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АНОТАЦІЯ 

Астахова Я. В. Формування врожайності та якості зерна пшениці 

озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – Агрономія. – Державна установа Інститут зернових 

культур НААН України, Дніпро, 2021. 

У дисертаційній роботі представлено результати наукових досліджень 

щодо особливостей росту, розвитку рослин пшениці озимої, накопичення та 

витрат ними за період зимівлі розчинних вуглеводів, формування 

врожайності, фізичних і біохімічних властивостей зерна під впливом 

агротехнологічних заходів вирощування після різних за своїм агрономічним 

значенням, попередників. 

Актуальність обраної теми обумовлена впровадженням у виробництво 

нових, високопродуктивних, неоднакових за своїми біологічними 

особливостями сортів, а за сучасних організаційно-економічних умов на тлі 

погодно-кліматичних трансформацій змінюються існуючі уявлення про 

вплив строків сівби та системи живлення рослин на урожайність і якість 

зерна пшениці озимої. До того ж, збільшення площ посівів озимини після 

непарових попередників потребує перегляду і уточнення агротехнічних 

прийомів вирощування та їх диференційованого застосування залежно від 

взаємопов’язаного впливу ряду факторів. 

У результаті виконання дисертаційної роботи отримано результати, які 

мають наукову новизну та практичне значення у галузі агрономії. 

Наукова новизна досліджень полягає в тому, що для умов Північного 

Степу вперше застосовано комплексний підхід до встановлення реакції  

сучасних сортів пшениці озимої м’якої: Ластівка одеська, Голубка одеська 

(Triticum aestivum L.) та твердої – Бурштин (Triticum durum Desf.), різних за 

своїми морфо- біологічними характеристиками, на строки сівби та удобрення 

за розміщення посівів після ячменю ярого та по чорному пару. Виявлено 
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особливості накопичення та витрат розчинних вуглеводів за період зимівлі 

рослинами цих сортів, вплив агротехнологічних заходів вирощування на 

формування врожайності, фізичних і біохімічних властивостей їх зерна, 

економічні показники. 

Удосконалено елементи технології вирощування пшениці озимої 

шляхом встановлення кращих строків сівби, оптимальної системи удобрення 

посівів, застосування яких забезпечує отримання в умовах Північного Степу 

високоякісного зерна цієї культури не лише по парових, але і після непарових 

попередників при стабільних показниках врожайності. 

Набули подальшого розвитку положення про закономірності росту та 

розвитку рослин пшениці озимої, формування елементів структури 

врожайності, показників якості зерна залежно від умов вирощування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці і 

впровадженні у виробництво технологічних прийомів підвищення 

врожайності та якості зерна пшениці озимої, що дозволяє одержувати зерно   

пшениці м’якої із вмістом білка 12,0–13,6 %, твердої – 13,5–14,6 % за 

урожайності після ячменю ярого на рівні 4,7–6,0 т/га, а по чорному пару – 

5,4–7,1 т/га. Матеріали досліджень щорічно використовувалися при 

складанні методичних та науково-практичних рекомендацій щодо 

агротехнологічної та інноваційної стратегії проведення весняно-польових 

робіт, технологічного комплексу збирання врожаю ранніх зернових та сівби 

озимих культур в умовах Степу, поліпшення якості зерна.  

Пшеницю озиму в 2016/17–2018/19 вегетаційних роках у Державному 

підприємстві «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових 

культур НААН висівали 7; 22 вересня та 7 жовтня за таких варіантів 

удобрення: 1 – без внесення добрив (контроль); 2 – передпосівне внесення 

повного добрива (по чорному пару – N30P60K30, після ячменю ярого – 

N60P60K30); 3 – система удобрення (на фоні передпосівного внесення 

мінеральних добрив по чорному пару підживлення наприкінці фази кущіння 

рослин N30 локально, після ячменю ярого – N30  рано весною по мерзлоталому 
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ґрунту + N30  локально). Для підживлень посівів використовували азотне 

добриво аміачна селітра. 

Щодо характеристики сортів пшениці озимої, які досліджували (всі 

вони створені в Селекційно-генетичному Інституті НААН), то сорт Ластівка 

одеська високорослий, інтенсивного типу, позитивно реагує на підвищення 

агрофону, але достатньо витривалий в умовах дефіциту поживних речовин; 

сорт Голубка одеська середньорослий, інтенсивного типу, чутливий до 

внесення добрив, максимально адаптований до посушливих умов 

вирощування, у зв’язку з підвищеною потребою до яровизації (54–56 днів) 

відносно добре переносить ранню сівбу; сорт пшениці твердої Бурштин 

короткостеблового типу, має середню стадію яровизації, за відповідних умов 

вирощування може забезпечувати досить високі показники врожайності. 

Аналіз гідрометеорологічних показників в роки досліджень дозволяє 

зауважити, що погодні умови для пшениці озимої були у цілому 

сприятливими, але відрізнялися як за кількістю опадів в окремі періоди 

вегетації рослин, так і за температурним режимом. 

