнянні співвідношень коефіцієнтів загального кущіння до 

продуктивного то тут ситуація дещо інша. Найменша різниця між 

коефіцієнтами відмічається у рослин останніх строків сівби, які формують 

більший відсоток продуктивних пагонів. Це важливо розуміти з агротехнічної 

точки зору, адже такі рослини більш ефективно використовують поживні 

речовини для формування зерна, а не вегетативної частини, як рослини 

перших строків сівби. 

Недостатньо вивченим, з точки зору фотосинтетичної діяльності 

посівів, залишається питання впливу строків сівби різних сортів пшениці 

озимої на баланс накопичення хлорофілу в листках рослин та витрачання 

його впродовж періоду вегетації культури (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Вміст хлорофілу (мг/г) в листках рослин пшениці озимої сорту Княгиня 

Ольга залежно від строків сівби (середнє за 2011–2014 рр.)  

Строк сівби 

Періоди, фази розвитку 

припинення 

осінньої вегетації 

відновлення 

весняної вегетації 

вихід в 

трубку 
колосіння 

10.09 8,5 7,9 7,7 7,3 

25.09 9,0 8,3 8,2 7,6 

10.10 8,9 8,2 8,6 7,2 

25.10 8,3 8,0 7,4 7,1 

 

Як свідчать дані вміст хлорофілу в листках рослин пшениці озимої був 

найбільшим у період припинення осінньої вегетації і становив від 8,3 до 
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9,0 мг/г абсолюно сухої речовини. 

За зимовий період спостерігалося суттєве зменшення хлорофілу, яке, 

залежно від строків сівби, становило 3,4–7,7 %, що, очевидно, пояснюється, 

деяким розбавленням хлорофілу, оскільки інтенсивність наростання 

вегетативної маси дещо випереджала темпи утворення зелених пігментів. 

Разом з тим, вміст хлорофілів у листках рослин пшениці озимої в 

наступний період (від фази колосіння і до повної стиглості зерна) стрімко 

зменшувався, через природне старіння рослинного організму та відмирання 

листкового апарату. Необхідність проведення наукових досліджень у цьому 

напрямі пояснюється усвідомленням, того що загальна маса зеленого 

пігменту і його концентрація в листках, разом із розмірами асиміляційної 

поверхні, повинна розглядатися як матеріальна основа фотосинтезуючого 

потенціалу рослини для формування елементів структури колоса і 

наповнення їх пластичними речовинами. 

Щодо елементів структури колоса та зернової продуктивності, то серед 

сортів першого строку сівби (10 вересня) найвищими вони були у рослин 

сорту Княгиня Ольга (довжина колосу – 9,4 см, кількість зерен у колосі – 

29,5 шт., маса 1000 зерен – 33,10 г, натура зерна – 738,0 г/л). За кількістю 

зерен у колосі близькі значення мав сорт Мирлена з показником 29,0 шт. 

Довжина колосу рослин сорту Дар Луганщини поступалася рослинам сорту 

Княгиня Ольга, проте маса 1000 зерен була вищою на 1,71 г (табл. 4.7). 

За другого строку сівби (25 вересня) кращий розвиток був у рослин 

сорту Краплина, оскільки вони мали найвищі значення елементів структури 

врожайності. Лише за масою 1000 зерен вони поступилися усім іншим 

сортам. Найбільшим показник маси 1000 зерен був у сорту Княгиня Ольга 

(35,23 г). 

Найбільшою довжина колосу за третього строку сівби (10 жовтня) була 

у рослин сорту Княгиня Ольга (9,2 см), а найбільша кількість зерен у колосі 

була у сорту Дар Луганщини (29,5 шт.). 

Найдовшим колос був у сорту Мирлена за сівби 25 жовтня. 
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Таблиця 4.7  

 Показники структури врожайності пшениці озимої залежно від строків 

сівби (середнє за 2011–2014 рр.) 

Сорт 
Довжина 

колосу, см 

Кількість зерен 

у колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура зерна,  

г/л 
І строк сівби (10 вересня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

9,1 

8,8 

9,4 

9,0 

26,0 

27,3 

29,5 

29,0 

34,81 

31,33 

33,10 

30,50 

714,7 

720,8 

738,0 

699,0 

ІІ строк сівби (25 вересня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

9,0 

9,2 

9,1 

9,0 

34,6 

34,2 

32,2 

30,3 

34,62 

30,43 

35,23 

31,37 

687,4 

720,4 

687,7 

706,5 

ІІІ строк сівби (10 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

8,5 

8,9 

9,2 

9,1 

29,5 

28,1 

28,5 

26,7 

35,13 

35,25 

35,80 

38,62 

723,3 

732,7 

714,6 

728,1 

ІV строк сівби (25 жовтня) 

Дар Луганщини 

Краплина 

Княгиня Ольга 

Мирлена 

7,2 

8,0 

8,9 

9,0 

29,0 

27,7 

29,3 

29,0 

39,99 

39,75 

40,90 

32,85 

733,1 

741,6 

743,3 

745,3 

НІР05 для: сорту 0,5–0,7 1,2–1,3 0,8–1,0 4,5–4,9 

            строку сівби 0,3–0,4 1,9–2,1 1,3–1,7 5,8–6,1 

            взаємодії 0,8–1,0 2,5–2,7 2,1–2,5 8,1–8,3 

 

За цим показником сорт був також найбільш пластичним, сформувавши 

однакову довжину колосу за всіх строків сівби. Маса 1000 зерен у рослин 

четвертого строку сівби (25 жовтня) найбільшою була у сорту Княгиня Ольга, 

хоча сорти Краплина та Дар Луганщини забезпечили формування не набагато 

нижчих результатів за цим показником. 

На підставі аналізу даних таблиці можна зробити висновок, що чим 

пізніше висівали пшеницю озиму, тим меншою була кількість зерен у колосі, 

в той же час маса 1000 зерен збільшувалась. 

Строки сівби неоднаково впливали на рівень врожайності зерна 

пшениці озимої. Так, за ранньої сівби (10 вересня) найвища врожайність була 
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у сортів Краплина та Княгиня Ольга, тим часом як рослини сорту Дар 

Луганщини сформували врожай зерна менший на 0,44 т/га (рис. 4.2). 

 

НІР05, для факторів: сорт – 0,01–0,05; строк сівби – 0,04–0,10; взаємодія – 0,10–012 

Рис. 4.2 Урожайність зерна сортів пшениці озимої залежно від строків 

сівби (середнє за 2011–2014 рр.) 

 

За другого строку сівби найвищий рівень урожайності зерна забезпечив 

сорт Княгиня Ольга (4,52 т/га). Дещо поступалися йому сорти Дар 

Луганщини та Мирлена (4,28 т/га та 3,99 т/га, відповідно), а найнижчим цей 

показник був у сорту Краплина (3,86 т/га). Натомість, сорт Мирлена за 

третього строку сівби мав найвищу врожайність (4,88 т/га) у досліді. Сорт 

Краплина сформував урожайність зерна на рівні 4,66 т/га, сорт Княгиня 

Ольга – 4,64 т/га, а Дар Луганщини – лише 4,46 т/га.  

Найпродуктивнішим за останнього строку сівби (25 жовтня) виявився 

сорт Дар Луганщини  – 4,51 т/га. Дещо поступився йому сорт Княгиня Ольга 

– 4,44 т/га, а найменш врожайними були сорти Краплина та Мирлена. 

Весняні погодні умови вегетаційних періодів 2011–2014 рр. сприяли 
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рівномірному розвитку рослин незалежно від строку сівби. Тому, коливання 

показників врожайності по сортах і строках сівби були незначні. Більша  

зернова продуктивність сортів останніх строків сівби пояснюються тим, що 

їхня фаза розвитку унеможливила активну витрату поживних речовин під час 

зимових відлиг. 

Таким чином, на основі порівняння стану розвитку рослин у посівах 

пшениці озимої, можна зробити висновок, що, незалежно від сорту, 

найкращими значеннями біометричних показників вирізнялись рослини 

першого строку сівби. Виявлено, що зі зміщенням строків сівби в бік пізніх 

відмічається зменшення озерненості колосу, в той час як маса 1000 зерен 

зростала. 

 

4.2 Ефективність дії біологічних препаратів та фону живлення на 

зернову продуктивність пшениці озимої за вирощування після різних 

попередників 

Економічна криза останніх років змусила товаровиробників 

відмовитись від класичних сівозмін, що, в свою чергу, призвело до пошуку 

альтернативних попередників під основну зернову культуру – пшеницю 

озиму. Соняшник став однією з найрентабельніших культур, тому значну 

частину площ пшениці озимої почали розміщувати саме після нього. Перед 

науковцями постало питання необхідності розробки елементів технології 

вирощування пшениці озимої після попередника соняшник. 

Сівбу пшениці озимої сорту Краплина в досліді проводили в 

оптимальний для регіону строк – 20–25 вересня. Попередники в досліді – 

чорний пар та соняшник. Мінеральні добрива вносили згідно схеми досліду. 

Насіння обробляли за добу до сівби, обприскування посівів проводили у фазі 

кущіння та виходу рослин у трубку. 

На першому фоні живлення незалежно від варіанту досліду розвиток 

рослин суттєво не відрізнявся, хоча найкращий стан мали рослини на 

варіантах де використовувалося мікродобриво Сизам (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина на час припинення 

осінньої вегетації по попереднику пар (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Глибина 

залягання 

вузла кущіння, 

см 

Коеф. 

кущін-

ня 

Кількість 

втор. 

коренів, 

шт./росл. 

Вміст  

цукрів, 

 % 

Фон 1 – N30Р30 

Контроль 12,4 4,2 1,0 0,5 28,18 

Айдар – насіння 12,0 4,3 1,1 1,0 23,98 

Rost-концентрат 15.7.7. - 

насіння 
12,1 3,9 1,0 0,7 30,60 

Сизам – насіння 12,4 4,0 1,2 1,0 31,98 

Сизам – насіння + кущіння + 

колосіння 
12,3 4,7 1,2 0,9 31,90 

Сизам – насіння, Сизам + 

Айдар – кущіння та колосіння 
12,4 5,0 1,1 0,9 30,99 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння 

та колосіння  

12,4 4,3 1,1 0,8 31,12 

Фон 2 – N60Р60 

Контроль 12,2 4,4 1,1 0,6 28,31 

Айдар – насіння 12,6 4,7 1,1 0,8 19,58 

Rost-концентрат 15.7.7. - 

насіння 
11,8 5,0 1,2 1,0 21,03 

Сизам – насіння 12,7 4,1 1,5 1,1 27,75 

Сизам – насіння + кущіння + 

колосіння 
12,5 4,3 1,3 1,0 27,86 

Сизам – насіння, Сизам + 

Айдар – кущіння та колосіння 
12,4 4,7 1,3 1,0 27,87 

Сизам – насіння, Cизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння 

та колосіння 

12,8 4,2 1,4 0,9 27,84 

 

Глибина залягання вузла кущіння найменшою була при використанні 

регулятора росту Rost-концентрат 15.7.7. для обробки насіння. Відносно 

контрольного варіанту глибина зменшилась на 0,3 см. При сумісному 

застосуванні препаратів Сизам та Айдар відмічали найглибше розташування 
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вузла кущіння, який, порівняно з контролем, знаходився на 0,8 см глибше. 

Коефіцієнт кущіння (від 0,1 до 0,2) та кількість вторинних коренів (від 0,2 до 

0,5 шт.) перевищили контроль незалежно від варіанту досліду. 

Зменшення вмісту цукрів у рослинах (-4,2 % до контролю) відмічено 

лише у варіанті використання препарату Айдар. Найбільше цукрів 

накопичили рослини за використання мікродобрива Сизам для обробки 

насіння (на 3,8 % більше за контроль).  

На другому фоні живлення (N60Р60) найбільше заглиблення вузла 

кущіння було відмічено у варіанті застосування препарату Rost-концентрат 

15.7.7. для обробки насіння (більше за контроль на 0,6 см). Найменша ж 

глибина залягання вузла кущіння була при використанні мікродобрива Сизам 

– на 0,3 см менше за контроль. 

За підвищенного мінерального живлення (N60Р60) процеси формування 

вегетативної та кореневої систем відбувалися інтенсивніше ніж при внесенні 

N30Р30. Так, коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів рослин, які 

вирощувались на фоні N60Р60, переважали відповідні показники на варіанті з 

внесенням N30Р30 (коефіцієнт кущіння – до 0,3 та до 0,1 шт. – кількість 

вторинних коренів). 

Відсоток накопичених цукрів у вузлах кущіння рослин на варіантах з 

використанням регуляторів росту поступався контролю. 

При порівнянні фонів живлення було відмічено, що при збільшенні 

дози добрив розвиток рослин поліпшувався за рахунок зростання кількості 

пагонів та вторинних коренів.  

При вирощуванні пшениці озимої після попередника соняшник було 

відмічено, що на першому фоні живлення (N30Р30) найвищими рослини були 

при використанні препарату Сизам. Середня висота рослин склала від 7,9 до 

8,3 см, глибина залягання вузла кущіння – 2,8 см, а найглибшою вона була 

при використанні мікродобрива Сизам (3,4 см) (табл. 4.9). 

Найбільші коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів 

забезпечило використання мікродобрива Сизам. Дія цього препарату 
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направлена саме на розвиток кореневої системи. Чим більше розгалужена 

коренева система, тим рослина отримує більше поживних речовин, і, як 

наслідок, інтенсивніше розвивається. 

Таблиця 4.9 

Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина на час припинення 

осінньої вегетації після попередника соняшник (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Глибина заля-

гання вузла 

кущіння, см 

Коефі-

цієнт 

кущіння 

Кількість 

вторинних 

коренів, 

шт./росл. 

Вміст 

цукрів,   

% 

Фон 1 – N30Р30 
Контроль 7,4 3,0 1,2 0,7 26,82 

Айдар – насіння 7,8 2,6 1,1 0,6 23,59 

Rost-концентрат 15.7.7. – 

насіння 
7,9 2,7 1,1 0,8 22,95 

Сизам – насіння 8,0 2,5 1,3 1,1 25,32 

Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
8,3 2,4 1,0 1,0 25,54 

Сизам – насіння, Сизам + 

Айдар – кущіння та 

колосіння 

8,3 3,3 1,1 1,2 25,34 

Сизам – насіння, Сизам + 

Rost-концентрат 15.7.7. – 

кущіння та колосіння  

7,9 3,4 0,9 1,0 24,98 

Фон 2 – N60Р60 

Контроль 7,6 3,1 1,0 0,8 23,48 

Айдар – насіння 8,1 3,8 1,2 0,9 21,01 

Rost-концентрат 15.7.7. – 

насіння 
9,1 4,4 1,0 1,1 19,57 

Сизам – насіння 7,9 3,1 1,2 1,2 23,66 

Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
8,1 4,0 1,2 1,1 23,54 

Сизам – насіння, Сизам + 

Айдар – кущіння та 

колосіння 

8,4 3,9 1,1 1,1 23,12 

Сизам – насіння, Cизам + 

Rost-концентрат 15.7.7. – 

кущіння та колосіння  

7,9 3,7 1,0 1,1 23,54 

 

На другому фоні живлення найвищими рослини були при обробці 

насіння препаратом Rost-концентрат 15.7.7. На цьому варіанті вузол кущіння 

був сформований на глибині 4,4 см.  
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Коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів найбільшими були 

при використанні мікродобрива Сизам для обробки насіння. 

При порівнянні попередників між собою було встановлено, що 

розвиток вторинної кореневої системи у рослин, які вирощувались після 

соняшнику, був дещо вищим ніж у рослин по пару. 

Із збільшенням дози мінеральних добрив удвічі розвиток рослин 

пшениці озимої кардинально змінювався залежно від варіанта та 

попередника. Так, найбільші коефіцієнти кущіння були отримані у варіантах з 

використанням препарату Сизам для обробки насіння на попереднику чорний 

пар. Кількість вторинних коренів рослин була вищою після соняшнику. 

Досить показовим є вплив попередника на вміст цукрів у вузлах 

кущіння рослин пшениці озимої, який можна проаналізувати у варіантах за 

різних фонів мінерального живлення (рис. 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Вплив попередника та фону живлення на вміст цукрів у рослин 

пшениці озимої сорту Краплина (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Так, при порівнянні вмісту цукрів за попередниками було встановлено, 

що по чорному пару, незалежно від фону живлення, вміст вуглеводів був 

вищим за попередника соняшник. Разом з тим, вплив фонів живлення по 

попередниках був різним. Так, у рослин по чорному пару найбільша кількість 
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цукрів була за другого фону живлення (N60Р60), а після попередника 

соняшник – навпаки, за внесення N30P30. 

Наприкінці фази кущіння пшениці озимої по попереднику чорний пар 

найбільші коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів відмічали на 

першому фоні живлення у варіанті за сумісного використання препаратів 

Сизам та Rost-концентрат 15.7.7. (4,9 та 5,1 шт., відповідно), що вище за 

контроль на 1,4 та 1,7 шт., відповідно (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 

Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина наприкінці фази кущіння 

по попереднику чорний пар (середнє за 2014–2016 рр.) 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість 

вторинних 

коренів, шт. 

Фон 1 – N30Р30 

Контроль 54,2 3,5 3,4 

Айдар – насіння 53,1 3,5 3,8 

Rost-концентрат 15.7.7. – насіння 55,8 3,3 4,1 

Сизам – насіння 52,7 2,8 4,0 

Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 52,6 2,8 4,1 

Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
58,7 3,2 4,3 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
58,0 4,9 5,1 

Фон 2 – N60Р60 

Контроль 57,5 3,4 3,9 

Айдар – насіння 57,8 3,0 2,7 

Rost-концентрат 15.7.7. – насіння 59,9 4,0 4,1 

Сизам – насіння 56,6 3,7 4,1 

Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 60,0 3,3 4,4 

Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
61,8 4,6 4,3 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
58,7 4,6 5,0 

 

За лінійним приростом найбільше вирізнялися рослини на фоні 

внесення N60Р60. При цьому, найвищий габітус мали рослини в посівах за 
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сумісного використання мікродобрива Сизам та препарату Айдар – 61,8 см, 

що на 4,3 см вище за контроль та на 3,1 см – за відповідний варіант на фоні 

мінеральних добрив N30Р30. 

Найвищі коефіцієнти кущіння були у рослин при поєднанні 

застосування мікродобрива Сизам з регуляторами росту Айдар та Rost-

концентрат 15.7.7. Відповідні показники перевищили контрольний варіант 

на 1,2.  

Збільшення кількості вторинних коренів порівняно з контролем 

відмічалось у всіх варіантах окрім одного – обробки насіння препаратом 

Айдар. Зниження кількості вторинних коренів порівняно з контролем склало 

1,2 шт. А найкращим цей показник (на 1,1 шт. вище за контроль) був за 

сумісного використання препаратів Сизам та Rost-концентрат 15.7.7.  

Після попередника соняшник були отриманні наступні дані (табл. 4.11). 

Так, на першому фоні живлення (N30Р30) збільшення коефіцієнта 

кущіння порівняно з контролем було лише за використання Rost-концентрату 

15.7.7. для обробки насіння (на 0,9 вище за контроль). У цьому варіанті було 

також отримано найбільший приріст кількості вторинних коренів (на 0,8 шт. 

більше за контроль). Використання препаратів на другому фоні мінерального 

живлення (N60Р60) не призвело до суттєвого збільшення висоти рослин 

порівняно з контролем. Так, найвищі рослини були за обробки насіння 

мікродобривом Сизам, це перевищило контроль лише на 1 см. 

Що стосується пагонів кущіння та коренів, то інтенсивність їх 

утворення зростала лише за комплексного використання мікродобрива Сизам. 

Так, коефіцієнт кущіння збільшився на 0,5, а кількість вторинних коренів – на 

0,2 шт. 

Порівнюючи стан посівів пшениці озимої після різних попередників 

встановлено, що біометричні показники рослин по чорному пару були значно 

вищі, ніж у рослин після соняшнику. Так, середня висота рослин по чорному 

пару складала 5,5 см, після соняшнику – 4,0 см, коефіцієнт кущіння – 3,5 і 

2,5, а кількість вторинних коренів відповідно 4,0 шт. і 2,5 шт./рослину. 
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Таблиця 4.11 

Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина наприкінці фази кущіння 

по попереднику соняшник (середнє за 2014–2016 рр.) 

Варіант 
Висота 

рослин, см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість вторинних 

коренів, шт./росл. 

Фон 1 – N30Р30 

Контроль 43,0 2,5 2,0 

Айдар – насіння 43,2 2,2 1,8 

Rost-концентрат 15.7.7. – насіння 45,5 3,4 2,8 

Сизам – насіння 40,5 2,2 1,9 

Сизам–насіння+кущіння+колосіння 39,1 1,8 2,2 

Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
40,3 2,0 2,0 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

39,8 2,1 1,9 

Фон 2 – N60Р60 

Контроль 50,9 3,3 2,5 

Айдар – насіння 51,8 2,7 1,9 

Rost-концентрат 15.7.7. – насіння 49,2 3,1 2,7 

Сизам – насіння 51,9 2,6 2,4 

Сизам–насіння+кущіння+колосіння 50,3 3,8 2,7 

Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
49,2 1,7 1,3 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

50,6 3,0 2,4 

 

Аналіз рослинних зразків пшениці озимої перед збиранням врожаю дає 

можливість стверджувати, що найвищий габітус мали рослини по 

попереднику чорний пар на фоні внесення N30Р30 за сумісного використання 

препаратів Сизам та Айдар. Так, висота рослин на ділянках цього варіанту 

досліду перевищувала відповідні показники контрольного варіату на 7,8 см 

(табл. 4.12). 

Найменший приріст висоти рослин порівняно з контролем (2,5 см) 

відмічали за комплексного використання препарату Сизам. 
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Таблиця 4.12 

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Краплина у фазі 

колосіння по попереднику чорний пар (середнє за 2014–2016 рр.) 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість стебел, шт./м
2
 

загальна продуктивна 

Фон 1 – N30Р30 

1 Контроль 73,1 464,5 426,0 

2 Айдар – насіння 76,2 476,0 436,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. - насіння 77,4 505,0 470,5 

4 Сизам – насіння 76,5 499,0 468,5 

5 Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 75,6 527,5 483,5 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
80,9 434,0 423,0 

7 
Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
77,4 491,5 471,5 

Фон 2 – N60Р60 

1 Контроль 74,6 457,0 430,5 

2 Айдар – насіння 76,1 476,5 414,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. - насіння 76,5 571,5 480,0 

4 Сизам – насіння 75,0 525,0 465,0 

5 Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 80,9 632,0 551,0 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
77,4 548,0 481,0 

7 
Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
75,1 557,0 482,5 

 

За другого фону живлення (N60Р60) найвищу висоту, навпаки, мали 

рослини у варіанті комплексного застосування мікродобрива Сизам (приріст 

до контролю склав 6,3 см), а найнижчими – за використання Сизаму для 

обробки насіння (приріст до контролю склав 0,4 см). 

Кількість загальних та продуктивних стебел, як на першому (N30Р30), 

так і на другому (N60Р60) фонах живлення була найбільшою за комплексного 

використання препарату Сизам. Так, на першому фоні живлення кількість 

загальних і продуктивних стебел перевищувала контроль на 63,0 і 57,5 шт./м
2
, 

а на другому фоні – на 175,0 і 120,5 шт./м
2
 відповідно. 
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На фоні внесення N30Р30 найвищий коефіцієнт як загального, так і 

продуктивного кущіння був за сумісного використання препаратів Сизам та 

Rost-концентрат 15.7.7. Порівняно з контролем ці показники збільшились на 

0,54 та 0,45, відповідно (рис. 4.4). 

Рис. 4.4 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння пшениці 

озимої сорту Краплина по попереднику чорний пар (середнє 2014–2016 рр.) 

 

При збільшенні дози мінеральних добрив вдвічі (N60Р60) найбільший 

приріст цих показників порівняно з контролем фіксували за сумісного 

використання препаратів Сизам та Айдар. Так, коефіцієнт загального кущіння 

зріс на 0,80, а продуктивного – на 0,68. 

Таким чином, суміш препаратів Сизам та Айдар, сприяла більш 

Коефіцієнт загального кущіння 

Коефіцієнт продуктивного кущіння 
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ефективному використанню додаткових елементів мінерального живлення, 

що в свою чергу, відобразилось на збільшенні вищезазначених коефіцієнтів.  

Аналіз біометричних показників рослин після попередника соняшник 

дає можливість стверджувати, що на фоні внесення N30Р30 висота рослин 

перевищувала контроль у всіх варіантах. Найвищий габітус у рослин був при 

обробці насіння рідкою гуміновою сумішшю Айдар (на 8,1 см більше за 

контроль), а найменший приріст висоти відмічали за комплексного 

використання мікродобрива Сизам (+0,2 см до контролю) (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Краплина у фазі 

колосіння після попередника соняшник (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість стебел, шт./м
2
 

загальна продуктивна 

Фон 1- N30Р30 

1 Контроль 50,6 318,0 293,0 

2 Айдар – насіння 58,7 322,0 289,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. – насіння 55,4 356,0 302,0 

4 Сизам – насіння 53,3 361,0 330,0 

5 Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 50,8 363,0 333,0 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – кущіння 

та колосіння 
55,0 364,0 301,0 

7 
Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
54,5 360,0 308,0 

Фон 2- N60Р60 

1 Контроль 57,4 325,0 303,0 

2 Айдар – насіння 55,8 362,0 330,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. –  насіння 58,2 358,0 302,0 

4 Сизам – насіння 59,6 361,0 311,0 

5 Сизам – насіння + кущіння+ колосіння 68,1 360,0 320,0 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – кущіння 

та колосіння 
58,3 355,0 317,0 

7 
Сизам – насіння, Сизам + Rost-концентрат 

15.7.7. – кущіння та колосіння  
58,0 358,0 343,0 

 

На другому фоні живлення (N60Р60) при комплексному застосуванні 
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препарату Сизам габітус у рослин був найвищим – приріст висоти порівняно 

з контролем склав 10,7 см. За використання ж препарату Айдар рослини 

пшениці озимої були на 1,6 см нижчими за контрольний варіант. 

При сумісному ж використанні преаратів Айдар та Сизам висота 

рослин склала 58,3 см, що на 0,9 см вище за контроль. За поєднання дії 

препаратів Rost-концентрат 15.7.7. та Сизам висота рослин зросла до 58,0 см, 

а обробка насіння препаратом Rost-концентрат 15.7.7. дозволила отримати 

рослини вищі ніж у варіанті з комплексного застосування Сизаму та Rost-

концентрату 15.7.7. на 0,2 см, які за цим показником перевищували контроль 

на 0,8 см. 

Найбільшу кількість продуктивних стебел на фоні внесення N30Р30 

сформували рослини при застосуванні препарату Сизам. Порівняно з 

контролем цей показник збільшився на 40 шт./м
2
. На фоні N60Р60 найбільше 

впливала на щільність продуктивного стеблостою сумісна дія препаратів 

Сизам та Rost-концентрат 15.7.7. (приріст до контролю склав 40 шт./м
2
). 

Збільшення коефіцієнтів кущіння рослин пшениці озимої відносно 

контролю за внесення N30Р30 відмічали у рослин на всіх варіантах (рис. 4.5). 

Проте, за комплексного використання мікродобрива Сизам були 

отримані найбільші показники, які превищили контрольний варіант на 1,12 та 

1,00, відповідно. 

На другому фоні живлення (N60Р60) істотне збільшення коефіцієнтів як 

загального, так і продуктивного кущіння було при сумісному використанні 

препаратів Сизам та Rost-концентрат 15.7.7. і забезпечило приріст до 

контролю 1,09 та 1,11, відповідно. 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що рослини по 

попереднику чорний пар краще розвивалися та формували щільніший 

продуктивний стеблостій ніж рослини після соняшника. 

Використання препаратів рістрегулюючої дії суттєво впливало на 

показники структури урожайності пшениці озимої по попереднику чорний 

пар (табл. 4.14). 
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Рис. 4.5 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння пшениці 

озимої сорту Краплина після попередника соняшник (середнє 2014–2016 рр.) 

 

На першому фоні живлення найкращі показники структури 

врожайності були на варіанті з сумісним використанням препаратів Сизам та 

Rost-концентрат 15.7.7., лише маса 1000 зерен була вищою при сумісному 

застосуванні препаратів Сизам та Айдар, що перевищило контрольний 

варіант на 2,5 г. Так, довжина колосу була вищою за контроль на 1,2 см, а 

кількість зерен у колосі та натура зерна збільшились на 1,8 шт. та 3,6 г/л 

відповідно. 

На фоні N60Р60 приріст довжини колосу до контролю склав 1,3 см, а 

кількості зерен у колосі – 1,1 штуки.  

Коефіцієнт продуктивного кущіння 

Коефіцієнт загального кущіння 
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Таблиця 4.14 

Показники структури урожайності пшениці озимої сорту Краплина по 

попереднику чорний пар (середнє за 2014–2016 рр.) 

Варіант 

Довжина 

колосу, см 

Кількість 

зерен  у 

колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна,  

г/л 

Фон 1 – N30Р30 

1 Контроль 7,9 27,2 36,85 717,0 

2 Айдар – насіння 8,3 28,1 38,28 729,2 

3 Rost-концентрат 15.7.7.– насіння 8,5 28,4 37,72 720,8 

4 Сизам – насіння 8,5 28,5 37,60 732,7 

5 
Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
8,6 28,7 37,19 721,7 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
8,9 28,9 39,35 730,0 

7 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

9,1 29,0 37,88 720,6 

НІР0,5 0,1–0,2 0,2–0,6 1,1–1,2  3,3–5,1 

Фон 2 – N60Р60  

1 Контроль 8,2 28,2 36,57 731,0 

2 Айдар – насіння 8,4 28,3 39,35 741,1 

3 Rost-концентрат 15.7.7.– насіння 8,6 28,5 37,06 734,4 

4 Сизам – насіння 8,8 28,7 37,84 743,1 

5 
Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
9,1 29,2 35,80 735,9 

6 
Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
9,3 29,1 37,44 738,0 

7 

Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

9,5 29,3 37,56 737,8 

НІР0,5 0,11–0,15 0,5–0,9 2,7–3,1 4,1–8,2 

 

Найбільша маса 1000 зерен була отримана при обробці насіння 

препаратом Айдар – 39,35 г, що на 2,87 г вище за контроль, а найкраща 

натура зерна – при обробці насіння мікродобривом Сизам (+12,1 г/л відносно 

контрольного варіанта). 
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Найбільша натура зерна пшениці озимої була при використанні 

мікродобрива Сизам для обробки насіння. Відносно контрольного варіанту 

цей показник збільшився на 12,1 г/л. 

Порівняння фонів живлення між собою дозволяє зробити висновок, що 

показники структури урожайності пропорційно зростають при підвищенні 

доз мінеральних добрив. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 4.6) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна пшениці озимої під впливом елемента технології по 

попереднику чорний пар і трьох незалежних змінних (довжина колосу, 

кількість зерен з колосу та маса 1000 зерен) і, залежно від застосування 

мінеральних добрив та стимуляторів росту мають вигляд двох згенерованих 

програмою рівнянь: 

 

Рис. 4.6 Взаємозв’язок врожайності зерна пшениці озимої сорту 

Краплина та елементів технології вирощування по попереднику пар 
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1. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від елемента технології 

по попереднику чорний пар (фон 1 – N30Р30) = -8,202857+0,401293*КЗК + 

3,0439 + 0,005920*МТЗ + (-0,5543) +0,48978*ДК;                                           (3) 

2. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від елемента технології 

по попереднику чорний пар (фон 2 – N60Р60) = -20,3119+0,7874*КЗК + 123679 

+ 0,0957* МТЗ + (-1,4966)+0,5976*ДК,                                                            (4) 

де КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ – маса 1000 зерен, г; ДК – 

довжина колосу, см. 

 = .     (5) 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,954. 

=                     (6)         

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,886. 

  Згідно статистики модель рівняння (3) має 95,4% вірогідність 

множинної регресії між показником врожайності зерна і трьома незалежними 

змінними (КЗК, МТЗ та ДК), а рівняння (4) – 88,6 %. 

Отже, аналіз математичної моделі взаємозв’язку елементів структури 

врожайності пшениці озимої, незалежно від фону живлення, по попереднику 

чорний пар, показав, що врожайність зерна найбільше корелює з 

показниками кількості зерен у колосі та довжиною колосу (КЗК та ДК).  

Зв'язок між даним фактором і результативною змінною сильний, це 

означає, що він невипадковий. Таким чином, з'являється можливість 

ефективно використовувати багатофакторну модель залежності урожайності 

пшениці озимої від показників-чинників: довжина колосу та кількість зерен у 

колосі. 

Після попередника соняшник на першому фоні живлення (N30Р30) 

найбільша довжина колосу (7,1 см) та натура зерна (720,0 г/л) були отримані 

при сумісному використанні препаратів Сизам та Rost-концентрат. Їх 

значення перевищили показники контрольного варіанту на 0,7 см та 22 г/л, 

відповідно (табл. 4.15). 
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Таблиця 4.15 

Показники структури врожайності зерна пшениці озимої сорту 

Краплина після соняшнику (середнє за 2014–2016 рр.) 

Варіант Довжина 

колосу, см 

Кількість 

зерен   у 

колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура  

зерна,  г/л 

Фон 1– N30Р30 

1 Контроль 6,4 25,4 44,88 698,0 

2 Айдар – насіння 6,6 25,6 45,42 702,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. - насіння 6,5 25,6 44,88 684,0 

4 Сизам – насіння 6,7 25,8 42,64 657,0 

5 Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
7,1 25,7 42,88 705,9 

6 Сизам – насіння, Сизам + Айдар – 

кущіння та колосіння 
7,0 25,9 45,15 713,0 

7 Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

7,1 25,8 44,80 720,0 

НІР0,5 0,07–0,09 1,1–1,3 0,9–1,2 2,2–2,9 

Фон 2 – N60Р60  

1 Контроль 6,7 25,9 44,22 704,0 

2 Айдар – насіння 6,8 26,1 42,26 712,0 

3 Rost-концентрат 15.7.7. - насіння 7,1 26,0 44,70 715,0 

4 Сизам – насіння 7,1 26,4 43,73 721,1 

5 Сизам – насіння + кущіння+ 

колосіння 
7,2 26,5 43,16 709,0 

6 Сизам – насіння, Сизам + Айдар 

– кущіння та колосіння 
7,3 26,3 43,18 714,0 

7 Сизам – насіння, Сизам + Rost-

концентрат 15.7.7. – кущіння та 

колосіння  

7,3 26,0 42,16 721,0 

НІР0,5 0,05–0,10 0,8–1,0 1,2–1,6 2,6–3,1 

 

Найбільший приріст кількості зерен у колосі (0,5 шт. до контрольного 

варіанту) відмічено у рослин за сумісного застосування препаратів Сизам та 

Айдар. При обробці насіння препаратом Айдар отримали достовірний 

приріст маси 1000 зерен (0,54 г, порівняно з контролем), що є найкращим 

показником серед інших варіантів на першому фоні живлення (N30Р30). 
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На другому ж фоні живлення (N60Р60) найбільша довжина колосу була в 

рослин пшениці озимої у варіантах сумісного використання мікродобрива 

Сизам та препаратів Айдар та Rost-концентрат 15.7.7. (+0,6 см відносно 

контролю). За масою 1000 зерен майже всі варіанти поступилися контролю 

окрім того, де використовували Rost-концентрат 15.7.7. для обробки насіння 

(приріст склав 0,48 г до контролю). Найбільша кількість зерен у колосі була 

за комплексного застосування препарату Сизам, відносно контролю цей 

показник підвищився на 0,6 штук. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 4.7) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна пшениці озимої під впливом елемента технології після 

попередника соняшник і трьох незалежних змінних (довжина колосу, 

кількість зерен з колосу та маса 1000 зерен) і, залежно від застосування 

мінеральних добрив та стимуляторів росту мають вигляд двох згенерованих 

програмою рівнянь: 

Рис. 4.7 Взаємозв’язок врожайності зерна пшениці озимої сорту 

Краплина та елементів технології за вирощування після соняшника 
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1. Урожайність зерна пшениці озимої  залежно від елемента технології 

після попередника соняшник (фон 1 – N30Р30)  =  -10,0105 + 0,3678*КЗК + 

7,4696 + 0,0712*МТЗ + 1,3685 + 0,2314*ДК;                                               (7) 

2. Урожайність зерна пшениці озимої  залежно від елемента технології 

після попередника соняшник (фон 2 – N60Р60) = 0,4518 + 0,344*КЗК + 7,4914 

+ 0,0791*МТЗ + 1,9362 + 0,1362*ДК,                                                            (8) 

де КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ – маса 1000 зерен, г; ДК – 

довжина колосу, см. 

 = 

.                                                                                                              (9) 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,952. 

=                 (10) 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,923. 

Згідно статистики модель рівняння (7) має 95,2 % вірогідність 

множинної регресії між показником врожайності зерна і трьома незалежними 

змінними (КЗК, МТЗ та ДК), а рівняння (8) – 92,3 %. 

Таким чином, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку 

елементів структури врожайності пшениці озимої після попередника 

соняшник, незалежно від фону живлення, слід відмітити, що у показника 

врожайності зерна відмічена найбільша кореляція з показником коефіцієнта 

кількості зерен у колосі та довжини колосу. Зв'язок між даними факторами і 

результативною змінною сильний, це означає що він не випадковий. 

Урожайність зерна пшениці озимої значно залежала від попередника. 

Так, при вирощуванні пшениці озимої по пару рівень врожайності зерна у 

середньому був на 1 т/га вище ніж після попередника соняшник. На фоні 

живлення (N30Р30) по чорному пару найбільша врожайність зерна відзначена 

за комплексного застосування препарату Сизам та при його сумісному 

використанні з препаратом Rost-концентрат 15.7.7. Прибавка до контролю у 
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цих варіантах становила 0,93 та 0,89 т/га, відповідно (рис. 4.8). 

 
НІР05, для факторів: попередник – 0,10–0,14; фон живлення – 0,06–0,09; варіант обробок – 0,10–

0,13; взаємодія – 0,15–0,18 

Рис. 4.8 Урожайність зерна пшениці озимої сорту Краплина залежно від 

попередника та елементів технології (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Після попередника соняшник кращі показники зернової продуктивності 

були отримані при використанні препарату Сизам для обробки насіння та за 

його комплексного використання, прибавка порівняно з контролем склала 

0,29 та 0,33 т/га, відповідно. 

На фоні живлення (N60Р60) у варіантах досліду по чорному пару 

найбільша врожайність була отримана при комплексному застосуванні 
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препарату Сизам (на 1,32 т/га більше за контроль). Після попередника 

соняшник максимальна врожайність сформована за сумісного застосування 

препарату Сизам та Rost-концентрат 15.7.7. (+0,29 т/га до контрольного 

варіанту). 