З’ясовано, що біометричні показники рослин пшениці озимої у різні 

фази розвитку переважно були вищими при вирощуванні по чорному пару 

порівняно з посівами після ячменю ярого. Але така закономірність 

зберігалася не у всіх випадках, що пояснюється більш інтенсивним фоном 

живлення рослин після непарового попередника. За допустимо раннього 

строку сівби (7 вересня) рослини мали кращий розвиток порівняно з тими, 

що висівали 22 вересня, а особливо 7 жовтня. У сортів пшениці озимої 

м’якої Ластівка одеська та Голубка одеська такі показники, як висота, 

площа листкової поверхні та надземна вегетативна маса рослин 

формувалися, як правило, більшими, ніж відповідні параметри пшениці 

твердої Бурштин. 

У науковій літературі доведено, що однією з адаптивних реакцій 

рослин озимих зернових культур на несприятливі фактори зимового періоду 

є збільшення в клітинах на час припинення осінньої вегетації кількості 
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водорозчинних вуглеводів, а також те, що підвищений вміст цукрів має 

безумовне значення у розвитку стійкості цих культур до низьких температур. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що наприкінці 

осіннього періоду вегетації більше розчинних вуглеводів в листках, 

незалежно від попередника, накопичувалося рослинами сортів пшениці  

озимої м’якої порівняно з твердою. У вузлах кущіння загальний вміст цих 

речовин був значно вищий, ніж в листках і несуттєво залежав від сорту. Так, 

по чорному пару у сорту Ластівка одеська значення цього показника залежно 

від строку сівби становили 37,0–39,7 %, у сорту Голубка одеська – 36,2–41,4, 

а у сорту Бурштин – 34,3–36,3 %, після ячменю ярого відповідно до сортів 

35,4–36,4; 33,5–36,4 та 32,3–36,4 %. 

За період зимівлі частина вуглеводів витрачається на підтримання 

фізіологічного стану рослинного організму. Згідно з експериментальними 

даними у переважній частині випадків в посівах пшениці озимої 

оптимального та пізнього строків сівби рослинами втрачалося більше 

розчинних вуглеводів, порівняно з раннім. Цю закономірність ймовірно 

можна пояснити тим, що за сівби 22 вересня та 7 жовтня рослини пшениці 

озимої були в нестабільному стані спокою, під час короткочасних потеплінь 

в осінньо-зимовий період у них більш активно відбувався подальший 

розвиток кореневої системи, пагонів та листків, що й призводило до 

суттєвішого зменшення вмісту цукрів. 

Ключовими елементами структури врожаю є кількість продуктивних 

стебел на одиниці площі, маса зерна з колосу, озерненість колосу та маса 

1000 зернин. Ці показники тісно пов’язані між собою і залежать від 

погодних умов, сорту, строку сівби, удобрення та ряду інших факторів.  

Дослідженнями виявлено, що в посівах пшениці озимої всіх сортів по 

чорному пару, в порівнянні з непаровим попередником, де закладався більш 

інтенсивний мінеральний фон, за всіх строків сівби формувалася більша 

кількість продуктивних стебел. З’ясовано, що на біологічну врожайність 

пшениці озимої в роки досліджень впливали як густота продуктивного 
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стеблостою, так і продуктивність колоса, яка визначалася кількістю зерен в 

колосі і масою 1000 зерен. Максимальні показники біологічної врожайності 

по чорному пару і після ячменю ярого відмічали за сівби в оптимальний 

строк (22 вересня). 

У порівнянні з іншими досліджуваними генотипами у сорту пшениці  

озимої м’якої Голубка одеська формувалася найбільша кількість зерен в 

колосі. Слід зазначити і найбільшу пластичність цього сорту щодо 

попередника і строку сівби. У сорту пшениці озимої твердої Бурштин по 

двох попередниках кількість зерен в колосі, а також маса зерна з колоса були 

меншими, ніж у сортів пшениці м’якої. 

Виявлено, що у середньому за 2017–2019 рр. при вирощуванні пшениці 

озимої по чорному пару приріст врожаю на фоні N30P60К30 порівняно з 

варіантами без внесення добрив (контролем) варіював залежно від сорту та 

строку сівби у межах 0,51–0,81 т/га, а за системи удобрення, яка включає 

додаткове підживлення N30 наприкінці фази кущіння рослин – врожайність 

підвищувалася відповідно до контролю на 0,79–1,18 т/га та становила для 

сорту Ластівка одеська 6,08–7,10 т/га зерна, Голубка одеська – 6,89–7,16, а 

для сорту Бурштин – 5,49–6,40 т/га. 

Після ячменю ярого у сорту Ластівка одеська врожайність зерна 

залежно від строку сівби на фоні без внесення добрив варіювала у межах 

3,13–3,39 т/га, у сорту Голубка одеська – 3,44–3,82, а у сорту Бурштин – 

2,55–3,11 т/га. За передпосівного удобрення (N60P60К30) значення цього 

показника зростали залежно від сорту та строку сівби на 1,08–1,52 т/га, а у 

разі додаткового застосування азотних підживлень (N30 рано весною по 

мерзлоталому ґрунту та N30  у кінці фази кущіння рослин) – на 2,17–2,47 т/га 

та становили у сорту Ластівка одеська 5,47–5,75 т/га; у сорту Голубка одеська 

– 5,67–6,05, а у сорту Бурштин – 4,73–5,53 т/га. 

Відомо, що зерно пшениці озимої характеризується сукупністю 

властивостей та ознак, які визначають придатність його до вживання за 

призначенням. Формування якості зерна пшениці відбувається як під дією 
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природних факторів, так і комплексу агротехнічних прийомів вирощування. 

Фізичні, технологічні характеристики зерна, його хімічний склад у значній 

мірі залежать також від сорту. 

За результатами трирічних досліджень виявлено, що у переважній 

кількості випадків такі показники зерна, як натура та склоподібність, 

збільшувались від раннього строку сівби (7 вересня) у бік пізніших (22 

вересня та 7 жовтня) та були вищими у сорту пшениці твердої Бурштин 

порівняно з сортами м’якої Ластівка одеська та Голубка одеська. Найвища 

склоподібність зерна у досліді (96,7–97,7 %) сформувалася у сорту пшениці 

озимої твердої Бурштин при вирощуванні по чорному пару за системи 

удобрення, яка включає підживлення наприкінці фази кущіння рослин N30 

локально на фоні передпосівного внесення повного добрива N30P60K30. 

Встановлено, що найбільше білка та сирої клейковини в зерні у всіх 

сортів пшениці озимої після обох попередників відмічали за системи 

удобрення, яка передбачає на фоні передпосівного внесення мінеральних 

добрив азотні підживлення посівів у весняний період вегетації рослин. Так, 

за вирощування по чорному пару кількість білка в зерні у сорту Ластівка 

одеська залежно від строку сівби за цього варіанту удобрення варіювала в 

межах 13,3–13,6 %, сирої клейковини – 24,1–24,8 %; у сорту Голубка одеська 

– 12,1–12,6 та 22,8–24,6 %, а у сорту Бурштин відповідно 14,3–14,6 та 26,3– 

27,6 %. Після ячменю ярого значення цих показників у сорту Ластівка 

одеська становили 13,2–13,4 та 23,4–24,3 %; у сорту Голубка одеська – 12,0–

12,4 та 21,3–23,4 %, а у сорту Бурштин – відповідно 13,5–14,5 та 24,0–25,4 %. 

З’ясовано, що зерно пшениці озимої твердої Бурштин на відміну від 

сортів м’якої містило більше білка та клейковини за всіх варіантів удобрення, 

але характеризувалося низькими значеннями седиментації борошна. До того 

ж клейковина була більш розтяжною та слабкою порівняно з клейковиною 

сортів пшениці м’якої. 

На основі проведених досліджень встановлено, що найвищі 

врожайність та чистий дохід при вирощуванні всіх сортів пшениці озимої як 
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по чорному пару, так і після ячменю ярого, забезпечується за системи 

удобрення посівів, що включає передпосівне внесення повного добрива та 

весняні азотні підживлення. Сорти Ластівка одеська та Бурштин слід 

висівати після обох попередників в оптимальний строк, Голубка одеська – в 

допустимо ранній та оптимальний строк. Після ячменю ярого серед сортів 

пшениці м’якої рекомендується висівати сорт Голубка одеська, який на 

удобрених площах формує 4,8–6,0 т/га продовольчого зерна третього класу 

якості за рентабельності виробництва 121–145 %. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, строк сівби, попередник, 

мінеральне живлення, врожайність, якість зерна, економічна ефективність. 

 

ANNOTATION  

Astakhova Ya. V. Formation of winter wheat yield and grain quality under 

the influence of sowing dates and fertilization in the Northern Steppe. – Qualifying 

scientific work printed as manuscript. 

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

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

of Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The dissertation presents the results of scientific research on the peculiarities 

of winter wheat plants growth, development, soluble carbohydrates accumulation 

and consumption during winter, yield formation, grain physical and biochemical 

properties under the influence of agrotechnological cultivation methods after 

predecessors with different agronomic value. 

The chosen topic relevance is stipulated by implementation into production 

of varieties that are new, highly productive, different in their biological 

characteristics; in modern organizational and economic conditions with weather 

and climatic transformations existing ideas about the sowing dates and plant 

nutrition impact on yield and grain quality of winter wheat undergo a considerable 

change. In addition, the increase in winter crops areas after non-fallow 

predecessors requires cultivation agronomic methods revision and refinement as 
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well as their differentiated application depending on interrelated influence of a 

number of factors. 

During the dissertation related research the results are obtained that have 

scientific novelty and practical significance in the field of agronomy. 

The research scientific novelty consists in the following: for the Northern 

Steppe conditions for the first time a complex approach was applied to establish 

the reaction of modern varieties of winter wheat different in their morphobiological 

characteristics (soft Lastivka Odeska, Holubka Odeska – Triticum aestivum L. and 

durum Burshtyn – Triticum durum Desf.) to sowing dates and fertilizing when 

crops are placed after spring barley and black fallow. We identified peculiarities of 

soluble carbohydrates accumulation and consumption by plants of these varieties 

during winter period, cultivation agrotechnological methods influence on yield 

formation, grain physical and biochemical properties for the above varieties, 

economic indicators. 

We improved elements of winter wheat growing technology by establishing 

better sowing dates and optimal crops fertilizing system; use of these technology 

methods in the Northern Steppe provides high quality and stable grain yield after 

fallow and non-fallow predecessors.  