Використання різних фонів живлення суттєво вплинуло на рівень 

врожайності зерна. Так, при збільшенні вдвічі дози мінеральних добрив 

урожайність культури значно зросла незалежно від попередника. 

 

4.3 Вплив нових поживних комплексів на ріст і розвиток рослин 

пшениці озимої 

Інтенсивне використання мінеральних добрив та засобів захисту 

рослин хімічного походження призводить не тільки до різкого підвищення 

собівартості виробництва сільськогосподарської продукції, а й ставить під 

загрозу стабільність оптимального функціонування ґрунтової біоти та 

чисельність і різноманіття ґрунтової мікрофлори. В майбутньому така 

тенденція може перетворити родючі чорноземи на безплідний субстрат. 

Запобігти цьому можна шляхом пошуку та широкого впровадження у 

виробництво біологічних систем живлення та захисту рослин, а вивчення 

ефективності новітніх поживних комплексів та активне залучення їх у 

виробничий процес має великий науковий та практичний інтерес. 

Поживні комплекси створенні з урахування найнеобхідніших елементів 

живлення рослин пшениці озимої, які додатково живлять рослини в основні 

критичні періоди вегетації та фази розвитку, а саме – проростання насіння, 

фази кущіння та колосіння. За різних фонів живлення та поживних 

комплексів, які використовувалися в досліді, глибина залягання вузла 

кущіння рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації суттєво 

варіювала. Так, на мінеральному фоні живлення найбільше заглиблення вузла 

кущіння (4,8 см) було відмічене на варіанті застосування хімічного захисту 

(на контролі вузол кущіння знаходився на 0,9 см ближче до поверхні, 

відносно варіанту з хімічним захистом) (табл. 4.16).  
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Таблиця 4.16 

 Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина на час припинення 

осінньої вегетації (середнє за 2015–2018 рр.) 

 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Глибина 

залягання 

вузла кущіння, 

см 

Коефі-

цієнт 

кущіння 

Кількість 

вторинних 

коренів, 

шт. 

Вміст цукрів  

у рослинах, 

% 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 17,1 3,9 1,1 0,5 30,01 

Хімічний захист посівів  15,6 4,8 1,4 0,9 40,54 

Біологічний захист посівів 15,5 3,6 1,3 0,3 32,58 

Комплекс 1
*
 12,7 3,9 1,3 0,5 35,72 

Комплекс 2
**

 12,2 3,4 1,2 0,7 33,47 

Комплекс 3
***

 14,8 3,8 1,5 1,2 40,62 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 14,7 4,4 1,3 0 34,08 

Хімічний захист посівів  15,0 4,9 1,8 0,8 42,49 

Біологічний захист посівів 12,0 3,4 1,2 0,9 24,17 

Комплекс 1
*
 12,3 3,5 1,9 1,0 30,23 

Комплекс 2
**

 12,3 3,3 2,0 1,0 32,78 

Комплекс 3
***

 13,7 3,3 2,1 1,4 33,42 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 15,1 4,9 1,0 0,1 32,93 

Хімічний захист посівів  16,8 5,1 1,2 0,8 42,59 

Біологічний захист посівів 13,1 4,4 1,0 0,6 33,26 

Комплекс 1
*
 13,0 4,6 1,2 0,9 24,38 

Комплекс 2
**

 13,0 4,2 1,1 0,8 25,01 

Комплекс 3
***

 13,8 4,6 1,4 1,1 26,47 

НІР05 для:  варіанту 

досліду 

0,5–0,6 0,1–0,4 0,01–0,03 0,02–0,04 1,3–1,6 

                   фону живлення 0,1–0,3 0,3–0,5 0,01–0,02 0,06–0,08 0,9–1,1 

                   взаємодії 0,8–0,9 0,6–0,7 0,04–0,05 0,11–0,12 1,9–2,1 

Примітка: 
*
Обробка насіння препаратом Rost-Forte (0,5 л/га) у суміші з комплексом 

амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Rost-концентрат 15.7.7. (1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га)+ 

мікробіологічний комплекс (400 г/га).
 

**
Обробка насіння препаратом Айдар (1 л/т), обприскування рослин у фазах кущіння та 

колосіння сумішшю препарат Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га).
 

***
Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з мікробіологічним комплексом, 

обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам (250 г/га) та 

мікробіологічний комплекс (400 г/га). 
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Найменшу глибину залягання вузла кущіння відмічали при 

використанні другого поживного комплексу: на 1,4 см вище ніж за хімічного 

захисту посівів та на 0,5 см – порівняно з контрольним варіантом. 

Подібна закономірність заглиблення вузла кущіння порівняно з іншими 

варіантами на контролі та за хімічного захисту посівів простежувалася й на 

інших фонах живлення. Однак наймілкіше залягання вузла кущіння відносно 

всіх варіантів відмічено при використанні комплексів 2 та 3 на органо-

мінеральному фоні живлення (3,3 см). 

Коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів суттєво 

відрізнялися між варіантами відносно фонів живлення, однак найвищими 

вони були при використанні поживного комплексу 3 незалежно від фону 

живлення. Так, на мінеральному фоні ці показники перевищили контроль на 

0,4 та 0,7 шт.; на органо-мінеральному фоні – на 0,8 та 1,4 шт.; на 

органічному фоні живлення – на 0,4 та 1,0 шт., відповідно. 

Порівнюючи розвиток рослин пшениці озимої залежно від фону 

живлення було встановлено, що на час припинення осінньої вегетації 

найкращі біометричні показники мали рослини, де використовувався органо-

мінеральний фон живлення. Очевидно, це пов’язано з тим, що органо-

мінеральний фон живлення створює більш сприятливі умови для роботи 

препаратів, які входять до складу поживних комплексів. 

Що стосується вмісту цукрів у вузлах кущіння рослин, то незалежно від 

фону живлення та обробок кількість вуглеводів була достатньою для доброї 

переземівлі рослин, але найбільшою вона була при використанні хімічного 

захисту посівів пшениці озимої. 

Наприкінці фази кущіння проводили відбір рослинних проб для 

подальших лабораторних аналізів біометричних показників. Виявлено, що на 

мінеральному фоні живлення найбільший приріст значень показників рослин 

відносно контролю був при використанні поживного комплексу 3 (табл. 4.17). 

Так, коефіцієнт кущіння перевищив контрольний варіант на 0,3, а кількість 

вторинних коренів – на 1,1 шт. На органо-мінеральному фоні живлення 
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найбільш істотне підвищення коефіцієнта кущіння порівняно з контролем 

було отримано при використанні комплексів 1 та 3. 

Таблиця 4.17 

Стан рослин пшениці озимої сорту Краплина наприкінці фази кущіння 

(середнє за 2015–2018 рр.) 

Варіант 
Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Кількість вторинних 

коренів, шт./росл. 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 41,4 3,9 2,3 

Хімічний захист посівів  45,2 3,2 2,6 

Біологічний захист посівів 41,3 3,6 2,4 

Комплекс 1
*
 38,7 3,3 2,0 

Комплекс 2
**

 40,8 2,8 2,0 

Комплекс 3
***

 43,6 4,2 3,4 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 40,8 3,3 1,9 

Хімічний захист посівів  39,8 3,2 1,7 

Біологічний захист посівів 37,5 3,2 2,0 

Комплекс 1
*
 39,0 3,6 2,1 

Комплекс 2
**

 40,6 3,4 2,4 

Комплекс 3
***

 41,3 3,8 2,9 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 43,8 3,0 1,5 

Хімічний захист посівів  38,9 2,8 1,6 

Біологічний захист посівів 35,2 2,0 1,0 

Комплекс 1
*
 37,0 2,4 1,3 

Комплекс 2
**

 41,5 2,8 1,7 

Комплекс 3
***

 38,2 2,8 1,8 

 

Так, цей показник збільшився на 0,3 та 0,5, відповідно. Кількість 

вторинних коренів була вищою за контрольний варіант на 1,0 шт. при 

використанні поживного комплексу 3. 

На органічному фоні живлення були отримані більш вирівняні рослини 

за розвитком. Так, при використанні хімічного захисту посівів, комплексу 2 та 

комплексу 3 отримано однакові коефіцієнти кущіння (2,8). На цих же 

варіантах найбільшою була і кількість вторинних коренів – 1,6 шт.; 1,7 шт. та 
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1,8 шт., відповідно. 

Рослини у варіантах досліду, де використовували поживний комплекс 1 

та біологічний захист посівів, сформували кількість вторинних коренів, яка 

була нижчою за контроль на 0,2 та 0,5 шт., відповідно. 

При порівнянні трьох фонів живлення між собою було встановлено, що 

на формування біометричних показників найбільше вплинули мінеральний та 

органо-мінеральний фони живлення (табл. 4.18).  

Таблиця 4.18  

Біометричні показники рослин пшениці озимої сорту Краплина на 

початку фази колосіння при використанні поживних комплексів  

(середнє за 2015–2018 рр.) 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість стебел, шт./м
2
 Коефіцієнт кущіння 

загальна продуктивна загальний продуктивний 

Фон 1 – N30Р30К30 
Контроль 56,2 565,5 477,5 1,73 1,46 
Хімічний захист посівів  70,0 555,5 464,0 2,07 1,72 
Біологічний захист посівів 69,6 572,0 451,0 1,76 1,39 
Комплекс 1

*
 71,1 570,5 473,5 1,71 1,42 

Комплекс 2
**

 70,4 618,0 487,0 1,73 1,36 
Комплекс 3

***
 69,4 645,5 540,0 1,72 1,44 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 
Контроль 67,5 543,0 431,0 1,72 1,37 
Хімічний захист посівів  69,8 545,0 489,0 1,97 1,55 
Біологічний захист посівів 68,7 555,0 424,0 1,89 1,44 
Комплекс 1

*
 70,0 616,0 487,5 1,94 1,53 

Комплекс 2
**

 69,2 657,5 520,0 2,13 1,68 
Комплекс 3

***
 69,2 596,0 456,0 1,84 1,41 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 
Контроль 66,7 541,0 424,0 1,83 1,44 
Хімічний захист посівів  69,8 508,0 432,0 1,85 1,58 
Біологічний захист посівів 69,2 568,5 425,0 1,67 1,25 
Комплекс 1

*
 68,0 558,0 443,5 1,77 1,40 

Комплекс 2
**

 69,0 584,0 469,0 1,62 1,30 
Комплекс 3

***
 68,2 570,0 427,5 1,86 1,39 

 

Жоден із представлених варіантів не забезпечив достовірного 

збільшення коефіцієнта загального кущіння порівняно з контролем на 

мінеральному фоні живлення, окрім хімічного та біологічного захисту 
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посівів. 

При застосуванні органо-мінерального фону живлення у всіх варіантах 

коефіцієнти загального та продуктивного кущіння були вищими за 

контрольний варант, але найкращими ці показники були за використання 

комплексу 2 (2,13 та 1,68, відповідно, що на 0,41 та на 0,31 вище за контроль). 

На органічному фоні живлення лише один варіант перевищив контроль 

за коефіцієнтом загального кущіння – комплекс 3 (+0,03), а за коефіцієнтом 

продуктивного кущіння – варіант із хімічним захистом посівів (+0,14). 

При порівнянні трьох фонів живлення, можна зробити висновок, що 

найбільший ефект від поживних комплексів було отримано при використанні 

органо-мінерального фону. Тобто, на органо-мінеральному фоні живлення 

були отримані коефіцієнти загального та продуктивного кущіння, які суттєво 

перевищили контрольний варіант. 

При вивченні впливу застосування агротехнічних заходів вирощування, 

передбачених різними варіантами досліду на показники структури 

врожайності пшениці озимої, було встановлено, що на мінеральному та 

органо-мінеральному фонах живлення (комплекс 3), було досягнуто 

поліпшення елементів структури врожайності відносно контролю щодо всіх 

показників. Цей факт свідчить, про те, що компоненти, які входять у поживні 

комплекси, мають пролонговану дію, та забезпечують рослини поживними 

елементами протягом тривалого періоду вегетації.  

Довжина колосу збільшилась порівняно з контролем на 1,5 та 1,1 см; 

кількість зерен у колосі – на 0,9 та 2,0 шт., а маса 1000 зерен – на 3,02 та 

1,15 г, відповідно (табл. 4.19). 

На органічному фоні живлення найдовше колосся (8,5 см) було при 

використанні поживних комплексів 2 та 3, що перевищило контрольний 

варіант на 1,0 см. 

Кількість зерен у колосі та натура зерна більшими були при 

застосуванні комплексу 3 (+0,9 та +24,8 г/л, відповідно). Найбільша маса 
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1000 зерен була отримана у варіанті з використанням поживного комплексу 3 

(+2,12 г відносно контролю). 

Таблиця 4.19 

 Показники структури врожайності пшениці озимої  сорту Краплина 

при використанні поживних комплексів (середнє за 2015–2018 рр.) 

Варіант 
Довжина 

колосу, см 

Кількість зерен 

у колосі, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна,  г/л 
Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 8,3 27,0 35,21 691,3 
Хімічний захист посівів  8,9 27,5 37,62 721,1 
Біологічний захист посівів 8,5 27,3 37,20 719,0 
Комплекс 1

*
 9,2 27,8 38,06 728,3 

Комплекс 2
**

 9,4 27,7 37,88 743,4 
Комплекс 3

***
 9,8 27,9 38,23 751,4 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 
Контроль 8,0 26,4 40,08 701,1 
Хімічний захист посівів  7,9 27,4 33,88 724,4 
Біологічний захист посівів 8,4 27,5 41,34 736,1 
Комплекс 1

*
 8,4 27,8 33,35 728,3 

Комплекс 2
**

 8,3 28,0 34,07 730,5 
Комплекс 3

***
 9,1 28,4 41,23 745,6 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 
Контроль 7,5 26,2 38,62 686,6 
Хімічний захист посівів  7,8 26,4 37,09 698,4 
Біологічний захист посівів 8,0 26,7 37,28 683,1 
Комплекс 1

*
 8,3 26,8 37,02 700,2 

Комплекс 2
**

 8,5 26,6 34,87 705,7 
Комплекс 3

***
 8,5 27,1 40,74 711,4 

НІР05 для:  варіанту досліду 0,1–0,2 0,1–0,2 2,12–2,18 4,4–5,1 

                   фону живлення 0,1–0,2 0,1–0,3 2,28–2,34 6,3–6,7 

                   взаємодії 0,2–0,3 0,2–0,4 2,62–2,74 8,1–8,3 

 

При порівнянні впливу фонів живлення на показники структури 

врожайності було встановлено, що мінеральний фон живлення сприяв 

збільшенню довжини колоса, маси 1000 зерен та натури зерна, а органо-

мінеральний фон забезпечив найбільшу озерненість колоса.  

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 4.9) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна пшениці озимої під впливом елемента технології і трьох 
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незалежних змінних (довжина колоса, кількість зерен з колоса та маса 1000 

зерен) і, залежно від доз внесених добрив та застосування поживних 

комплексів мають вигляд трьох згенерованих програмою рівнянь:  

Примітка: * Фон 1 – N30Р30К30 ** Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 
***

Фон 3 – 

біогумус (250 кг/га)  

 

Рис.4.9 Взаємозв’язок врожайності зерна пшениці озимої залежно та 

елементів технології з використанням добрив і поживних комплексів 
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1. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від поживного 

комплексу та фону живлення (фон 1 – N30Р30) = -26,2324+ 0,9668*КЗК + (-

5,41,07) + 0,1915*МТЗ +  (-1,8985)+ 0,7265*ДК                                        (11) 

2. Урожайність зерна пшениці озимої  залежно від поживного 

комплексу та фону живлення (фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)) =          

- 4,4149 + 0,2355*КЗК + 3,3324 + 0,1857*МТЗ + (-0,6678) + 0,5602*ДК  (12)                                                                                                                                                

3. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від поживного 

комплексу та фону живлення (фон 3 – біогумус (250 кг/га)) = -7,8849 + 

0,3613*КЗК + 2,0591 + 0,0401*МТЗ + 1,9795 + 0,1916*ДК,                     (13) 

де КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ – маса 1000 зерен, г; ДК – 

довжина колоса, см. 

      

      = .                                                                                        (14) 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,997. 

 

= .                                                                                                          (15) 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,993. 

=    

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,999.                                                     (16) 

Згідно статистики модель рівняння (11) має 99,7% вірогідність 

множинної регресії між показником врожайності зерна і трьома незалежними 

змінними (КЗК, МТЗ, ДК), рівняння (12) – 99,3 %, а рівняння (13) – 99,9%. 

Таким чином, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку 

елементів структури врожайності пшениці озимої при використанні 

поживних комплексів, незалежно від фону живлення, слід відмітити, що у 

показника врожайності зерна відмічена найбільша кореляція з показником 

кількість зерен у колосі та довжиною колоса – (КЗК та ДК), зв'язок  між 

даними фактором і результативною змінною сильний, це означає що він не 

випадковий. На мінеральному та органічному фонах живлення показник маси 
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1000 зерен (МТЗ) має середній кореляційний зв'язок з урожайністю, а на 

органо-мінеральному фоні, цей зв’язок слабкий. 

У таблиці 4.20 представлена ефективність запропонованих поживних 

комплексів залежно від фону живлення та визначено її вплив на рівень 

врожайності зерна пшениці озимої. 

Таблиця 4.20  

Урожайність зерна пшениці озимої сорту Краплина при використанні 

різних поживних комплексів (середнє за 2015–2018 рр.) 

Варіант Урожайність 

зерна, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 4,54 - - 

Хімічний захист посівів  4,80 0,26 10,2 

Біологічний захист посівів 4,58 0,04 1,6 

Комплекс 1
*
 5,01 0,47 18,5 

Комплекс 2
**

 5,11 0,57 22,4 

Комплекс 3
***

 5,76 1,22 48,0 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 4,56 - - 

Хімічний захист посівів  4,54 -0,02 -0,78 

Біологічний захист посівів 4,82 0,26 10,2 

Комплекс 1
*
 4,52 -0,04 -1,56 

Комплекс 2
**

 4,96 0,40 15,6 

Комплекс 3
***

 5,34 0,78 30,5 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 4,29 - - 

Хімічний захист посівів  4,23 -0,06 -2,6 

Біологічний захист посівів 4,23 -0,06 -2,6 

Комплекс 1
*
 4,40 0,11 4,8 

Комплекс 2
**

 4,35 0,06 2,6 

Комплекс 3
***

 4,72 0,43 18,8 

НІР05, т/га для: фону живлення – 0,02–0,07; варіанту обробок – 0,07–0,11; 

взаємодії – 0,10–0,19 

  

На мінеральному фоні живлення, в середньому за роки проведення 

досліджень, використання комплексу 3 забезпечило найвищу прибавку 

врожайності порівнянно з контролем (1,22 т/га, або 48,0 %). Найменший 
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приріст врожайності був при застосуванні біологічного захисту посівів 

(0,04 т/га, або 1,6 %). 

На органо-мінеральному фоні живлення також продуктивнішими були 

рослини, оброблені комплексом 3 (+0,78 т/га, або 30,5 % порівняно з 

контролем). Проте, не у всіх варіантів цього фону живлення відзначена 

достовірна прибавка врожайності зерна до контролю. Так, застосування 

хімічного захисту посівів та комплексу 1 сприяло зниженню рівня зернової 

продуктивності порівняно з контролем на 0,02 т/га (-0,78 %) та 0,04 т/га         

(-1,56 %), відповідно.  

На органічному фоні живлення всі запропоновані поживні комплекси 

сприяли приросту врожайності зерна. Істотніше підвищення рівня зернової 

продуктивності відносно контролю забезпечив комплекс 3 (+0,43 т/га, або 

18,8 %). Найменшою прибавка (0,06 т/га до контролю) була при використанні 

комплексу 2. 

Взагалі рівень урожайності зерна залежав більшою мірою від фону 

живлення, зокрема на мінеральному фоні рослинами пшениці озимої був 

сформований найвищий рівень урожайності і дещо нижчий на органо-

мінеральному фоні. Хоча в цілому ступінь розвитку рослин протягом 

вегетації та формування рослинами врожайності зерна при використанні 

запропонованих поживних комплексів свідчить про правильність вибраного 

напряму досліджень. 

 

Висновки до четвертого розділу 

В результаті узагальнення отриманих експериментальних даних 

встановлено, що строк сівби пшениці озимої значно впливав на ріст та 

розвиток рослин у період осінньої вегетації. Суттєвих змін зазнавав габітус 

рослин. Так, залежно від сорту висота рослин за першого строку сівби 

(10 вересня) була більшою ніж за останнього (25 жовтня) від 4,3 см у сорту 

Краплина до 6,0 см у сорту Дар Луганщини. Виявлено, що збільшення 

періоду осінньої вегетації у сортів за перших двох строків сівби (10 та 



182 

 

25 вересня) сприяло формуванню більш розвинутої вегетативної та кореневої 

систем рослин. 

При вивченні впливу препаратів Айдар, Rost-концентрат 15.7.7. та 

Сизам на продуктивність рослин пшениці озимої встановлено, що їх 

застосування сприяло збільшенню показників структури врожайності 

порівняно з контролем, а саме: приріст довжини колосу варіював від 0,4 до 

1,2 см (по пару) та від 0,2 до 0,7 см (після соняшника); кількість зерен у 

колосі – від 0,9 до 1,8 шт. (по пару) та від 0,2 до 0,6 шт. (після соняшника), а 

маси 1000 зерен – від 0,34 до 2,50 г (по пару) та від 0,27 до 0,54 г (після 

соняшника) відповідно. 

Встановлено, що соняшник, в якості попередника під пшеницю озиму 

знижує рівень врожайності зерна. Так, в середньому за роки досліджень, 

зернова продуктивність рослин пшениці озимої на контролі при вирощуванні 

по чорному пару була вищою за подібний варіант після соняшнику на 

1,64 т/га. 

Впровадження нових поживних комплексів у технології вирощування 

пшениці озимої сприяло доброму розвитку рослин протягом всієї вегетації та 

дозволило сформувати врожайність, яка значно перевищила контрольний 

варіант. Так, використання поживного комплексу 3 на мінеральному 

(N30Р30К30), органо-мінеральному (N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)) та 

органічному (біогумус – 250 кг/га) фонах живлення сприяло збільшенню 

врожайності зерна порівняно з контролем на 1,22; 0,78 та 0,43 т/га 

відповідно. 

Основні наукові результати розділу 4 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [13, 33, 38, 44, 45, 49, 52, 

61, 84, 99, 113, 140, 147, 151, 152, 155, 166, 176, 194, 229, 235, 263, 309, 322]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

5.1 Вплив внесення органічних добрив та біостимуляторів росту на 

ріст і розвиток рослин ячменю ярого 

Сучасне аграрне виробництво спрямоване на екологізацію 

природокористування на основі розширеного відтворення родючості ґрунту 

за умов дотримання безпеки довкілля і вирощеної продукції. Зростаюче 

значення екологізації природокористування в АПК країни і біологізації 

землеробства зумовлює необхідність мінімалізації витрат хіміко-техногенних 

ресурсів, що забезпечує зменшення антропогенного навантаження на 

агроекосистеми. Відомо, що польові культури використовують азот із 

мінеральних добрив у межах 24–25 %, фосфор  – 10–33 %, калій – 25–77 %. 

Решта добрив надходить в склад оточуючого природного середовища, 

забруднюючи його. Крім того, мінеральні добрива містять важкі метали, які 

можуть нагромаджуватись у продукції рослинництва і негативно впливати на 

якість сировини, яка з неї виробляється. 

Зменшення антропогенного навантаження на агросферу з одночасним 

забезпеченням оптимальної інтенсивності балансу поживних речовин може 

забезпечуватись впровадженням біологічних прийомів вирощування 

сільськогосподарських культур [314, 316]. 

Аналіз літературних джерел показує, що в теперішній час відбувається 

зміна фізико-хімічних властивостей ґрунту, що призводить до руйнування 

структури, порушення його водно-повітряного і органічного складу. 

Вирішення проблеми керування родючістю ґрунту значною мірою пов’язано 

з дотриманням оптимального гумусного режиму. Для збереження в ґрунті 

бездефіцитного балансу гумусу потрібно постійне внесення органічних 

добрив [184–188].  
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У сучасному аграрному виробництві використання традиційних 

органічних добрив має вкрай низький рівень, тому практично не 

забезпечується повернення виносу біогенних елементів і компенсації втрат 

органічної речовини, що призводить до деградації  ґрунтів і агроекосистеми 

взагалі [193].  

Гострий дефіцит традиційних органічних добрив можна компенсувати 

залученням поновлюваних джерел в енергетичний баланс аграрної галузі. 

Безперервна потреба у високоякісних органічних добривах може бути 

забезпечена шляхом утилізації біомаси. Переробка біомаси (органічних 

сільськогосподарських відходів) метановим бродінням дає змогу отримувати 

біогаз, що містить близько 70 % метану і знезаражені органічні добрива. 

Біодобрива, що отримані при бродінні в біогазових установках без 

підстилкової гнойової біомаси ВРХ, за своїми фізико-хімічними та 

токсичними показниками можуть бути використаними у біологічному 

землеробстві.  

Значна кількість досліджень спрямована на використання для 

відновлення родючості ґрунтів біогумусних органічних добрив, які 

одержуються промисловою переробкою компостів. Найчастіше 

використовують біогумус, який отримують за допомогою каліфорнійських 

черв’яків. Використання біогумусу забезпечує більш повне використання 

біологічних факторів, високий рівень рециркуляції біогенних елементів, 

покращення екологічного стану територій [189–192]. 

Важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур є застосування нових видів  

біостимуляторів, які підвищують ефективність використання мінеральних 

добрив, покращуючи умови живлення рослин та їх урожайність. 

Використання  цих препаратів дозволяє значно скоротити обсяги внесення 

традиційних мінеральних добрив, що зменшує втрати елементів живлення 

рослин та унеможливлює забруднення навколишнього середовища. 

Результати фенологічних спостережень свідчать про позитивний вплив 
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заходів, що досліджувались, на ріст і розвиток рослин. У фазі кущіння 

проводився аналіз біометричних показників рослин на даному етапі 

(табл. 5.1). 

Таблиця 5.1  

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Аверс 

у фазі кущіння (середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант досліду Висота 

рослин, см 

Кількість стебел, 

шт./м
2
 

Коеф. 

кущіння 

Контроль – без добрив 34,5 860 1,86 

N30P30K30 41,5 1210 2,75 

Біогумус-1 38,1 965 2,18 

Біогумус-2 37,8 945 2,19 

Біогумус-1+N15P15K15 39,6 1168 2,66 

Біогумус-2 +N15P15K15 39,8 1150 2,68 

 

На посівах ячменю ярого при застосуванні тільки біогумусу обох видів 

висота рослин була нижчою за варіант, де використовувалися мінеральні 

добрива (+7,0 см до контролю), але була більшою за контрольний варіант на 

3,3–3,6 см. При сумісному використанні біогумусу та N15P15K15 рослини були 

вищими за контрольний варіант на 5,1–5,3 см. 

Найбільший коефіцієнт кущіння ячменю ярого (2,75) отримали за  

мінерального фону живлення. Застосування біогумусу з половинною дозою 

мінеральних добрив забезпечило близькі значення коефіцієнта кущіння (2,68) 

до варіанту з N30P30K30. Тільки органічний фон живлення дав дещо нижчий 

результат. Коефіцієнт кущіння в цих варіантах був на 0,33 більшим за 

контроль. 

Результати дослідів показали, що найкраще впливали на біометричні 

показники мінеральний та органо-мінеральний фони живлення. 

У ячменю ярого сорту Аверс коефіцієнт кущіння та коефіцієнт 

продуктивного кущіння при використанні органічного добрива в різних 

варіантах обробок збільшилися порівняно з контролем без добрив. 
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Так, найбільший, показник коефіцієнта загального кущіння було 

отримано при внесенні мінеральних добрив (2,67), він перевищив контроль 

на 0,93 (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2   

Біометричні показники ячменю ярого сорту Аверс на початку фази 

воскової стиглості (середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант 

Кількість стебел, 

шт./м
2
 

Коефіцієнт кущіння 

загальна продуктивна загальний продуктивний 

Контроль – без добрив 764 422 1,74 0,96 

N30P30K30 1171 614 2,67 1,40 

Біогумус-1 921 512 2,14 1,19 

Біогумус-2 918 465 2,17 1,10 

Біогумус-1+N15P15K15 1117 589 2,54 1,34 

Біогумус-2 +N15P15K15 1106 562 2,56 1,30 

Біогумус-1+Стимпо 993 551 2,29 1,27 

Біогумус-2+Стимпо 978 561 2,25 1,29 

Біогумус-1+Регоплант 989 539 2,33 1,27 

Біогумус-2+Регоплант 980 542 2,26 1,25 

Біогумус-1+N15P15K15+ 

Стимпо 
1141 599 2,59 1,36 

Біогумус-1+N15P15K15+ 

Регоплант 
1155 630 2,64 1,44 

Біогумус-2+N15P15K15+ 

Стимпо 
1120 577 2,60 1,34 

Біогумус-2+N15P15K15+ 

Регоплант 
1129 595 2,60 1,37 

 

Коефіцієнт продуктивного кущіння виявився найбільшим (1,44) на 

варіанті, де посіви обробляли біостимулятором Регоплант на органо-

мінеральному фоні – Біогумус-1 з дозою мінерального добрива N15P15K15. 

Застосування цього регулятору росту рослин зумовило підвищення 

коефіцієнтів загального і продуктивного кущіння порівняно з контролем та 

мінеральним фоном живлення. 
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Застосування органічних біодобрив і біостимуляторів суттєво вплинуло 

на показники структури врожаю. Так, за внесення добрив у ґрунт висота 

рослин була більшою за контроль на 2,3–5,2 см. У варіантах з 

обприскуванням посівів у фазі кущіння на органо-мінеральному фоні 

рослини були вищими ніж у інших варіантах досліду, їх висота становила 

60,9–62,8 см і перевищувала контроль на 4,1–6,0 см. 

Найбільше значення показника довжина колосу (+1,2 см порівняно з 

контролем) відмічали за використання Регопланту при обприскуванні посівів 

на фоні внесення Біогумусу-1 з половинною дозою мінеральних добрив, а 

також за внесення N30P30K30 (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3  

Показники структури врожайності ячменю ярого сорту Аверс при 

застосуванні добрив і біостимуляторів (середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант досліду 

Висота 

рослин, 

см 

Довжина 

колосу,   

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Контроль – без добрив 56,8 6,3 12,5 41,9 556,2 

N30P30K30 62,1 7,5 14,7 44,5 583,7 

Біогумус-1 58,6 6,9 13,3 42,9 569,3 

Біогумус-2 59,1 6,7 13,0 42,6 568,0 

Біогумус-1+N15P15K15 60,1 7,2 14,2 43,8 580,3 

Біогумус-2 +N15P15K15 60,5 6,7 14,0 43,2 579,4 

Біогумус-1+Стимпо 60,2 7,0 13,9 43,0 569,5 

Біогумус-2+Стимпо 59,9 6,8 13,9 42,9 567,9 

Біогумус-1+Регоплант 60,8 7,0 13,6 43,9 573,0 

Біогумус-2+Регоплант 59,9 7,0 13,7 43,9 580,0 

Біогумус-1+N15P15K15+ Стимпо 61,9 7,4 14,7 44,2 579,5 

Біогумус-1+N15P15K15+ 

Регоплант 

62,8 7,5 15,0 44,6 581,7 

Біогумус-2+N15P15K15+ Стимпо 60,9 7,1 14,3 43,7 571,0 

Біогумус-2+N15P15K15+ 

Регоплант 

62,0 7,1 14,9 44,0 569,5 

НІР0,5 
1,7–1,9 0,10–0,12 0,1–0,4 0,2–0,6 5,3–6,7 
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Кількість зерен у колосі перевищила контроль  у всіх варіантах досліду. 

Найбільші значення цей показник мав на фонах застосування N30P30K30 та 

біогумусу і N15P15K15 з додатковим обприскуванням посівів біостимуляторами 

Регоплант і Стимпо. На цих варіантах приріст значень згаданого показника 

порівняно з контролем становив 1,8–2,5 шт. зерен. 

Маса 1000 зерен була більшою за контроль на всіх варіантах досліду. 

Це збільшення було від 0,7 до 2,7 г  порівняно з контролем. Максимальною 

(44,6 г) маса 1000 зерен була за сумісного використання Біогумус-1 з 

N15P15K15. Обприскування посівів біостимуляторами Регоплант і Стимпо на 

фоні внесення в ґрунт біогумусу також забезпечило суттєве збільшення цього 

показника на 1,0–2,0 г, відносно контролю. Таким чином, аналіз показників 

структури врожайності рослин ячменю ярого показав, що застосування 

біогумусу дозволяє зменшити дозу використання мінеральних добрив.   

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 5.1) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна ячменю ярого залежно від варіанту живлення і чотирьох 

незалежних змінних (висота рослин, довжина колосу, кількість зерен з колосу 

та маса 1000 зерен) і, залежно від доз внесених добрив та застосування 

стимуляторів росту мають вигляд згенерованого програмою рівняня:       

Рис.5.1 Взаємозв’язок врожайності зерна ячменю ярого сорту Аверс та 

варіантіви застосування добрив і біостимуляторів 

У
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R
2
 = 0,957 
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Урожайність зерна ячменю ярого Аверс залежно від елемента 

технології =  -4,0489+ 0,4428*КЗК + (-17,5068) + 0,4265*МТЗ + (-14,5956)+ 

0,2698*ДК + (-2,2830)+ 0,4869*ВР,                                                             (17) 

де: КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ – маса 1000 зерен, г; ДК – 

довжина колосу, см; ВР – висота рослин, см. 

 = 

 ;                                                                                                               (18) 

Коефіцієнт детермінації R
2 
= 0,957. 

Згідно R
2
 статистики модель рівняння має 95,7 % вірогідність 

множинної регресії між показником врожайності зерна і чотирма 

незалежними змінними (КЗК, МТЗ, ДК та ВР).  

Кореляційно-регресійний аналіз виявив, що між показником 

урожайності зерна та всіма чинниками зв'язок сильний, це означає що він не 

випадковий. 

Поліпшення показників елементів структури врожайності, таких як 

маса 1000 зерен, озерненість колоса та коефіцієнт продуктивного кущіння 

забезпечило закономірне зростання зернової продуктивності рослин ячменю 

ярого (рис. 5.2).  

Найбільший приріст врожайності зерна (0,73 т/га, або 31,7 %) 

порівняно з контролем було отримано на варіанті, де застосовували тільки 

мінеральну систему живлення (N30P30K30). За рахунок внесення половинної 

дози мінеральних добрив разом з Біогумусом-1 і Біогумусом-2 одержали 

додатковий приріст врожайності зерна  – 0,54 т/га або 23,65 % і 0,47 т/га або 

20,3 %, відповідно.  

Обприскування рослин ячменю ярого біостимуляторами на фоні 

органо-мінеральної системи живлення забезпечило одержання додаткового 

врожаю зерна порівняно з контролем. 

Найвищою прибавка була за використання біостимулятора Регоплант і  

становила 0,66 т/га або 28,8% відносно контролю.  
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НІР05 т/га – 0,19 

Рис. 5.2 Урожайність зерна ячменю ярого сорту Аверс при застосуванні 

добрив і біостимуляторів (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Таким чином, застосування біогумусу різного походження дає реальну 

можливість скоротити витрати мінеральних добрив, тим самим зменшити 

антропогенне навантаження на агроландшафти при збереженні рівня 

врожайності зерна. 

 

5.2  Біологізація технології вирощування ячменю ярого та її вплив 

на підвищення зернової продуктивності 

Сучасні технології вирощування зернових колосових культур 

розроблені і спрямовані на отримання високих і стабільних врожаїв зерна та 

передбачають створення оптимальних умов для росту й розвитку рослин.  

Принципово нові можливості у формуванні продукційного процесу 

рослин ярих культур відкриває селекція нових сортів та біоінженерія, а 

інокуляція насіння штамами бактерій, біопрепаратами та біопротекторами 

відноситься до важливіших резервів подальшого підвищення рівня 

врожайності зерна.  

В огляді літератури приведений експериментальний матеріал, 
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накопичений за даним напрямом досліджень, однак він здебільшого 

стосується варіювання продуктивності рослин або мінливості показників 

родючості грунтів при застосуванні біопрепаратів.  

Відомо [480], що інокуляція насіння агрономічно цінними 

мікроорганізмами дозволяє рослинам задовольнятися меншою кількістю 

азотних і фосфорних добрив. Проте, питання щодо впливу біологічних 

препаратів на ріст і розвиток вторинної кореневої системи рослин ячменю 

вивчені недостатньо, що має великий теоретичний інтерес і практичне 

значення. 

В досліді вивчали ефективність біологізованих елементів технології 

вирощування ячменю ярого в умовах східної частини Північного Степу. З 

цією метою, в фазі кущіння проводили відбір рослинних проб для аналізу 

стану розвитку на даному етапі. Було встановлено, що в посівах після 

попередника горох найбільшою висота рослин була на варіантах з 

мінеральним фоном живлення (табл. 5.4). 

Серед варіантів, що вивчали, найбільший вплив на показник висоти 

рослин виявило комплексне використання препарату Сизам та суміші 

біопрепаратів незалежно від фону живлення. Так, на фоні без добрив, висота 

рослин склала 40,5 см, на органо-мінеральному фоні – 41,8 см, а на 

мінеральному – 43,9 см. 

Коефіцієнт кущіння та кількість вторинних коренів перевищували 

контроль на всіх варіантах незалежно від фону живлення, але найбільше 

підвищення цих показників було при  комплексному використанні препарату 

Сизам та суміші біопрепаратів. 

При порівнянні фонів живлення між собою встановлено, що кращий 

вплив на біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Степовик після 

попередника горох забезпечив фон живлення N30P30K30. Біометричні 

показники на органо-мінеральному фоні живлення (Біогумус 250 кг/га + 

N15P15K15) дещо поступалися тим, які були отримані на мінеральному фоні, 

але вони суттєво перевищували ті, які були отримані на фоні без добрив. 
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Таблиця 5.4 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Степовик у фазі 

кущіння після попередника горох (середнє за 2011–2016 рр.) 

 

Незалежно від фону живлення високі біометричні показники після 

попередника кукурудза на зерно забезпечив варіант, де застосовували 

сумісну обробку насіння мікробіологічним комплексом та мікродобривом 

 

Варіант 

Висота, 

см 

Коефі-

цієнт 

кущіння 

Кількість  

вторинних 

коренів, шт. 