We further developed the provisions regarding the consistent patterns of 

winter wheat plants growth and development, formation of yield structural 

elements, grain quality parameters depending on growing conditions. 

The obtained results practical significance consists in the development and 

production implementation of technological methods that increase winter wheat 

grain yield and quality; this allows to obtain soft wheat grain with protein content 

of 12.0–13.6 %, durum grain protein – 13.5–14.6 %; yield after spring barley 4.7–

6.0 t/ha, and after black fallow – 5.4–7.1 t/ha. Research materials were annually 

used in drafting methodological and scientific recommendations on 

agrotechnological and innovative strategy for spring field work, technological 

complex for early grain harvest and winter crops sowing in the Steppe, for grain 

quality improvement. 
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On the fileds of State Enterprise "Experimental Farm "Dnipro" affiliated 

with the in 2016/17–2018/19 growing years winter wheat was sown on September 

7, September 22 and October 7 with fertilizing options: 1 – without fertilizer 

(control); 2 – pre-sowing application of complete fertilizer (after black fallow – 

N30P60K30, after spring barley – N60P60K30); 3 – fertilizing system (pre-sowing 

application of mineral fertilizers after black fallow + feeding at the plants tillering 

phase end with N30 locally, after spring barley – N30 in early spring on frozen-

thawed soil + N30 locally). Nitrogen fertilizer ammonium nitrate was used to 

fertilize crops. 

Regarding the characteristics of winter wheat varieties that were studied (all 

of them were created at the Breeding and Genetic Institute of NAAS), we found 

that Lastivka Odeska variety (tall, intensive type) responds positively to soil 

improvement, but is quite hardy in conditions of nutrient deficiency; Holubka 

Odeska variety (medium-sized, intensive type) is sensitive to fertilizers, maximally 

adapted to arid growing conditions, due to increased vernalization need (54–56 

days) tolerates early sowing relatively well; durum wheat Burshtyn (the variety 

short-stem type) has a medium stage of vernalization, under favorable growing 

conditions can provide a fairly high yield. 

The hydrometeorological indicators analysis in the years of research allows 

us to note that the weather conditions were generally favorable for winter wheat, 

but differed both in precipitation amount in certain plants vegetation periods and in 

temperature. 

It was found that winter wheat plants biometric indicators in different 

developmen phases were mainly higher when grown after black fallow compared 

to crops sown after spring barley. But this pattern was not preserved in all cases, 

due to more intense plant nutrition background after the non-fallow predecessor. 

With an acceptable early sowing date (September 7), the plants had better 

development compared to those sown on September 22, and far better than plants 

sown on October 7. In soft winter wheat varieties Lastivka Odeska and Holubka 

Odeska, such indicators as height, leaf surface area and aboveground vegetative 
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mass were, as a rule, greater than the corresponding parameters of durum wheat 

Burshtyn. 

In the scientific literature it is proved that one of winter grains adaptive 

reactions to winter period adverse factors is water-soluble carbohydrates increase 

in cells during autumn vegetation end; and that high sugar content is essential for 

developing resistance to low temperatures. According to conducted researche  

results it is established that at the end of the autumn vegetation period soft winter 

wheat varieties plants accumulated more soluble carbohydrates in the leaves than  

durum winter wheat, regardless of predecessor. In tillering nodes the total content 

of these substances was much higher than in the leaves and did not depend on the 

variety. Thus, after black fallow in Lastivka Odeska variety this indicator value, 

depending on the sowing date, was 37.0– 39.7 %, in Holubka Odeska variety – 

36.2–41.4, and in Burshtyn variety – 34.3–36.3 %, after spring barley according to 

varities 35.4–36.4; 33.5–36.4 and 32.3– 36.4 %. 

During winter certain amount of carbohydrates is spent to maintain the plant 

organism's physiological state. According to experimental data, in the majority of 

cases in winter wheat crops of optimal and late sowing dates, plants lost more 

soluble carbohydrates than early sowing date plants. This pattern can probably be 

explained by the fact that during sowing dates September 22 and October 7 winter 

wheat plants were in an unstable state of rest; during short-term warming in  

autumn-winter period they had more active further development of root system, 

shoots and leaves that led to a significant reduction in sugar content. 

The crop structure key elements are the number of productive stems per unit 

area, the ear grain weight, the ear grain number and 1000 grains weight. These 

indicators are closely related and depend on weather conditions, variety, sowing 

date, fertilizer and a number of other factors. 

Studies have shown that in winter wheat crops of all varieties after black 

fallow, in comparison with non-fallow predecessor, where a more intense mineral 

background was laid, a larger number of productive stems was formed for all 

sowing dates. It was established that in the years of research winter wheat 
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biological yield was influenced by both productive stems density and ear 

productivity, which was determined by ear grain number and 1000 grains weight. 

The biological yield maximum indicators after black fallow and after spring barley 

were noted for optimal sowing date (September 22). 

In comparison to other studied genotypes soft winter wheat variety Holubka 

Odeska formed the largest ear grain number. It should be noted that this variety has 

the greatest plasticity regarding predecessor and sowing date. In durum winter 

wheat variety Burshtyn after two predecessors, ear grain number and ear grain 

weight were lower than in soft wheat varieties. 

It was found that in 2017–2019 on average, when growing winter wheat 

after black fallow, the yield increase on the background of N30P60K30 compared to  

"no fertilizer" options (control) varied within 0.51– 0.81 t/ha depending on the 

variety and sowing date; and for fertilizing system which includes additional N30 

feeding at the end of plant tillering phase – the yield increased compared to control 

option by 0.79–1.18 t/ha and constituted in grain: for variety Lastivka Odeska 

6.08–7,10 t/ha , Holubka Odeska – 6.89–7.16, and for Burshtyn variety – 5.49–

6.40 t/ha.  

After spring barley in Lastivka Odeska variety grain yield depending on the 

sowing date on "no fertilizer" background varied between 3.13–3.39 t/ha, in 

Holubka Odeska variety – 3.44–3.82, and in Burshtyn variety – 2.55–3.11 t/ha. 

With pre-sowing fertilization (N60P60K30) this indicator values increased by 1.08–

1.52 t/ha depending on variety and sowing date; and in the case of additional 

application of nitrogen feeding (N30 in early spring on frozen-thawed soil and N30 

at the end of plant tillering phase) – by 2.17–2.47 t/ha and amounted: in Lastivka 

Odeska variety to 5.47–5.75 t/ha; in Holubka Odeska – 5.67–6.05, and in Burshtyn 

– 4.73–5.53 t/ha. 

It is known that winter wheat grain is characterized by a set of properties and 

characteristics that determine its suitability for consumption. The wheat grain 

quality is formed under the influence of natural factors and a set of cultivation 
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agronomic techniques. Grain physical, technological characteristics, chemical 

composition largely depend on wheat variety. 

According to three years research results, such grain indicators as nature and 

vitreousity, in most cases increased from early sowing date (September 7) to later 

dates (September 22 and October 7) and were higher in durum wheat Burshtyn 

compared to soft varieties Lastivka Odeska and Holubka Odeska. The highest 

grain vitreousity in the experiment (96.7–97.7 %) was formed in durum wheat 

variety Burshtyn when grown after black fallow using fertilizing systems, which 

include feeding at plants tillering phase end of the of N30 locally on the background 

of pre-sowing application of complete fertilizer N30P60K30. 

It was found that for all winter wheat varieties after both predecessors the 

highest protein and crude gluten content in grain was noted for fertilizing system 

which provides pre-sowing application of mineral fertilizers and crops nitrogen 

feeding during spring vegetation. Thus, for this fertilizing system  after  black 

fallow depending on sowing date Lastivka Odeska variety grain protein content  

varied between 13.3–13.6 %, crude gluten content – 24.1–24.8 %; in Holubka 

Odeska variety – 12.1–12.6 and 22.8–24.6 %; and in Burshtyn variety  

respectively, 14.3–14.6 and 26.3–27.6 %. After spring barley these indicators 

values in Lastivka Odeska variety were 13.2–13.4 and 23.4–24.3 %, in Holubka 

Odeska variety – 12.0–12.4 and 21.3– 23.4 %, and in Burshtyn variety – 13.5–14.5 

and 24.0–25.4 %, respectively. 

It was established that Burshtyn durum winter wheat grain in contrast to soft 

varieties, contained more protein and gluten in all fertilizing variants, but was 

characterized by low values of flour sedimentation. In addition, gluten was more 

stretchy and weak compared to gluten of soft wheat varieties. 

Based on the research, it is established that in winter wheat cultivation of all 

varieties, both after black fallow and after spring barley, the highest yield and net 

income is provided by the crop fertilization system, which includes pre-sowing 

application of complete fertilizer and spring nitrogen feedings. Varieties Lastivka 

Odeska and Burshtyn should be sown after both predecessors on the optimal date, 
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Holubka Odeska – on the earliest acceptable and optimal dates. After spring 

barley, among soft wheat varieties it is recommended to sow Holubka Odeska 

variety, which on fertilized areas  forms 4.8–6.0 t/ha of third quality class food 

grain with profitability of 121–145 %. 

Keywords: winter wheat, variety, sowing time, predecessor, mineral 

nutrition, yield, grain quality, economic efficiency. 
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ВСТУП 

 

Найважливішою метою проведення аграрної політики в Україні є 

забезпечення населення продуктами харчування, а основою продовольчої 

безпеки держави – виробництво зерна сільськогосподарських культур. У 

вирішенні цього завдання чільне місце належить пшениці озимій м’якій, 

зерно якої використовується для потреб борошномельної та хлібопекарської 

промисловості. Разом з цим особливої уваги заслуговує впровадження у 

виробництво і сортів пшениці озимої твердої, борошно яких є незамінною 

сировиною для виготовлення високоякісних макаронних виробів та іншої 

затребуваної продукції. 

Актуальність обраної теми. Завдяки тому, що пшениця озима має 

великий потенціал урожайності та при правильному догляді здатна 

забезпечувати високі прибутки, до того ж попит на її зерно як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках зростає, вона є перспективною 

зерновою культурою в Україні. Але успішне виробництво зерна пшениці 

озимої залежить від комплексу чинників, що обумовлюють не тільки 

формування її урожайності, але і якості зерна. Серед таких чинників 

найбільш важливими є сорт, ґрунтово-кліматичні умови та елементи 

технології вирощування. Вагомий внесок у вирішення проблеми виробництва 

високоякісного зерна пшениці озимої в степовій та інших природно-

кліматичних зонах України зробили такі вітчизняні вчені, як Г. П. Жемела, 

О. О. Созінов, Є. В. Ніколаєв, М. М. Стрельникова, І. Т. Нетіс, А. В. Черенков 

та ряд інших.  