Фон 1 – без добрив 

Контроль 35,1 1,7 0,5 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 36,5 2,1 0,7 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 39,1 2,4 0,9 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 38,5 2,2 0,8 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 38,9 2,6 0,8 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 36,1 2,1 0,6 

Інокуляція насіння Комплексом 

біопрепаратів (400 г/т) 

39,8 2,8 0,9 

Сизам + Комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

40,5 3,1 1,2 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

Контроль 38,3 1,9 0,8 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 39,8 2,3 0,9 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 40,6 2,7 1,1 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 41,0 2,5 1,0 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 38,7 2,7 1,1 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 39,5 2,5 0,9 

Інокуляція насіння Комплексом 

біопрепаратів (400 г/т) 

41,5 3,2 1,3 

Сизам + Комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

41,8 3,4 1,5 

Фон 3 – N30P30K30 

Контроль 39,4 1,9 0,8 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 41,2 2,7 1,0 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 43,0 2,9 1,4 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 42,8 2,8 1,2 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 42,9 3,0 1,3 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 42,0 2,6 1,0 

Інокуляція насіння Комплексом 

біопрепаратів (400 г/т) 

43,7 3,0 1,8 

Сизам + Комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

43,9 3,6 2,0 
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Сизам та обприскування посівів у фазі кущіння препаратом Сизам. Так, на 

фоні без добрив на цьому варіанті коефіцієнт кущіння та кількість вторинних 

коренів склали: 2,0 та 0,9 шт., на органо-мінеральному фоні живлення –  2,7 

та 1,1 шт., а на мінеральному фоні живлення – 3,0 та 1,3 шт., відповідно 

(табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Біометричні показники рослин ячменю ярого сорту Степовик у фазі 

кущіння після попередника кукурудза на зерно (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Варіант 

Висота, 

см 

Коефі- 

цієнт 

кущіння 

Кількість 

вторинних 

коренів, шт. 

Фон 1 – без добрив 

Контроль 30,0 1,1 0,2 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 32,1 1,3 0,6 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 33,6 1,5 0,8 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 30,8 1,2 0,4 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 31,9 1,4 0,5 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 30,2 1,1 0,3 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів 

(400 г/т) 

31,7 1,8 0,6 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

32,0 2,0 0,9 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

Контроль 32,6 1,5 0,4 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 33,7 1,9 0,7 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 34,0 2,0 0,9 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 33,8 2,0 0,8 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 33,9 1,9 0,8 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 33,5 1,7 0,5 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів 

(400 г/т) 

34,0 2,1 1,0 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

35,4 2,7 1,1 

Фон 3 – N30P30K30 

Контроль 35,3 1,6 0,5 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 37,3 2,0 0,8 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 38,9 2,4 1,0 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 37,6 2,3 0,7 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 38,0 2,3 0,9 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 36,6 2,0 0,6 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів 

(400 г/т) 

38,5 2,9 1,0 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

39,3 3,0 1,3 
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Показник висоти рослин, як і після попередника горох, був найбільшим 

також при використанні мікродобрива Сизам для обробки насіння сумісно з 

комплексом біопрепаратів та обприскування посівів препаратом Сизам у фазі 

кущіння. 

Комплексне застосування мікродобрива Сизам з біопрепаратами 

сприяло формуванню найбільших коефіцієнтів загального та продуктивного 

кущіння, не залежно від фону живлення. 

Порівнюючи розвиток рослин за попередниками було встановлено, що 

після гороху рослини ячменю ярого сформували кращі біометричні 

показники ніж після кукурудзи на зерно. Це підтверджує той факт, що 

бобовий попередник сприяє формуваню більш сприятливих умов для 

розвитку рослин ячменю ярого на перших етапах органогенезу. 

У фазі повної стиглості зерна, залежно від варіанту, рослинами ячменю 

ярого була сформована наступна кількість продуктивних стебел після 

попередника горох (табл. 5.6). 

Найбільшу кількість продуктивних стебел рослини ячменю ярого 

сформували при використанні мікродобрива Сизам для обробки насіння 

сумісно з комплексом мікробіологічних препаратів та для обприскування 

посівів у фазі кущіння, яка на фоні без застосування добрив становила 

571 шт./м
2
, на органо-мінеральному фоні (Біогумус 250 кг/га + N15P15K15) – 

635 шт./м
2
, а на мінеральному фоні (N30P30K30) – 659 шт./м

2
. 

Аналіз дії мікробіологічних препаратів дає змогу зробити висновок, що 

найкращий ефект було отримано з використанням Фосфоентерину незалежно 

від системи живлення. Так, на фоні без добрив кількість продуктивних стебел 

становила 489 шт./м
2
, на органо-мінеральному фоні (Біогумус 250 кг/га + 

N15P15K15) – 629 шт./м
2
, а на мінеральному фоні (N30P30K30) – 630 шт./м

2
 

продуктивних стебел). 

Поєднання впливу таких факторів, застосування мінеральних добрив, 

мікродобрива Сизам та мікробіологічних препаратів сприяли отриманню 

найбільшої кількості продуктивних стебел, хоча на органо-мінеральному 
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фоні живлення співвідношення загальних стебел до продуктивних було 

меншим ніж на мінеральному фоні.  

Таблиця 5.6 

Густота стеблостою рослин ячменю ярого сорту Степовик у фазі повної 

стиглості залежно від елемента технології після попередника горох  

(середнє за 2011–2015 рр.) 

 
Варіант 

Кількість стебел, шт./м
2
 

загальна
 

продуктивна 

Фон 1 – без добрив 

1 Контроль 747 410 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 751 421 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 783 516 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 762 489 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 769 474 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 760 461 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 812 523 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 817 571 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

1 Контроль 775 418 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 794 426 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 814 631 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 806 629 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 812 623 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 803 510 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 837 628 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 841 635 

Фон 3 – N30P30K30 

1 Контроль 919 471 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 923 489 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 1045 635 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 1040 630 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 1047 628 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 1035 620 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 1049 631 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 1121 659 

 

Тобто, ефективність використання поживних елементів для створення 

рослинами щільного продуктивного стеблестою на органо-мінеральному 

фоні була вища, ніж на мінеральному. 
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На рис. 5.3 графічно зображена ефективність використання 

запропонованих елементів вирощування ячменю ярого після попередника 

горох на коефіцієнти загального та продуктивного кущіння.  

Рис. 5.3 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння ячменю 

ярого сорту Степовик після попередника горох (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Так, дуже чітко видно значну перевагу мінерального фону живлення 

над іншими фонами на підвищення коефіцієнта загального кущіння. 

На контрольному варіанті коефіцієнт загального кущіння при 

використанні мінеральних добрив збільшився порівняно з фоном без добрив 

на 0,38 та 0,32; порівняно з органо-мінеральним фоном живлення. На 
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рисунку видно, що мінеральний фон живлення мав не такий значний вплив 

на коефіцієнт продуктивного кущіння як на коефіцієнт загального кущіння. 

Мінеральні добрива забезпечували формування більшої кількості пагонів 

кущіння у рослин, але вони не сприяли збереженню їх протягом вегетації. 

Використання ж елементів біологізації навпаки сприяло збереженню стебел, 

тим самим збільшуючи коефіцієнт продуктивного кущіння.  

 Після попередника кукуруда на зерно отримали дещо нижчі показники 

щільності стеблостою рослин ячменю ярого (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Густота стеблостою рослин ячменю ярого сорту Степовик у фазі повної 

стиглості залежно від елемента технології після попередника кукурудза 

на зерно, середнє за 2011–2015 рр.  

 
Варіант 

Кількість стебел, шт./м
2
 

загальна
 

продуктивна
 

Фон 1 – без добрив 

1 Контроль 613 390 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 621 398 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 679 424 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 675 417 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 677 414 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 665 409 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 689 428 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 693 475 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

1 Контроль 702 398 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 710 400 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 785 439 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 772 440 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 778 431 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 769 434 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 791 489 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 812 527 

Фон 3 – N30P30K30 

1 Контроль 800 412 

2 Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 803 461 

3 Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 915 498 

4 Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 901 482 

5 Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 906 489 

6 Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 903 480 

7 Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 964 496 

8 Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 987 512 
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Так, незалежно від фону живлення, після попередника кукурудза на 

зерно, найбільшу кількість загальних та продуктивних стебел рослини 

ячменю ярого формували під впливом дії мікродобрива Сизам сумісно з 

комплексом мікробіологічних препаратів. Так, на фоні без добрив кількість 

загальних та продуктивних стебел перевищила контроль на 80 та 85 шт./м
2
; 

на органо-мінеральному фоні – на 110 та 129 шт./м
2
; на мінеральному фоні – 

187 та 100 шт./м
2
, відповідно. Найбільш ефективною системою живлення 

після попередника кукурудза виявилася органо-мінеральна система.  

На фоні без добрив найбільші значення показника коефіцієнта 

продуктивного кущіння відмічено при сумісному використанні препарату 

Сизам та мікробіологічних препаратів – 1,06 (рис. 5.4). 

Рис. 5.4 Коефіцієнти загального та продуктивного кущіння ячменю 

ярого сорту Степовик після попередника кукурудза (середнє 2011–2015 рр.) 
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На органо-мінеральному фоні живлення найбільш суттєве збільшення 

коефіцієнта продуктивного кущіння порівняно з контролем було на варіанті 

при сумісному застосуванні препарату Сизам та комплексу мікробіологічних 

препаратів. 

На мінеральному фоні живлення ситуація була подібна до інших фонів. 

Також, найвищі коефіцієнти кущіння (загального – 2,19; продуктивного – 

1,14) були сформовані на варіанті при сумісному застосуванні препарату 

Сизам та комплексу мікробіологічних препаратів. 

Використання елементів технології вирощування ячменю ярого, що 

вивчались, після попередника горох в різній мірі сприяли збільшенню 

показників структури врожайності зерна порівняно з контролем (табл. 5.8).  

Так, рослини ячменю ярого сорту Степовик сформували довжину 

колоса, яка значно залежала від фону живлення. На фоні без добрив 

найбільше значення цього показника було отримано на варіантах із 

інокуляцією насіння мікробіологічним препаратом Фосфоентерин та 

інокуляцією насіння комплексом біопрепаратів (по 6,8 см), та при сумісному 

використанні препарату Сизам та комплексу біопрепаратів (7,0 см).  

На органо-мінеральному (Біогумус 250 кг/га + N15P15K15) та 

мінеральному (N30P30K30) фонах живлення найбільш ефективним було 

поєднання інокуляції насіння комплексом біопрепаратів з мікродобривом 

Сизам та обприскуванням у фазі кущіння Сизамом (7,5 та 7,6 см, відповідно). 

Значення показників кількості зерен у колосі та маси 1000 зерен були 

найбільшими на варіантах, де застосовували інокуляцію насіння комплексом 

мікробіологічних препаратів. Такий ефект очевидно пов’язаний з більш 

пролонгованим використанням поживних речовин протягом вегетації 

ячменю ярого за рахунок роботи мікроорганізмів, що в свою чергу сприяло 

формуванню рослинами підвищених показників структури врожайності. 

Так, на фоні без добрив кількість зерен у колосі на цих варіантах 

перевищувала контроль від 1,6 до 1,8 шт., а маса 1000 зерен – від 2,9 до 3,4 г; 

на органо-мінеральному фоні живлення кількість зерен у колосі була 
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більшою за контроль від 1,5 до 2,0 шт., а маса 1000 зерен – від 3,0 до 3,1 г; на 

мінеральному фоні кількість зерен у колосі перевищувала контроль від 1,4 до 

2,1 шт., а маса 1000 зерен – від 2,4 до 2,9 г. 

Таблиця 5.8 

Показники структури урожайності ячменю ярого сорту Степовик після 

попередника горох (середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант 

Довж. 

колосу, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Фон 1 – без добрив 

Контроль 5,5 11,2 40,1 616,5 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 5,7 11,5 42,0 625,5 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 6,1 12,6 42,4 622,5 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 6,8 12,1 42,2 624,0 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 6,5 12,4 42,7 624,4 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 6,3 12,0 42,1 636,9 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 6,8 12,8 43,0 621,2 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 7,0 13,0 43,5 630,6 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

Контроль 5,7 11,8 40,6 632,2 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 5,9 12,0 42,9 625,3 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 6,3 12,4 42,8 625,8 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 6,9 12,3 42,9 627,6 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 6,8 12,6 43,0 623,3 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 6,5 12,2 43,1 623,6 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 7,1 13,3 43,6 629,2 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 7,5 13,8 43,7 627,2 

Фон 3 – N30P30K30 

Контроль 6,0 12,1 41,3 625,1 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 6,2 12,3 43,0 639,2 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 6,7 12,5 43,7 629,0 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 7,1 13,0 43,2 631,4 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 7,0 13,1 43,1 632,3 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 6,9 12,9 43,2 621,6 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 7,5 13,5 43,7 623,8 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + кущіння 7,6 14,2 44,2 631,7 

НІР05 для:    варіанту досліду 0,1–0,4 0,5–1,0 1,0–1,1 1,7–2,2 

                     фону живлення 0,5–0,9 0,2–0,4 1,1–1,3 2,1–3,0 

                     взаємодії 1,1–1,2 1,3–1,5 1,5–2,0 3,3–3,9 

 

При порівнянні впливу фонів живлення між собою було встановлено, 

що на варіантах мінерального фону відмічено збільшення відносно фону без 

добрив за показниками довжини колосу – на 2,1 см, кількості зерен у колосі – 
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на 2,0 шт., а маси 1000 зерен – на 4,1 г. Рослини на органо-мінеральному фоні 

живлення за цими показниками дещо поступалися мінеральному. 

На рисунку 5.5. представлені результати кореляційно-регресійного 

аналізу.  

Примітка: 
*
Фон 1 – без добрив; 

**
Фон 2 – біогумус 250 кг/га + N15P15K15; 

***
Фон 3 – N30P30K30 

Рис. 5.5 Взаємозв’язок врожайності зерна ячменю ярого та варіантів 

застосування добрив і біостимуляторів після попередника горох 

     

Модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між 

показником врожайності зерна ячменю ярого залежно від елемента 

технології після попередника горох і трьох незалежних змінних (довжина 

колосу, кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен) і, залежно від доз 
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внесених добрив та застосування стимуляторів росту мають вигляд трьох 

згенерованих програмою рівнянь:                                                                                                                                                                      

1. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від елемента технології 

після попередника горох (перший фон) = -6,0637 + 0,6902*КЗК + (-14,1172) + 

0,3475*МТЗ + (-1,9399) + 0,5969*ДК;                                                         (19) 

 = ;   (20) 

Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,968. 

де: КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ –маса 1000 зерен, г; ДК – 

довжина колосу, см. 

2. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від елемента технології 

після попередника горох  (другий фон) = -7,5704 + 0,7161*КЗК + (-19,4639) + 

0,3919*МТЗ + (-3,6602) + 0,9333*ДК;                                                          (21) 

 = ;       (22) 

Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,846. 

3. Урожайність зерна ячменю  ярого залежно від елемента технології 

після попередника горох (третій фон) = -6,6997 + 0,6941*КЗК + (-22,3389) + 

0,5146*МТЗ + (-3,5425) + 0,9624*ДК;                                                         (23) 

 = ;   (24) 

Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,972. 

Згідно R
2
 статистики модель рівняння (19) має 96,8 % вірогідність 

множинної регресії між показником врожайності зерна і трьома незалежними 

змінними (КЗК, МТЗ та ДК), рівняння (21) – 84,6 %, а рівняння (23) – 97,2 %. 

Проаналізувавши кореляційно-регресійну модель взаємозв’язку 

елементів структури врожайності зерна ячменю ярого незалежно від фону 

живлення, слід відмітити, що у показника врожайності зерна відмічена 

найбільша кореляція з показником кількості зерен у колосі та довжини 

колосу (КЗК, ДК), зв'язок між даними факторами і результативною змінною 

сильний, це означає що зв'язок невипадковий, між урожайністю зерна та 

масою 1000 зерен (МТЗ), на першому фоні живлення зв'язок середній. 
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Стосовно показників структури врожайності зерна ячменю ярого після 

попередника кукурудза на зерно, було виявлено, що вони значно поступалися 

тим, які формувалися у рослин після попередника горох (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Показники структури урожайності зерна ячменю ярого сорту Степовик 

після попередника кукурудза на зерно (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Варіант 

Довжина 

колосу, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна,  

 г/л 

Фон 1 –  без добрив 

Контроль 4,9 8,4 39,9 633,5 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 5,2 9,2 40,1 628,3 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 5,7 10,3 40,6 622,9 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 5,5 10,6 40,2 623,9 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 5,4 10,6 40,8 622,3 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 5,4 10,5 40,0 620,5 

Інокуляція насіння Комплексом біопрепаратів 

(400 г/т) 

5,9 10,9 41,1 628,6 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 

6,1 11,4 41,5 691,8 

Фон 2 – Біогумус 250 кг/га + N15P15K15 

Контроль 5,0 9,3 40,4 622,6 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 5,3 9,9 41,0 623,9 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 5,7 10,6 41,5 624,8 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 6,0 10,2 41,5 618,7 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 5,3 10,4 41,7 625,1 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 5,7 10,0 40,9 623,7 

Інокуляція Комплексом біопрепара-тів (400 г/т) 6,2 11,0 41,7 622,1 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 
6,5 11,8 42,0 624,0 

Фон 3 – N30P30K30 

Контроль 5,2 9,8 40,7 623,3 

Інтегрований захист (хімічний захист посівів) 5,8 10,2 41,4 619,4 

Сизам – насіння + кущіння (250 г/т; 250 г/га) 6,2 11,3 41,9 632,1 

Інокуляція насіння Фосфоентерин (400 г/т) 6,0 10,8 41,3 625,3 

Інокуляція насіння Діазофіт (400 г/т) 6,2 11,2 41,7 628,4 

Інокуляція насіння Біополіцид (400 г/т) 5,9 10,6 41,5 627,9 

Інокуляція Комплексом біопрепаратів (400 г/т) 6,8 12,4 42,8 631,0 

Сизам + комплекс біопрепаратів – насіння + 

кущіння 
7,0 12,9 42,9 629,8 

НІР05, для:    варіанту досліду 0,1–0,2 0,7–1,1 0,2–0,6 2,1–2,8 

                      фону живлення 0,1–0,2 0,5–1,0 0,4–0,5 2,7–3,2 

                      взаємодії 0,5–0,9 1,2–1,4 1,2–1,7 3,5–4,3 

 

Найбільше їх підвищення відносно контролю було при використанні 
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комплексу мікробіологічних препаратів для інокуляції насіння сумісно з 

мікродобривом Сизам для обробки насіння та обприскування посівів у фазі 

кущіння, незалежно від фону жвлення. Так, на мінеральному фоні (N30P30K30) 

довжина колосу в цьому варіанті перевищила контроль на 1,2 см, кількість 

зерен у колосі – на 3 шт., маса 1000 зерен – на 1,6 г. 

На органо-мінеральному фоні (Біогумус 250 кг/га + N15P15K15) рослини 

у варіанті комплексного використання препарату Сизам та біопрепаратів 

сформували довжину колосу, яка перевищує контроль на 1,5 см; кількість 

зерен з колоса – на 2,5 шт.; масу 1000 зерен – на 1,6 г. 

На фоні без добрив довжина колосу була більшою за контроль на 

1,8 см, кількість зерен у колосі – на 3,1 шт., маса 1000 зерен – на 2,2 г. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 5.6) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна ячменю ярого залежно від елемента технології після 

попередника кукурудза і трьох незалежних змінних (довжина колосу, 

кількість зерен у колосі, маса 1000 зерен) і, залежно від строку сівби, доз 

внесених добрив та застосування стимуляторів росту мають вигляд трьох 

згенерованих програмою рівнянь:   

1. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від елемента технології 

після попередника кукурудза (перший фон) = -1,0679 + 0,2612*КЗК + (-

15,7148) + 0,4639*МТЗ + (-2,1008)+ 0,6649*ДК;                                     (25) 

 = ;           (26) 

Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,984, 

де: КЗК – кількість зерен у колосі, шт.; МТЗ – маса 1000 зерен; ДК – 

довжина колосу, см. 

2. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від елемента технології 

після попередника кукурудза (другий фон) = -2,8339 + 0,4502*КЗК + (-

21,5943) + 0,4831*МТЗ  + (-1,6741) + 0,5694*ДК;                                          (27) 

 = ;  (28) 
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Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,983. 

3. Урожайність зерна ячменю  ярого залежно від елемента технології 

після попередника кукурудза (третій фон) = -1,6556 + 0,3443*КЗК +               

(-18,0094) + 0,4697*МТЗ + (-1,7801) + 0,6508*ДК;                                    (29) 

 = ;    (30) 

Коефіцієнт детермінації 
2
 = 0,995. 

Примітка: 
*
Фон 1 – без добрив; 

**
Фон 2 – біогумус 250 кг/га + N15P15K15; 

***
Фон 3 – N30P30K30 

Рис. 5.6 Взаємозв’язок врожайності зерна ячменю ярого та варіантів 

застосування добрив і біостимуляторів після попередника кукурудза на зерно 
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множинної регресії між показником врожайності зерна і трьома незалежними 

змінними (КЗК, МТЗ, ДК), рівняння (27) – 98,3 %, а рівняння (29) – 99,5 %. 

Проаналізувавши кореляційно-регресійну модель взаємозв’язку 

елементів структури врожайності ячменю ярого після попередника кукурудза 

незалежно від фону живлення, слід відмітити, що у показника врожайності 

зерна відмічена найбільша кореляція із: кількістю зерен у колосі та 

довжиною колоса (КЗК, ДК), зв'язок  між даними фактором і результативною 

змінною сильний, це означає що зв'язок не випадковий.                                                                                                                                                                                  

Порівнюючи вплив попередників на показники структури урожайності 

можна зробити висновок, що найкраща післядія попередника на ріст і 

розвиток рослин ячменю ярого була після гороху, тому що рослини 

сформували кращі показники структури врожайності порівняно з рослинами 

після кукурудзи. Це пов’язано з тим, що після гороху створюються більш 

сприятливі умови для розвитку рослин ячменю ярого за рахунок накопичення 

азоту бульбочковими бактеріями та грунтової вологи в результаті раннього 

збирання гороху, порівняно з кукурудзою. 

Покращання показників структури врожайності порівняно з контролем 

за використання препаратів, що вивчались, так само вплинуло на 

врожайність зерна ячменю ярого (рис. 5.7). 

Всі препарати, що вивчались, забезпечили значне підвищення рівня 

врожайності порівняно з контролем, але найбільша зернова продуктивність 

була у рослин на варіанті сумісного використанням препарату Сизам та 

мікробіологічного комплексу. Найвища прибавка була сформована, 

незалежно від попередника, на органо-мінеральному фоні живлення (після 

гороху – 1,83 т/га, а після кукурудзи – 1,11 т/га). Причиною цьому є 

сприятливий агрофон для роботи мікробіоти, а мікродобриво Сизам 

дозволяло формувати більш розгалужену кореневу систему, яка в достатній 

мірі забезпечувала рослини необхідними елементами живлення.  

 В процесі аналізу представлених даних, було встановлено, що 

передпосівна інокуляція насіння біопрепаратами як окремо, так і в суміші, 
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сприяла неоднаковому підвищенню рівня врожайності зерна ячменю ярого 

залежно від фону живлення. 

  
НІР05 для: попередника – 0,1–0,5; фону живлення – 0,1–0,3; варіанту обробок – 0,2–0,4;      

взаємодії – 0,5–0,9  

Рис. 5.7 Урожайність зерна ячменю ярого сорту Степовик залежно від 

попередника та елементів технології вирощування (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Так, незалежно від фонів живлення істотніший вплив на підвищення 

врожайності зерна відмічено за сумісного використання всіх біопрепаратів.  

Разом з тим, більший вплив на зернову продуктивність рослин ячменю 

ярого забезпечив Діазофіт: на фоні без добрив прибавка над контролем 

склала 0,67 т/га (попередник горох) та 0,48 т/га (попередник кукурудза); на 
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органо-мінеральному фоні – 1,38 т/га (попередник горох) та 0,37 т/га 

(попередник кукурудза); на мінеральному фоні живлення – 1,20 т/га 

(попередник горох) та 0,64 т/га (попередник кукурудза на зерно). 

При порівнянні фонів живлення було виявлено, що після попередника 

горох кращу дію препаратів відмічено на органо-мінеральному фоні 

живлення, а після попередника кукурудза – на мінеральному фоні. 

 

5.3 Ефективність застосування нових поживних комплексів та їх 

вплив на ріст і розвиток рослин ячменю ярого 

Одним із важливих напрямів досліджень було створення ефективних 

поживних комплексів на основі отриманих багаторічних експериментальних 

даних, які б могли задовільнити вимоги рослин у поживних речовинах в 

основні етапи онтогенезу. Для виявлення особливостей впливу поживних 

комплексів у фазі кущіння проводили відбір рослинних проб для здійснення 

біометричного аналізу стану розвитку рослин на даному етапі (табл. 5.10).  

Встановлено, що на мінеральному фоні живлення (N30Р30К30) 

найбільший вплив на підвищення біометричних показників порівняно з 

контролем відмічається при застосуванні нових поживних комплексів. Так, 

найвищий габітус рослин відмічали при використанні поживного комплексу 3 

(+6,9 см порівняно з контролем). Також на цьому варіанті була найбільшою 

кількість продуктивних стебел, і, як наслідок – коефіцієнт продуктивного 

кущіння, який перевищив контрольний варіант на 0,65. 

Застосування поживних комплексів при вирощуванні ячменю ярого на 

мінеральному фоні живлення сприяло підвищенню кількості вторинних 

коренів порівняно з контролем від 0,31 до 0,33 шт. та порівняно з хімічним 

захистом посівів – від 0,18 до 0,20 шт., особливо при використанні поживного 

комплексу 3 до складу якого входить мікродобриво Сизам, яке стимулює саме 

розвиток кореневої системи. 

На органо-мінеральному фоні живлення (N15Р15К15 + біогумус, 250 кг/га) 

найвищими рослини були при застосуванні поживного комплексу 1 (прибавка 
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до контролю склала 8,1 см). Кількість стебел найбільшою була за поживного 

комплексу 2 (+350 шт./м
2
 порівняно з контролем). Використання поживних 

комплексів на органо-мінеральному фоні також посилювало інтенсивність 

розвитку вторинної кореневої системи, сприяючи збільшенню кількості 

вузлових коренів порівняно з контролем від 79 шт./м
2
 (поживний комплекс 1) 

до 140 шт./м
2
 (поживний комплекс 3). 

Таблиця 5.10 

Стан рослин ячменю ярого сорту Східний у фазі кущіння залежно від 

поживного комплексу та фону живлення (середнє за 2014–2018 рр.) 

 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см
 

Кількість 

стебел, 

шт./м
2 

Кількість  

вузл. коренів, 

шт./м
2
 

Коеф. 

ку-

щіння 

Кількість 

вузлових 

коренів, шт. 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 37,6 1010 419 2,24 0,93 

Хімічний захист посівів  40,3 1123 475 2,50 1,06 

Біологічний захист посівів 40,5 1121 571 2,49 1,27 

Комплекс 1
* 

43,9 1199 559 2,66 1,24 

Комплекс 2
** 

44,3 1255 567 2,79 1,26 

Комплекс 3
*** 

44,5 1301 569 2,89 1,26 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 39,3 1006 398 2,24 0,88 

Хімічний захист посівів  43,3 1117 442 2,48 0,98 

Біологічний захист посівів 41,1 1215 433 2,70 0,96 

Комплекс 1
* 

47,4 1267 477 2,82 1,06 

Комплекс 2
** 

45,4 1356 526 3,01 1,17 

Комплекс 3
*** 

46,4 1341 548 2,98 1,23 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 37,6 971 331 2,16 0,74 

Хімічний захист посівів  39,1 987 393 2,19 0,87 

Біологічний захист посівів 38,7 979 435 2,18 0,97 

Комплекс 1
* 

39,9 1118 453 2,48 1,01 

Комплекс 2
** 

38,4 1121 445 2,49 0,99 

Комплекс 3
*** 

40,0 1115 478 2,48 1,06 
Примітка: 

*
Обробка насіння препаратом Rost-Forte (0,5 л/га) у суміші з комплексом 

амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Rost-концентрат 15.7.7. (1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га) + 

мікробіологічний комплекс (400 г/га).
 

**
Обробка насіння препаратом Айдар (1 л/т), обприскування рослин у фазах кущіння та 

колосіння сумішшю препарат Айдар (2 л/га) та мікробіологічного комплексу (400 г/га).
 

***
Обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші з мікробіологічним комплексом, 

обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарату Сизам (250 г/га) та 

мікробіологічного комплексу (400 г/га). 
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Крім того, на органічному фоні живлення найбільше підвищення 

коефіцієнта кущіння було відмічено при застосуванні поживного комплексу 2. 

Найбільша кількість вторинних коренів (+147 шт./м
2
 порівняно з контролем) 

та найвищі рослини (+2,4 см до контролю) були у варіанті використання 

поживного комплексу 3.  

При порівнянні трьох фонів живлення між собою було встановлено, що 

потужний позитивний вплив на біометричні показники мали мінеральний 

(N30Р30К30) та органо-мінеральний (N15Р15К15 + біогумус, 250 кг/га) фони. 

Найбільше зростання коефіцієнта загального кущіння порівняно з 

контролем на мінеральному фоні живлення було відмічено при застосуванні 

мікробіологічних препаратів (+0,41 порівняно з контролем) (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Густота стеблостою рослин ячменю ярого сорту Східний у фазі повної 

стиглості залежно від поживного комплексу та фону живлення 

 (середнє за 2014–2018 рр.) 

Варіант 
Кількість стебел, шт./м

2
 Коефіцієнт кущіння 

загальна 
 

продуктивна загальний 
 

продуктивний 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 1007,5 563,0 2,24 1,25 

Хімічний захист посівів  1185,0 651,5 2,63 1,45 

Біологічний захист посівів 1193,5 661,0 2,65 1,47 

Комплекс 1
* 

1146,0 584,0 2,55 1,30 

Комплекс 2
** 

1171,0 628,0 2,60 1,40 

Комплекс 3
*** 

1169,0 654,0 2,60 1,45 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 998,5 430,5 2,22 0,96 

Хімічний захист посівів  1177,5 603,0 2,62 1,34 

Біологічний захист посівів 1150,0 586,0 2,56 1,30 

Комплекс 1
* 

1190,0 526,0 2,64 1,17 

Комплекс 2
** 

1164,0 661,5 2,59 1,47 

Комплекс 3
*** 

1173,0 647,7 2,61 1,44 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 804,0 432,5 1,79 0,96 

Хімічний захист посівів  978,5 495,0 2,17 1,10 

Біологічний захист посівів 921,0 533,5 2,05 1,19 

Комплекс 1
* 

967,0 588,5 2,15 1,31 

Комплекс 2
** 

992,5 571,0 2,21 1,27 

Комплекс 3
*** 

997,8 579,0 2,22 1,29 
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Що стосується коефіцієнта продуктивного кущіння, то всі варіанти, які 

вивчалися, сприяли збільшенню цього показника порівняно з контролем.  

Найбільше зростання було відмічене при застосуванні мікробіологічних 

препаратів для стимуляції ростових процесів та захисту рослин від шкідників 

та хвороб. 

Найменший вплив на показники коефіцієнтів загального та 

продуктивного кущіння порівняно з контролем на мінеральному фоні 

живлення відмічали при використанні поживного комплексу 1 (+0,31 та 

+0,05, відповідно). 

На органо-мінеральному фоні застосування поживного комплексу 1 

сприяло збільшенню загальної кількості стебел порівняно з контролем на 

174,5 шт./м
2
. Це найкращий варіант на даному фоні. А найбільшу ж кількість 

продуктивних стебел було сформовано рослинами при використанні 

поживного комплексу 2 (+231 шт./м
2 
порівняно з контролем). 

На органічному фоні живлення при використанні поживних комплексів 

було відмічено збільшення коефіцієнтів, як загального, так і продуктивного 

кущіння, порівняно з контролем. Найвищий коефіцієнт загального кущіння 

спостерігали на варіанті застосування поживного комплексу 3 (2,22), а 

коефіцієнт продуктивного кущіння – поживного комплексу 1 (1,31). 

Порівнюючи між собою всі три фони живлення, можна зробити 

висновок, що найбільший вплив поживних комплексів, які досліджували, 

відмічали при використанні органічного фону. Тобто, на цьому фоні були 

отримані найвищі прирости коефіцієнтів загального та продуктивного 

кущіння порівняно з контролем.  

У процесі дослідження впливу поживних комплексів на показники 

структури врожайності зерна ячменю ярого сорту Східний було встановлено, 

що на мінеральному фоні живлення найкращі результати були отримані при 

застосуванні поживного комплексу 3 – довжина колосу збільшилась 

порівняно з контролем на 1,7 см, кількість зерен у колосі – на 2,1 шт., а маса 

1000 зерен – на 2,8 г (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Показники структури урожайності зерна ячменю ярого сорту Східний 

залежно від поживного комплексу та фону живлення 

 (середнє за 2014–2018 рр.) 

 

На органо-мінеральному фоні спостерігалася подібна ситуація, а 

органічний фон живлення сприяв отриманню найкращих показників 

структури врожайності при застосуванні поживного комплексу 2. Так, 

довжина колоса збільшилась порівняно з контролем на 2,4 см, кількість зерен 

у колосі – на 2,4 шт., а маса 1000 зерен – на 2,9 г. 

При порівнянні двох варіантів захисту рослин від шкідників та хвороб, 

було встановлено, що незалежно від фону живлення найкращих показників 

Варіант 

Висота 

рослин, 

см 

Довжина 

колосу, 

см 

Кількість 

зерен у 

колосі, шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 59,6 8,4 13,0 43,1 586,0 

Хімічний захист посівів  62,1 8,9 13,6 44,9 586,7 

Біологічний захист посівів 63,5 9,0 13,9 45,7 587,4 

Комплекс 1
* 

63,6 9,8 14,7 45,5 587,3 

Комплекс 2
** 

63,4 9,9 14,9 45,4 589,5 

Комплекс 3
*** 

64,3 10,1 15,1 45,9 588,4 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 60,9 8,0 12,5 42,1 579,5 

Хімічний захист посівів  63,1 9,3 12,9 43,4 581,7 

Біологічний захист посівів 62,5 9,7 13,5 44,4 579,5 

Комплекс 1
* 

63,2 10,1 14,7 44,9 581,3 

Комплекс 2
** 

62,9 10,7 13,9 44,7 565,1 

Комплекс 3
*** 

63,6 11,0 14,9 45,0 573,0 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 58,0 7,5 12,1 41,9 556,2 

Хімічний захист посівів  61,8 8,7 13,9 42,2 588,7 

Біологічний захист посівів 61,5 8,9 13,7 43,5 567,9 

Комплекс 1
* 

62,7 9,5 14,0 44,5 571,0 

Комплекс 2
** 

62,2 9,9 14,5 44,8 562,4 

Комплекс 3
*** 

62,8 9,7 13,9 44,2 569,5 

НІР05 для:  варіанту досліду 0,7–0,9 0,1–0,2 0,1–0,2 1,3–1,4 1,7–1,9 

                   фону живлення 0,5–0,6 0,1–0,2 0,1–0,2 1,0–1,1 2,6–3,1 

                   взаємодії 1,0–1,2 0,2–0,3 0,2–0,3 1,6–1,8 3,7–4,2 
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структури врожайності було досягнуто при використанні біологічного 

захисту посівів (застосування мікробіологічних препаратів для інокуляції 

насіння та обприскування посівів). Так, на мінеральному фоні живлення при 

біологічному захисті посівів довжина колоса була більшою за варіант 

хімічного захисту на 0,1 см, зерен у колосі було більше на 0,3 шт., а маса 

1000 зерен збільшилась на 0,8 г. Виявлена тенденція щодо поліпшення 

основних показників елементів структури врожайності очевидно 

пояснюється тим, що до складу препаратів для біологічного захисту посівів 

входять мікроорганізми, які мають азотфіксуючу та фосформобілізуючу дію 

і, як наслідок, забезпечують додаткове живлення рослин. 

На органо-мінеральному фоні живлення біологічний захист посівів 

забезпечив видовження колосу порівняно з хімічним захистом на 0,4 см, 

кількість зерен у колосі збільшилась на 0,6 шт., а маса 1000 зерен – на 1,0 г. 

Порівняння фонів живлення демонструє, що при використанні 

мінерального фону були отримані найвищі показники елементів структури 

врожайності, незалежно від варіантів, що вивчалися. А органічний та органо-

мінеральний фони сприяли отриманню найвищих показників структури 

врожайності порівняно з контролем. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу (рис. 5.8) показали, що 

модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником 

врожайності зерна ячменю ярого залежно від елемента технології і трьох 

незалежних змінних (довжина колосу, кількість зерен у колосі, маса 1000 

зерен) і, залежно від доз внесених добрив та застосування поживних 

комплексів, мають вигляд трьох згенерованих програмою рівнянь:                                                                                                                                                                                          

1. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від поживного комплексу 

та фону живлення (перший фон)  = -4,0489 + 0,4428*КЗК + (-17,5068) + 

0,4265*МТЗ + (-2,2830) + 0,4869*ДК;                                                         (31) 

 = ;        (32) 

Коефіцієнт детермінації R
2 
= 0,968. 

2. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від поживного комплексу 
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та фону живлення (другий фон) = -5,0725 + 0,4617*КЗК + (-22,4125) + 

0,5210*МТЗ + (-3,4071) + 0,6452*ДК;                                                          (33) 

 = ;     (34) 

Коефіцієнт детермінації R
2 
= 0,986. 

3. Урожайність зерна ячменю ярого залежно від поживного комплексу 

та фону живлення (третій фон) = -6,5105 + 0,6112*КЗК + (-17,7208) + 

0,2444*МТЗ + (-3,4013) + 0,0894*ДК;                                                         (35) 

 = ;        (36) 

Коефіцієнт детермінації R
2 
= 0,975 

Примітка: * Фон 1 – N30Р30К30 ** Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 
***

Фон 3 – біогумус (250 кг/га)  

Рис. 5.8 Взаємозв’язок урожайності зерна ячменю ярого та варіантів 

застосування поживних комплексів і фонів живлення 

R
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 = 0,968 
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R
2
 статистичний показник, що використовується в статистичних 

моделях як міра залежності варіації залежної змінної від варіації незалежних 

змінних, вказує наскільки отримані спостереження підтверджують модель. 

Таким чином, він вказує на те, що у рівнянні (32) 96,8 % варіації рівня 

врожайності на досліджувані чинники має вірогідність множинної регресії 

між показником врожайності зерна і трьома незалежними змінними (КЗК, 

МТЗ, ДК),  рівняння (34) – 98,6 %, а рівняння (36) – 97,5 %. 

Таким чином, одержаний на основі польових досліджень 

експериментальний матеріал, дає змогу стверджувати, що застосування 

поживних комплексів забезпечує необхідний стартовий ефект на 

початковому етапі розвитку рослин, сприяє підвищенню продуктивності та 

урожайності зерна ячменю ярого. 

В існуючих сучасних системах землеробства і рослинництва біологічна 

суть формування родючості ґрунтів практично не бралась до уваги, що 

призвело до появи деградованих агроценозів. Навіть за достатнього внесення 

мінеральних добрив сільськогосподарські культури не забезпечують 

формування повноцінного урожаю зерна відповідної якісті.  