Актуальність обраної теми зумовлена впровадженням у виробництво 

нових, високопродуктивних, різних за своїми біологічними особливостями 

сортів, а за сучасних організаційно-економічних умов на тлі погодно-

кліматичних трансформацій змінюються існуючі уявлення про вплив строків 

сівби та системи живлення рослин на урожайність і якість зерна пшениці 

озимої. До того ж, збільшення площ посівів озимини після непарових 
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попередників потребує перегляду і уточнення агротехнічних прийомів 

вирощування та їх диференційованого застосування залежно від 

взаємопов’язаного впливу ряду факторів. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною 

завдання 14.03.00.03.Ф «Розробити теоретичні основи систем регулювання 

якості зерна колосових культур для задоволення потреб харчової 

промисловості України» (№ д. р. 0116U001245) ПНД14 на 2016–2020 рр. 

«Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності зернових 

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

технологій для різних сільськогосподарських зон» («Технології вирощування 

зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго») підпрограми 03. «Розробити 

теоретичні основи та енергозберігаючі технології вирощування зернових і 

зернобобових культур шляхом оптимізації механізмів адаптації сортів і 

технологічних факторів в зоні Степу» («Технології вирощування зернових 

культур в зоні Степу»). 

Мета і задачі дослідження. Основна мета дослідження полягала в 

науковому обґрунтуванні особливостей формування урожайності та якості 

зерна пшениці м’якої і твердої озимої під впливом строків сівби та 

удобрення, за вирощування її після різних попередників в умовах Північного 

Степу. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі задачі: 

– виявити особливості росту та розвитку рослин різних за своїми 

морфо-біологічними характеристиками сортів пшениці озимої в умовах 

Північного Степу та дослідити зміни біометричних показників упродовж 

їхньої вегетації по чорному пару та після ячменю ярого; 

– визначити вміст розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів 

пшениці озимої та закономірності їх витрат у зимовий період залежно від 

умов вирощування; 

– встановити параметри елементів структури продуктивності рослин 
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пшениці озимої залежно від сорту та строку сівби після неоднакових, за 

своїм агрономічним значенням, попередників; 

– дослідити вплив погодних умов, строків сівби, системи мінерального 

живлення на врожайність і якість зерна сортів пшениці озимої м’якої 

Ластівка одеська і Голубка одеська та твердої – сорту Бурштин;  

– визначити економічну ефективність вирощування пшениці м’якої та 

твердої озимої по чорному пару та після ячменю ярого залежно від строків 

сівби та удобрення із врахуванням якості одержаного зерна і надати 

рекомендації виробництву. 

Об’єкт дослідження – процеси формування урожайності та 

технологічної якості зерна пшениці озимої залежно від строку сівби та 

удобрення посівів після різних попередників. 

Предмет дослідження – формування врожайності та якості зерна 

пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження були 

польовий (для проведення фенологічних спостережень, визначення 

біометричних, урожайних та структурних показників); термостатно-ваговий 

(для визначення запасів вологи у ґрунті); лабораторний (для визначення 

якості зерна, вмісту в рослинах розчинних вуглеводів); математичний – 

дисперсійний та кореляційний (для визначення достовірності отриманих 

даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає в тому, що для 

умов Північного Степу вперше застосовано комплексний підхід до 

встановлення реакції  сучасних сортів пшениці озимої м’якої: Ластівка 

одеська, Голубка одеська (Triticum aestivum L.) та твердої – Бурштин 

(Triticum durum Desf.), різних за своїми морфо-біологічними 

характеристиками, на строк сівби та удобрення за розміщення посівів після 

ячменю ярого та по чорному пару. Виявлено особливості накопичення та 

витрат розчинних вуглеводів за період зимівлі рослинами цих сортів, вплив 
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агротехнологічних заходів вирощування на формування врожайності, 

фізичних і біохімічних властивостей їх зерна, економічні показники. 

Удосконалено елементи технології вирощування пшениці озимої 

шляхом встановлення кращих строків сівби, оптимальної системи удобрення 

посівів, застосування яких забезпечує отримання в умовах Північного Степу 

високоякісного зерна цієї культури не лише по парових, але і після непарових 

попередників при стабільних показниках врожайності. 

Набули подальшого розвитку положення про закономірності росту та 

розвитку рослин пшениці озимої, формування елементів структури 

врожайності, показників якості зерна залежно від умов вирощування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці і 

впровадженні у виробництво технологічних прийомів підвищення 

врожайності та якості зерна пшениці озимої, що дозволяє одержувати зерно   

пшениці м’якої із вмістом білка 12,0–13,6 %, твердої – 13,5–14,6 % за 

урожайності після ячменю ярого на рівні 4,7–6,0 т/га, а по чорному пару – 

5,4–7,1 т/га. Матеріали досліджень щорічно використовувалися при 

складанні методичних та науково-практичних рекомендацій щодо 

агротехнологічної та інноваційної стратегії проведення весняно-польових 

робіт, технологічного комплексу збирання врожаю ранніх зернових та сівби 

озимих культур в умовах Степу, поліпшення якості зерна. Результати цих 

досліджень перевірені у виробничих умовах і впроваджені на полях 

Державного підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ ІЗК НААН 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області на площі 130 га. 