У зв’язку з цим важливим було вивчення чисельності мікроорганізмів і 

стану основних еколого-трофічних мікробних угруповань у кореневій зоні 

рослин зернових культур. 

Проведений мікробіологічний аналіз ризосфери ячменю ярого 

засвідчив тенденцію збільшення чисельності мікроорганізмів (які 

трансформують переважно органічні сполуки азоту) при обробці вегетуючих 

рослин культури поживним комплексом 2, що майже втричі перевищувало їх 

кількість у варіанті застосування хімічного захисту рослин та на 66 % 

переважало контрольний варіант на органічному фоні.  

При застосуванні біологічного захисту рослин на мінеральному фоні 

чисельність амоніфікаторів у ризосфері ячменю зростала на 28 % відносно 

варіанту із застосуванням хімічних препаратів та майже вдвічі – порівняно з 

контролем (табл. 5.13).  
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 Таблиця 5.13  

Вплив поживного комплексу та фону живлення на загальну чисельність 

мікроорганізмів у ризосфері ячменю ярого сорту Східний у фазі цвітіння 

(середнє за 2014–2018 рр.), млн. КУО, в 1 г а.с.ґ. 

Варіанти досліду 
Мікроорганізми, що трансформують 

переважно органічні сполуки азоту 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 1,57±0,09 

Хімічний захист посівів  0,89±0,15 

Біологічний захист посівів 2,01±0,04 

Комплекс 1
* 

1,36±0,16 

Комплекс 2
** 

1,07±0,06 

Комплекс 3
***

 1,17±0,11 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 0,67±0,07 

Хімічний захист посівів  1,29±0,12 

Біологічний захист посівів 1,94±0,12 

Комплекс 1
* 

1,0±0,09 

Комплекс 2
** 

2,14±0,06 

Комплекс 3
***

 1,64±0,10 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 0,86±0,16 

Хімічний захист посівів  0,78±0,13 

Біологічний захист посівів 1,55±0,04 

Комплекс 1
* 

1,28±0,12 

Комплекс 2
** 

0,90±0,10 

Комплекс 3
*** 

0,98±0,05 

 

Чисельність мікроміцетів на мінеральному фоні живлення знижувалась 

при інокуляції насіння біопрепаратами на 37,8 та 39,8 % у порівнянні з 

хімічним захистом посівів та контролем відповідно (табл. 5.14). 

На органічному фоні найбільше зниження чисельності мікроміцетів (на 

48 % порівняно з контролем) було відмічено у варіанті з обробкою насіння 

поживним комплексом 1. На органо-мінеральному фоні у варіанті з 

інокуляцією насіння біопрепаратами кількість мікроміцетів знижувалась на 

50 та 38 % порівняно з контролем та хімічним захистом посівів відповідно. 



217 

 

      Таблиця 5.14  

  Вплив поживного комплексу та фону живлення на чисельність 

мікроміцетів у ризосфері ячменю ярого сорту Східний у фазі цвітіння 

(середнє за 2014–2018 рр.), тис. КУО, в 1 г а.с.ґ. 

Варіанти досліду Чисельність мікроміцетів 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 23,18±2,17 

Хімічний захист посівів  23,90±1,29 

Біологічний захист посівів 14,40±1,30 

Комплекс 1
* 

16,50±2,29 

Комплекс 2
** 

16,76±0,94 

Комплекс 3
*** 

16,72±0,74 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 14,13±1,27 

Хімічний захист посівів  19,97±2,34 

Біологічний захист посівів 12,24±2,19 

Комплекс 1
* 

10,80±1,87 

Комплекс 2
** 

15,34±1,55 

Комплекс 3
*** 

13,30±1,25 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 15,84±2,52 

Хімічний захист посівів  19,62±0,94 

Біологічний захист посівів 9,89±0,93 

Комплекс 1
* 

15,69±2,57 

Комплекс 2
** 

14,40±1,57 

Комплекс 3
*** 

15,30±1,27 

 

На мінеральному фоні живлення інокуляція насіння ячменю 

біологічними засобами захисту рослин сприяла збереженню більшої 

кількості целюлозоруйнівних мікроорганізмів (у 2,2 раза у порівнянні з 

контролем та 1,8 раза – з хімічним захистом рослин). Ця тенденція 

спостерігалась також на органо-мінеральному та органічному фонах 

живлення (табл. 5.15). 

Що стосується поживних компексів, то їх застосування сприяло 

збереженню чисельності целюлозоруйнівних мікроорганізмів на рівні 

контролю та хімічного захисту посівів. 
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Таблиця 5.15   

 Вплив поживного комплексу та фону живлення на чисельність 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів у ризосфері ячменю ярого сорту 

Східний у фазі цвітіння (середнє за 2011–2016 рр.), тис. КУО, в 1 г. а.с.ґ. 

Варіанти досліду 
Чисельність целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів 

Фон 1– N30Р30К30 

Контроль 0,36±0,04 

Хімічний захист посівів  0,43±0,06 

Біологічний захист посівів 0,79±0,09 

Комплекс 1
* 

048±0,04 

Комплекс 2
** 

0,39±0,13 

Комплекс 3
*** 

0,43±0,15 

Фон 2– N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 0,35±0,09 

Хімічний захист посівів  043±0,12 

Біологічний захист посівів 1,08±0,06 

Комплекс 1
* 

0,76±0,12 

Комплекс 2
** 

0,57±0,04 

Комплекс 3
*** 

0,62±0,08 

Фон 3– біогумус (250 кг/га) 

Контроль 0,39±0,13 

Хімічний захист посівів  0,50±0,13 

Біологічний захист посівів 0,71±0,13 

Комплекс 1
* 

0,43±0,12 

Комплекс 2
** 

0,43±0,06 

Комплекс 3
*** 

0,44±0,10 

 

Лише на органічному фоні живлення при використанні поживних 

комплексів було відмічено зростання кількості мікроорганізмів порівняно з 

контрольним варіантом в середньому на 0,30 тис. КУО, в 1 г а.с.ґ. 

Застосування комплексу мікробних препаратів (КМП) позитивно 

впливало на розвиток бактерій роду Azotobacter на всіх трьох фонах. 

Найбільшу кількість грудочок ґрунту оброслих бактеріальною культурою 

відмічено на органічному фоні живлення і у варіанті з КМП їх чисельність 

складала 77 % проти 56 % у варіанті з хімічним захистом рослин (табл. 5.16). 
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Таблиця 5.16  

Вплив поживного комплексу та фону живлення на загальну чисельність 

азотобактера у ризосфері ячменю ярого сорту Східний у фазі цвітіння 

(середнє за 2014–2018 рр.), тис. КУО, в 1 г а.с.ґ. 

Варіанти досліду Чисельність азотобактера 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 42,67±4,06 

Хімічний захист посівів  50,0±3,06 

Біологічний захист посівів 62,0±4,62 

Комплекс 1
* 

56,0±4,16 

Комплекс 2
** 

57,33±1,76 

Комплекс 3
*** 

57,03±1,00 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 42,67±2,40 

Хімічний захист посівів  47,33±5,70 

Біологічний захист посівів 65,33±4,81 

Комплекс 1
* 

64,0±3,06 

Комплекс 2
** 

66,0±5,03 

Комплекс 3
*** 

65,4±4,05 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 56,0±2,31 

Хімічний захист посівів  73,33±1,76 

Біологічний захист посівів 77,33±2,40 

Комплекс 1
* 

70,67±2,40 

Комплекс 2
** 

62,00±3,06 

Комплекс 3
*** 

65,30±2,56 

 

Також було виявлено, що використання поживних комплексів 2 та 3 на 

органічному фоні живлення сприяло збільшенню чисельності азотобактера у 

ризосфері ячменю ярого порівняно з варіантом біологічного захисту посівів 

на 0,67 та 0,07 % відповідно. 

Таким чином, встановлено, що застосування різних систем оптимізації 

живлення і захисту рослин ячменю ярого сорту Східний на мінеральному, 

органічному та органо-мінеральному фонах живлення забезпечило 

збільшення у ризосфері азотфіксаторів, зокрема азотобактеру, та 

мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації органічних сполук азоту, 
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поліпшують фосфорне живлення рослин, посилюють ферментативні процеси 

та знижують розвиток патогенної мікрофлори. 

При визначенні ефективності вказаних комплексів на рівень 

врожайності зерна ячменю ярого сорту Східний встановлено, що 

використання поживного комплексу 3 на мінеральному фоні живлення 

забезпечило прибавку врожайності зерна 1,37 т/га, або 51,9 %, порівняно з 

контролем (табл. 5.17).   

Таблиця 5.17 

Урожайність зерна ячменю ярого сорту Східний залежно від 

застосування поживного комплексу та фону живлення (середнє за 2014–

2018 рр.), т/га 

Варіант 
Урожайність,  

т/га 

Прибавка урожаю 

т/га % 

Фон 1 – N30Р30К30 

Контроль 2,63 - - 

Хімічний захист посівів 3,01 0,43 16,16 

Біологічний захист посівів 3,81 1,18 44,68 

Комплекс 1
 

3,46 0,83 31,56 

Комплекс 2
 

3,71 1,08 41,06 

Комплекс 3
 

3,99 1,37 51,90 

Фон 2 – N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Контроль 1,78 - - 

Хімічний захист посівів  2,88 1,10 61,80 

Біологічний захист посівів 3,04 1,26 70,79 

Комплекс 1
 

3,01 1,23 69,10 

Комплекс 2
 

3,61 1,83 102,81 

Комплекс 3
 

3,86 2,08 116,85 

Фон 3 – біогумус (250 кг/га) 

Контроль 1,65 - - 

Хімічний захист посівів  2,43 0,78 47,27 

Біологічний захист посівів 2,68 1,03 62,42 

Комплекс 1
 

3,25 1,60 96,97 

Комплекс 2
 

3,21 1,56 94,55 

Комплекс 3
 

3,05 1,40 84,85 

НІР05, т/га для факторів: А – 0,09–0,13, В – 0,11–0,17; АВ – 0,18–1,29 
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Органо-мінеральний фон живлення у поєднанні з поживним 

комплексом 3 сприяв отриманню приросту врожайності 2,08 т/га до 

контролю. На органічному фоні живлення найвищу прибавку врожайності 

(1,60 т/га) забезпечило використання поживного комплексу 1. 

Таким чином, незалежно від фону живлення найвищі показники рівня 

зернової продуктивності рослин були отримані за використання поживних 

комплексів. Це підтверджує той факт, що композиційні суміші, які входять 

до складу цих комплексів, були підібрані з урахуванням фізіологічних 

особливостей та портеб культури залежно від фази її розвитку та мають 

значний науковий та практичний інтерес.  

Таким чином, можна зробити висновок, що застосування нових 

поживних комплексів у поєднанні з органічним та органо-мінеральним 

фоном живлення сприяє оптимальному росту та розвитку рослин протягом 

вегетації, що в свою чергу, забезпечує формування кращих показників 

структури врожайності, а як наслідок високого рівня врожайності зерна 

ячменю ярого сорту Східний в умовах східної частини Північного Степу. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

Виявлено, що використання елементів біологізації в технології 

вирощування ячменю ярого суттєво впливає на ріст, розвиток рослин та 

формування врожайності зерна культури. Так, комплексне застосування 

Біогумусу-1 (250 кг/га) та біостимулятора Регоплант забезпечило 

врожайність зерна 2,95 т/га, приріст до контролю становив 0,66 т/га або 

28,8 %. Зростання зернової продуктивності ячменю ярого залежить від 

покращання основних показників структури врожайності, а саме: маси 

1000 зерен, кількості зерен у колосі та коефіцієнта продуктивного кущіння. 

Останній виявився найбільшим (1,44) за використання біостимулятора 

Регоплант на органо-мінеральному фоні – Біогумус-1 та внесення N15P15K15. 

На фоні N30P30K30, застосуванні біогумусу та N15P15K15 із додатковим 

обприскуванням посівів Регоплантом і Стимпо, кількість зерен у колосі була 
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на 1,8–2,5 шт. більшою, порівняно з контролем. Максимальною маса 

1000 зерен (44,6 г) була за сумісного використання Біогумусу-1 з N15P15K15  у 

комплексі з біостимуляторами. 

Використання біодобрив (Біогумус-1 та Біогумус-2) у комплексі з 

біостимуляторами природного походження (Регоплант і Стимпо) дозволяє до 

50 % скоротити обсяги внесення традиційних мінеральних добрив, що значно 

зменшує витрати елементів живлення рослин та зменшує ризик забруднення 

навколишнього середовища при збереженні рівня зернової продуктивності 

ячменю ярого. 

Застосування мікробіологічних препаратів (Фосфоентерин, Біополіцид 

та Діазофіт) і мікродобрива Сизам при вирощуванні ячменю ярого сорту 

Степовик сприяло зростанню врожайності зерна на органо-мінеральному 

фоні живлення (N15P15K15 + біогумус 250 кг/га) після попередника горох на 

1,83 т/га, а після кукурудзи – на 1,11 т/га, відповідно, порівняно з контролем. 

Використання нових поживних комплексів при вирощуванні ячменю 

ярого сприяло доброму розвитку рослин протягом всієї вегетації та 

дозволило сформувати врожайність, яка значно перевищила контроль. 

Зокрема, на фоні внесення N30P30K30 приріст врожайності зерна порівняно з 

контролем склав 1,37 т/га, на органо-мінеральному фоні (N15P15K15 + 

біогумус, 250 кг/га) – 2,08 т/га, а на органічному фоні живлення (біогумус, 

250 кг/га) – 1,60 т/га.  

Основні наукові результати розділу 5 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [48, 58, 59, 61, 87, 90, 

117, 120, 122, 128, 132, 145, 166, 173, 193, 195, 229, 235, 321, 337, 361]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ  ЯКІСНОЇ  ТА 

БЕЗПЕЧНОЇ  РОСЛИННИЦЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ 

 

В останні десятиліття у всьому світі та в Україні зокрема набуває 

дедалі більшої актуальності проблема продовольчої безпеки. В цьому 

напрямку поряд із нарощуванням обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції гостро стоїть питання якості і безпеки продуктів харчування і 

продовольчої сировини. У країнах ЄС існує велика кількість чинних 

нормативів і стандартів з якості, ефективно діють загальні і правові акти, 

мета яких забезпечити гарантовану якість і безпеку харчових продуктів. При 

цьому широко впроваджується методологія отримання якісної і безпечної  

рослинницької продукції, головним принципом якої є поступовий перехід від 

контролю кінцевого продукту до прогнозування можливих ризиків, 

негативних впливів та уникнення їх ще на стадії вирощування культури.  

Аналіз літературних і патентних джерел свідчить, що ефективне 

аграрне природокористування з метою вирощування якісної і екологічно 

безпечної рослинницької сировини обумовлюється комплексом взаємодії 

всіх компонентів агроландшафтів, а також агротехнічних заходів. 

Можливість одержання високоякісної продукції може забезпечуватись за 

рахунок оптимізації систем живлення, використання фізіологічно-активних 

речовин, а також заходів, спрямованих на ефективне їх використання. 

Виробництво якісної і безпечної сільськогосподарської продукції і сировини 

неможливе без урахування екологічного стану агросфери і застосування 

сучасних екологічно безпечних агротехнологій [481]. Особлива увага 

повинна приділятися цим питанням в індустріальних регіонах з високим 

рівнем техногенного навантаження. На території Донецької області, яка  

становить лише 4,4 % від загальної площі України, зосереджена п'ята частина 

промислового потенціалу держави, 78 % якого припадає на екологічно 
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небезпечні виробництва металургійної та вуглевидобувної галузей, 

виробництво електроенергії та коксу. Підприємства саме цих галузей 

промисловості мають найбільший вплив на навколишнє середовище регіону. 

Висока концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва і 

транспортної інфраструктури в поєднанні зі значною щільністю населення 

створили величезне навантаження на біосферу – найбільше в Україні та 

Європі.  

Традиційно, в польовому рослинництві України провідними є зернові 

колосові культури. Але в даний час у головних зерносіючих регіонах країни 

вирощується і заготовляється недостатня кількість високоякісного зерна 

озимої пшениці, необхідної для переробної промисловості [482]. 

Вирішення проблеми відповідності зерна сучасним стандартам якості і 

безпеки потребує дослідження механізму формування такої продукції в 

умовах індустріальних регіонів, визначення ступеня ризиків, що виникають 

внаслідок забруднення оточуючого природного середовища.  

На показники якості продукції рослинництва впливає ціла низка 

чинників: ґрунтово-кліматичні умови вирощування культур, сортові 

особливості, строки сівби, використання засобів хімізації, біологічні 

особливості культур, загальна культура землеробства. Попередні 

дослідження  показали, що у східній частині Північного Степу екологічна 

безпека рослинницької продукції значною мірою залежить від 

нагромадження в рослинах полютантів промислового походження, серед 

яких найбільш поширеними є важкі метали. Вони можуть забруднювати 

ґрунти, змінювати його агрохімічні, мікробіологічні, екологічні властивості, 

мігрувати і забруднювати поверхневі, ґрунтові води та рослини [483, 484]. 

Важкі метали можуть затримувати ріст і розвиток рослин, пригнічувати 

важливі процеси метаболізму, що в подальшому знижує продуктивність і 

якість сільськогосподарської продукції [485, 486]. 

Вирішення проблеми отримання екологічно безпечної продукції на 

територіях, що зазнають значного техногенного навантаження неможливе без 
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урахування міграції та акумуляції важких металів у ґрунтовому профілі. 

Комплексна оцінка якості пшениці орієнтована на визначення 

фізичних, біохімічних, технологічних та санітарно-гігієнічних показників 

[487, 488]. На формування якісних показників пшениці озимої значною 

мірою впливає генотип сорту, агротехнічні заходи і метеорологічні умови під 

час наливу зерна [489–493]. Санітарно-гігієнічні показники обумовлюються 

вмістом важких металів (ВМ). Попередні дослідження Донецької ДСДС 

показали, що рівень накопичення ксенобіотиків у зерні залежить від стійкості 

рослин до їх дії, яка зумовлюється комплексом факторів: видові, сортові 

особливості сільськогосподарських культур, системи живлення, типи ґрунтів, 

агрокліматичні  умови тощо.  

Сучасним інноваційним способом покращання показників якості зерна 

з одночасним зниженням антропогенного навантаження на агроценози є 

застосування біопрепаратів, регуляторів росту рослин за рахунок оптимізації 

живлення сільськогосподарських культур. Для оптимізації процесу живлення 

рослин в умовах скорочення обсягів використання агрохімікатів доцільно 

застосовувати біологічно активні речовини та стимулятори росту. Вони 

можуть суттєво впливати на ріст і розвиток рослин, адаптуючи їх захисну 

реакцію до умов навколишнього середовища, до екологічних стресорів [494–

506]. Однак, вплив цих агротехнологічних заходів на механізм формування 

якості і безпеки рослинницької продукції за умов різного рівня техногенного 

навантаження на агроценози вивчено недостатньо. 

 

6.1 Визначення впливу техногенних чинників на екологічний стан 

сільськогосподарських угідь 

У південно-східному промисловому регіоні стан сільгоспугідь щодо 

одержання екологічно безпечної рослинницької продукції визначається не 

тільки агрохімічними показниками ґрунтів, а й станом оточуючого 

природного середовища, яке обумовлено наявністю в Донецькій області 

потужного промислового комплексу, який спричиняє високе техногенне 
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навантаження на агроландшафти.  

Донецька область характеризується найбільшим антропотехногенним 

тиском на агросферу, який перевищує середньоукраїнський показник в 9–

10 разів. Концентрація промисловості та сільськогосподарського 

виробництва, висока щільність населення, розгалужена транспортна мережа 

зумовлюють руйнацію агробіоценозів, зміни гідрологічного і біогеохімічного 

режимів, а також мікроклімату в регіоні. Технокомплекси великої потужності 

Донецької області сформували агроландшафти зі змінами незворотного 

характеру. Під дією токсикантів промислового походження відбувається 

деградація поверхневого шару ґрунту. 

За цих умов перспективним напрямом у вирішенні задачі вирощування 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є визначення 

територій сільгоспугідь, які за рівнем техногенного навантаження і 

агрохімічних показників ґрунтів відповідають сировинним зонам. 

Врахування техногенного впливу на агроландшафти, системне визначення 

інтенсивності потоків ксенобіотиків із промислових агломерацій, 

особливостей транслокації екотоксикантів у системі: атмосфера – ґрунт – 

рослина, передбачає використання комплексу чинників, які характеризують 

агроекологічний стан сільгоспугідь. 

Перш за все, техногенне навантаження призводить до забруднення 

компонентів агроландшафтів ВМ.   

Розсіювання в приземному шарі токсичних промислових викидів, що 

містять ВМ, призвело до збільшення їх геохімічного фону на землях 

сільськогосподарського призначення. ВМ виводяться з ґрунту вкрай 

повільно, тому агроекологічна ситуація в таких регіонах залишиться 

напруженою ще тривалий час незалежно від подальшого розвитку  

промисловості. 

На вміст ВМ у ґрунтах впливає велика кількість факторів. Але їх можна 

поділити на дві основні групи: екзогенні (якісні і кількісні характеристики 

джерел емісії промислових полютантів) і ендогенні (екологічні властивості 
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грунту, які впливають на рухомість важких металів і їх біодоступність 

рослинам).  

Для розуміння процесів міграції і акумуляції ВМ необхідно 

враховувати джерела їх надходження в агроландшафти. 

Попередні дослідження і аналіз літературних даних свідчать, що за 

умов значного техногенного навантаження на агроценози міграція ВМ у 

рослини відбувається в системах – приземний прошарок атмосфери – 

рослина і приземний прошарок атмосфери – ґрунт – рослина.  

Для визначення рівня техногенного навантаження проаналізовано 

інформацію про основні можливі екологічні чинники і, перш за все, об’єкти, 

що є джерелами надходження ВМ у ґрунти. 

На території Донецької області створена потужна техносфера, яка 

включає більш ніж 1100 промислових підприємств гірничодобувної, 

металургійної та хімічної промисловості, енергетики і важкого 

машинобудування, експлуатується близько 300 родовищ корисних копалин. 

Основними забруднювачами атмосфери в області, за даними Держуправління 

охорони оточуючого природного середовища, є сім коксохімічних 

підприємств, п’ять теплових електростанцій, шість металургійних заводів і 

сто двадцять шахт. 

Промисловий комплекс Донеччини є багатогалузевим. Кожній із 

галузей притаманні свої екологічні особливості: склад і кількість відходів, 

токсичність забруднень, режим їх викидів у атмосферу та зі стічними водами. 

Це зумовлює доволі широкий спектр екотоксикантів, які створюють 

техногенне навантаження на агроландшафти і ризики для вирощування 

екологічно безпечної рослинницької продукції.  

На основі експериментальних даних, а також із залученням доступної 

інформації з літературних джерел в якості показників для визначення рівня 

техногенного навантаження на агроландшафти від різних типів 

промисловості нами вибрано такі – обсяг валових викидів, вміст у викидах 

ВМ і кислотних компонентів. Вміст промислового пилу в приземному шарі 
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атмосфери, який містить сполуки ВМ, і кислотоутворюючих компонентів 

(SO2, NOх та ін.) є інтегральним показником, який інформативно відображає 

якісні і кількісні характеристики джерел емісії ВМ.  

На основі статистичних даних [507] визначені значення показників, які 

характеризують джерела надходження промислових полютантів (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Характеристика джерел  промислових  полютантів 

Типи 

промисловості 

Викиди в середньому 

на 1 підприємство, 

тис. т 

Обсяги викидів за видами, т 

SO2 NOх ВМ пил 

Енергетика 68,68 42312,1 9642,1 108,2 92212,8 

Вугледобування 9,70 1998,9 1212,2 49,5 95800,0 

Металургія 65,78 19021,0 28884,7 147,4 23542,9 

Коксохімія 1,20 4306,5 4112,9 18,9 11680,3 

Машинобудування 0,15 2191,9 1442,1 11,3 2615,8 

Хімія 0,39 3251,5 3112,4 10,1 1820,8 

 

На основі складу та кількості викидів у атмосферу, слід було чекати, 

що концентрації ВМ у ґрунтах навколо підприємств металургії буде більшою 

порівняно з їх вмістом у ріллі навколо ТЕС. Це пов’язано з фізико-хімічними 

особливостями складу компонентів аеральних емісій та їх взаємодією.  

За інтегральний критеріальний чинник нами прийнято масову кількість 

ВМ, що випадає на одиницю площі. Цей показник дає змогу на основі 

кількісної величини ранжувати промислові підприємства різних типів по їх 

токсичній дії на агроландшафти. Аналіз значень інтегрального 

критеріального чинника проведено по ВМ першого класу небезпеки – кадмію 

і свинцю (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2  

Розсіювання ВМ по розі вітрів у радіусі 10 км 

Тип виробництва 

Маса ВМ, мг/м
2
 

Cu Zn Cd Pb Mn 

Енергетика (Вуглегірська ТЕС) 332,0 1105,0 22,6 995,0 770,0 

Металургія (Маріуполь) 776,0 1119,0 33,2 1188,0 778,0 

Коксохімія (Авдіївський КХЗ) 11,2 77,0 0,3 55,9 663,0 

Сумісні викиди (Донецьк-

Макіївка) 

443,8 775,0 0,5 112,0 9912,0 

Вугледобування (Шахтарськ) 444,0 1120,0 11,3 334,0 142,0 

Хімія (Горлівка) 22,6 110,1 0,3 55,0 33,3 

Машинобудування (Краматорськ) 33,2 111,3 0,2 44,4 55,6 

 

Результати досліджень показали, що за рівнем екологічної  небезпеки 

для сільськогосподарських угідь підприємства по типах промисловості 

можна розташувати в ряд: металургія – підприємства-виробники 

електроенергії – вугледобування – коксохімія – хімія – машинобудування. 

При відносно постійних агрохімічних і агрофізичних показниках 

ґрунтів, а також геохімічних властивостях підстилаючих порід і практично 

співпадаючих за метеоумовами можливостями промивки ґрунтів вміст ВМ 

буде залежати від середньозваженої частки техногенного і антропогенного 

навантаження. Експериментальними дослідженнями встановлено, що ступінь 

забруднення ґрунту ВМ залежить від:  

- рівня їх надходження в ґрунт; 

- фізико-хімічних властивостей;  

- місцевих ґрунтово-кліматичних умов; 

- інтенсивності процесів міграції ВМ в ґрунті і транслокації в рослини. 

Рівень надходження ВМ у ґрунт залежить від типу промислового 
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підприємства в зоні дії якого знаходиться агроландшафт, відстані та напряму 

переважаючих вітрів. Середньорічна роза вітрів свідчить, що в Донецькій 

області переважають східні, південно-східні і північно-східні вітри. 

Внаслідок цього найбільше розсіювання викидів буде по векторах західного і 

північно-західного напрямку [507]. В загальному вигляді залежно від 

відстані, рельєфу місцевості, рози вітрів, агрокліматичних умов основні 

закономірності можуть бути представлені у вигляді графіків (рис. 6.1). 

 

 
 

Рис. 6.1 Динаміка розсіювання токсикантів 

 

Рівень забруднення ґрунтів ВМ разом з промисловим пилом 

зменшується при віддаленні від джерела викидів, досягаючи фонового вмісту 

на відстані від 10–15 до 30–40 км. 

Відповідно до розташування основних промислових підприємств 

Донецької області для дослідження нагромадження ВМ у ґрунті були вибрані 

сільгоспугіддя, які знаходяться під впливом викидів промисловості різних 

типів: металургії, коксохімії, енергетики, хімії та вугледобування. 

Розсіювання в приземному шарі токсичних промислових викидів, що 
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містять ВМ, призвело до збільшення їх геохімічного фону на землях 

сільськогосподарського призначення. ВМ виводяться з ґрунту вкрай 

повільно, тому агроекологічна ситуація в таких регіонах залишиться 

напруженою ще тривалий час незалежно від подальшого розвитку  

промисловості. 

Вирішальну роль у формуванні екологічно безпечної рослинницької 

продукції відіграє кількість у ґрунті доступних для рослин форм ВМ. 

Експериментальні результати свідчать, що для однакових типів ґрунтів на 

співвідношення кількості валових і рухомих форм ВМ у ґрунті впливає склад 

аеральних емісій промисловості, тобто її тип (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Залежність кількості валових і рухомих форм важких металів у ґрунтах 

від типу промисловості (відстань 2 км за напрямком пануючих вітрів) 

Тип 

промисло-

вості 

Масова концентрація, мг/кг 

Cu Pb Zn Cd 

ВФ
* 

РФ
** 

ВФ
* 

РФ
** 

ВФ
* 

РФ
** 

ВФ
* 

РФ
** 

Енергетика 22,0–

29,1 

4,8–

6,5 

18,9–

22,8 

1,74–

1,89 

54,1–

58,0 

1,40–

1.80 

0,84–

0,96 

0,24–

0,36 

Металургія 26,2–

30,2 

5,0–

6,1 

27,3–

36,4 

1,55–

1,40 

57,4–

73,6 

1,77–

1,91 

0,86–

1,02 

0,21–

0,31 

Вугледо-

бування 

17,6–

21,7 

2,9–

3,4 

14,3–

22,2 

0,75–

1,10 

62,5–

70,1 

0,55–

0,70 

0,53–

0,73 

0,07–

0,15 

Примітка: 
*
Валові форми; 

**
Рухомі форми. 

 

Кислотоутворюючі компоненти аеральних емісій (SO2, NOx) 

збільшують рухомість і реакційну здатність сполук ВМ. Це призводить до 

більшого вмісту рухомих форм ВМ у ґрунтах сільськогосподарських угідь, 

які знаходяться в зоні дії викидів металургії і енергетики в порівнянні з 

вугледобуванням. 

Так, вміст рухомих форм міді і кадмію в зоні дії викидів металургії і 

енергетики складає 19,2–22,3 і 24,4–28,6 % від валового їх вмісту, відповідно, 

а в зоні дії викидів вугледобування 15,7–16,4 і 13,2–20,5 %. На основі 
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розрахунку відсоткового співвідношення кількості рухомих форм до валової 

кількості елементи по збільшенню рухомості розташовуються в ряд Zn–Pb– 

Cu–Cd. 

Інтенсивність накопичення ВМ у грунті залежить як від типу 

промисловості, так і від відстані до джерела викидів (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4  

Вміст валових і рухомих форм важких металів у ґрунтах залежно від 

напряму та відстані від промислових об’єктів 

Азимут  
Відстань, 

км 

Вміст важких металів у ґрунтах мг/кг 

Cd Pb Zn Cu 

Вплив металургії (Маріуполь) 

Володарський р-н 

Північний захід  

Північний захід 

Північний захід 

 

10 

20 

30 

 

0,9/0,15 

0,55/0,09 

0,50/0,07 

 

21/1,1 

15/0,8 

8/0,8 

 

70/6,0 

61/5,8 

55/5,2 

 

20/3,0 

18/1,5 

18/1,5 

Новоазовський р-н 

Південний схід 

Південний схід 

 

10 

20 

 

0,61/0,09 

0,43/0,06 

 

16/0,8 

14,5/0,7 

 

51/5,6 

38/4,0 

 

16,8/1,5 

14,2/1,2 

Тельманівський р-н 

Південний схід 

 

30 

 

0,32/0,06 

 

15/0,7 

 

30/2,7 

 

13/1,2 

Вплив Старобешівської ТЕС 

Старобешівський р-н 

Захід, Північний захід 

Захід, Північний захід 

Захід, Північний захід 

Південний, схід 

Південний, схід 

 

10 

20 

30 

10 

20 

 

0,9/0,12 

0,7/0,09 

0,8/0,10 

0,3/0,06 

0,3/0,06 

 

18/0,9 

16/0,8 

13,9/0,7 

16/0,8 

16/0,8 

 

64/6,1 

58/5,6 

55/5,6 

47/4,8 

44/4,6 

 

16/1,9 

16/1,8 

17/1,9 

16/1,8 

13,5/1,7 

Примітка: у чисельнику наведена концентрація валових форм ВМ, а в 

знаменнику – концентрація рухомих форм ВМ. 

 

З віддаленням від джерела забруднення спостерігається зменшення 

вмісту  валових  форм Cd, Pb, Zn, Cu для металургії і Pb, Zn – для енергетики. 

В зоні до 10 км від промислових площ відмічена залежність вмісту 

валових і рухомих форм ВМ від типу виробництва. Так, аеральні емісії 

металургійних виробництв, що містять значні кількості ВМ, призводять до 
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підвищеного (у порівнянні з викидами енергетики) вмісту в ґрунтах цієї зони 

Cu, Pb, Zn. На відстанях більше ніж 10 км від джерел промислових викидів 

концентрація ВМ у ґрунтах практично не залежить від типу виробництва. 

Вміст валових форм Cd і Cu, а також рухомих форм Cd, Pb, Zn, Cu в ґрунтах, 

шо знаходяться в зоні дії викидів Старобешівської ТЕС не залежить від 

відстані. 

Аналіз літературних джерел і експериментальні дослідження 

попередніх років свідчать, що тип ґрунту, його хімічні властивості суттєво 

впливають на вміст рухомих форм ВМ і їх транслокацію в рослини [496–

500]. 

Ґрунти Донецької області представлені, головним чином, чорноземами 

типовими, звичайними середньогумусними, звичайними малогумусними на 

лесових породах (Дод. П).  

Чорноземи, як відомо, характеризуються значною буферністю по 

відношенню до ВМ. В той же час для чорноземів у зв’язку з високою ємністю 

ґрунтово-геохімічних бар’єрів зростає небезпека прогресивного 

нагромадження ВМ у гумусовому шарі [499–503]. 

Поверхневі гумусові горизонти міцно фіксують ВМ. Небезпека полягає 

в тому, що хімічне забруднення довгий час може не виявлятися внаслідок 

буферністі ґрунту і одночасно бути потужним фактором руйнування 

біосфери в цілому. Концентрація в ґрунті рухомих форм тісно пов’язана з 

хімічним складом техногенних викидів і буферними властивостями ґрунту 

[507]. 

Експериментально визначено вміст рухомих форм важких металів у 

ґрунтах Донецької області різних типів за неоднаковим рівнем техногенного 

навантаження. Для досліджених типів ґрунтів вміст гумусу і рухомого 

фосфору впливає на рухомість цинку. Збільшення вмісту гумусу і фосфору 

зумовлює зменшення вмісту рухомих форм цинку за рахунок утворення 

малорозчинних або комплексних сполук. Для свинцю і кадмію така 

залежність є значно меншою (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5  

Вміст рухомих форм важких металів у ґрунтах різних типів 

(шар ґрунту 0–20 см) 

Тип ґрунту 

Агрохімічні показники ґрунту 
Вміст рухомих 

форм ВМ, мг/кг 

вміст 

гумусу, 

% 

вміст рухомого 

фосфору, мг/кг 

рН 

водне 
Zn Pb Cd 

Чорноземи звичайні 

середньогумусні: 
      

в зоні значного 

техногенного 

навантаження 

3,54 

3,73 

4,47 

27 

91 

115 

8,3 

7,9 

8,1 

1,89 

0,77 

0,47 

1,55 

1,50 

1,48 

0,25 

0,15 

0,12 

в екологічно чистій 

зоні 

3,00 

3,20 

3,78 

130 

63 

77 

8,0 

8,4 

7,8 

0,96 

0,90 

0,57 

0,40 

0,20 

0,20 

0,07 

0,07 

0,05 

Чорноземи щебневаті 

2,67 

3,14 

3,51 

76 

100 

96 

7,0 

6,9 

7,4 

0,82 

0,61 

0,51 

1,07 

1,35 

1,43 

0,15 

0,13 

0,09 

Чорноземно-лугові 

солонцеваті ґрунти 

3,52 

4,09 

4,65 

110 

80 

107 

8,6 

8,5 

8,7 

1,65 

0,95 

0,83 

1,10 

1,30 

1,50 

0,18 

0,20 

0,20 

 

Такі результати співпадають з даними інших авторів, відповідно до 

яких стійкість ґрунтів зони Степу України щодо окремих металів 

підпорядкована такій послідовності: Zn–Ni–Pb–Cu–Co–Cd [504]. 

Фізико-хімічні властивості ВМ впливають на міграцію їх рухомих  

форм  по профілю ґрунту. 

Аналіз вмісту ВМ у ґрунті показав, що рухомі форми свинцю і цинку 

більшою мірою акумулюються у верхньому гумусному шарі ґрунту. Іони міді 

та кадмію характеризуються більшою рухомістю, тому вміст цих 

компонентів по шарах ґрунту суттєво не відрізнявся. Така поведінка ВМ 

імовірно пов’язана з розчинністю сполук цих елементів, а також зі здатністю 
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утворювати комплексні сполуки (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2 Розподіл рухомих форм важких металів по шарах ґрунту 

 

Для оцінки сільгоспугідь щодо вирощування екологічно безпечної 

продукції одним із основних критеріїв є визначення вмісту ВМ у ґрунті на 

регіональному рівні, при якому нагромадження цих екотоксикантів у 

рослинах не перевищує ГДК для продукції. 

Згідно з літературними даними, а також результатами досліджень 

гранично допустимі концентрації ВМ у ґрунті не відповідають сучасним 

екологічним вимогам. Крім того, транслокація цих екотоксикантів у системі 

ґрунт – рослина значною мірою залежить від типу культур [505–512]. 

Тому, виникає необхідність встановити допустимі рівні ВМ у ґрунті 

для конкретних культур. 

 У Донецькій області зернові колосові є найбільш поширеними 

культурами, вони займають ~ 60% посівних площ. Тому, в обсязі робіт 2011–

2015 рр. були проведені вегетаційні досліди з різними рівнями штучного 
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забруднення ґрунтів для встановлення допустимих рівнів ВМ у ґрунті для 

зернових колосових – пшениці озимої та ячменю ярого. Штучне забруднення 

відповідало типовому рівню забруднення ґрунтів у регіоні. Вміст потенційно 

рухомих форм ВМ відповідно до рівнів забруднення наведено на рис. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3 Вміст потенційно рухомих форм важких металів у ґрунті 

 

Перевищення ГДК в зерні ячменю ярого і пшениці озимої відмічено по 

міді і свинцю за третім рівнем забруднення, по цинку і кадмію – за другим 

рівнем забруднення ґрунту ВМ. На базі отриманих даних розраховано, що 

для одержання екологічно безпечної продукції зернових колосових 

коефіцієнти техногенної концентрації (перевищення фонового вмісту по 

валових формах) можуть становити: Cu ≤ 1,5; Zn ≤ 1,3; Pb ≤ 10,0; Cd≤ 1,5. 

Коренева система зернових колосових має певний бар’єр щодо свинцю, цим 

зумовлений більш високий допустимий коефіцієнт техногенної концентрації. 

Коефіцієнти біологічного поглинання для пшениці озимої та ячменю 

ярого відрізнялись несуттєво і становили для свинцю 0,03–0,04; для міді – 

0,1–0,2; для цинку – 0,15; для кадмію – 0,02. Ряд інтенсивності поглинання 
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металів пшеницею озимою і ячменем ярим такий Zn > Cu > Pb > Cd.  