Особистий внесок здобувача полягає у розробці разом з науковим 

керівником програми досліджень, виконанні польових та лабораторних 

досліджень. Автором опрацьовано наукову літературу за темою дисертації, 

проаналізовано вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, виконано аналіз 

та математичну обробку отриманих експериментальних даних, 

сформульовано основні положення дисертаційної роботи, висновки та 

рекомендації виробництву, за результатами досліджень підготовлено і 
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опубліковано наукові праці, звіти, проведено впровадження розроблених 

технологічних прийомів вирощування пшениці озимої у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

оприлюднено та обговорено на засіданнях координаційно-методичної та 

вченої ради ДУ Інститут зернових культур НААН України в 2017–2020 рр., а 

також висвітлено у матеріалах науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Научные достижения в совершенствовании 

инновационных технологий зерновых культур в контексте изменения 

климата» (4–5 сентября 2020 г., с. Пашканы, р-н Криулень, Республика 

Молдова, Институт растениеводства «Порумбень»); Міжнародної науково-

практичної конференції «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (25–26 травня 2017 р., 

м. Дніпро), ДУ ІЗК НААН; Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату» (24–25 

травня 2018 р., Дніпро – Полтава), Дніпровський державний аграрно-

економічний університет, Полтавська державна сільськогосподарська 

дослідна станція ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН; Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних 

ринкових умов» (30–31 травня 2019 р., Дніпро), ДУ ІЗК НААН; Міжнародної 

науково-практичної online конференції молодих вчених, присвяченої Дню 

науки «Науково-практичні основи формування інноваційних агротехнологій 

– новітні підходи молодих вчених», (19 травня 2020 р., Херсон), ІЗЗ НААН; 

V Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи 

розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур» (26 листопада 2020 р., 

Дніпро), ДДАЕУ; Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль 

науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в 

сучасних ринкових умовах» (25 лютого 2021 р., Дніпро), ДУ ІЗК НААН.  
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 

14 наукових працях, зокрема: дві статті представлено у наукових фахових 

виданнях України; одна стаття – у періодичному науковому виданні іншої 

держави (США), яка входить до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР); 7 публікацій – у тезах і матеріалах наукових конференцій; 

4 – у методичних та науково-практичних рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 163 сторінки комп’ютерного набору, містить 

20 таблиць, 11 рисунків та 10 додатків. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, рекомендацій виробництву, 

списку використаної літератури та додатків. У списку використаної 

літератури 209 найменування, з яких 27 – латиницею. 

 

  



27 

РОЗДІЛ 1 

 

ЛІТЕРАТУРНІЙ ОГЛЯД З ПИТАНЬ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА 

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА 

 

1.1 Господарське значення та класифікація за якістю зерна 

Упродовж всієї історії існування людства зерно пшениці завжди було і 

є символом незалежності держави та стратегічною сировиною, важелем 

впливу на людей [1–3]. 

Пшениця (Triticum L.) належить до найбільш стародавніх 

сільськогосподарських культур. Вирощувати її розпочали ще з часів 

зародження землеробства (за 15–10 тис. років до н. е.) на різноманітних 

ґрунтах з неоднаковими хімічними та фізичними властивостями. У наш час 

пшениця розповсюджена у всьому світі, її вирощують у 184 країнах. 

Пшениця є продуктом харчування приблизно 35 % людей [4–11]. 

За статистичними даними, нині населення планети становить близько 

7,8 млрд людей, а на 2050 рік передбачається його зростання до 9,7 млрд. Це, 

відповідно, потребує значного збільшення кількості продуктів харчування, і 

насамперед, зерна.  

Світова посівна площа пшениці складає нині близько 220 млн га, а 

валовий збір зерна становить більше ніж 760 млн т за рік. Майже 76 % усього 

обсягу світового виробництва пшениці зосереджено в 10 країнах і 

об’єднаннях країн світу: Китаї, Індії, Росії, ЄС, Туреччині, Україні, 

Аргентині, Австралії, Канаді та США. Основні посівні площі пшениці озимої 

в Україні знаходяться у центральних регіонах. Так, у 2020 р. найбільше її на 

час збирання було в Запорізькій (661 тис. га), Одеській (532 тис. га), 

Харківській (527 тис. га) і Дніпропетровській (505 тис. га) областях. За 

обсягами виробництва лідируючі позиції зайняли Харківська, Запорізька та 

Дніпропетровська області [12]. 
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Відомо, що у степовій зоні виробляється найбільше зерна пшениці 

озимої в Україні. Щорічно посівні площі цієї культури в Степу становлять 

45–55 % від загальної площі посівів [13].  