Комплексна система критеріальних чинників оцінки сільгоспугідь  

спрямована на визначення ступеню ризиків, що виникають внаслідок 

забруднення земель, і дає змогу на стадії планування виробництва 

враховувати відповідність якості екологічного стану сільгоспугідь 

(приземного шару атмосфери і землі) до здатності культури формувати на ній 

екологічно безпечний урожай. 

Для структурування характеристики техногенних факторів екологічної 

безпеки сільгоспугідь і відповідно рослинницької продукції доцільно 

використовувати такі основні чинники: повітряно-міграційний, ґрунтово-

адсорбційний, водно-акумулятивний, фітотранслокаційний і агрохімічно-

поживний. Структура цих чинників наведена в табл. 6.6 [507]. 

   Таблиця 6.6 

 Структура основних чинників оцінки агроекологічного стану 

сільськогосподарських угідь в промислово розвинутих регіонах 

Чинники Структури чинників 
Інтегральна 

характеристика 

Повітряно-

міграційний (ПМ) 

Валові викиди екотоксикантів 

в залежності від типів промисло- 

вості, хімічний склад, ізолінії 

ГДК 

Відстані до джерел  

емісії і роза вітрів 

Ґрунтово-

адсорбційний (ГА) 

Концентрації валових і рухомих 

форм органічних та неорганічних 

сполук техногенного походження 

Перевищення   

фонових 

концентрацій 

Водно-

акумулятивний 

(ВА) 

Маса, хімічний склад і форми 

існування ксенобіотиків у водних 

об’єктах 

Відстань від 

забруднених 

водоносних   

горизонтів 

Фіто-

транслокаційний 

(ФТ) 

Форми існування і концентрації 

екотоксикантів у ґрунтах і 

приземному шарі атмосфери 

Коефіцієнти 

транслокації 
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Повітряно-міграційна складова змінюється від 0,1 до 1,0 відповідно до 

ізоліній ГДК і залежить від типу викидів, що розсіюються над 

сільськогосподарськими угіддями в приземному прошарку. Величина впливу 

водно-акумулятивного критерію на можливість одержання екологічно-

безпечної сільськогосподарської продукції також може бути в межах 0,1–1,0 

в залежності від відстані до промагломерацій, а також поверхневих водних 

джерел. Для більш посушливих регіонів (Великоновоселківський, 

Володарський, Волноваський, частини Тельманівського і Амвросіївського) 

ця величина складає 0,2–0,3. В межах основних промислових агломерацій 

відповідно до даних моніторингу вона досягає 0,8–1,0.  

Грунтово-адсорбційний показник залежить від агрохімічних і 

агрофізичних властивостей ґрунту і в значній мірі пов'язаний з величинами 

розсіювання пилу з викидів і аеральних емісій. Таким чином, величина цього 

чинника співпадає зі значенням впливу повітряно-міграційного фактора.  

Експериментальні дані і аналіз літературних джерел свідчить, що 

транслокація екотоксикантів у рослини на 60–80 % обумовлена рухомістю та 

ефективною концентрацією компонентів в аерозолях. Це дозволяє 

використовувати для оцінки фітотранслокаційного чинника величини, що 

характеризують вплив промислових агломерацій на сільськогосподарські 

угіддя [506].  

Для забезпечення можливості оцінювання агроекологічного стану 

сільськогосподарських угідь щодо вирощування безпечної рослинницької 

продукції запропоновано відповідну градацію. Отже, суттєвими факторами, 

які формують агроекологічний стан сільгоспугідь, є інтенсивність 

техногенного тиску, що визначається зазначеними чинниками (табл. 6.7).  

З урахуванням даних агроекологічного моніторингу, який проводився в 

попередні роки, з використанням даних Держуправління охорони 

оточуючого природного середовища в Донецькій області, центру 

«Держродючість», і розрахункових даних складена оціночна карта-схема 

сільгоспугідь щодо вирощування екологічно безпечної продукції (Дод. Р). 
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Таблиця 6.7  

Характеристика градацій стану сільгоспугідь щодо впливу техногенного 

навантаження за умовами вирощування екологічно безпечної продукції 

рослинництва 

Стан 

сільгоспугідь 

Основні характеристики техногенного 

навантаження 

Забруднення 

рослин 

0 – 

екологічно 

безпечний 

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду ≤ 0,05, 

по оксидах азоту і пилу ≤ 0,1. Перевищення 

фону по вмісту важких металів у ґрунті ≤ 1. 

Інтегральний показник АЕС – 0,1. 

Забруднення 

рослин 

відсутнє 

1 – 

задовільний 

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду – 0,05–0,2, 

по оксидах азоту і пилу 0,1–0,5. Перевищення  

фону по вмісту важких металів у ґрунті: Cu ≤ 1,5; 

Zn ≤ 1,3; Pb ≤ 10,0; Cd ≤ 1,5. 

Інтегральний показник АЕС – 0,2–0,3. 

Забруднення 

рослин 

відсутнє 

2 – 

допустимий 

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду – 0,2–1,0;  

по оксиду азоту і пилу –1–4. Перевищення  

фону по вмісту важких металів у ґрунті:  

Cu і Zn ≤ 3; Pb ≤ 12; Cd ≤ 9.   

Інтегральний показник АЕС – 0,3–0,7. 

Забруднення 

рослин 

на рівні ГДК 

для 

продукції 

3 – 

критичний 

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду,  

по оксиду азоту і пилу – 0,5–1,0. Перевищення  

фону по вмісту Cu і Zn в ґрунті > 3,  

по Cd – > 6, по Pb – > 12. 

Інтегральний показник АЕС – >0,7. 

Забруднення 

рослин 

більше від 

ГДК для 

продукції 

 

 

6.2 Вплив агротехнологічних заходів на показники якості та 

безпеки продукції зернових колосових культур в умовах південно-

східного промислового регіону 

Дослідження впливу як окремих операцій, так і цілісних технологічних 

систем вирощування на формування якісної та безпечної (з екологічної точки 

зору) зернової продукції є досить важливим та дає можливість оптимізувати 

дієві способи стабілізації надходження зерна необхідного цільового 
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призначення, що відповідає міжнародним вимогам і стандартам. 

З цією метою, у процесі проведення досліджень було вивчено вплив  

мікробних препаратів і біопрепаратів на технологічні та біохімічні показники 

якості зерна пшениці озимої (табл. 6.8). 

Таблиця 6.8 

  Вплив мікробних препаратів і біостимулятора рослин Стимпо на 

показники якості зерна пшениці озимої сорту Олексіївка (середнє за 

2011–2015 рр.) 

Передпосівна 

обробка насіння 

Маса 1000 

зерен, г 

Натура, 

г/л 

Вміст у зерні, % ІДК,  

од. пр. білка клейковини 

1
*
 2

**
 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль (вода) 36,0 36,8 721 726 11,4 12,8 26,3 28,0 98 88 

Діазофіт 37,2 38,8 729 733 12,6 13,2 30,0 33,6 85 78 

Поліміксобактерин 38,2 39,2 729 735 11,6 11,8 27,8 28,6 85 87 

Хетомік 37,4 38,0 726 730 11,0 11,0 27,5 29,2 90 85 

Примітка:  1
*
– без обприскування посівів; 2

**
– обприскування посівів 

біостимулятором Стимпо. 

 

Так, використання Поліміксобактерину разом із Стимпо сприяло 

формуванню найбільшої в досліді маси 1000 зерен – 39,2 г.  

Вміст білка в зерні при застосуванні обробок зріс відносно контролю на 

0,2–0,4 % і мав абсолютні значення в межах 11,6–13,2 %. Найкращим за 

біохімічними показниками виявився варіант комплексного застосування 

Діазофіту і Стимпо, що забезпечило приріст вмісту білка в зерні на 1,8 %, а 

також максимальний вміст клейковини – 33,6 %, який на 7,3 % вище за 

контрольний показник. При цьому також покращилась якість клейковини, 

про що свідчить показник ІДК. 

За вирощування зерна в умовах значного техногенного навантаження 

важливими є дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо показників якості 

зернової продукції (табл. 6.9). 
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Таблиця 6.9 

  Вплив мікробних препаратів і біостимулятора рослин Стимпо на вміст 

важких металів у зерні та коефіцієнт біологічного поглинання пшениці 

озимої сорту Олексіївка (середнє за 2011–2015 рр.)  

Примітка:  1* – без обприскування посівів; 2* – обприскування посівів 

біостимулятором Стимпо. 

 

Передусім, це стосується вмісту ВМ. Саме тому, для встановлення 

кількісних параметрів міграції ВМ з ґрунту в рослини пшениці озимої 

визначали коефіцієнти біологічного поглинання (Кбп), які дають можливість 

оцінити вплив технології на процеси накопичення ВМ рослинами. Кбп 

визначали за співвідношенням вмісту ВМ у рослині до його вмісту в ґрунті. 

У результаті аналізу отриманих даних лабораторних досліджень 

встановлено, що найбільше зниження інтенсивності надходження ВМ у зерна 

пшениці озимої було при комплексному застосуванні Поліміксобактерину і 

біостимулятора Стимпо. В цьому варіанті вміст свинцю зменшився в 2,3; а 

кадмію – в 1,8 раза. Кбп на контролі становив для Pb – 0,47; з обробкою 

препаратами – 0,11; а для Cd – 0,54 і 0,29; відповідно. Це, ймовірно, 

пов’язано з утворенням малорухомих сполук із фосфатами і підвищенням 

Передпосівна 

обробка насіння 

Вміст важких металів мг/кг /  Коефіцієнт біологічного 

поглинання (Кбп) 

Cu Zn Pb Cd 

1
*
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

Контроль (вода) 4,7 

0,72 

4,5 

0,69 

32,2 

0,74 

32,7 

0,76 

0,34 

0,47 

0,26 

0,19 

0,059 

0,54 

0,055 

0,50 

Діазофіт 4,5 

0,69 

4,1 

0,63 

31,6 

0,73 

31,3 

0,73 

0,25 

0,19 

0,22 

0,16 

0,053 

0,48 

0,048 

0,44 

Поліміксобактерин 4,2 

0,65 

4,0 

0,62 

33,0 

0,77 

33,2 

0,77 

0,20 

0,15 

0,15 

0,11 

0,048 

0,44 

0,032 

0,29 

Хетомік 4,6 

0,71 

4,2 

0,65 

32,5 

0,76 

31,9 

0,74 

0,30 

0,22 

0,26 

0,19 

0,060 

0,55 

0,050 

0,45 
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стійкості рослин до транслокації ВМ, тобто екологічних стресорів [489, 490, 

492]. 

Таким чином, на основі отриманих експериментальних даних, можна 

стверджувати, що Поліміксобактерин виявляє протекторну дію до свинцю і 

кадмію, тому що його застосування зменшує надходження цих елементів у 

тканини рослини пшениці озимої, а, як наслідок, і в зерно. 

Успішне ведення екологічного землеробства вимагає відповідних 

показників родючості ґрунту, в тому числі високої біологічної активності 

ґрунту. Одним із факторів, який покращує цей показник є збільшення  вмісту 

органічної складової. 

У варіантах передпосівного внесення біогумусу різного походження 

було проведено дослідження біологічної активності ґрунту за методом 

аплікацій із льняної тканини, яку закладали на глибину 10–50 см. Тривалість 

експозиції льняного полотна становила 60 діб. 

Пребіг ґрунтово-біологічних процесів залежить від вологості ґрунту, 

тому попередньо вивчали динаміку вологості ґрунту за умов внесення 

біогумусу. Для цього перед сівбою та під час вегетації рослин відбирали 

ґрунтові проби для визначення вологості ґрунту (табл. 6.10). 

Таблиця 6.10 

Запаси продуктивної вологи в грунті (середнє за 2011–2015 рр.), мм 

Варіант 

Періоди, фази розвитку 

перед сівбою кущіння воскова стиглість 

0–20 см 0–100 см 0–20 см 0–100 см 0–20 см 0–100 см 

Контроль – 

без добрив 
34,3 145,7 12,2 83,5 2,0 10,7 

Фон –

N30Р30К30 
34,3 145,7 11,3 77,7 4,3 21,0 

Біогумус-1 34,3 145,7 15,0 84,9 6,3 28,7 

Біогумус-2 34,3 145,7 14,5 85,2 6,0 29,0 
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Дослідженнями було встановлено, що у фазі кущіння ячменю ярого на 

ділянках, де використовували мінеральні добрива, кількість продуктивної 

вологи в шарі ґрунту 0–20 см була меншою за контроль на 0,9 мм та на 5,8 мм 

– у шарі ґрунту 0–100 см. 

У фазі  воскової стиглості зерна ячменю ярого вологість ґрунту в шарі 

ґрунту 0–20 см на удобрених варіантах перевищила контроль на 2,3 мм (фон 

– N30Р30К30) та на 4,0–4,3 мм (Біогумус-1 і 2), а в шарі ґрунту 0–100 мм – на 

10,3 мм (мінеральний фон) та на 18,0–18,3 мм (органічний фон). 

В екологічному землеробстві, збагачена за рахунок внесення біогумусу 

органічна субстанція кореневмісного шару ґрунту, за умови наявності 

достатньої кількості вологи, сприяла підвищенню його біологічної активності 

(рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4 Біологічна активність ґрунту під посівами ячменю ярого сорту 

Аверс у шарі ґрунту 10–50 см (середнє за 2011–2015 рр.) 

 

Так, отримані результати свідчать, що застосування  біогумусу різного 

походження забезпечило зростання біологічної активності ґрунту на 9,6–

11,0 %. У варіантах з передпосівним внесенням біогумусу після збирання 

врожаю були відібрані зразки ґрунту для визначення агрохімічних 

показників. У результаті проведених лабораторних аналізів виявлено, що за 
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внесення біогумусу збільшився вміст поживних речовин. Зокрема, вміст 

легкогідралізованого азоту зріс на 13–21 мг/кг  або на 9,6–15,6 %, а рухомого 

фосфору – на 17–22 мг/кг або на 14,2–18,3 % (табл. 6.11). 

Таблиця 6.11 

Агрохімічні показники ґрунту (в шарі 0–20 см) після збирання врожаю 

ячменю ярого сорту Аверс (середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант досліду N, мг/кг Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

Контроль 135,0 120,0 169,0 

Біогумус-1 156,0 142,0 174,3 

Біогумус-2 148,0 137,0 167,2 

 

У зерновиробництві індустріальних регіонів України, однією з 

найактуальніших проблем є забруднення ґрунтів ВМ. Саме тому, з метою 

дослідження накопичення ВМ у ґрунті за використання біогумусу визначали 

вміст рухомих форм найпоширеніших ВМ – міді, цинку, свинцю і кадмію. 

Попередньо експериментально вивчали вміст найбільш токсичних ВМ 

свинцю і кадмію в Біогумусі-1 і Біогумусі-2, який становив 0,05–0,07 і 0,007–

0,01 мг/кг, відповідно. 

Таким чином, застосування цих біодобрив не призводило до суттєвого 

додаткового надходження ВМ у ґрунт. При цьому було встановлено, що 

мінеральна система живлення ячменю ярого призводить до збільшення 

кількості рухомих форм ВМ у ґрунті, що підвищує ризик забруднення зерна 

цими елементами. Так, вміст свинцю в ґрунті збільшився на 0,6 мг/кг 

відносно контролю (табл. 6.12). 

За використання органо-мінеральної системи живлення з внесенням 

біогумусу в орному шарі ґрунту зменшився вміст рухомих форм ВМ. У 

присутності біогумусу відмічали суттєве зменшення вмісту рухомих форм 

міді, цинку та свинцю, відповідно на 37,2; 36,2 і 23,6 %. Це, ймовірно, 

зумовлено наявністю в складі біогумусу гумінових кислот, які утворюють з 

металами малорухомі комплекси [489, 490, 492]. 
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Таблиця 6.12  

Вміст важких металів у ґрунті за використання різних фонів живлення 

(середнє за 2011–2015 рр.) 

Варіант 

досліду 

Вміст рухомих форм ВМ, мг/кг 

Cu Zn Pb Cd 

1
*
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

Контроль 7,4 6,6 32 26 2,19 1,88 0,21 0,18 

N30P30K30 7,5 6,8 34 30 2,25 2,28 0,30 0,25 

Біогумус-1                 

+ N15P15K15 

6,3 5,8 30 26 1,64 1,55 0,15 0,13 

Біогумус-2  

+ N15P15K15 

6,6 5,8 30 27 1,57 1,62 0,17 0,13 

НІР05 0,2–0,5 0,1–0,3 0,2–1,0 0,1–0,5 0,2–0,5 0,1–0,2 0,1–0,2 0,1–0,2 

Примітка: 1
* 
Шар ґрунту 0–20 см; 2

**
Шар ґрунту 20–40 см 

 

Отримані експериментальні дані свідчать, що показники якості зерна 

ячменю ярого найбільше покращились при застосуванні біостимулятору 

Стимпо на фоні внесення в ґрунт Біогумусу-1 з N15P15K15 (рис. 6.5). 
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Варіант досліду
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 Рис. 6.5 Вміст білка в зерні ячменю ярого сорту Аверс (середнє за 

2011–2015 рр.), % 
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У цьому  варіанті був максимальний вміст білка в зерні ячменю ярого. 

У середньому за роки досліджень, цей показник склав 11,90 %, що 

перевищило контрольний варіант на 1,0 %.  

Таким чином, добрива на основі біогумусу за рахунок вмісту в них 

фізіологічно активних речовин створюють передумови для збільшення 

продуктивності сільськогосподарських культур, покращання якості продукції 

і агрохімічних показників ґрунту.  

Необхідною умовою одержання якісного зерна, навіть у сприятливих 

для вирощування умовах, є наявність сортів, які здатні, за відповідних 

агротехнологічних заходів, формувати зерно відповідної якості (табл. 6.13).  

Таблиця 6.13 

Фізико-технологічні показники якості зерна пшениці озимої різних 

сортів (середнє за 2011–2015 рр.) 

Сорти 
Урожайність, 

т/га 

Маса 1000 зерен, г 
Показник  

седиментації 

середня 
коефіцієнт 

варіації 
середній 

коефіцієнт 

варіації 

Донецька 46 2,57 41,1 6,2 85 8,2 

Донецька 48 5,19 42,7 5,8 83 11,0 

Одеська 267 5,17 42,2 2,5 85 6,0 

Олексіївка 4,83 38,4 1,1 84 5,5 

Надія 5,55 41,1 8,2 91 4,0 

Білосніжка 5,35 39,6 7,8 81 5,6 

Добриня 5,67 44,4 1,9 80 4,4 

Попелюшка 5,33 38,3 9,1 81 7,2 

Богиня 5,18 38,0 4,6 89 4,3 

Краплина 4,93 37,2 7,0 87 4,8 

Колумбія 5,57 38,8 1,1 85 5,5 

Епоха 5,76 38,8 6,7 88 6,5 

Турунчук 5,65 38,6 4,7 90 4,7 

НІР05 0,22–0,31 0,5–0,9  
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Протягом 2011–2015 рр. були проаналізовані та структуровані 

результати експериментального визначення фізичного (маса 1000 зерен) і 

технологічного (показник седиментації) показників якості зерна 17 сортів 

пшениці озимої. 

Роки досліджень були різними за агрокліматичними умовами в період 

формування і наливу зерна. В результаті аналізу показників якості зерна 

встановлено, що більшість сортів пшениці озимої сформували зерно з 

максимальною масою 1000 зерен в 2014 р. У цьому році гідротермічний 

коефіцієнт під час наливу зерна становив 1,02. Порівняно з середніми 

багаторічними показниками кількість опадів і вологість повітря були 

підвищеними. Найбільш стабільним цей показник був для сортів Колумбія і 

Олексіївка, коефіцієнт варіації склав 1,1. Максимальним коефіцієнтом 

варіації 9,1 характеризувався сорт Попелюшка. 

Найважливішими абіотичними чинниками формування якості зерна є 

кількість та характер розподілу опадів протягом вегетаційного періоду і 

температура, тому нами були структуровані та проаналізовані результати 

визначення показників якості зерна трьох сортів пшениці озимої селекції 

Донецької ДСД станції за різних умов вирощування. Експериментальні дані 

свідчать, що на вміст білка суттєво впливають сорт і умови вирощування. 

Найбільшу білковість має пшениця озима сорту Олексіївка (табл. 6.14). 

За умов високого зволоження вміст білка в зерні пшениці зменшується, 

однак коливання цього показника для сортів Олексіївка, Богиня і Краплина в 

вологий і посушливий рік незначні та становлять відповідно 1,4 ; 1,2 і 0,9 %. 

Це свідчить про високу адаптивність цих сортів до гідротермічних умов 

вирощування. Для всіх сортів у посушливі роки відмічається зменшення маси 

1000 зерен. Найбільшим цей показник був у вологий рік у сортів Олексіївка – 

49,2 г і Богиня – 47,6 г.  

У посушливі роки маса 1000 зерен зменшилась на 1,1; 1,6 і 2,4 г 

залежно від сорту. Технологічні показники якості зерна (кількість і якість 

клейковини) були вищими за посушливих умов вирощування. 
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Таблиця 6.14  

Показники якості зерна пшениці озимої за різних умов вирощування 

Умови  

вирощування 

Натура 

г/л 

Скло- 

подіб-

ність,  % 

Воло- 

гість, 

% 

Масова частка, % ІДК, 

од. 

прил. 

Показник 

седимен-

тації, мл 

Маса 

1000 

зерен, г 
білка 

клейко-

вини 

Сорт Олексіївка 

Оптимальний
* 

(кількість 

опадів 

450–500 мм) 

790 55 13,8 16,2 35,4 70 50 48,3 

Посушливий
** 

(кількість 

опадів 

 менше 450 мм) 

740 58 12,4 16,7 36,5 65 52 47,2 

Вологий
*** 

(кількість 

опадів 

більше 500 мм) 

795 45 14,0 15,3 33,8 72 48 49,2 

Сорт Богиня 

Оптимальний
* 

(кількість 

опадів 

450–500 мм) 

785 55 13,7 15,3 34,2 75 48 45,1 

Посушливий
** 

(кількість 

опадів 

 менше 450 мм) 

733 57 13,3 16,4 36,1 69 56 43,5 

Вологий
*** 

(кількість 

опадів 

більше 500 мм) 

795 45 14,0 15,2 33,2 74 43 47,6 

Сорт Краплина 

Оптимальний
* 

(кількість 

опадів 

450–500 мм) 

780 42 13,5 14,0 30,4 85 41 43,5 

Посушливий
** 

(кількість 

опадів 

 менше 450 мм) 

673 47 12,8 14,7 32,4 77 45 41,1 

Вологий
*** 

(кількість 

опадів 

більше 500 мм) 

790 38 13,9 13,8 28,5 83 38 45,5 

Примітка: 
*
вегетаційні роки 2010–2011, 2014–2015; 

**
вегетаційні роки 2011–2012, 2012–2013; 

***
вегетаційний рік 2013–2014 

 

За вологих і оптимальних умов показники якості зерна дещо 

зменшувалися, але ці коливання були незначними в межах 2,9–3,9 %, про що 
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свідчать коефіцієнти варіації (табл. 6.15). 

Таблиця 6.15 

Коефіцієнти варіації показників якості зерна пшениці озимої 

сортів селекції Донецької ДСДС 

Показник 
Коефіцієнт варіації сортів, % 

Олексіївка Богиня Краплина 

Натура, г/л
 

3,9 4,3 8,7 

Склоподібність, % 12,9 12,3 10,7 

Вологість, % 6,5 2,6 4,2 

Масова частка білка, %: 4,4 4,3 3,3 

Масова частка клейковини, %: 3,9 3,0 6,4 

ІДК, о. п. 5,5 4,4 5,1 

Показник седиментації, мл 4,0 13,4 8,6 

Маса 1000 зерен, г 2,1 4,6 5,1 

 

Встановлено, що сорт Олексіївка має мінімальну варіабельність за 

показниками натури, седиментації та маси 1000 зерен. За вмістом клейковини 

найменшим варіюванням характеризується сорт Богиня. Вивлено більшу 

варіабельність досліджених сортів за показиком склоподібності, попри 

порівняну стабільність за вмістом білка в зерні та якістю клейковини. 

За результатами дисперсійного аналізу визначили частку впливу 

досліджених факторів на показники якості зерна пшениці озимої (табл. 6.16).  

Таблиця 6.16 

 Частка впливу факторів сорт і умови року на формування якості зерна 

пшениці озимої сортів Олексіївка, Богиня, Краплина 

Показник 
Частка факторів, % 

сорт умови року 

Натура, г/л 8,2 79,3 

Склоподібність, % 35,1 46,4 

Вміст білка, % 41,2 40,3 

Вміст клейковини, % 70,4 26,5 

ІДК, о.п. 57,3 70,0 

Седиментація, мл 38,5 28,0 

Маса 1000 зерен, г 63,4 82,2 
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Наведені дані свідчать, що умови року найбільше впливали на натуру і 

якість клейковини. Маса 1000 зерен і вміст клейковини більшою мірою 

залежать як від сорту, так і від умов року. 

Важливим агрохімічним заходом у підвищенні якості зерна пшениці 

озимої є використання мінеральних добрив. Ефективність цього агрозаходу 

залежить від багатьох факторів: рівня забезпеченості ґрунту елементами 

живлення, погодних умов року, попередника, сортових особливостей тощо. 

У польових дослідах вивчено вплив мінеральних добрив (N60P60K40) і 

сортів на технологічні показники якості зерна пшениці озимої (табл. 6.17).  

Таблиця 6.17  

Вплив мінерального добрива на якість зерна для різних сортів пшениці 

озимої (середнє за 2011–2015 рр.), попередник – чорний пар 

Сорти 
Натура 

зерна, г/л 

Вміст у зерні, % 
ІДК, 

од.пр. 

Урожайність  

зерна, 

т/га 
білка клейковини 

Без добрив (контроль) 

Олексіївка 790 16,2 35,4 70 6,31 

Богиня 785 15,3 34,2 75 5,63 

Краплина 780 14,0 30,4 85 5,12 

За використання N60P60K40 

Олексіївка 780 16,8 36,4 80 7,14 

Богиня 770 16,7 35,2 85 6,02 

Краплина 765 15,9 31,2 90 5,94 

НІР0,5, для: сорту 3,5–4,2 1,1–1,3 0,6–0,9 1,2–2,4 0,21–0,34 

         фону живлення 4,0–4,7 1,2–1,4 0,9–1,0 1,5–2,7 0,42–0,65 

         взаємодії 4,5–5,1 1,5–1,7 1,1–1,2 2,3–4,8 0,54–0,82 

 

У всіх сортів на фоні внесення N60P60K40 відбулося суттєве збільшення 

врожайності зерна. Так, для сорту Олексіївка рівень урожайності у цьому 

варіанті був найвищим і склав 7,14 т/га, що перевищило контроль на 0,83 т/га 

(або 12,7 %). Натура зерна у варіанті з добривом незначно знизилась. Вміст 

білка в зерні на різних фонах більше залежав від сортів, хоча для сорту 

Олексіївка цей показник майже не змінювався. В той же час для сортів 

Богиня і Краплина вміст білка на фоні N60P60K40 зріс відповідно на 1,4 і 1,9 %. 
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Для врахування взаємозв’язку впливу добрив, попередника та 

агрокліматичних умов вирощування проаналізовані експериментальні дані по 

якості зерна пшениці озимої сорту Донецька 48 за різних умов 

вологозабезпечення і різних доз добрив (табл. 6.18).  

Таблиця 6.18 

 Показники якості зерна пшениці озимої залежно від доз мінеральних 

добрив за різних метеорологічних умов  

Добриво 

Показники якості зерна 

натура, г/л
 

маса 1000 зерен, г вміст клейковини, % 

1
* 

2
* 

середня 1 2 середня 1 2 середня 

Попередник – кукурудза на силос 

Контроль  730 763 746 33,8 40,7 37,2 26,3 23,1 24,7 

N45P30K30 750 781 766 34,0 42,2 38,1 26.3 23,4 24.8 

N90P30K30 738 776 757 33,4 41,6 37,5 30,0 25,6 27,8 

N90P60K30 735 775 755 32,9 41,4 37,2 30,1 26,4 28,2 

N45P60K30 744 778 761 33,0 41,6 37,8 24,9 22,9 23,9 

Попередник – горох 

Контроль  754 765 760 34,0 73,4 38,7 19,9 21,9 20,9 

N30P45K30 762 775 769 34,6 43,9 39,3 23,1 21,9 22,5 

N60P45K30 759 772 766 34,4 43,6 39,0 24,3 23,5 23,9 

N60P90K30 758 771 765 33,7 43,2 38,4 24,9 23,6 24,2 

N30P90K30 751 769 760 34,7 43,7 39,2 21,4 22,2 21,8 

Примітка: 1
*
 – посушливі вегетаційні роки (2011–2012 (кількість опадів 373,3 мм) та 2012–2013 

(кількість опадів 434,8 мм); 

 2
*
 – оптимальні вегетаційні роки (2010–2011 (кількість опадів 484,4 мм) та 2014--2015 (кількість 

опадів 482,8 мм)  

 

Експериментальні дані свідчать, що дія мінеральних добрив пов’язана з 

вологозабезпеченням. У посушливі роки вміст клейковини вищий, натура 

зерна і маса 1000 зерен збільшується при зростанні кількості опадів. Для 

різних показників якості зерна найбільш ефективні дози добрив різні. За 
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попередника кукурудза на силос максимальні значення натури зерна і маси 

1000 зерен забезпечила доза добрив N45P30K30. Коли попередником був горох, 

найбільшими ці показники були при застосуванні N30P45K30. Максимальні 

значення вмісту клейковини отримали при високих дозах мінеральних 

добрив. Після попередника кукурудза на силос ця доза склала N90P60K30, 

після попередника горох – N60P90K30. 

Частка впливу добрив, попередника і умов року на натуру зерна, масу 

1000 зерен визначали за результатами трифакторного дисперсійного аналізу. 

Найбільший вплив на досліджені показники мали умови року. Попередник і 

мінеральні добрива більше впливали на вміст клейковини в зерні (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 Частка впливу факторів (%) на формування якості зерна 

пшениці озимої сорту Донецька 48 

 

Одним із шляхів формування екологічної безпеки зерна в 

індустріальних регіонах зерносіяння може бути використання сортів, які 

характеризуються мінімальним накопиченням ВМ у зерні. 
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Для формування базової інформації по акумулятивній здатності    

досліджено вміст ВМ у зерні пшениці озимої 17 сортів (табл. 6.19). 

Таблиця 6.19 

 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої різних сортів  

(середнє за 2011–2015 рр.), мг/кг  

Сорт 
Cu 

(ГДК=10,0) 

Zn 

(ГДК=50,0) 

Pb 

(ГДК=0,50) 

Cd 

(ГДК=0,10) 

Донецька 46 1,9 21,1 0,25 0,068 

Донецька 48 4,1 28,1 0,13 0,054 

Одеська 267 4,1 28,3 0,22 0,059 

Олексіївка 4,1 28,1 0,25 0,051 

Диво донецьке 1,9 25,7 0,22 0,046 

Перемога 4,2 28,3 0,12 0,059 

Білосніжка 3,8 26,7 0,12 0,050 

Добриня 4,3 27,6 0,16 0,041 

Родинна 3,3 23,4 0,12 0,023 

Попелюшка 5,9 27,9 0,38 0,078 

Богиня 3,6 24,7 0,16 0,044 

Краплина 2,4 26,5 0,25 0,039 

Колумбія 5,5 37,4 0,27 0,080 

Жайвір 4,4 27,6 0,16 0,034 

Епоха 3,9 27,2 0,12 0,022 

Ужинок 4,2 23,2 0,19 0,022 

Турунчук 3,6 28,2 0,25 0,015 

Коефіцієнт 

варіації 
0,27 0,12 0,36 0,41 

 

Дослідженнями встановлено, що акумулятивна здатність сортів різна. 

Скоріш за все це обумовлено генотипом кожного окремого сорту. Так, 
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найнижчий вміст міді було зафіксовано у сортів Донецька 46 та Диво 

донецьке (1,9 мг/кг). Вміст цинку найнижчим був у зерні сорту Донецька 46 

(21,1 мг/кг), свинцю – у сортів Перемога, Білосніжка, Родинна та Епоха 

(0,12 мг/кг). За мінімальним вмістом кадмію в зерні виділився сорт Турунчук  

із показником 0,015 мг/кг. 

Для формування базової інформації було досліджено та проаналізовано 

також вміст ВМ у зерні ячменю ярого різних сортів (табл. 6.20).  

Таблиця 6.20 

 Вміст важких металів у зерні ячменю ярого різних сортів  

(середнє за 2011–2015 рр.), мг/кг 

Сорт  

Вміст важких металів, мг/кг 

Cu 

(ГДК=10,0) 

Zn 

(ГДК=50,0) 

Pb 

(ГДК=0,50) 

Cd 

(ГДК=0,10) 

Партнер 3,50 24,5 0,39 0,06 

Донецький 14 3,72 20,9 0,19 0,05 

Сталкер 4,46 34,4 0,55 0,07 

Аверс 4,32 24,1 0,44 0,05 

Коефіцієнт варіації 0,12 0,22 0,25 0,16 

 

Як свідчать отримані дані, накопичення ВМ у зерні ячменю ярого 

меншою мірою залежало від сортових особливостей, аніж у пшениці озимої. 

Вміст цих токсикантів промислового походження не перевищував ГДК. При 

цьому накопичення свинцю в зерні ячменю ярого було для деяких сортів 

майже в 2 рази перевищувало відповідний показник пшениці озимої. 

Саме тому, на територіях значного техногенного навантаження, для 

вирощування зерна з мінімальним умістом ВМ можна рекомендувати сорти 

пшениці озимої: Донецька 46, Родинна, Ужинок і Диво донецьке, також 

ячменю ярого сорту Донецький 14. За інтенсивністю переходу із ґрунту в 

рослини пшениці озимої і ячменю ярого елементи ВМ розташовуються в ряд: 

Zn – Cu – Pb – Cd.    
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6.3 Дія абіотичних факторів на показники якості зерна пшениці 

озимої в умовах зміни клімату 

В останні роки спостерігається різка зміна клімату, що призводить до 

скорочення міжфазних періодів розвитку зернових колосових культур. 

Довготривалий бездощовий період з високими температурами повітря 

впливають на біохімічні показники якості зерна, а також можуть впливати на 

характер транслокації ВМ у системі атмосфера – ґрунт – рослина.  

Для прогнозування цих змін необхідно систематизувати і 

проаналізувати агрометеорологічні дані по агрокліматичних районах 

Донецької області, яка, за кліматичними умовами належить до зони 

ризикованого землеробства та вирізняється континентальністю клімату з 

частими посухами. Донецька область має три агрокліматичних райони. 

Найбільшу територію займає Південний агрокліматичний район, який 

характеризується високим рівнем теплозабезпечення і недостатнім 

зволоженням. Недобір опадів, як правило, супроводжується значним 

перевищенням середньодобових температур повітря порівняно з 

багаторічними даними, особливо в критичні періоди та фази розвитку 

сільськогосподарських культур, наприклад як це було в 2012 році (рис. 6.7).  

 

Рис. 6.7 Дефіцит продуктивних опадів по місяцях 2012 року 
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У період активної вегетації сільськогосподарських культур кількість 

опадів складає 290–320 мм, сума активних температур повітря – 3000–

3200 °С, гідротермічний коефіцієнт – 0,9. Все частіше спостерігаються 

посушливі роки, які мають дефіцит вологи у 2 рази більший проти 

середньобагаторічного показника. 

Посушливість обумовлена не стільки загальною кількістю опадів, 

скільки нерівномірним їх розподілом у часі та по території, особливо в період 

формування й наливу зерна (рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8 Розподіл опадів у період від початку фази колосіння до повної 

стиглості зерна (2013–2016 рр.) 

 

Відомо, що синтез білків супроводжується витратами енергії, тому 

термічний фактор цього процесу має важливе значення. Зниження 

температури ґрунту з 35 до 20 °С впливає на зменшення вмісту білка в зерні 

пшениці з 15,5 до 12,2 % [490]. Існує взаємозв’язок двох факторів – 

температури і вологості, їх треба вивчати спільно, тому що вони впливають 

на запаси продуктивної вологи і, відповідно, на показники якості зерна. 

Аналіз метеорологічних даних показав, що період формування і наливу 
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зерна відмічається перевищенням середньодобової температури відносно 

середніх багаторічних показників від 3,5 до 5,1 °С. 

На підставі багаторічних метеорологічних спостережень розраховані 

гідротермічні коефіцієнти агрокліматичних районів Донецької області. Вони 

складають для I району – 0,79; II – 0,75–0,76; III району – 0,54. Це вказує на 

посушливість умов вегетації пшениці озимої. Проте, це може сприяти 

підвищенню вмісту білка та клейковини в зерна за умов середньодобової 

температури 20–22 ºС у порівнянні з іншими метеорологічними чинниками. 

Експериментальні дані показали, що за високої вологості ґрунту 

відбувається зменшення вмісту білка в зерні (табл. 6.21). 

Таблиця 6.21 

 Вміст білка і клейковини в зерні за різної вологості ґрунту, (t = 24 °С) 

Сорт 
Вологість ґрунту, % 

від повної вологоємкості 

Вміст у зерні, %  ІДК, 

о.п. білка клейковини 

Олексіївка 
84 

42 

15,3 

16,7 

33,8 

35,6 

72 

65 

Богиня 
84 

42 

15,2 

16,4 

33,2 

36,1 

75 

69 

Краплина 
84 

42 

13,8 

14,7 

28,5 

32,4 

83 

77 

 

В ході лабораторних досліджень, виявлено, що вміст білка в зерні 

зменшувався на 0,9–1,4 % за умови підвищення вологості ґрунту, в той час як 

варіювання вмісту клейковини знаходилося в межах 2,7–3,9 %. 

На базі системного аналізу експериментальних багаторічних даних 

складені лінійні рівняння, які характеризують вплив ґрунтово-кліматичних 

факторів на вміст білка і клейковини в зерні пшениці озимої. Так, 

коефіцієнти кореляції згаданих показників, залежно від вмісту гумусу в 

ґрунті, становлять відповідно, 0,98 і 0,96. Для прогнозування цих показників 

у різних агрокліматичних умовах, що складаються в зв’язку з різкою зміною 
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клімату, необхідно було виявити кількісні показники та враховувати їх для 

знаходження закономірностей формування якості зерна. 

Кореляційний аналіз трирічних даних виявив високу залежність 

показників якості зерна від метеорологічних чинників другої половини 

вегетації для середньоранніх і середньостиглих сортів. Виявлена тісна пряма 

кореляційна залежність вмісту білка й клейковини в зерні пшениці озимої 

різних сортів від суми опадів у період від фази колосіння до воскової 

стиглості зерна. Коефіцієнт кореляції становив, відповідно, 0,82 і 0,86. В 

умовах змін клімату вища кореляційна залежність встановлена для цих 

показників і середньодобової температури. Для середньоранніх і 

середньостиглих сортів пшениці озимої коефіцієнт кореляції був однаковим 

– 0,97. 

З використанням регресійного аналізу розраховані коефіцієнти 

залежності вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої від 

метеорологічних умов у період від фази колосіння до воскової стиглості 

зерна.  Так, для сортів пшениці озимої різних типів стиглості коефіцієнти 

рівнянь регресії залежності вмісту білка й клейковини в зерні від суми опадів 

і середньодобової температури в цей період розвитку суттєво не 

відрізнялись. Узагальнені рівняння регресії для вмісту білка (Y1) і 

клейковини (Y2 ) в зерні пшениці озимої залежно від суми опадів (X1) і 

середньодобової температури повітря (Х2) мають такий вигляд:  

 

                                   Y1=17,51–0,02X1                                                                          (37), 

                                   Y1=6,30+0,46X2                                               (38), 

                                   Y2=38,35–0,04X1                                                                           (39), 

                                    Y2=16,28+0,98X2                                                                            (40). 

 

Ці регресійні рівняння дозволяють прогнозувати показники якості 

зерна пшениці озимої залежно від метеорологічних умов. Відповідність цієї 

моделі  перевірена порівнянням розрахункових і фактичних даних. Так, для 
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сорту Богиня в агрокліматичних умовах 2015 р. розрахований вміст білка 

становив 14,4 %, а фактичний склав 13,9 %. Розрахована масова частка 

клейковини становила 35,4 %, а фактично цей показник мав значення 33,8 %. 

Таким чином, розрахункові та фактичні показники мали близькі значення, що 

вказує на відповідність моделі процесам формування білка та клейковини. 

 

6.4 Прогностична модель формування якості та екологічної 

безпеки рослинницької продукції 

Модель розроблена на основі аналізу експериментальних даних, 

літературних джерел і складається з трьох блоків:  

1-й блок – визначення факторів, які обумовлюють ризики забруднення 

рослинницької продукції ВМ;  

2-й блок – чинники формування показників якості зерна в Донецькій 

області;       

3-й блок – заходи з підвищення стабільності вирощування якісного та 

безпечного зерна. 

Для побудови першого блоку моделі на основі аналізу нормативної 

літератури і стану навколишнього середовища в Донецькій області визначені 

першочергові показники безпеки зернової продукції, які слід враховувати 

при вирощуванні зернових колосових культур на територіях, що зазнають 

значного техногенного навантаження. Одним із важливих санітарно-

гігієнічних показників є вміст у зерні ВМ, а саме – Cd, Pb, Zn та Cu. 

Модель побудована на базі аналізу ризиків забруднення зернової 

продукції ВМ. Для такого аналізу до уваги брались потенційні джерела 

забруднення навколишнього середовища. В південно-східному 

промисловому регіоні джерелами надходження ВМ у ґрунти та рослини, 

окрім мінеральних добрив, є аеральні емісії, скиди хімічно забруднених 

стічних вод і відходи промисловості. Наші попередні дослідження показали, 

що найбільший вплив на забруднення ґрунтів і рослинницької продукції ВМ  

роблять атмосферні викиди промислових полютантів. 
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При відносно постійних агрохімічних і агрофізичних показниках 

ґрунтів, а також геохімічних властивостях підстилаючих порід і практично 

співпадаючих за метеоумов можливостями промивки ґрунтів вміст ВМ 

залежить від середньозваженої частки техногенного і антропогенного 

навантаження. 

Ступінь забруднення ґрунту ВМ залежить від:  

- рівня їх надходження в ґрунт; 

- фізико-хімічних властивостей;  

- місцевих ґрунтово-кліматичних умов; 

- інтенсивності процесів міграції ВМ у ґрунті й транслокації в рослини. 

Накопичення ВМ у ґрунтах відбувається неоднаково для різних 

елементів. Інтенсивність накопичення різних ВМ у ґрунті диференційована 

залежно від типу промисловості, відстані до джерела викидів і фізико-

хімічних властивостей елемента. З віддаленням від джерела забруднення 

спостерігається зменшення вмісту валових форм: Cd, Pb, Zn, Cu для 

металургії. Для енергетики таке явище спостерігається для Pb і Zn, вміст 

валових форм Cd і Cu з відстанню практично не змінюється. Рухомі форми 

Pb і Zn більшою мірою акумулюються у верхньому гумусному шарі ґрунту. 

Іони ж Cu та Cd характеризуються більшою рухомістю, тому вміст цих 

компонентів по шарах ґрунту суттєво не відрізнявся. 

За даними агроекологічного моніторингу, а також розрахунком ізоліній 

ГДК, визначені допустимі відстані сільськогосподарських угідь, 

перспективних для вирощування екологічно безпечної продукції, від 

виробництв різних галузей промисловості. Ця відстань від підприємств за 

напрямом переважаючих вітрів складає для металургії та енергетики (ТЕС) ≥ 

30 км, коксохімії ≥ 20 км, а вугледобуваючих ≥ 15 км. 

На вміст ВМ у ґрунтах впливає велика кількість факторів. Але їх можна 

поділити на дві основні групи: екзогенні (якісні та кількісні характеристики 

джерел емісії промислових полютантів) і ендогенні (екологічні властивості 

ґрунту, які впливають на рухомість ВМ і їх біодоступність рослинам).Тому, 
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складовою частиною моделі формування екологічної безпеки зернової 

продукції в південно-східному промисловому регіоні є модель переходу ВМ 

в системі ґрунт – рослина, яка базується на закономірностях міграції ВМ:  

- гумус збільшує акумуляцію ВМ в ґрунті; 

- різні види сільськогосподарських культур і різні сорти 

характеризуються різною здатністю до поглинання і накопичення ВМ; 

- коефіцієнти біологічного поглинання ВМ рослинами мають значну 

варіабельність по елементах; 

- рослини мають фізіолого-біохімічні бар’єри, які перешкоджають 

надходженню промислових полютантів; 

- відсутня пряма залежність між рівнем забруднення ґрунту ВМ і 

інтенсивністю надходження ВМ у рослини. 

Для однакових типів ґрунту співвідношення кількості валових і 

рухомих форм ВМ у ґрунті залежить від складу аеральних емісій 

промисловості, тобто від її типу. Для найбільш поширених типів ґрунту 

Донецької області (чорноземи типові, звичайні середньогумусні, звичайні 

малогумусні на лесових породах) елементи по збільшенню рухомості 

розташовуються в ряд – Zn < Pb < Cu < Cd. 

На основі експериментальних даних, а також із залученням доступної 

інформації із літературних джерел розроблена схема взаємозв’язку факторів, 

що впливають на формування екологічно безпечної продукції рослинництва 

в південно-східному промисловому регіоні (рис. 6.9). 

Аналіз цих факторів проводиться на основі комплексної системи 

критеріальних чинників оцінки сільськогосподарських угідь, яка спрямована 

на визначення ступеня ризиків, що виникли внаслідок забруднення земель, і 

дає змогу на стадії планування виробництва враховувати відповідність якості 

екологічного стану приземного шару атмосфери і землі до здатності культури 

формувати на ній екологічно безпечний урожай. Суттєвими факторами, які 

формують агроекологічний стан сільськогосподарських угідь, є інтенсивність 

техногенного навантаження. 
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  Екологічно безпечна продукція рослинництва 

Відстань до полігонів 

розміщення  

відходів І-ІІІ класу небезпеки 

Агроекологічний стан 

сільгоспугідь 

Відстань до відстойників 

хімічно забруднених стічних 

вод 

Відстань до джерел емісії 

Розташування відносно джерел 

техногенних емісій 

Зони розсіювання полютантів 

промислового походження і 

автотранспорту 

Роза вітрів 

Вміст рухомих форм 

важких металів у грунті 

Екологічний стан приземного 

шару атмосфери 

Ступінь піддатливості ґрунтів 

дії техногенного 

навантаження 

Агрохімічні властивості 

грунту 

Валові викиди 

промислових 

полютантів 

Наявність у викидах 

малорухомих і 

рухомих форм ВМ 

Вміст гумусу рН грунту 

  

Рис. 6.9 Схема взаємозв’язку факторів щодо формування екологічно 

безпечної продукції рослинництва 

 

Вона визначається відстанню до джерел надходження полютантів 

промислового походження і агрохімічною характеристикою ґрунту. 

Для побудови другого блоку моделі на основі аналізу нормативної 

літератури і вимог до якості зерна пшениці озимої прийняті такі показники – 

вміст білка та клейковини в зерні, якість клейковини, маса 1000 зерен, 

натура. 

В основу другого блоку моделі покладені розроблені на основі 

експериментальних даних методичні засади оцінки впливу абіотичних і 

антропогенних факторів на якість зерна пшениці озимої. 

При визначенні якості зерна пшениці озимої є необхідність одночасної 

оцінки декількох показників, що формують якість. Усі показники, які 
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характеризують якийсь параметр якості зерна пшениці, пов’язані між собою, 

доповнюючи один одного. Ці показники необхідно об’єднати, тобто перейти 

до узагальнюючого показника, який може виконувати роль комплексного 

показника якості, що містить в собі ряд характеристик. 

Щоб об’єднати технологічні, фізичні та біохімічні показники якості 

зерна, необхідно застосовувати одну типову безрозмірну шкалу. 

Приймемо, що об’єкт характеризують n окремих відгуків yu (u = 1, 2 … 

n) і кожний відгук виміряний в N дослідах, тоді yui – це значення u-го відгуку 

в і-ому досліді (і = 1, 2 … N). Для кожного відгуку введемо найпростіше 

бінарне перетворення відповідно до шкали 0 або 1. Нуль – значення 

показника, що не задовольняє нормативним вимогам, одиниця – задовольняє 

цим вимогам. Оскільки кожний перетворений відгук приймає тільки два 

значення – нуль і одиниця, то узагальнений відгук також матиме тільки два 

значення відповідно до формули [513]: 

 

n  

Yі = Пyui,                                                                                               (41) 

u=1 
  

           де Yі – узагальнений показник якості в і-ому досліді,  

                Пyui –  окремий показник якості в і-ому досліді. 

 

Граничні значення показників якості зерна прийняті на основі вимог 

нормативних документів, а також практичних міркувань. Для кожного 

відгуку (показника) були введені відповідні умови перетворення: 

 

           1, якщо NATUR ≥ 710                   1, якщо KLEY - Z ≥ 18 

NATUR =      ; KLEY =     ; 

           0, якщо NATUR< 710                   0, якщо KLEY - Z< 18 

 

     1, якщоBELOKn≥  11           1, якщо 45 ≤ IDK - Z ≤100 

BELOK =                                        ;        IDK  =                                              ; 

                   0, якщоBELOKn< 11;                   0, якщоIDK - Z> 100 
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  1, якщоSTEK≥ 30                      1, якщо 40 ≤ SEDIM ≤ 60 

STEK =     ; SEDIM =                 ; 

  0, якщоSTEK< 30            0, якщо 40 ≥SEDIM≥ 60 

 

 1, якщоMASS - Z≥ 25 

MASS =      ; 

  0, якщоMASS - Z< 25 

 

З використанням граничних значень показників якості зерна натуральні 

значення окремих відгуків перетворені в узагальнені значення (табл. 6.22). 

Таблиця 6.22 

Узагальнені значення відгуків (2012–2014 рр.) 

Вегетаційний 

період 

вирощування 

Окремі значення 

Узагаль- 

нений 
натура, 

г/л 

скло- 

подіб- 

ність, 

% 

воло- 

гість 

зерна, 

% 

Вміст у зерні, 

% 

якість 

клейко- 

вини, 

ІДК, 

о.п. 

показ- 

ник 

седи- 

мента- 

ції, мл 

маса 

1000 

зерен, 

г 
білка 

клейко- 

вини 

Сорт Олексіївка 

Оптимальний 

(2010-2011 рр. 

2014-2015 рр.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Посушливий 

(2011-2012 рр. 

2012-2013 рр.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вологий  

(2013-2014 рр.) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сорт Богиня 

Оптимальний 

(2010-2011 рр. 

2014-2015 рр.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Посушливий 

(2011-2012 рр. 

2012-2013 рр.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вологий  

(2013-2014 рр.) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сорт Краплина 

Оптимальний 

(2010-2011 рр. 

2014-2015 рр.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Посушливий 

(2011-2012 рр. 

2012-2013 рр.) 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Вологий  

(2013-2014 рр.) 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 
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Дослідження зразків пшениці озимої сортів Олексіївка і Богиня, які 

було вирощено за різного прояву погодних умов (оптимальний, вологий і 

посушливий вегетаційні роки вирощування) показали, що всі функції відгуку 

показників якості відповідають встановленим нормативними документами 

вимогам – значення узагальненого відгуку дорівнює одиниці.  

Для сорту Краплина значення узагальненого відгуку дорівнює одиниці 

тільки за оптимальних умов вирощування. Таким чином, перехід до 

комплексного показника якості зерна дозволяє визначити за яких умов 

параметри якості зерна даного сорту відповідають нормативним вимогам. 

Методичною основою для ранжування впливу агротехнологічних 

факторів на показники якості зерна пшениці озимої доцільно прийняти 

розрахункове значення частки впливу цього фактору та оцінити його 

методом, який ґрунтується на використанні безрозмірної шкали Харрінгтона 

[513].  

Шкала містить п’ять інтервалів у загальному діапазоні від 1 до 0. 

Відповідно до неї для оцінки впливу факторів на показники якості зерна, 

можна використати таку градацію: 1,00–0,80 – дуже сильно впливає 

(інтервал 1); 0,80–0,63 – сильно впливає (інтервал 2); 0,63–0,37 – середньо 

впливає (інтервал 3); 0,37–0,20 – слабо впливає (інтервал 4), 0,20–0,00 – дуже 

слабо впливає (інтервал 5). Розраховані значення частки впливу трьох 

факторів (умови року, попередник і мінеральні добрива) показують, що 

фактори мають неоднакову дію на різні показники якості зерна (табл. 6.23). 

Таким чином, фактор умови року дуже сильно впливає на масу 1000 

зерен і сильно – на якість клейковини та натуру зерна. На вміст білка 

середньо впливають фактори умови року і сорт. Одночасно фактор сорт 

сильно впливає на вміст клейковини. 

Третій блок – заходи по підвищенню надійності вирощування якісного 

і безпечного зерна. 

В південно-східному промисловому регіоні забезпечити отримання 

екологічно безпечної рослинницької продукції дозволяють наступні заходи: 
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Таблиця 6.23 

 Оцінка впливу різних факторів на показники якості зерна пшениці 

озимої (2011–2015 рр.) 

Фактори 

Оцінка впливу на показники якості зерна пшениці озимої  

Маса 1000 

зерен 
Вміст білка 

Вміст 

клейковини 

Якість 

клейковини 
Натура 

Частка 

впливу 

Інтер-

вал 

оцінки 

Частка 

впли-

ву 

Інтер-

вал 

оцінки 

Частка 

впли-

ву 

Інтер-

вал 

оцінки 

Частка 

впли-

ву 

Інтер-

вал 

оцінк

и 

Частка 

впли-

ву 

Інтер-

вал 

оцінк

и 

Умови року 0,80 1 0,40 3 0,26 4 0,70 2 0,70 2 

Попередник 0,02 5 - - 0,31 4 - - 0,04 5 

Мінеральні 

добрива 

0,12 5 - - 0,37 4 - - 0,10 5 

Сорт 0,63 3 0,40 3 0,70 2 0,57 3 0,08 5 

 

- вибір територій з мінімальним техногенним навантаженням, 

перспективних для проектування відповідних сировинних зон; 

- добір сільськогосподарських культур та їх сортів толерантних до дії 

ВМ; 

- застосування елементів біологізації агротехнологій, основане на 

використанні біодобрив та регуляторів росту природного походження, які 

здатні підвищувати стійкість рослин до впливу екологічних стресорів. 

В основу вибору територій покладена диференціація сільгоспугідь 

Донецької області за основними показниками ґрунтової родючості, а також з 

урахуванням рівня техногенного навантаження, за їх придатністю для 

вирощування якісної та безпечної рослинницької продукції. 

Сільськогосподарські угіддя з відносно низьким рівнем техногенного 

навантаження складають близько 50 % площ області. З них за агрохімічними 

показниками для вирощування пшениці озимої оптимальними є 24,5 %, 

задовільними – 24,0; а незадовільними – 1,5 % площ області.  
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Щодо ячменю ярого, то згідно агрохімічних показників територія, яка 

характеризується як оптимальна становить 46,5 %, задовільна – 2,4; а 

незадовільна  – 1,1 % площ області. Аналіз показників ґрунтової родючості 

проводиться по картосхемах відповідності агрохімічного стану ґрунтів цим 

критеріям за вмістом гумусу, фосфору і калію. 

Підбір сортів базується на таких підходах – адаптовані до зони 

діяльності сорти місцевої селекції або з екологічно наближених зон стійкі до 

поглинання ВМ. Застосовані агротехнології не повинні призводити до 

збільшення кількості рухомих форм ВМ у ґрунті. 

Основні стадії формування якості та безпеки рослинницької продукції в 

Донецькій області наведені на блок-схемі (рис. 6.10).  

Рис. 6.10 Блок-схема основних стадій формування якості та безпечності 

зерна колосових культур у південно-східному промисловому регіоні 

Якість зерна Безпека зерна 

Підбір сортів стійких до впливу 

агрокліматичних умов 

Оцінка відповідності агрохімічного 

стану ґрунту (вміст поживних 

речовин) 

Вибір агротехнології 

Аналіз стану оточуючого 

природного середовища 

Аналіз потенційних джерел 

забруднення ВМ 

Оцінка агроекологічного стану 

сільгоспугідь 

Підбір сортів стійких до 

поглинання ВМ 

Вибір системи живленн я за рівнем 

міграції ВМ  
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Блок-схема є ефективною покроковою інструкцією для розробки 

стратегії вирощування зерна з необхідними показниками якості та безпеки та 

може використовуватись як інструмент для оцінки існуючої ситуації та 

прийняття оперативних управлінських рішень з метою практичної реалізації 

планів поетапного збільшення валових зборів зерна, показники якості і 

безпечності якого відповідають нормативним вимогам. 

 

Висновки до шостого розділу 

Виявлено, що за використання біогумусу вміст свинцю і кадмію в зерні 

зменшився в 1,4 раза порівняно з контролем. Показана ефективність 

комплексного застосування Поліміксобактерину і біостимулятора Стимпо. У 

цьому варіанті вміст Pb зменшився в 2,3 раза, Cd – в 1,8 раза. Кбп на контролі 

становив для .Pb – 0,47; з обробкою – 0,11; для Cd – 0,54 і 0,29, відповідно. 

Розроблено методичні засади оцінки впливу елементів агротехнологій 

на якість рослинницької продукції. Показано, що ранжування факторів, які 

впливають на технологічні, біохімічні і фізичні показники якості зерна 

пшениці озимої, доцільно проводити на основі значень частки впливу, які 

розраховуються з використанням дисперсійного аналізу. Так, частка впливу 

попередника і мінеральних добрив на вміст клейковини в зерні становить 

31,2–36,9 %, сорту – 70,4 %. На масу 1000 зерен і натуру найбільше впливає 

вологозабезпеченість – 84,3 і 65,2 %, відповідно, тоді як вплив сорту складає 

63,4 %. 

Встановлено, що використання біогумусних органічних добрив  

позитивно впливає на збереження продуктивної вологи ґрунту в посушливих  

умовах Донбасу. Так, у шарі ґрунту 0–20 см кількість продуктивної вологи 

була більшою порівняно з контролем на 2,3–2,8 мм або на 18,9–22,9 % та 

більшою за мінеральний фон на 3,2–3,7 мм або на 28,3–52,7 %, а в шарі 

ґрунту 0–100 см кількість продуктивної вологи перевищила контрольний 

варіант на 1,4–1,7 мм або на 1,7–2,0 %, а мінеральний фон – на 7,2–7,5 мм або 

на 9,2–9,7 %, відповідно. 
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Збагачена органічна субстанція ґрунту за рахунок внесення біогумусу 

при достатній кількості вологи сприяла підвищеній біологічній активності 

ґрунту, показників його родючості та безпеки. Біологічна активність ґрунту  

зросла на 9,6–11,0 % відносно контролю, в середньому вона мала значення   

45 %. Одночасно збільшилась кількість поживних речовин відносно 

контрольного варіанту на 9,6–18,3 %. 

Визначено, що біогумус у поєднанні з біостимуляторами Регоплант і 

Стимпо не тільки суттєво збільшували врожайність зерна ячменю ярого, але 

й вплинули на поліпшення показників його якості – передусім, вмісту білка в 

зерні. Експериментальні дані показали, що якісні показники зерна ячменю 

ярого найбільше поліпшились при застосуванні біостимулятора Стимпо на 

фоні внесення в ґрунт Біогумусу-1 з половинною дозою добрив (N15P15K15). У 

цьому ж варіанті був і максимальний вміст білка в зерні. 

Виявлено тісну обернено-пропорційну кореляційну залежність вмісту 

білка і клейковини в зерні пшениці озимої різних сортів від суми опадів у 

період від фази колосіння до воскової стиглості зерна. Коефіцієнт кореляції 

становив, відповідно, 0,82 і 0,86. В умовах різкої зміни клімату більш висока 

кореляційна залежність встановлена для цих показників і середньодобової 

температури. Для середньоранніх і середньостиглих сортів пшениці озимої 

коефіцієнт кореляції був однаковим (0,97). 

З використанням регресійного аналізу розраховано коефіцієнти 

залежності вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої від 

метеорологічних умов у період від фази колосіння до воскової стиглості 

зерна.  Для сортів пшениці озимої різних груп стиглості коефіцієнти рівнянь 

регресії залежності вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої від 

суми опадів і середньодобової температури в цей період розвитку суттєво не 

відрізнялись. 

Розроблено прогностичну модель формування якості і екологічної 

безпеки рослинницької продукції для південно-східного промислового 

регіону. Вона містить визначення факторів, які обумовлюють ризики 



270 

 

забруднення рослинницької продукції ВМ, чинники формування показників 

якості зерна в Донецькій області, а також заходи з підвищення надійності 

вирощування якісного та безпечного зерна. 

Основні наукові результати розділу 6 опубліковані в наукових працях 

автора, які наведено в списку використаних джерел [8, 47, 49, 58, 65, 67, 71, 

90, 99, 100, 128, 132, 195, 201, 201, 208, 212, 224, 250, 304, 311, 318, 334, 358, 

366]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Аграрний сектор економіки, останнім часом, займає одне з провідних 

місць в економіці України. Саме економічні показники виробництва 

сільськогосподарської продукції визначають ступінь ефективності тієї чи 

іншої технології.  

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у нашій 

країні дуже  низька, а  енергоємність внутрішнього  продукту  в  три-п’ять 

разів вища, ніж у розвинених країнах світу. Особливо гостро ця проблема 

існує в галузях АПК, зокрема в сільському господарстві, яке є не лише 

споживачем енергії, а й її генератором. Застаріла виробнича база сільського 

господарства разом з існуючими суспільними стереотипами становить  

реальну перешкоду для формування ефективної економіки.  

Прогнозований потенціал енергозбереження за рахунок ефективного  

використання  паливно-енергетичних  ресурсів,  відповідно  до  розрахунків  і  

висновків «Енергетичної стратегії  країни до 2030 року та на подальшу  

перспективу», складає 51,3 %. Реалізація зазначеного потенціалу може 

суттєво  зменшити  обсяги  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів,  що  

дозволить послабити зовнішню енергозалежність країни.   

 

7.1. Ефективність вирощування пшениці озимої  

На ефективність виробництва зерна пшениці озимої впливають багато 

факторів. Проте, одними із найголовніших, які визначають особливості 

осіннього розвитку рослин і здатність формувати оптимальну стійкість до 

комплексу стресових факторів впродовж зимового та весняно-літнього 

періодів, є строк сівби культури та відповідність фізіології конкретного сорту 

пшениці озимої вибраному строку (табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби 

(середнє за 2011–2016 рр.) 

Сорт 

Урожай-

ність, 

т/га 

Виробничі 

витрати  

на 1 га, грн 

Собівартість 

1 т зерна, 

грн 

Чистий дохід, грн Рента-

бельність, 

% 

Затрати сукупної 

енергії на 1 га, 

МДж 

Енерго-

ємність 1 т 

зерна, МДж 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності на 1 га на 1 т 

10 вересня 

Дар Луганщини 4,39 6803 1550 12769 2909 187,7 10513 2373 6,93 

Краплина 4,82 7061 1465 14428 2993 204,3 10906 2217 7,42 

Княгиня Ольга 4,83 7051 1460 14483 2999 205,4 10890 2222 7,40 

Мирлена 4,44 6845 1542 12950 2917 189,2 10577 2345 7,01 

25 вересня 

Дар Луганщини 4,28 6845 1599 12237 2859 178,8 10577 2345 7,01 

Краплина 3,86 6481 1679 10728 2779 165,5 10025 2624 6,27 

Княгиня Ольга 4,52 6914 1530 13238 2929 191,5 10682 2302 7,15 

Мирлена 3,99 6850 1717 10939 2742 159,7 10585 2342 7,02 

10 жовтня 

Дар Луганщини 4,46 7067 1585 12817 2874 181,4 10914 2214 7,43 

Краплина 4,66 6798 1459 13978 3000 205,6 10505 2377 6,92 

Княгиня Ольга 4,64 7067 1523 13620 2935 192,7 10914 2214 7,43 

Мирлена 4,88 7162 1468 14595 2991 203,8 11058 2164 7,60 

25 жовтня 

Дар Луганщини 4,51 6951 1541 13156 2917 189,3 10738 2280 7,22 

Краплина 4,34 6697 1543 12652 2915 188,9 10353 2448 6,72 

Княгиня Ольга 4,44 6861 1545 12934 2913 188,5 10601 2335 7,05 

Мирлена 4,15 6687 1611 11815 2847 176,7 10337 2455 6,70 

 

2
7
2
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Як свідчать отримані результати аналізу економічної ефективності 

рівень виробничих витрат при вирощуванні пшениці озимої змінювався у 

значних межах – від 6697 до 7162 грн/га.   

Собівартість отриманої продукції залежала від рівня врожайності 

зерна. Найнижчою вона була при урожайності 4,88 т/га і склала 1468 грн. 

Рівень рентабельності також напряму залежав від урожайності пшениці 

озимої, найвищим цей показник був 205,4 %. 

При порівнянні розрахункових показників ефективності вирощування 

пшениці озимої було встановлено, що економічно доцільним є сівба сорту 

Краплина 10 вересня, а сортів Дар Луганщини, Княгиня Ольга та Мирлена – 

10 жовтня.  

Що стосується енергетичної ефективності, то тут варто відзначити 

наступне. Виробничі витрати відповідним чином вплинули на показники 

затрат сукупної енергії, які вищих значень набували у найврожайнішого 

сорту (Мирлена) – 11058 МДж/на 1 га посіву. Коефіцієнт енергетичної 

ефективності при цьому знаходився на рівні 7,60 і в 1,33 раза перевищував 

відповідний показник, розрахований для варіанту з найнижчим рівнем 

урожайності (сорт Краплина). 

Взагалі аналіз розрахунку економіко-енергетичної ефективності 

дозволяє зробити висновок, що найбільшої ефективності було досягнуто при 

сівбі 10 жовтня. 

Розрахунок економічної доцільності застосування запропонованих 

елементів технології вирощування пшениці озимої продемонстрував значну 

ефективність використання фонів живлення та препаратів, що вивчались по 

попереднику чорний пар (табл. 7.2).  

Найбільші виробничі витрати були на всіх варіантах при збільшеній 

дозі внесення мінеральних добрив. Приріст врожайності зерна не зміг 

компенсувати суму виробничих витрат. Подібна ситуація простежувалась і 

при аналізі розрахунків енергетичної ефективності.  
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Таблиця 7.2 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці озимої залежно від елемента технології по 

попереднику пар (середнє за 2011–2016 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Контроль 
Айдар 

(насіння) 

Rost-

концентрат 

15.7.7. 

(насіння) 

Сизам 

(насіння) 

Сизам 

(насіння), 

Сизам 

(кущіння + 

колосіння) 

Сизам (насіння), 

Сизам+Айдар 

(кущіння + 

колосіння) 

Сизам (насіння), 

Сизам+Rost-

концентрат 15.7.7. 

(кущіння + 

колосіння) 

Фон – N30P30 

Урожайність, т/га 4,27 4,69 5,04 5,02 5,16 4,81 5,18 

Виробничі витрати, грн/га  8283 8524 8714 8726 9150 9138 9237 

Собівартість 1 т зерна, грн 1940 1817 1729 1738 1773 1900 1783 

Чистий дохід, грн: на 1 га  10754 12581 13966 13864 14070 12507 14073 

                                на 1 т  2519 2683 2771 2762 2727 2600 2717 

Рівень рентабельності, % 129,8 147,6 160,3 158,9 153,8 136,9 152,4 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 13639 14036 14324 14268 14694 15244 15130 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3194 2993 2842 2842 2848 3169 2921 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 5,15 5,50 5,79 5,79 5,78 5,19 5,63 

Фон – N60P60 

Урожайність, т/га 4,44 4,61 5,07 5,05 5,76 5,24 5,31 

Виробничі витрати, грн/га  10043 10147 10397 10409 11145 11040 10974 

Собівартість 1 т зерна, грн 2262 2201 2051 2061 1935 2107 2067 

Чистий дохід, грн: на 1 га  9752 10598 12418 12316 14775 12540 12921 

                                на 1 т  2196 2299 2449 2439 2565 2393 2433 

Рівень рентабельності, % 97,1 104,4 119,4 118,3 132,6 113,6 117,7 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 16707 16899 17277 17221 18115 18526 18165 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3763 3666 3408 3410 3145 3535 3421 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 4,37 4,49 4,83 4,82 5,23 4,65 4,81 

2
7
4
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Використання підвищеного фону мінерального живлення по 

попереднику чорний пар, призводило до закономірного зниження як 

економічної, так і біоенергетичної ефективності. 

При порівнянні двох фонів живлення було встановлено, що 

використання N30P30 підвищувало ефективність обробки насіння препаратом 

Rost-концентрат 15.7.7., хоча найвищий рівень урожайності отримали за 

комплексного використання мікродобрива Сизам. У той же час застосування 

мінеральних добрив дозою N60P60 сприяло отриманню найвищого 

економічного ефекту на варіанті з найбільшим рівнем урожаю (комплексне 

використання мікродобрива Сизам). 

Зниження рівня мінерального живлення також сприяло отриманню 

найвищих показників коефіцієнта енергетичної ефективності.  

Останнім часом використання соняшнику, як попередника під 

пшеницю озиму, є більше правилом ніж винятком. Тому, зацікавленість 

товаровиробників до технологій, які б змогли створити сприятливі умови для 

розвитку рослин у посівах пшениці озимини після соняшнику, дуже висока.  

Найвищий рівень рентабельності виробництва після згаданого попередника 

на фоні внесення N30P30 було отримано при використанні мікродобрива 

Сизам для обробки насіння перед сівбою (табл. 7.3).  

На цьому варіанті також був найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності (5,13). Найвищі затрати сукупної енергії та найнижчий 

показник енергоємкісті 1 т зерна було отримано на варіанті з обробкою 

насіння препаратом Сизам та комплексним використанням Сизаму та 

біодобрива Айдар для обприскування посівів протягом вегетації 

(12706 Мдж/га та 3610 Мдж, відповідно). 

Порівняння попередників між собою переконливо свідчить про значну 

перевагу чорного пару над соняшником. Разом з тим, варто відмітити досить 

високу ефективність вирощування пшениці озимої після соняшнику за 

використання препарату Сизам (чистий дохід 9081–9272 грн/га), що говорить 

про можливість використання його як попередника в окремих випадках. 
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Таблиця 7.3 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці озимої залежно від елемента технології після 

попередника соняшник (середнє за 2011–2016 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Контроль 
Айдар 

(насіння) 

Rost-

концентрат 

15.7.7. 

(насіння) 

Сизам 

(насіння) 

Сизам 

(насіння), 

Сизам 

(кущіння + 

колосіння) 

Сизам 

(насіння), 

Сизам+Айдар 

(кущіння + 

колосіння) 

Сизам (насіння), 

Сизам+Rost-

концентрат 

15.7.7. (кущіння 

+ колосіння) 

Фон – N30P30 

Урожайність, т/га 3,34 3,36 3,47 3,63 3,67 3,52 3,56 

Виробничі витрати, грн/га  6725 6747 6804 6912 7281 7381 7298 

Собівартість 1 т зерна, грн 2013 2008 1961 1904 1984 2097 2050 

Чистий дохід, грн: на 1 га  7470 8233 8667 9272 9081 8313 8574 

                                на 1 т  2237 2450 2498 2554 2474 2362 2408 

Рівень рентабельності, % 111,1 122,0 127,4 134,1 124,7 112,6 117,5 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 11400 11468 11556 11646 11989 12706 12320 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3413 3413 3330 3208 3267 3610 3461 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 4,82 4,82 4,94 5,13 5,04 4,56 4,75 

Фон – N60P60 

Урожайність, т/га 3,47 3,64 3,51 3,59 3,66 3,60 3,76 

Виробничі витрати, грн/га  8643 8745 8674 8740 9124 9272 9253 

Собівартість 1 т зерна, грн 2491 2402 2471 2434 2493 2576 2461 

Чистий дохід, грн: на 1 га  6104 7483 6975 7266 7193 6928 7667 

                                на 1 т  1759 2056 1987 2024 1965 1924 2039 

Рівень рентабельності, % 70,6 85,6 80,4 83,1 78,8 74,7 82,9 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 14647 14836 14732 14757 15125 15914 15624 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4221 4076 4197 4111 4132 4421 4155 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 3,90 4,04 3,92 4,00 3,98 3,72 3,96 

 

2
7
6
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Розрахунок економічної ефективності (табл. 7.4) вирощування пшениці 

озимої при використанні поживних комплексів дозволяє зробити висновок, 

що незалежно від фону живлення, застосування запропонованих елементів 

сприяє підвищенню прибутковості вирощування культури. 

Таблиця 7.4 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці 

озимої залежно від фону живлення та поживного комплексу 

(середнє за 2011–2018 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Конт- 

роль 

Хіміч- 

ний  

захист 

посівів 

Біоло- 

гічний 

захист 

посівів 

Комп- 

лекс 1 

Комп- 

лекс 2 

Комп- 

лекс 3 

Фон – N30P30K30 

Урожайність, т/га 4,54 4,80 4,58 5,01 5,11 5,76 

Виробничі витрати, грн/га  8504 9739 8626 10135 9907 9892 

Собівартість 1 т зерна, грн 1873 2029 1883 2023 1939 1717 

Чистий дохід, грн: на 1 га 11737 11861 11984 12410 13088 16028 

                                 на 1 т  2585 2471 2617 2477 2561 2783 

Рівень рентабельності, % 138,0 121,8 138,9 122,5 132,1 162,0 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 12474 12970 12560 14830 14486 13930 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2748 2702 2742 2960 2835 2418 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 5,99 6,09 6,00 5,56 5,80 6,80 

Фон – N15P15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 4,56 4,54 4,82 4,52 4,96 5,34 

Виробничі витрати, грн/га  8479 9558 8724 9826 9788 9623 

Собівартість 1 т зерна, грн 1860 2105 1810 2174 1973 1802 

Чистий дохід, грн: на 1 га 11851 10872 12966 10514 12532 14407 

                                 на 1 т  2599 2395 2690 2326 2527 2698 

Рівень рентабельності, % 139,8 113,7 148,6 107,0 128,0 149,7 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 12167 12429 12435 14098 14036 13257 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2668 2738 2580 3119 2830 2483 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 6,17 6,01 6,38 5,27 5,81 6,63 

Фон – Біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 4,29 4,23 4,23 4,40 4,35 4,72 

Виробничі витрати, грн/га  7438 8495 7505 8869 8557 8387 

Собівартість 1 т зерна, грн 1734 2008 1774 2016 1967 1777 

Чистий дохід, грн: на 1 га 10794 10364 11354 10748 10837 12656 

                                 на 1 т  2516 2450 2684 2443 2491 2681 

Рівень рентабельності, % 145,1 122,0 151,3 121,2 126,6 150,9 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 11104 11333 11106 13160 12691 11903 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2588 2679 2626 2991 2917 2522 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 6,36 6,14 6,27 5,50 5,64 6,52 
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Найкращі економіко-енергетичні показники (серед представлених 

варіантів), незалежно від фону живлення, забезпечив поживний комплекс 3. 

Серед фонів живлення найбільш ефективними виявились мінеральний 

та органо-мінеральний, забезпечивши за використання поживного комплексу 

3 рівень рентабельності вищий за контроль на 24,0 та 9,9 % відповідно. 

Органічний фон живлення через низький рівень зернової продуктивності 

рослин мав найнижчі економічні показники: собівартість 1 т зерна склала 

1777 грн та рівень рентабельності 150,9 %, що лише на 5,8 % перевищив 

контрольний варіант. Проте, якби вирощене зерно пшениці озимої, отримане 

за використання елементів органічної технології вирощування, мало статус 

органічної продукції та відповідну ціну на неї, то й показники економічної 

ефективності виробництва виглядали б зовсім інакше. 

Найнижчі затрати сукупної енергії, при порівнянні фонів живлення, 

були при використанні органічного фону. Що стосується поживних 

комплексів, які вивчали в дослідах, то найменші затрати сукупної енергії було 

отримано при використанні комплексу 3. Так, на мінеральному фоні 

живлення затрати сукупної енергії склали 13930 МДж, на органо-

мінеральному – 13257 МДж, а на органічному фоні живлення – 11903 МДж. 

Найвищі ж коефіцієнти енергетичної ефективності були отримані при 

застосуванні також поживного комплексу 3: на мінеральному фоні живлення 

– 6,80; на органо-мінеральному фоні живлення – 6,63; на органічному – 6,52. 

 

7.2 Економічна та біоенергетична ефективність вирощування 

ячменю ярого 

Розрахунок економічної та біоенергетичної ефективності використання  

біодобрив і біостимуляторів показав неоднозначність запропонованих 

варіантів підвищення рівня ефективності виробництва зерна ячменю ярого 

(табл. 7.5).  

Згідно з економіко-енергетичних розрахунків, лише в окремих 

варіантах досліду показник чистого доходу перевищив контрольний варіант. 
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Таблиця 7.5 

Економічна та біоенергетична ефективність застосування біогумусу і біостимуляторів при вирощуванні ячменю 

ярого (середнє за 2011–2015 рр.) 

 Варіанти досліду 

Урожай-

ність,  

т/га 

Виробничі 

витрати 

на 1 га, 

грн 

Собівар-

тість  

1 т зерна, 

грн 

Чистий дохід, грн 
Рівень  

рента-

бельності,  

% 

Затрати 

сукупної 

енергії  

на 1 га, 

МДж 

Енерго-

ємкість  

1 т зерна,  

МДж 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 
на 1 га на 1 т  

Контроль 2,29 5043 2202 5071 2214 100,6 7881 3441 4,78 

N30P30K30 3,02 7101 2351 6237 2065 87,8 10369 3434 4,79 

Біогумус-1  2,53 6754 2669 4421 1747 65,5 9271 3665 4,49 

Біогумус-2 2,47 5913 2394 4997 2023 84,5 8727 3533 4,66 

Біогумус-1 + N15P15K15 2,83 7685 2716 4814 1701 62,6 10374 3666 4,49 

Біогумус-2 + N15P15K15 2,76 6827 2474 5363 1943 78,5 9802 3551 4,63 

Біогумус-1 + Стимпо 2,60 6893 2651 4591 1766 66,6 9446 3633 4,53 

Біогумус-2 + Стимпо 2,56 6065 2369 5242 2048 86,4 8921 3485 4,72 

Біогумус-1 + Регоплант 2,67 6968 2610 4824 1807 69,2 9519 3565 4,61 

Біогумус-2 + Регоплант 2,56 6096 2381 5211 2036 85,5 8927 3487 4,72 

Біогумус-1 + N15P15K15 + Стимпо 2,90 7825 2698 4984 1719 63,7 10549 3637 4,52 

Біогумус-2 + N15P15K15 + Стимпо 2,83 6967 2462 5533 1955 79,4 9976 3525 4,67 

Біогумус-1 + N15P15K15  + Регоплант 2,95 7887 2674 5142 1743 65,2 10603 3594 4,58 

Біогумус-2 + N15P15K15 + Регоплант 2,87 7023 2447 5653 1970 80,5 10021 3492 4,71 

  

 

 

 

 

 

 

 2
7
9
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Це, перш за все, пов’язано зі значним збільшенням виробничих витрат, 

які, в свою чергу, підвищили собівартість вирощеної зернової продукції, і, як 

наслідок, призвели до зниження рівня рентабельності. 

Стосовно затрат сукупної енергії на 1 га, то найнижчим цей показник 

був на контрольному варіанті – 7881 МДж, а найвищим – 10603 МДж, при 

використанні Біогумусу 1 сумісно з мінеральними добривами у дозі N15P15K15 

та регулятору росту Регоплант. 

Порівняння варіантів, де застосовувалися різні біогумуси (1 та 2), 

дозволило зробити висновок, що економічні та біоенергетичні показники при 

використанні Біогумусу 1 були значно гіршими ніж при внесенні в ґрунт 

Біогумусу 2. Така тенденція викликана вищою закупівельною ціною на 

Біогумус 1 порівняно з Біогумусом 2. 

Хоча внесення в ґрунт органічних добрив сприяло підвищенню рівня 

урожайності зерна ячменю ярого, прибавка від застосування цього 

агротехнічного прийому не була достатньою для покращання показників 

економічної та біоенергетичної ефективності. 

Попередники для ячменю ярого не менш важливий фактор ніж для 

пшениці озимої. Від попередника залежить, перш за все, вологозабезпечення 

та мінеральне живлення рослин, тому визначення найбільш економічно та 

енергетично доцільного попередника є дуже важливим. 

Результати розрахунку економічної ефективності використання 

препаратів біологічного походження для інокуляції насіння та обприскування 

посівів протягом вегетації після попередника горох продемонстрували, що на 

фоні без добрив та на мінеральному фоні живлення найвищі економічні 

показники були за сумісного використання мікродобрива Сизам та 

мікробіологічного комплексу (табл. 7.6).  

Так, на органо-мінеральному фоні живлення найнижча собівартість 

вирощеної продукції (2186 грн/т) була отримана при використанні комплексу 

з мікробіологічних препаратів сумісно з мікродобривом Сизам і значно 

поступалася (на 1188 грн/т) контрольному варіанту.  



281 

 

Таблиця 7.6 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

залежно від елемента технології після попередника горох  

(середнє за 2011–2015 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Конт-

роль 

Інтег-

рова-

ний 

захист  

Сизам 

Фос-

фоен-

терин 

Діа-

зофіт 

Біо-

полі-

цид 

Комп-

лекс 

біо-

препа-

ратів 

Сизам + 

комп-

лекс 

біо-

препа-

ратів 

Фон - без добрив 

Урожайність, т/га 1,84 2,03 2,76 2,50 2,51 2,33 2,88 3,21 

Виробничі витрати, грн/га  4938 6067 5809 5506 5513 5380 5786 6222 

Собівартість 1 т зерна, грн 2684 2989 2105 2202 2196 2309 2009 1938 

Чистий дохід, грн: на 1 га  3188 2899 6381 5536 5573 4911 6934 7956 

                                на 1 т  1733 1428 2312 2214 2220 2108 2408 2478 

Рівень рентабельності, % 64,6 47,8 109,8 100,6 101,1 91,3 119,8 127,9 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

7668 8136 8825 8420 8431 8238 8829 9351 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4168 4008 3197 3368 3359 3535 3066 2913 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

3,95 4,11 5,15 4,88 4,90 4,65 5,37 5,65 

Фон – N15P15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 2,00 2,19 3,35 3,32 3,38 2,69 3,64 3,83 

Виробничі витрати, грн/га  6748 7877 7937 7803 7847 7338 8039 8371 

Собівартість 1 т зерна, грн 3374 3597 2369 2350 2322 2728 2208 2186 

Чистий дохід, грн: на 1 га  2085 1795 6859 6861 7081 4543 8038 8545 

                                на 1 т  1043 820 2047 2066 2095 1689 2208 2231 

Рівень рентабельності, % 30,9 22,8 86,4 87,9 90,2 61,9 100,0 102,1 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

9181 9648 10800 10643 10708 9965 10987 11358 

Енергоємкість 1 т зерна,МДж 4590 4405 3224 3206 3168 3705 3018 2966 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

3,58 3,73 5,10 5,13 5,19 4,44 5,45 5,55 

Фон – N30P30K30 

Урожайність, т/га 2,35 2,59 3,47 3,54 3,55 3,46 3,72 4,14 

Виробничі витрати, грн/га  6892 8058 7911 7850 7858 7791 7983 8485 

Собівартість 1 т зерна, грн 2933 3111 2280 2218 2213 2252 2146 2050 

Чистий дохід, грн: на 1 га  3487 3382 7415 7785 7821 7490 8447 9800 

                                на 1 т  1484 1306 2137 2199 2203 2165 2271 2367 

Рівень рентабельності, % 50,6 42,0 93,7 99,2 99,5 96,1 105,8 115,5 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

9717 10238 11088 11039 11050 10953 11233 11851 

Енергоємкість 1 т зерна,МДж 4135 3953 3195 3118 3113 3166 3020 2863 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

3,98 4,16 5,15 5,28 5,29 5,20 5,45 5,75 

 

У цьому варіанті також отримано найвищий рівень рентабельності на 

органо-мінеральному фоні живлення, який склав 102,1 %. На фоні без добрив 
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найвищі затрати сукупної енергії були при сумісному застосуванні 

мікродобрива Сизам та мікробіологічного комплексу (9351 МДж), а 

найнижчі (7668 МДж) – на контролі.   

Найвищі затрати сукупної енергії на органо-мінеральному та 

мінеральному фонах живлення також були за сумісного використання 

мікродобрива Сизам та комплексу мікробіологічних препаратів. Найнижчий 

коефіцієнт енергетичної ефективності на фоні без добрив був на контролі 

(3,95), а найвищий – при інокуляції насіння мікробіологічним комплексом 

сумісно з мікродобривом Сизам, який перевищив контроль на 1,7. 

На інших двох фонах живлення також найнижчі показники коефіцієнта 

енергетичної ефективності були отримані на контрольних варіантах, а 

найвищі – за комплексного застосування мікробіологічних препаратів та 

мікродобрива Сизам. 

Після попередника кукурудза було отримано подібні результати 

економічної та біоенергетичної ефективності використання запропонованих 

елементів. Незалежно від фону живлення найвищі показники економічної та 

біоенергетичної ефективності забезпечувала сумісна інокуляція насіння 

мікробіологічним комплексом з мікродобривом Сизам, а найгірші – варіант з 

інтегрованим захистом посівів (табл. 7.7). 

Так, на фоні без добрив, рівень рентабельності варіанта з інокуляцією 

насіння мікробними препаратами та мікродобривом склав 61,3 %, тоді як 

інтегрований захист посівів забезпечив рівень рентабельності лише 6,6 %. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності при використанні біопрепаратів та 

мікродобрива становив 4,08. 

Найвищі показники рентабельності (94,1 %) та коефіцієнта 

енергетичної ефективності (4,89) були отримані на мінеральному фоні 

живлення. 

При порівнянні попередників між собою було встановлено, що у 

варіанті після гороху найвища економічна ефективність вирощування була 

отримана на фоні без добрив. 
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Таблиця 7.7 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

залежно від елемента технології після попередника кукурудза  

(середнє за 2011–2015 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Конт-

роль 

Інтег-

рова-

ний 

захист  

Сизам 

Фос-

фоен-

терин 

Діа-

зофіт 

Біо-

полі-

цид 

Комп-

лекс 

біо-

препа

-ратів 

Сизам + 

комп-

лекс біо-

препа-

ратів 

Фон – без добрив 
Урожайність, т/га 1,31 1,47 1,77 1,78 1,79 1,72 1,92 2,25 

Виробничі витрати, грн/га  4940 6090 5596 5494 5504 5434 5635 6160 

Собівартість 1 т зерна, грн 3771 4143 3162 3087 3075 3159 2935 2738 

Чистий дохід, грн: на 1 га  846 403 2222 2368 2402 2163 2845 3777 

                                на 1 т  646 274 1255 1330 1342 1258 1482 1679 

Рівень рентабельності, % 17,1 6,6 39,7 43,1 43,6 39,8 50,5 61,3 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

7572 8055 8374 8263 8277 8180 8457 9080 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5780 5480 4731 4642 4624 4756 4405 4035 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

2,85 3,00 3,48 3,54 3,56 3,46 3,74 4,08 

Фон – N15P15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 1,50 1,62 1,93 1,86 1,87 1,78 2,24 2,61 

Виробничі витрати, грн/га  4954 6064 5580 5398 5408 5317 5781 6347 

Собівартість 1 т зерна, грн 3303 3743 2891 2902 2892 2987 2581 2432 

Чистий дохід, грн: на 1 га  1671 1091 2944 2817 2851 2545 4112 5181 

                                на 1 т  1114 673 1525 1515 1525 1430 1836 1985 

Рівень рентабельності, % 33,7 18,0 52,8 52,2 52,7 47,9 71,1 81,6 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

7632 8060 8393 8172 8185 8061 8697 9375 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5088 4976 4349 4393 4377 4529 3883 3592 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

3,23 3,31 3,78 3,74 3,76 3,63 4,24 4,58 

Фон – N30P30K30 

Урожайність, т/га 1,64 1,95 2,36 2,15 2,28 2,11 2,63 2,83 

Виробничі витрати, грн/га  4965 6267 5884 5560 5691 5520 6045 6438 

Собівартість 1 т зерна, грн 3028 3214 2493 2586 2496 2616 2298 2275 

Чистий дохід, грн: на 1 га  2278 2346 4539 3936 4379 3799 5571 6061 

                                на 1 т  1389 1203 1923 1831 1920 1801 2118 2142 

Рівень рентабельності, % 45,9 37,4 77,1 70,8 76,9 68,8 92,2 94,1 

Затрати сукупної енергії, 

МДж/га 

7676 8368 8838 8423 8603 8368 9087 9530 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 4681 4291 3745 3918 3773 3966 3455 3367 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 

3,51 3,83 4,39 4,20 4,36 4,15 4,76 4,89 

 

Найвищу біоенергетичну ефективність забезпечив мінеральний фон 

живлення. 

Стосовно попередника кукурудза, то найкращу як економічну, так і 

біоенергетичну ефективності було отримано на мінеральному фоні живлення. 
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Аналіз економічної ефективності використання поживних комплексів 

на мінеральному фоні живлення показав значну роль запропонованих 

варіантів для підвищення рівня рентабельності виробництва ячменю ярого. 

Так, на цьому фоні живлення, з використанням поживного комплексу 3, 

рівень рентабельності становив 107,4 %, це найвищий показник серед інших 

поживних комплексів та другий після біологічного захисту посівів (116,1 %). 

Собівартість 1 т зерна цього варіанту була 2130 грн (табл. 7.8). 

Проте, на мінеральному фоні живлення отримали найвищі витрати 

сукупної енергії, які склали від 9895 МДж до 12603 МДж на 1 га. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності підвищувався при застосуванні поживних 

комплексів від 0,15 до 1,31, порівняно з контролем. 

На органо-мінеральному фоні поживний комплекс 3 також забезпечив 

найвищі показники економічної ефективності. Так, собівартість 1 т зерна 

склала 2242 грн, чистий прибуток – 8393,0 грн/га, а рівень рентабельності – 

97,0 % і на 80,2 % перевищив контрольний варіант. 

Енергоємкість 1 т зерна при використанні поживних комплексів на 

цьому фоні живлення знижувалась порівняно з контролем від 1072 МДж до 

2158 МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності найвищий був при 

застосуванні поживного комплексу 3 (5,56). 

На органічному фоні найкраще себе проявив поживний комплекс 3. 

При застосуванні цього комплексу рівень рентабельності склав 81,9 %, 

собівартість 1 т зерна знизилась порівняно з контролем на 1140 грн і  

отримано коефіцієнт енергетичної ефективності, який перевищив контроль 

по фону на 1,75 та найнижчі затрати сукупної енергії серед інших фонів. 

Аналіз результатів демонструє цілковиту перевагу поживних 

комплексів над контролем та варіантом застосовувалися пестицидів 

незалежно від фону живлення. Тому, можна зробити висновок, що нові 

поживні комплекси це універсальний засіб, який гарантовано забезпечить 

високий рівень доцільності вирощування ячменю ярого, особливо, в 

гостропосушливих регіонах східної частини Північного Степу. 
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Таблиця 7.8 

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого 

залежно від фону живлення та поживного комплексу  

(середнє за 2014–2018 рр.) 

Показники 

Варіанти досліду 

Конт- 

роль 

Хіміч- 

ний  

захист 

посівів 

Біоло- 

гічний 

захист 

посівів 

Комп- 

лекс 1 

Комп- 

лекс 2 

Комп- 

лекс 3 

Фон – N30P30K30 

Урожайність, т/га 2,63 3,01 3,81 3,46 3,71 3,99 

Виробничі витрати, грн/га  7003 8260 7786 8859 8730 8497 

Собівартість 1 т зерна, грн 2663 2744 2044 2560 2353 2130 

Чистий дохід, грн: на 1 га 4613 5034 9041 6423 7656 9126 

                                 на 1 т  1754 1672 2373 1856 2064 2287 

Рівень рентабельності, % 65,9 60,9 116,1 72,5 87,7 107,4 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 9895 10503 11009 12603 12403 11559 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3762 3489 2889 3643 3343 2897 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 4,37 4,71 5,69 4,52 4,92 5,68 

Фон – N15P15К15 + біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 1,78 2,88 3,04 3,01 3,61 3,86 

Виробничі витрати, грн/га  6731 8418 7563 8826 8906 8655 

Собівартість 1 т зерна, грн 3782 2923 2488 2932 2467 2242 

Чистий дохід, грн: на 1 га 1131 4302 5864 4468 7038 8393 

                                 на 1 т  635 1494 1929 1484 1950 2174 

Рівень рентабельності, % 16,8 51,1 77,5 50,6 79,0 97,0 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 9111 10373 10298 12183 12300 11429 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5119 3602 3387 4047 3407 2961 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 3,21 4,57 4,86 4,06 4,83 5,56 

Фон – біогумус (250 кг/га) 

Урожайність, т/га 1,65 2,43 2,68 3,25 3,21 3,05 

Виробничі витрати, грн/га  5888 7384 6582 8204 7902 7406 

Собівартість 1 т зерна, грн 3568 3039 2456 2524 2462 2428 

Чистий дохід, грн: на 1 га 1399 3348 5254 6150 6276 6065 

                                 на 1 т  848 1378 1961 1892 1955 1988 

Рівень рентабельності, % 23,8 45,3 79,8 75,0 79,4 81,9 

Затрати сукупної енергії, МДж/га 8278 9249 9255 11686 11222 9978 

Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5017 3806 3454 3596 3496 3272 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 3,28 4,32 4,76 4,58 4,71 5,03 
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Висновки до сьомого розділу 

Розрахунок економічної та біоенергетичної ефективності при 

дослідженні реакції сортів пшениці озимої різних селекційних центрів на 

строки сівби дає змогу зробити висновок, що найвища економічна 

ефективність була отримана на найбільш врожайних варіантах.  

При дослідженні впливу попередників, систем живлення, мікродобрив 

та регуляторів росту рослин на формування урожайності зерна пшениці 

озимої було встановлено, що найбільш економічно доцільним є вирощування 

пшениці озимої по попереднику чорний пар з використанням передпосівної 

дози добрив N30P30 та обробкою насіння регулятором росту Rost-концентрат 

15.7.7. Рівень рентабельності при цьому збільшився на 26,2 % порівняно з 

найкращим варіантом після попередника соняшник. Стосовно коефіцієнта 

енергетичної ефективності, то найвище його значення було отримано по 

попереднику чорний пар за дози мінеральних добрив N30P30 на варіантах 

обробки насіння мікродобривом Сизам та регулятором росту Rost-

концентрат 15.7.7. 

Розрахунок економічної та біоенергетичної ефективності використання 

нових поживних комплексів на різних фонах живлення переконливо свідчить 

про значну перевагу запропонованих елементів над контрольним варіантом. 

Залежно від фону живлення ефективність застосування поживних комплексів 

була різною. Найвищі показники були отримані на органо-мінеральному 

фоні. Поєднання поживних комплексів з органо-мінеральним фоном дозволяє 

знизити матеріальні витрати на вирощування пшениці озимої з одночасним 

підвищенням рівня рентабельності виробництва зернової продукції. 

Розрахунок економічної та біоенергетичної ефективності використання  

біодобрив і біостимуляторів показав неоднозначність запропонованих 

варіантів у підвищенні рівня ефективності виробництва ячменю ярого. За 

економічними показниками жоден із запропонованих варіантів не перевищив 

контрольний варіант. Це, перш за все, пов’язано зі значним підвищенням 

виробничих витрат, які, в свою чергу, збільшили собівартість продукції, і, як 
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наслідок, знизили рівень рентабельності вирощування культури. 

Аналіз економічної ефективності використання мікробіологічних 

препаратів при вирощуванні ячменю ярого на різних фонах живлення та 

попередниках дозволяє зробити висновок, що найбільш сприятливим, з 

економічної та біоенергетичної точки зору, є вирощування ячменю ярого 

після попередника горох з використанням мінерального фону живлення.  На 

фоні без добрив найвищі затрати сукупної енергії були за сумісного 

застосування мікродобрива Сизам та мікробіологічного комплексу 

(9351 МДж), а найнижчі (7668 МДж) – на контрольному варіанті. Найвищі 

затрати сукупної енергії на органо-мінеральному та мінеральному фонах 

живлення також були при сумісному застосуванні мікродобрива Сизам та 

комплексу мікробіологічних препаратів.  

Розрахунок економічної ефективності використання поживних 

комплексів на мінеральному фоні живлення продемонстрував значну роль 

запропонованих варіантів на підвищення рівня рентабельності виробництва 

зерна ячменю ярого. Так, на цьому фоні живлення, при використанні 

поживного комплексу 3, рівень рентабельності склав 107,4 %, це – найвищий 

показник серед інших варіантів. Проте, на мінеральному фоні живлення ми 

отримали найвищі затрати сукупної енергії, які склали від 9895 МДж до 

12603 МДж на 1 га. Коефіцієнт енергетичної ефективності підвищувався при 

застосуванні поживних комплексів від 0,15 до 1,31, порівняно з контролем. 

Таким чином, технології вирощування пшениці озимої та ячменю 

ярого, які передбачають внесення мінеральних добрив, не забезпечили 

вищого рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної ефективності і, 

відповідно, зниження рівня витрат енергії на формування одиниці врожаю, 

порівняно з органічними та органо-мінеральними варіантами. Що стосується 

ефективності застосування регуляторів росту рослин і біопрепаратів, то як і 

на фоні хімічного захисту рослин, цей агротехнічний прийом забезпечував 

переваги за енергетичними показниками при взаємодії з фонами живлення. 
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Отже, вирощування пшениці озимої та ячменю ярого забезпечує 

істотне зростання кількості отриманої з урожаєм енергії, проте існує висока 

енергоємність окремих складових технології (добрива), що не 

супроводжується відповідним приростом енергії з урожаєм, обумовлює 

збільшення енерговитратності технологій вирощування і зниження її 

економічної та енергетичної ефективності. Взагалі ж елементи технологій 

вирощування із комплексним застосуванням всіх досліджуваних факторів 

значно поступалися контрольним як за рівнем витрат, так і за величиною 

коефіцієнта енергетичної ефективності. 

Основні наукові результати розділу 7 автором опубліковані в наукових 

працях, які наведено в списку використаних джерел [48, 117, 132, 140, 151, 

163]. 

 

  

 



289 

 

РОЗДІЛ 8 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНИХ СИСТЕМ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ТА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

Сільське господарство Донецької області – одна з головних галузей 

матеріального виробництва, яка має важливе значення для постачання 

продовольства населенню і сировини для промисловості східної частини 

Північного Степу України й держави взагалі. 

Важливою проблемою сучасного етапу розвитку агропромислового 

комплексу є пошук напрямків ефективного використання ресурсного 

потенціалу для забезпечення подальшого його розвитку та стабілізації 

виробництва зерна. 

Для прискорення розвитку науково-технічного прогресу і 

впровадження його досягнень в агропромисловий комплекс вченими 

наукових установ розробляються заходи, мета яких зв’язати в єдине ціле 

наближені структурні підрозділи: сільське господарство, харчову й 

переробну промисловість та обслуговуючі їх галузі. Саме попит, 

кон’юнктура ринку і конкуренція визначатимуть технології виробництва 

продукції та вимоги до її якості. 

Науковцями запропоновані ефективні заходи, що спрямовані на 

стимулювання аграріїв до широкого впровадження енерго- та 

ресурсоощадних технологій, активізацію процесу науково-технічного 

співробітництва в аграрній сфері, залучення інвестиційного ресурсу в 

агропромисловий комплекс області, орієнтованого на підвищення 

конкурентоспроможності продукції та вирішення існуючих проблем 

екологічної безпеки в сільському господарстві. 

Ефективне використання науково-технічного потенціалу в 

рослинництві базується на поєднанні фундаментальних і прикладних 
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досліджень, зміцненні матеріально-технічної бази науки і виробництва. 

Пріоритетність розвитку аграрного сектору та сільських територій в 

Україні зумовлюється винятковою значимістю виробництва продукції 

сільського господарства та продовольства в життєдіяльності людини, 

потребою відродження селянства як господаря землі, носія моралі та 

національної культури. 

Разом з тим, ситуація в економіці держави залишається досить 

складною. Аграрний сектор, особливо зерновиробництво, до цього часу не 

виведено з кризової ситуації. Низька ефективність сільськогосподарського 

виробництва не забезпечує навіть простого відтворення. Не завершено базову 

складову реформування сільського господарства – земельну реформу. 

Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність мотивації 

до праці, безробіття, бідність та трудова міграція, занепад соціальної 

інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та вимирання сіл. 

Земельні ресурси і сприятливі кліматичні умови Донецької області 

обумовлюють високий потенціал виробництва продукції рослинництва та 

реалізуються через родючість ґрунтів, поліпшення їх основних властивостей, 

при цьому розораність території області складає 81 %, більш ніж 78 % площ 

сільськогосподарських угідь еродовані, в т. ч.: ріллі – 64 %. 

В умовах ринкової економіки основним регулюючим фактором 

суспільних процесів відтворення повинен виступати закон попиту i 

пропозицій. Саме попит, кон’юнктура ринку i конкуренція визначатимуть 

програму виробництва продукції та вимоги до її якості. 

Важливою проблемою сучасного етапу розвитку економіки є пошук 

шляхів ефективнішого використання ресурсного потенціалу в рослинництві 

та гарантованого забезпечення матеріальними ресурсами, необхідними для 

виробництва продукції в необхідній кількості.  

Стабільний розвиток сільського господарства в кожній країні, в тому 

числі й в Україні, може забезпечити тільки реалізація новітніх наукових 

розробок. Донецька область має значний науковий потенціал, зосереджений в 
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Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції, яка виступає 

ланцюгом, який поєднує наукові установи НААН, результати їх роботи з 

виробництвом. 

Розвиток агропромислового виробництва в сучасних умовах все 

більш залежить від якості інформаційного середовища та ступеня 

інтелектуалізації виробничих сил. Перехід аграрного виробництва на 

інноваційні принципи розвитку обов’язково передбачає підвищення якості 

продукції та очікуваного прибутку від її реалізації. 

У Донецькому регіоні сільськогосподарську діяльність здійснюють 

біля 2800 підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання, біля 75 % з них підтверджують застосування інновацій в 

усіх галузях агровиробництва. Пріоритетними напрямами їх інноваційної 

діяльності є: 

- виробництво і реалізація високорепродукційного насіння 

сільськогосподарських культур; 

- розробка і вдосконалення прогресивних ресурсозберігаючих 

технологій у рослинництві; 

- впровадження ґрунтозахисних систем землеробства. 

Аналіз стану розвитку агроформувань, використання ресурсного 

потенціалу їх виробничо-господарської діяльності засвідчує, що з 

реформуванням АПК, збільшенням кількості фермерських господарств 

значно погіршилась культура землеробства, через зменшення кількості 

висококваліфікованих спеціалістів на селі. Особливо актуальною є потреба 

в наукових  рекомендаціях і розповсюдженні передового досвіду. Це 

потребує здійснення наукового супроводження інноваційних проектів, 

проведення постійно діючих тренінгів та тимчасових курсів навчання 

фахівців системи АПК, створення інформаційно-консультаційної мережі в 

області. 

ДДСДС НААН здійснює своєчасне і достовірне інформаційне 

забезпечення виробничих і управлінських структур; надання 
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консультаційних послуг; накопичення банків даних і знань за результатами 

завершених науково-дослідних робіт; організацію виробничої перевірки і 

експертної оцінки нових технологій і технологічних прийомів у ґрунтово-

кліматичних умовах регіону; організацію показового впровадження 

(демонстраційні полігони; виставки, семінари тощо); налагодження 

виробництва насіння високих репродукцій високоврожайних сортів. 

Таким чином, економічний успіх сільськогосподарського 

виробництва в сучасних умовах залежить не тільки від ефективної 

організаційної структури виробничих підрозділів, а й від якісного та 

оперативного впровадження передових досягнень науки і техніки. 

Виробничу перевірку доцільності використання органічної та органо-

адаптивної (органо-мінеральної) систем вирощування пшениці озимої та 

ячменю ярого проводили в ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» 

Великоновоселківського району Донецької області протягом 2014–2017 рр. 

у ланці сівозміни: пар – пшениця озима – гречка – ячмінь ярий – 

соняшник. 

Впродовж 2014–2017 рр. досліджували ефективність наступних 

технологічних схем вирощування пшениці озимої сорту Богиня: 1 – 

загальноприйнята система, яка включала: припосівне внесення мінеральних 

добрив дозою N30P30K30, протруювання насіння препаратом Вітавакс 200ФФ, 

весняне підживлення аміачною селітрою в розрахунку N45, обприскування 

посівів у фазі кущіння баковою сумішшю із гербіциду Гранстар, фунгіциду 

Фалькон та інсектициду Коннект; 2 – органо-адаптивна система, яка 

включала: припосівне внесення 250 кг/га гранульованого біогумусу та 

мінеральних добрив дозою N15P15K15, обробку насіння сумішшю 

мікродобрива Сизам, регулятору росту Айдар та 75 % від рекомендованої 

дози протруювача Вітавакс 200ФФ, обприскування посівів у фазі кущіння 

(восени) препаратом Айдар, обприскування посівів у фазі кущіння (навесні) 

сумішшю регулятору росту Айдар, мікродобрива Хелатин, 75 % від 

рекомендованої дози фунгіциду Фалькон, 75 % від рекомендованої дози 
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інсектициду Коннект та водний розчин карбаміду дозою 5 кг/га у фізичній 

вазі для підживлення та захисту рослин від шкідливих організмів; 3 – 

органічна система, яка включала: припосівне внесення органічного добрива 

біогумус 250 кг/га, інокуляцію насіння сумішшю мікробіологічних 

препаратів Біополіцид, Фосфоентерин та Діазофіт, обприскування посівів у 

фазі кущіння (восени) та після відновлення весняної вегетації сумішшю вище 

згаданих мікробіологічних препаратів. Інші елементи агротехніки – 

загальноприйняті для зони Степу. 

Також досліджували ефективність вирощування ячменю ярого сорту 

Аверс за вище наведеними технологічними схемами, за виключенням осінніх 

обробок.  

Сівба пшениці озимої сорту Богиня нормою 4,5 млн шт. схожих 

насінин/га проводили у ІІІ декаді вересня, а ячменю ярого сорту Аверс 

нормою 4,5 млн шт. схожих насінин/га – у І декаді квітня. 

 

8.1  Фітосанітарний стан посівів 

Реалізація потенціалу урожайності зернових культур значною мірою 

визначається фітосанітарним станом посівів, тобто поширенням шкідливих 

організмів, що спричиняє різний ступінь ураження рослин хворобами, 

пошкодження шкідниками та наявністю у посівах ярих зернових культур 

небажаної рослинності – бур’янів. Для того, щоб система захисту посівів від 

бур’янів, шкідників та хвороб була ефективною з економічної та 

енергетичної точок зору її необхідно коригувати з урахуванням погодних 

умов року, рівня родючості ґрунту і застосування добрив, інтенсивності 

розвитку культурних рослин та бур’янів, поширення і ступеня пошкодження 

рослин шкідниками і хворобами. Надзвичайно важливим при цьому є знання 

біології шкідливих організмів, а також економічного порогу їх шкідливості. 

Обмеження негативної дії шкідливих організмів зернових культур є 

одним із важливих факторів нарощування обсягів виробництва зерна в країні. 

Шкідники і хвороби супроводжують зернові культури від їх сівби до 
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збирання врожаю і навіть після збирання. Нема такого органу рослини, який 

би не підлягав ризику ураження чи пошкодження. Результати їх впливу на 

рослини проявляються у вигляді плямистостей, нальотів, перетворення 

колосся і зерна в сажкову масу, загнивання, зниження продуктивності, а то й 

повної загибелі рослин. Щорічні втрати врожаю зерна від хвороб і шкідників 

у Степу України складають від 20 до 30 %, і вище – в роки значного їх 

розповсюдження. На рівень втрат значною мірою впливають погодно-

кліматичні умови року, стійкість сорту, технологія вирощування культури та 

інші чинники. 

Результати аналізу різних наукових досліджень свідчать, що більша 

частина втрат врожаю зерна в зоні Степу спричиняється численними 

грибними збудниками. 

Найбільш шкідливими в зоні Степу України є такі хвороби, як: сажкові 

(збудники – базидіальні гриби з трьох родів порядку Ustilaginales – Tilletia, 

Ustilago та Urocystis), іржасті (збудники – базидіальні гриби порядку 

Uredinales роду Puccinia), кореневі гнилі (збудник – напівпаразитні гриби). 

Залежно від збудників коренева гниль буває гельмінтоспоріозна, фузаріозна, 

офіобольозна та церкоспорельозна.  

В зоні Степу найбільш шкідливою є звичайна коренева гниль – збудник 

Bipolaris sorokiniana Shoem (Helminthosporium sativum Pamel), борошниста 

роса (збудник – сумчастий гриб порядку Erysiphales) та плямистості листя: 

септоріоз (збудник – недосконалі гриби з порядків Sphaeropsidales та 

Hyphomicetales), темно-бура плямистість (збудник – недосконалі гриби 

Bipolaris sorokiniana Shoem (Helminthosporium sativum P., K. et B) та 

Drechslera tritici – repentis Ito (Helminthosporium tritici – repentis Died.). 

За час проведення досліджень було встановлено, що такі хвороби, як 

борошниста роса та бура іржа не мали значного розвитку на посівах зернових 

культур, через несприятливі для них погодні умови (табл. 8.1). 

Інтенсивність розвитку кореневих гнилей, септоріозу та 

гельмінтоспоріозу не перевищувала ЕПШ. Ураження цими хворобами 
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рослин, як ячменю, так і пшениці відмічали в ранньовесняний період. Це 

зумовлено тим, що в цей період температура та вологість повітря були 

найбільш сприятливими для розвитку хвороб та ураження рослин.  

Таблиця 8.1 

Фітосанітарний стан посівів зернових колосових культур 

(середнє за 2014–2017 рр.) 

 

Шкідливі організми 

Ячмінь ярий Пшениця озима 

Системи вирощування 

Загаль-

нопри-

йнята   

Органо-

адаптивна 

Орга-

нічна  

Загаль-

нопри-

йнята  

Органо-

адаптивна 

Орга-

нічна  

Розвиток хвороб, % 

Кореневі гнилі 0,5 1,1 1,4 0,3 0,7 1,0 

Борошниста роса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бура іржа 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Септоріоз 0,1 0,4 0,2 1,3 1,5 1,7 

Темно-бура плямистість 1,5 1,7 2,1 0,0 0,0 0,0 

Шкідники, шт./м
2
, екз./колос, шт./100 помахів сачком 

Злакові мухи 6,2 9,1 11,0 11,2 13,1 14,2 

Попелиці 2,2 1,3 3,5 3,0 3,5 2,7 

П’явиця  1,1 3,7 2,4 4,0 3,1 1,8 

Смугаста хлібна блоха 23,2 25,0 26,8 22,0 22,7 23,5 

Клоп шкідлива 

черепашка 

0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

   

Найбільш поширеними серед шкідників зернових культур у роки 

досліджень були: гессенська муха (Mayetiola destructor S.), шведська муха 

(Oscinella pusilla Mg.), велика злакова попелиця (Sitobion avenae F.), звичайна 

злакова попелиця (Schizaphis graminum Rond.), п’явиця червоногруда (Oulema 

melanopus L.), смугаста хлібна блоха (Phyllotreta vittula Redt.) та клоп 
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шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put.). 

За період сходи – кущіння рослини зернових культур заселяли злакові 

мухи та хлібна блоха. У цей час шкідники зазвичай завдають найбільшої 

шкоди посівам. Проте протягом проведення досліджень заселення 

шкідниками посівів колосових не перевищувало встановлених ЕПШ (злакові 

мухи: 8,8 шт./100 помахів сачком – ячмінь ярий; 12,8 шт./100 помахів сачком 

– пшениця озима; хлібна блоха: 25 шт./м
2
 – ячмінь ярий; 22,7 шт./м

2
 – 

пшениця озима), тому значної шкоди вони не спричиняли. 

На пізніх фазах розвитку рослин посівам шкодили п’явиці та попелиці. 

Їх чисельність в дослідах була нижче ЕПШ. 

Найбільш поширеним і небезпечним шкідником в умовах східної 

частини північного Степу України залишається клоп шкідлива черепашка, 

який зумовлює не лише зниження врожаю зерна, але й погіршення його 

якості. Небезпеку посівам шкідлива черепашка становить, як у фазі кущіння, 

так і впродовж фази виходу рослин в трубку та наливу зерна. Одним із 

шляхів зниження шкідливості клопів є обробка посівів інсектицидами 

навесні при заселенні крайових смуг клопами, що перезимували, а також при 

відродженні личинок (за наявності 20 % личинок третього віку). 

Спостереження під час проведення досліджень показали, що на полях 

проведення випробування значно знижується кількість шкідливої черепашки 

внаслідок розвитку природного ентомофагу теленоміни (Hymenoptera, 

Scelionidae, Telenominae). Теленоміни паразитують у фазі яйця шкідливої 

черепашки, коли харчові ресурси паразита обмежені певним запасом. 

Личинки I віку механічно руйнують господаря. Вони збовтують вміст яйця за 

допомогою сильно розвинених ротових гаків та щетинок на їхньому тілі й 

хвостовому придатку. 

Розвиток личинок теленоміни відбувається досить швидко – впродовж 

5–6 діб при загальній тривалості розвитку паразитів 15 діб. 

Таким чином, на основі викладеного експериментального матеріалу, 

отриманого у польових дослідах, можна зробити висновок, що поширення 
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шкідників та розвиток хвороб у посівах зернових культур у роки проведення 

досліджень не перевищувала економічного порогу шкідливості незалежно від 

виду систем вирощування, які випробовувалися. Проте, чітко простежується 

тенденція найбільшого зниження шкідливих організмів у системах, де 

застосовувалися хімічні засоби захисту посівів. Ефективність боротьби зі 

шкідниками та хворобами біологічними засобами захисту поступалася 

хімічним, хоча ефект від біологічного способу є, про що свідчать дані 

заселеності шкідниками та розвитку хвороб, які не перевищували ЕПШ. 

 

8.2 Ріст, розвиток і продуктивність рослин зернових культур 

На початку фази кущіння рослини зернових культур на «генетичному 

рівні» оцінюють умови свого розвитку – кількість доступних речовин 

живлення, кількість вологи у ґрунті, тощо. На основі комплексу факторів, що 

впливають в цей період на рослину, закладаються зачатки колосу – і це є 

майбутній потенціал, який необхідно зберегти, застосовуючи різні елементи 

живлення. Саме у фазі кущіння відбувається початок формування 

продуктивності колосу. Використання запропонованих систем вирощування 

дозволяє забезпечити рослини необхідними елементами живлення на цьому 

етапі. В результаті стимуляції ростових процесів, рослини утворюють більшу 

кількість пагонів та вторинних коренів. Збільшення пагонів дозволяє 

рослинам отримувати додаткову кількість ФАР та вологи з роси, що дуже 

актуально в госторопосушливих умовах східної частини Північного Степу, а 

додатковий розвиток кореневої системи поліпшує живлення рослин. Все це 

сприяє покращенню процесів метаболізму у рослин пшениці та ячменю. 

Ефективність дії елементів, які впроваджувались, на біометричні 

показники зернових культур представлені в таблиці 8.2. 

На посівах пшениці озимої сорту Богиня використання 

загальноприйнятої системи вирощування сприяло більш інтенсивному росту 

рослин, тому вони були вищими ніж на варіантах застосування органо-

адаптивної системи на 0,3 см та на 0,9 см – ніж за органічної системи.  
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Таблиця 8.2 

Стан рослин зернових культур наприкінці фази кущіння, (середнє за 

2014–2017 рр.) 

Система 

вирощування  

Висота рослин, 

см 

Коеф. 

кущіння 

Кількість вторинних 

коренів, шт. на 1 рослині 

Пшениця озима сорт Богиня 

Загальноприйнята 52,8 2,8 5,0 

Органо-адаптивна 52,5 3,0 5,3 

Органічна  51,9 2,2 4,8 

Ячмінь ярий сорт Аверс 

Загальноприйнята 37,4 1,7 2,3 

Органо-адаптивна 37,8 1,9 2,7 

Органічна  37,1 1,5 2,0 

 

У посівах ячменю ярого найвищий габітус рослини мали при органо-

адаптивній системі та перевищили за висотою рослини з варіанту 

загальноприйнятої системи на 0,4 см, а органічної на – 0,7 см. 

Серед систем, які вивчалися при вирощуванні пшениці озимої та 

ячменю ярого, найбільший вплив на коефіцієнт кущіння мала органо-

адаптивна система. Порівняно із загальноприйнятою та органічною 

коефіцієнт кущіння був вищим на 0,2 та 0,8 відповідно у рослин пшениці 

озимої й на 0,2 та 0,4 – у ячменю ярого. 

Багаторічними дослідженнями доведено, що мікродобриво Сизам 

стимулює розвиток кореневої системи рослин зернових кульур. Саме завдяки 

використанню препарату Сизам в органо-адаптивній системі вирощування 

рослини утворювали більшу кількість вторинних коренів. Так, на посівах 

пшениці озимої завдяки використанню цього препарату кількість вторинних 

коренів однієї рослини сягала 5,3 шт. у той час, як при загальноприйнятій та 

органічній системах – 5,0 та 4,8 шт. відповідно. На посівах ячменю ярого 

кількість вторинних коренів при впровадженні органо-адаптивної системи 
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була більшою на 0,4 та 0,7 шт. порівняно з загальноприйнятою та органічною 

системами. 

Добрий розвиток рослин зернових культур на початкових фазах 

органогенезу сприяв поліпшенню умов для формуванню елементів 

продуктивності, та, як наслідок – збільшення врожайності зерна пшениці 

озимої та ячменю ярого (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 

Основні елементи структури та врожайність зерна рослин пшениці 

озимої та ячменю ярого залежно від системи вирощування 

(середнє за 2014–2017 рр.)  

Системи 

вирощування  

Кількість 

прод. стебел, 

шт./м
2
 

Коеф. 

прод. 

кущіння 

Довжина 

колоса,   

см 

Кількість 

зерен з 

колоса, 

шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Урожай-

ність, 

т/га 

Пшениця озима, сорт Богиня 

Загальноприйнята 587,0 1,36 9,2 27,8 41,0 6,69 

Органо-адаптивна 589,0 1,55 8,9 27,5 40,7 6,59 

Органічна 569,0 1,30 8,1 26,7 39,8 6,05 

НІР0,5 1,3–3,6 0,05–0,09 0,02–0,05 0,1–0,3 0,2–0,7 0,3–0,7 

Ячмінь ярий, сорт Аверс 

Загальноприйнята 479,5 1,23 10,1 15,3 49,0 3,59 

Органо-адаптивна 480,1 1,25 10,5 15,7 50,3 3,79 

Органічна 475,3 1,12 9,4 13,9 50,3 3,32 

НІР05 1,2–2,7 0,02–0,04 0,1–0,2 0,1–0,2 0,4–0,8 0,10–0,15 

 

На обох культурах кількість продуктивних стебел, а, як наслідок, і 

коефіцієнт продуктивного кущіння, були найбільшими при використанні 

органо-адаптивної системи. Так, порівняно із загальноприйнятою системою, 

коефіцієнт продуктивного кущіння пшениці озимої був вищим на 0,19 та на 

0,02 – у ячменю ярого, а при порівнянні з органічною системою – на 0,25 та 
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0,13 відповідно. 

У посівах пшениці озимої при використанні загальноприйнятої системи 

були отримані найвищі показники довжини колосу (9,2 см), кількості зерен у 

колосі (27,8 шт.) та маси 1000 зерен (41 г). Дещонижчими вони були при 

застосуванні органо-адаптивної системи. Так, довжина колоса при цьому 

була меншою на 0,3 см, кількість зерен у колосі – на 0,2 шт., маса 1000 зерен 

– на 0,3 г. Тобто, обидві системи мали майже однакові показники елементів 

структури урожайності. Найбільше зниження за всіма показниками 

відмічалося при використанні органічної системи вирощування, що, в свою 

чергу, вплинуло на рівень отриманого урожаю зерна. При органічній системі 

урожайність зерна пшениці озимої була на 0,54 т/га нижчою ніж при органо-

адаптивній та на 0,64 т/га – порівняно з загальноприйнятою. 

Найбільший вплив на довжину колоса та кількість зерен у колосі 

ячменю ярого сорту Аверс забезпечило використання органо-адаптивної 

системи. Дещо поступалися за формуванням елементів структури 

врожайності рослини, вирощені за загальноприйнятою системою. Так, 

довжина колоса у варіанті використання органо-адаптивної системи склала 

10,5 см, а загальноприйнятої – 10,1 см, кількість зерен у колосі – 15,7 та 

15,3 шт., відповідно. 

Маса 1000 зерен ячменю ярого найбільшою була при застосуванні 

органо-адаптивної та органічної систем вирощування (50,3 г). При 

використанні загальноприйнятої системи цей показник знизився на 1,3 г. 

Встановлено, що найбільшу урожайність зерна ячменю ярого 

забезпечила органо-адаптивна система вирощування (3,79 т/га), в той час як 

загальноприйнята призвела до зниження врожайності на 0,2 т/га, а органічна 

– на 0,47 т/га, порівняно з органо-адаптивно, відповідно. 

Для регіонів з високим рівнем техногенного навантаження на 

агроценози проблема відповідності сільськогосподарської продукції 

сучасним стандартам якості і безпеки надзвичайно актуальна. Показники 

якості та безпеки зерна колосових культур залежно від технології 
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вирощування представлена в таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4 

Вміст у зерні колосових культур білка та важких металів залежно від 

системи вирощування (середнє за 2014–2017 рр.) 

Системи 

вирощування 

Вміст важких металів 

мг/кг 

Цезій-137, 

Бі/кг 

Вміст у зерні 

білка, % 

Pb Cu Zn 

Пшениця озима 

Загальноприйнята 0,33 3,42 22,58 12,0 13,3 

Органо-адаптивна 0,31 3,40 21,71 11,7 13,2 

Органічна  0,27 2,97 18,41 11,5 13,0 

Ячмінь ярий 

Загальноприйнята 0,32 3,46 22,55 11,6 11,53 

Органо-адаптивна 0,29 3,41 21,40 11,3 10,79 

Органічна  0,25 2,91 17,38 11,2 10,73 

 

Незалежно від культури, при використанні органічної системи 

вирощування було відмічено зниження кількості накопичених ВМ у зерні. 

Так, на посівах пшениці озимої при органічній системі вміст свинцю, міді та 

цинку був нижчим на 0,06; 0,45 та 4,17 мг/кг, порівняно із 

загальноприйнятою системою вирощування, відповідно. 

Проміжні показники по накопиченню ВМ у зерні пшениці озимої та 

ячменю ярого були при використанні органо-адаптивної системи. 

Щодо показників якості зерна пшениці озимої, то найбільший вміст 

білка отримали при загальноприйнятій та органо-адаптивній системах. За 

органічної цей показник був меншим – на 0,3 та 0,2 %, відповідно. 

Найбільший вміст білка в зерні ячменю ярого був при використанні 

загальноприйнятої системи – 11,53 %. За органо-адаптивної та органічної 

систем вирощування ячменю ярого вміст білка становив 10,79 та 10,73 %, 

відповідно. Зниження вмісту білка в зерні ячменю ярого свідчить про 
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можливість використання цих технологій цілеспрямованого для 

вирощування ячменю на пивоварні цілі. 

 

8.3. Економічна ефективність вирощування пшениці озимої та 

ячменю ярого 

Аналіз економічної ефективності використання різних систем 

вирощування пшениці озимої демонструє, що найнижча собівартість 1 т 

зерна була при використанні органо-адаптивної системи (867,7 грн). 

Найбільша собівартість була за органічної системи – 916,2 грн (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Економічна ефективність вирощування зернових культур за різних 

систем, (середнє за 2014–2017 рр.) 

Показники 

Системи вирощування 

Загально-

прийнята 

Органо-

адаптивна 
Органічна 

Пшениця озима 

Урожайність, т/га 6,69 6,59 6,05 

Виробничі витрати на 1 га, грн 6082 5718 5543 

Собівартість 1 т зерна, грн 909,1 867,7 916,2 

Рентабельність, % 154,3 142,6 158,2 

Ячмінь ярий 

Урожайність, т/га 3,59 3,79 3,32 

Виробничі витрати на 1 га, грн 3681 3294 3050 

Собівартість 1 т зерна, грн 1025,3 869,1 918,7 

Рентабельність, % 145,3 152,9 148,6 

 

Рівень рентабельності вирощування пшениці озимої найвищим був при 

застосуванні органічної системи, лише на 3,9 % поступався йому варіант із 

використанням загальноприйнятої системи. При вирощуванні ячменю ярого 

зниження собівартості 1 т зерна (на 49,6 грн порівняно з органічною 
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системою та на 156,2 грн – порівняно з загальноприйнятою), і, як наслідок, 

підвищення рівня рентабельності (на 4,3 % порівняно з органічною та на 

7,6 % порівняно із загальноприйнятою) було при використанні органо-

адаптивної системи. 

Найнижча собівартість 1 т зерна ячменю ярого і найвища 

рентабельність була за використання органо-адаптивної системи. Дещо 

поступалася цьому варіанту органічна із показниками собівартості 1 т зерна – 

918,7 грн та рівня рентабельності – 148,6 %. 

Взагалі можна зробити висновок, що впровадження у виробництво 

органо-адаптивної системи вирощування зернових колосових культур в 

східній частині Північного Степу сприяє отриманню показників структури 

врожайності здатних забезпечити урожайність, що майже не поступається 

загальноприйнятій системі. Проте, зниження витрат дозволяє отримати 

більшу економічну ефективність при використанні органо-адаптивної 

системи.  

Ще одним позитивним моментом впровадження у виробництво органо-

адаптивної системи є те, що вона являє собою перехідний етап до 

органічного виробництва. Тобто, сільськогосподарські виробники не готові 

на сьогоднішній день до кардинальних змін у бік широкого запровадження 

органічного вирощування. І цьому є багато причин, від відсутності ринку 

збуту органічної продукції та справедливої ціни на неї, до низької 

агротехніки вирощування сільськогосподарських культур. 

Отже, органічна система вирощування зернових культур хоча і 

показала найнижчі економічні показники, проте за якістю та безпечністю 

продукції рослинництва вона була першою. Зниження економічних 

показників пов’язане, перш за все, з тим, що для розрахунків бралися ціни на 

звичайну продукцію, а не на органічну. При оцінюванні отриманої органічної 

продукції за справедливими цінами, додаткові надходження перекрили б 

незначне зниження урожайності при використанні органічної технології 

вирощування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у розробці наукових 

основ підвищення зернової продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого 

у східній частині Північного Степу України з урахуванням варіювання 

погодних факторів, морфобіологічних особливостей нових сортів, їх реакції 

на строки сівби, попередники, застосування рістрегулюючих препаратів, 

біологічно активних речовин, макро- та мікродобрив. Виконані дослідження 

відрізняються від раніше проведених системним підходом, починаючи від 

визначення лімітуючих чинників у існуючих агротехнологіях, дослідження 

особливостей росту, розвитку та формування елементів індивідуальної 

продуктивності рослин сучасних сортів пшениці озимої та ячменю ярого і 

завершуючи багаторічним випробуванням та впровадженням розроблених 

технологічних заходів і систем на основі інтерпретації експериментальних 

даних з використанням математико-статистичних показників, індексів і 

графічного алгоритму аналізу з метою підвищення ефективності 

вирощування та стабілізації валових зборів зерна в зоні підвищеного 

техногенного навантаження. 

1. Встановлено, що в агрокліматичних умовах східної частини 

Північного Степу України використання сортів ячменю ярого 

напівінтенсивного типу дозволяє вирішувати проблему стабілізації 

урожайності цієї культури. Визначення ценотичної структури дослідних 

посівів за рангом продуктивності рослин об’єктивно характеризує сорти за 

агроекологічною пристосованістю та адаптивним потенціалом. Застосування 

специфічних сигнальних або фонових ознак підвищеного, генетично 

обумовленого рівня продуктивності при оцінюванні сортів забезпечує 

зростання ефективності та прогнозованості роботи по відбору серед них 

потенційно високопродуктивних, особливо у роки з несприятливими 

умовами вирощування. 
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2. Доведено, що визначення розрахункових показників «питома маса» 

колоса, «вирівняність колосся» у рослин другого та третього рангів 

продуктивності, індексу ефективності органогенезу репродуктивних органів 

(ЕОРО) надає достатньо дієві критерії відбору екологічно пластичних, 

толерантних до впливу ґрунтових і повітряних посух сортів ячменю 

напівінтенсивного типу з оптимальним рівнем урожайності стосовно 

агрокліматичних особливостей східної частини Північного Степу України. 

3. Особливості кореляційних зв’язків урожайності сортів з проявом 

кількісних ознак продуктивності свідчать, що у 70 % випадків і більше 

приріст урожайності за посушливих умов вирощування забезпечується 

спроможністю сорту формувати більш щільний продуктивний стеблостій, що 

тісно пов’язано з адаптивним потенціалом конкретного сорту по підтримці 

онтогенетичного гомеостазу рослин. Відбір сортів тільки за феногенетичним 

проявом прямих ознак продуктивності колоса – довжиною, масою, кількістю 

зерен не відповідає в повній мірі моделі сорту з високою екологічною 

пластичністю (зворотність та відсутність кореляційного зв’язку) і потребує 

врахування можливого приросту врожайності сорту за більш сприятливих 

умов вирощування. 

4. Доведено, що використання запатентованого графічного алгоритму 

аналізу рівня екологічної пластичності зернових культур сприяє визначенню 

найбільш адаптованих сортів за рахунок рівномірності впливу факторів 

зовнішнього середовища на показники продуктивності рослин зернових 

культур. Так, використання даного алгоритму дозволило виділити сорти 

пшениці озимої Богиня та Олексіївка, як найбільш пластичні. 

5. Дослідженнями встановлено, що строк сівби пшениці озимої значно 

впливав на ріст і розвиток рослин у період осінньої вегетації. Незалежно від 

сорту висота рослин за сівби 10 вересня була більшою ніж за сівби 25 жовтня 

(від 4,3 см у сорту Краплина до 6,0 см – у сорту Дар Луганщини). Виявлено, 

що збільшення періоду осінньої вегетації у сортів за перших двох строків 

сівби (10 та 25 вересня) сприяло формуванню більш розвинутої вегетативної 
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та кореневої систем. 

6. При вивченні впливу препаратів Айдар, Rost-концентрат 15.7.7. та 

Сизам на продуктивність рослин пшениці озимої встановлено, що їх 

застосування сприяло збільшенню показників структури врожайності 

порівняно з контролем, а саме: приріст довжини колоса варіював від 0,4 до 

1,2 см; кількості зерен у колосі – від 0,9 до 1,8 шт., а маси 1000 зерен – від 

0,34 до 2,50 г. 

7. Впровадження нових поживних комплексів (Комплекс 1 – обробка 

насіння препаратом Rost-Forte (0,5 л/га) у суміші з комплексом амінокислот, 

обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю препаратів 

Rost-концентрат 15.7.7. (1 л/га) + комплекс амінокислот + Хелатин (2 л/га)+ 

мікробіологічний комплекс (400 г/га); Комплекс 2 – обробка насіння 

препаратом Айдар (1 л/т), обприскування рослин у фазах кущіння та 

колосіння сумішшю препарат Айдар (2 л/га) та мікробіологічний комплекс 

(400 г/га); Комплекс 3 – обробка насіння препаратом Сизам (250 г/т) у суміші 

з мікробіологічним комплексом, обприскування рослин у фазі кущіння 

сумішшю препарат Сизам (250 г/га) та мікробіологічний комплекс (400 г/га)) 

у технології вирощування пшениці озимої сприяло доброму розвитку рослин 

протягом всієї вегетації та дозволило сформувати врожайність, яка значно 

перевищила контрольний варіант. Так, на мінеральному (N30Р30К30), органо-

мінеральному (N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)) та органічному (біогумус – 

250 кг/га) фонах живлення приріст врожайності зерна порівняно з контролем 

склав 1,22; 0,78 та 0,43 т/га відповідно. 

8. Визначено, що використання елементів біологізації в технології 

вирощування ячменю ярого суттєво впливає на ріст, розвиток рослин та 

формування врожайності зерна культури. Так, комплексне застосування 

Біогумусу-1 (250 кг/га) та біостимулятора Регоплант забезпечило 

врожайність зерна 2,95 т/га, приріст до контролю становив 0,66 т/га або 28,8 

%. Зростання продуктивності ячменю ярого залежить від покращання 

основних показників структури врожайності, а саме: маси 1000 зерен, 
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кількості зерен у колосі та коефіцієнта продуктивного кущіння. Останній 

виявився найбільшим (1,44) за використання біостимулятора Регоплант на 

органо-мінеральному фоні – Біогумус-1 і внесення N15P15K15. На фоні 

N30P30K30, застосуванні біогумусу та N15P15K15 із додатковим обприскуванням 

посівів Регоплантом і Стимпо, кількість зерен у колосі була на 1,8–2,5 шт. 

більшою, порівняно з контролем. Максимальною маса 1000 зерен (44,6 г) 

була за сумісного використання Біогумусу-1 з N15P15K15  у комплексі з 

біостимуляторами. 

9. Доведено, що застосування біодобрив (Біогумус-1 та Біогумус-2) у 

комплексі з біостимуляторами природного походження (Регоплан та Стимпо) 

дозволяє скоротити обсяги внесення традиційних мінеральних добрив, що 

значно зменшує витрати елементів живлення рослин та знижує ризик 

забруднення навколишнього середовища при збереженні високого рівня 

зернової продуктивності ячменю ярого. 

10. Використання мікробіологічних препаратів (Фосфоентерин, 

Біополіцид, Діазофіт) та мікродобрива Сизам при вирощуванні ячменю ярого 

сорту Степовик сприяло зростанню врожайності зерна на органо-

мінеральному фоні живлення (N15P15K15 + біогумус 250 кг/га) після 

попередника горох на 1,83 т/га, а після кукурудзи – 1,11 т/га, відповідно, 

порівняно з контролем. 

11. Виявлено, що застосування нових поживних комплексів при 

вирощуванні ячменю ярого сприяло доброму розвитку рослин протягом всієї 

вегетації і дозволило сформувати врожайність, яка значно перевищила 

контроль. Зокрема, на фоні внесення N30P30K30 прибавка порівняно з 

контролем склала 1,37 т/га, на органо-мінеральному фоні (N15P15K15 + 

біогумус, 250 кг/га) – 2,08 т/га, а на органічному фоні живлення (біогумус, 

250 кг/га) – 1,60 т/га. 

12. Визначені закономірності формування зон забруднення ґрунтів 

важкими металами під впливом аеральних емісій з промислових підприємств. 

Для ранжування основних техногенних джерел надходження важких металів 
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у ґрунти запропоновано застосовувати кількісний інтегральний показник – 

масова кількість важких металів на одиниці площі. За рівнем екологічної 

небезпеки для сільськогосподарських угідь підприємства за типами 

промисловості ранжовані в ряд: металургія – підприємства-виробники 

електроенергії – вугледобування – коксохімія – хімія – машинобудування. 

Допустимі відстані сільськогосподарських угідь, перспективних для 

вирощування екологічно безпечної продукції за напрямом переважаючих 

вітрів складає для металургії та енергетики (ТЕС) ≥ 30 км, коксохімії ≥ 20 км, 

вугледобування ≥ 15 км. Складена оціночна карта-схема 

сільськогосподарських угідь щодо вирощування екологічно-безпечної 

продукції в регіоні. 

13. Встановлено, що органо-мінеральна система живлення з 

внесенням Біогумусу-1 та Біогумусу-2 в ґрунт за рахунок вмісту фізіологічно 

активних речовин створює передумови покращання санітарно-гігієнічних 

показників зерна ячменю ярого. Так, за внесення органічних добрив вміст Cd 

і Cu в зерні зменшився в 1,4 раза відносно контролю. Доведена висока 

ефективність комплексного застосування Поліміксобактерину і 

біостимулятору Стимпо, що забезпечило зменшення вмісту Pb в зерні у 2,3, а 

Cd – в 1,8 раза. Так, Кбп для Pb на контролі становив 0,47, а з обробкою – 0,11 

(або на 76,6 % менше), для Cd – 0,54 і 0,29 (або на 46,3 % менше), відповідно. 

Виявлено, що за внесення органічних добрив в орному шарі ґрунту 

зменшився вміст рухомих форм важких металів, тобто поліпшується 

екологічний стан ґрунту. За наявності біогумусу кількість рухомих форм Cu, 

Zn й Pb зменшилася відповідно на 37,2; 36,2 і 23,6 %. 

14. Розроблено методичні засади оцінки впливу елементів 

агротехнологій на якість рослинницької продукції. Показано, що ранжування 

факторів, які впливають на технологічні, біохімічні та фізичні показники 

якості зерна пшениці озимої, доцільно проводити на основі значень частки 

впливу, які розраховуються з використанням дисперсійного аналізу. Частка 

впливу попередника і мінеральних добрив на вміст клейковини в зерні 
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становить відповідно 31,0 і 37,0 %, на масу 1000 зерен і натуру найбільше 

впливає вологозабезпеченість – відповідно, 84,0 і 65,0 %. 

15. Встановлено, що використання біогумусних органічних добрив 

(Біогумус-1 та Біогумус-2) у посушливих умовах Донбасу позитивно впливає 

на збереження продуктивної вологи ґрунту. Так, у шарі ґрунту 0–20 см 

кількість продуктивної вологи була більшою за контроль на 2,3–2,8 мм (або 

на 18,9–22,9 %) перевищивши мінеральний фон на 3,2–3,7 мм (або на 28,3–

52,7 %), а в шарі ґрунту 0–100 см – на 1,4–1,7 мм (або на 1,7–2,0 %), на 

мінеральному фоні – на 7,2–7,5 мм (або на 9,2–9,7 %), відповідно. 

16. Виявлено тісну пряму кореляційну залежність вмісту білка й 

клейковини в зерні пшениці озимої різних сортів і суми опадів у фазах 

колосіння та воскової стиглості – коефіцієнт кореляції становив 0,82 і 0,86, 

відповідно. Тісніша кореляційна залежність (0,97) встановлена для цих 

показників і середньодобової температури повітря. З використанням 

регресійного аналізу розраховано коефіцієнти залежності вмісту білка й 

клейковини в зерні пшениці озимої від метеорологічних умов у міжфазний 

період колосіння – воскова стиглість. Для сортів пшениці озимої різних груп 

стиглості коефіцієнти рівнянь регресії залежності вмісту білка і клейковини в 

зерні пшениці озимої від суми опадів і середньодобової температури повітря 

в цей період розвитку суттєво не відрізнялись. 

17. На основі багаторічних експериментальних досліджень 

розроблено прогностичну модель формування якості та екологічної безпеки 

рослинницької продукції для південно-східного промислового регіону. Вона 

містить значення факторів, які обумовлюють ризики забруднення 

рослинницької продукції важкими металами, чинники формування 

показників якості зерна в Донецькій області, а також заходи зі стабілізації 

вирощування зерна необхідного цільового призначення в зоні підвищеного 

техногенного навантаження. 

18. Виявлено, що в умовах східної частини Північного Степу 

використання соняшнику, як попередника під пшеницю озиму значно 
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погіршує умови росту, розвитку рослин та формування її врожайності зерна, 

яка була на 1,6 т/га нижчою ніж по чорному пару. Економічно 

найдоцільнішим є вирощування пшениці озимої по попереднику чорний пар 

з використанням передпосівної дози добрив N30P30 та обробкою насіння 

регулятором росту Rost-концентрат 15.7.7. Рівень рентабельності при цьому 

збільшується на 26,2 % порівняно з найкращим варіантом після попередника 

соняшник. Найвищий показник енергетичної ефективності отримано по 

попереднику чорний пар за внесення N30P30 на варіантах обробки насіння 

мікродобривом Сизам та регулятором росту Rost-концентрат 15.7.7. 

19. Встановлено, що найбільш сприятливим з економічної та 

біоенергетичної точок зору є вирощування ячменю ярого після попередника 

горох із використанням мінерального фону живлення. На фоні без добрив 

найвищі затрати сукупної енергії були за сумісного застосування 

мікродобрива Сизам та мікробіологічного комплексу 

(Фосфоентерин+Діазофіт+Біополіцид) (9351 МДж), а найнижчі (7668 МДж) – 

на контрольному варіанті.  Найвищі затрати сукупної енергії на органо-

мінеральному (N15P15K15 + біогумус 250 кг/га) та мінеральному (N30Р30К30) 

фонах живлення також були при сумісному застосуванні мікродобрива Сизам 

та комплексу мікробіологічних препаратів. 

20. Доведено, що традиційні технології вирощування пшениці озимої 

та ячменю ярого, які передбачають внесення мінеральних добрив не 

забезпечують вищого рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної 

ефективності і, відповідно, зниження рівня витрат енергії на формування 

одиниці врожаю порівняно з органічними та органо-мінеральними 

варіантами технологій. Що стосується ефективності застосування 

регуляторів росту й біопрепаратів, то як і на фоні хімічного захисту рослин, 

цей агротехнічний прийом забезпечував переваги за енергетичними 

показниками при взаємодії з фонами живлення. Разом з тим, виявлено високу 

енергоємність окремих складових технології (добрива), що не 

супроводжується відповідним приростом енергії з урожаєм, обумовлює 
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збільшення енерговитратності технологій вирощування і зниження її 

економічної та енергетичної ефективності.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Сільськогосподарським підприємствам різних форм власності: 

1. В умовах недостатнього зволоження східної частини Північного 

Степу України з метою підвищення рівня зернової продуктивності, 

прибутковості й стабілізації обсягів виробництва товарної та насінницької 

продукції пшениці озимої і ячменю ярого, а також площ їх розміщення в 

структурі посівів застосовувати елементи та цілісні технологічні заходи 

органо-адаптивної та органічної систем вирощування: 

- висівати високоврожайні сорти пшениці озимої – Богиня, Олексіївка, 

Краплина, Донецька 48 в першій декаді жовтня по пару, що забезпечує 

формування врожайності зерна 6,60–6,80 т/га, а рівня рентабельності – 149,7–

153,5 %; 

- пластичні сорти ячменю ярого – Донецький 14, Східний, Степовик, 

Аверс, Партнер сіяти в ранній строк після попередника горох, що дозволяє 

отримати врожайність зерна на рівні 3,80–4,00 т/га за рентабельності 97,0–

105,8 %; 

- вносити у ґрунт перед сівбою гранульований Біогумус (250 кг/га) 

окремо або разом із мінеральними добривами (N15P15K15); 

- здійснювати інокуляцію насіння мікробіологічними препаратами 

Діазофіт (400 г/т), Фосфоентерин (400 г/т) та Біополіцид (400 г/т) а також 

мікродобривом Сизам (250 г/т); 

- проводити обприскування посівів на початку фази кущіння 

регуляторами росту Айдар (2,0 л/га) або Rost-концентрат 15.7.7. (1,0 л/га) з 

додаванням мікродобрива Хелатин (1,5 л/га) та водного розчину карбаміду 

дозою N10; 

- обсяги вирощування та співвідношення сортів змінювати залежно від 

спеціалізації господарств, їх маркетингової спрямованості та економічної 
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ситуації. 

2. Для найповнішої реалізації потенційної продуктивності пшениці 

озимої та ячменю ярого застосовувати спосіб підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, який передбачає обробку насіння та 

обприскування посівів протягом вегетації рідким гуміновим біодобривом на 

органо-мінеральному фоні живлення (патент на винахід № 103349); спосіб 

вирощування зернових культур з використанням композиційних сумішей 

мікродобрив, стимуляторів росту, амінокислот, мінеральних та органічних 

добрив (патент на корисну модель № 103811). 

3. З метою диверсифікації напрямів гарантованого виробництва зерна 

необхідного цільового призначення зі зниженим вмістом важких металів у 

основній продукції впроваджувати у виробництво елементи та цілісні 

технологічні заходи органо-адаптивної системи вирощування пшениці озимої 

та ячменю ярого, а також спосіб органічного вирощування зернових культур 

в умовах зони техногенного навантаження, що передбачає використання 

композиційних сумішей мікробіологічних препаратів, мінеральних та 

органічних добрив (патент на корисну модель № 104099). 

Науково-дослідним установам та навчальним закладам: 

1. Використовувати в наукових дослідженнях і навчальному процесі 

розрахункові показники «питома маса» колоса, «вирівняність колосся» у 

рослин другого та третього рангів продуктивності, індексу ефективності 

органогенезу репродуктивних органів (ЕОРО), що надають достатньо дієві 

критерії для відбору екологічно пластичних, толерантних до впливу 

ґрунтових і повітряних посух сортів ячменю напівінтенсивного типу з 

оптимальним рівнем урожайності та якості зерна. 

2. Застосовувати в селекційних програмах спосіб добору сортів 

зернових культур за рангом продуктивності, який передбачає визначення 

адаптивного потенціалу сортів по підтримці онтогенетичного гомеостазу 
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ценотичного складу посівів за рангом продуктивності рослин (патент на 

корисну модель № 135144); спосіб аналізу елементів продуктивності та 

пластичності сільськогосподарських культур, що  використовується для 

визначення ефективності різних агротехнічних заходів на продуктивність та 

пластичність культур у конкретних агрокліматичних умовах регіону (патент 

на корисну модель № 88521). 
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Додаток А 

 

Урожайність зерна сортів ячменю ярого екологічного 

сортовипробування (2011–2015 рр.) 

Назва сорту Урожайність зерна по роках, т/га 

2011 2012 2013 2014 2015 Середня 

Сталкер 4,57 0,98 4,27 1,71 1,95 2,70 

Гетьман 4,89 0,72 5,48 1,43 2,06 2,92 

Галактик 4,53 1,02 4,78 1,52 1,78 2,73 

Чудовий 4,89 1,21 4,73 2,34 2,41 3,12 

Південний 4,55 0,63 4,73 1,41 2,05 2,67 

Адапт 4,23 0,72 4,85 1,61 2,15 2,71 

Водограй 5,25 0,70 4,94 1,44 1,51 2,77 

Вакула 5,15 0,72 4,71 1,52 1,66 2,75 

Чарівний 4,93 0,90 4,97 1,49 1,74 2,81 

Казковий 5,23 0,55 4,48 1,48 1,47 2,64 

Приазовський 9 5,04 0,86 4,70 1,76 2,21 2,91 

Зерноградський 813 4,75 0,76 4,71 1,34 1,60 2,63 

Токада 5,15 0,90 4,78 1,45 1,47 2,75 

Донецький 12 4,70 1,60 4,78 2,30 2,27 3,13 

Донецький 14 4,00 1,13 4,86 2,41 2,41 2,96 

Донецький 15 4,90 1,28 4,77 2,21 2,35 3,10 

Партнер 4,90 1,31 4,79 2,28 2,41 3,14 

Східний 5,23 1,41 5,06 2,90 2,75 3,47 

Степовик 4,93 1,43 5,18 2,72 2,67 3,39 
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Додаток Б 

 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої екологічного 

сортовипробування (2011–2015 рр.) 

Назва сорту Урожайність зерна по роках, т/га 

2011 2012 2013 2014 2015 Середня 

Ігриста 4,21 3,50 9,01 8,10 6,20 6,20 

Колумбія 5,37 3,00 7,76 7,80 6,70 6,13 

Попелюшка 6,91 2,16 7,01 6,87 6,72 5,93 

Ужинок 5,53 2,41 7,77 7,93 5,71 5,87 

Богиня 3,73 3,37 7,36 8,12 5,77 5,67 

Епоха 5,17 3,25 7,00 7,20 5,74 5,67 

Краплина 4,59 3,07 6,87 7,53 5,59 5,53 

Перемога 5,15 3,81 5,23 7,66 5,49 5,47 

Юзовська 4,37 3,75 5,91 7,93 5,39 5,47 

Жайвір 5,84 3,12 5,90 6,67 5,81 5,47 

Білосніжка 5,00 3,02 5,75 7,99 5,25 5,40 

Турунчук 4,97 3,34 6,05 6,93 5,06 5,27 

Білиця 4,47 2,87 6,65 6,65 5,00 5,13 

Одеська 267 3,65 2,99 6,02 7,99 5,00 5,13 

Альянс 4,51 2,61 6,40 6,63 4,85 5,00 

Олексіївка 5,01 3,89 6,74 8,00 5,71 5,87 

Статна 3,57 2,62 6,66 6,82 4,69 4,87 

Розкішна 3,82 2,43 5,81 6,23 5,70 4,80 

Донецька 48 4,22 3,76 4,50 8,12 4,51 5,02 
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Додаток В  

 

Показники гідротермічних умов, які були характерними для Донецької ДСДС у роки проведення досліджень 

(за даними Донецького ОЦГ) 

Показники 

Місяці За 

холодний 

період року 

(XI–III) 

За теплий 

період 

року 

(IV–X) 

За  

кален-

дарний 

рік 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Середньобагаторічні  -5,6 -5,3 -0,5 9,1 15,3 19,4 21,2 20,7 14,5 7,9 1,8 -2,4 -2,4 15,4 7,81 

2011 рік -5,9 -7,9 -1,1 8,1 18 21,2 24,5 21,5 15,8 8 -0,7 1,3 -2,9 16,7 8,33 

2012 рік 4,7 -9,9 -0,4 13,6 19,5 21,9 24,2 22,5 16,5 12,3 4,3 -3,9 -1,0 18,6 10,36 

2013 рік -1,5 -0,4 1,2 11,5 20,5 21,8 21,8 22,4 12,9 7,7 5,2 -2,2 0,5 16,9 10,11 

2014 рік -5,3 -2,0 5,2 9,7 18,9 16,6 22,7 22,5 15,5 10,3 4,8 -2,1 0,1 16,6 9,74 

2015 рік -3 -1,2 3,5 8,8 15,9 20,9 22,3 22,3 19,9 6,0 4,2 -0,1 0,7 16,6 10,02 

2016 рік -5,9 2,2 4,3 12,3 15,6 20,9 23,1 23,7 14,2 6,3 1,6 -4,8 -0,5 16,6 9,42 

2017 рік -4,8 -4,0 5,4 8,7 14,9 20,2 21,8 23,9 17,9 8,4 2,6 3,3 0,5 16,5 9,90 

2018 рік -4,5 -4,1 4,2 9,1 15,1 19,9 21,9 22,7 17,4 8,8 3,6 2,3 0,3 16,4 9,73 

Середнє -3,3 -3,4 2,8 10,2 17,3 20,4 22,8 22,7 16,3 8,5 3,2 -0,8 -0,3 16,9 9,7 

Відхилення, ± -2,3 -1,9 -3,3 -1,1 -2,0 -1,0 -1,6 -2,0 -1,8 -0,6 -1,4 -1,6 -2,1 -1,4 -1,9 

Кількість опадів, мм 

Середньобагаторічні 48 40 33 41 57 51 48 47 33 41 44 59 53 45,4 40,9 

2011 рік 39,5 29,7 17,3 22,9 71,6 17,3 29,6 27,1 47,3 41,8 16,5 52,3 39,4 36,8 48,1 

2012 рік 41,3 34,8 22,4 26,4 84,9 40,0 48,9 100,9 23,0 22,3 5,9 69,7 39,3 49,5 58,4 

2013 рік 90,9 15,7 68,9 9,6 27,3 100,9 17,6 16,0 82,2 79,8 6,7 19,5 56,3 47,6 45,8 

2014 рік 51,2 7,3 24,3 32,8 77,8 141,5 12,6 45,9 59,3 3,8 5,3 69,7 32,3 53,4 58,1 

2015 рік 33,4 47,6 32,3 93,3 34,7 95,5 12,1 27,5 22,8 9,5 69,4 34,6 45,4 42,2 56,5 

2016 рік 74,9 34,6 60,7 47,9 75,6 116,9 12,4 42,0 40,0 57,3 48,7 41,2 63,5 56,0 69,0 

2017 рік 42,5 29,3 17,0 54,5 36,0 63,3 85,9 11,5 15,8 51,4 39,2 18,7 39,6 45,5 42,3 

2018 рік 29,6 41,3 27,6 32,8 51,4 32,3 22,7 39,4 29,1 39,4 29,4 21,3 37,7 35,3 41,2 

Середнє 50,4 30,0 33,8 40,0 57,4 76,0 30,2 38,8 39,9 38,2 27,6 40,9 44,2 45,8 52,4 

Відхилення, ± -2,4 10,0 -0,8 1,0 -0,4 -25,0 17,8 8,2 -6,9 2,8 16,4 18,1 8,8 -0,4 -11,5 

3
7
0
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Книги, монографії 

1. Гадзало Я. М., Балян А. В., Володін С. А., Польовий В.М., 

Спаський Г.В., Семеняка І. М., Кабанець В. М., Осадчук В. С.,  Вінюков О. О., 

Вожегова Р. А., Криворучко І. М., Носенко Ю. М., Вербова О. В., Шейко К. І., 

Гєоргієв В. А., Чеканова О. І., Русняк М. М. Трансфер інноваційних 

технологій в агропромислове виробництво регіонів України за ред. 

Я. М. Гадзало, А. В. Балян, С. А. Володін. Київ : Аграрна наука, 2016. С. 57–

113. 

2. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Коробова О. М. 

Науково-методичні засади отримання якісної і екологічно безпечної 

рослинницької продукції в умовах промислового регіону. Київ : Голден Арт 

Принт, 2018. 94 с. 

3. Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. Методична 

допомога агроекологам. Київ : Голден Арт Принт, 2018. 54 с. 

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях 

4. Вінюков О. О., Коробова О. М., Кулик І. О. Метод вирощування 

кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток 

кореневої системи ячменю ярого. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 

Миколаїв, 2013. Вип. 2. С. 105–111.       

5. Мамєдова Е. І., Вінюков О. О., Сіпун О. Л. Вплив біогумусу та 

мінеральних добрив на врожайність зерна ячменю ярого. Вісник ЦНЗ АПВ 

Харківської області. Харків, 2013. № 15. С. 78–81. 

6. Вінюков О. О., Мамєдова Е. І., Сіпун О. Л., Солов’янова К. В. Вплив 

препарату Сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону 

живлення. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. Дніпропетровськ, 2014. № 6. С. 65–69. 
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13. Кривенко А. І., Почколіна С. В., Вінюков О. О. Особливості водного 
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Донецької області. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2018. № 102. С. 9–14. 
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науковий вісник. Херсон, 2018. № 103. С. 75–81. 

19. Вінюков О. О. Ефективність впровадження наукових інновацій на 
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20. Дудкіна А. П., Вінюков О. О. Ефективність використання рідких 

органічних добрив при вирощуванні ячменю ярого в умовах нестійкого 
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