Основне призначення пшениці озимої – забезпечення людей хлібом і 

хлібобулочними виробами. Хліб, виготовлений із пшеничного борошна, має 

високу поживну цінність і засвоюваність за рахунок найбільш оптимального 

співвідношення білка і крохмалю – 1 : 6–1 : 8. Саме таке співвідношення цих 

речовин необхідне для підтримки працездатності людини. Пшеничний хліб 

практично повністю забезпечує потреби людини у фосфорі і залізі, на 40 % – 

у кальції. 

Пшениця озима належить до холодостійких культур, це однорічна 

зимуюча рослина. Існує декілька її видів та велика кількість різновидів і 

форм. Основними є два види: м’яка (Triticum aestivum L.) і тверда (Triticum 

durum Desf.) пшениця. 

Сорти пшениці м’якої поділяють на сильні, цінні, пшениці-філери і 

слабкі [14]. Сорт можна віднести до категорії сильних тільки тоді, коли він є 

твердозерним або середньотвердозерним і має такі показники: 

склоподібність зерна – не менше 60 %; білка в зерні – не менше 14 %; сирої 

клейковини – не менше 28 % (якість клейковини не нижче першої групи, 45–

75 умовних одиниць за приладом ВДК); сила борошна – не менше 280 

умовних одиниць. 

Борошно сильних пшениць при додаванні його до борошна слабких у 

об’ємах до 25–30 % здатне поліпшувати хлібопекарські властивості 

останнього, завдяки чому хліб випікається високооб’ємним, пористим і 

якісним. За цією ознакою сильні пшениці розділяють на відмінні, добрі та 

задовільні поліпшувачі. До цінних пшениць відносять такі, борошно з яких в 

тісті при відповідному технологічному процесі дає формостійкий хліб 

великого об’єму з добрим пористим м’якушем. 

Порівняно з пшеницями м’якими зерно пшениці твердої багатше на 

білок (16–18 %), проте борошно останньої для хлібопечення менш придатне: 
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хліб формується низького об’єму, швидко черствіє. Але борошно твердих 

пшениць є незамінною сировиною для макаронної промисловості. Їхня 

клейковина дає змогу виготовляти макаронні вироби які добре зберігають 

форму при варінні, не ослизнюються і мають приємний лимонно-жовтий або 

бурштиновий колір. Тверді пшениці використовують для виробництва 

особливого сорту борошна – крупчатки та виготовлення манної крупи вищої 

якості [15]. 

У виробничих умовах при продажу і заготівлі зерно пшениці м’якої за 

діючим національним стандартом ДСТУ 3768-2019 залежно від показників 

якості розділяють на чотири класи; твердої – на п’ять класів (додатки А, Б). 

М’яку пшеницю першого, другого та третього класів використовують 

для продовольчих (переважно в борошномельній та хлібопекарських галузях) 

потреб і для експорту. Пшеницю 4-го класу використовують на продовольчі і 

не продовольчі потреби та для експорту. 

1.2 Роль сорту у підвищенні врожайності пшениці озимої 

Одним із основних складових одержання високих врожаїв зерна 

пшениці озимої поліпшеної якості в умовах Степу України є правильний 

підбір відповідних сортів. Сорти мають забезпечувати стабільні показники 

врожайності та якості зерна, які були б найменш залежними від 

несприятливих метеорологічних факторів, фону живлення, перестоювання 

пшениці на корені. 

З метою раціонального використання факторів урожайності у кожному 

господарстві слід вирощувати 2–3 районованих сорти, які різняться між 

собою за біологічними особливостями та господарськими ознаками [16]. 

Бажано висівати близько половини площ безостими формами пшениці 

озимої. Такі сорти відрізняються стійкістю до осипання зерна і втрати при 

збиранні зменшуються [17]. 

Своєчасна сортозаміна дозволяє значно підвищити рівень урожайності 

культури без великих витрат коштів. Підраховано, що від вирощування 

старих сортів Україна щороку недобирає понад 7 млн тонн зерна [18]. 
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Через те що використання старих сортів, занесених до Реєстру понад 8–

10 років тому, призводить до збитків, рекомендується добирати нові, 

зареєстровані в останні 3–5 років, адже кожна сортозаміна дає приріст 

урожайності 0,5–0,8 т/га [19]. 

Сорти пшениці озимої, які створені в останні 15 років, відрізняються 

від сортів селекції 70-80-х років підвищеними показниками жаро- 

посухостійкості, врожайності. Нове покоління низькорослих сортів 

характеризується вищим генетичним потенціалом урожайності та кращими 

адаптивними властивостями. 

Сучасні сорти здатні формувати вагомі врожаї, а за чіткого дотримання 

технології вирощування середні врожаї пшениці озимої в Україні можуть 

сягати 8,0–10,0 т/га, як це спостерігається в європейських державах [20, 21]. 

Слід зазначити, що нові сорти, незалежно від напрямів використання, 

повинні бути придатними до вирощування за інтенсивними технологіями, 

забезпечити високу економічну ефективність виробництва зерна [22, 23]. 

Щороку до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні заносять значну кількість нових сортів. Всього у Реєстрі 

станом на 20 квітня 2021 р. налічується близько 550 сортів пшениці озимої 

м’якої та 28 сортів пшениці озимої твердої, зокрема, понад 300 – 

рекомендовані для вирощування в зоні Степу [24]. 

До того ж, в реєстрі серед сортів пшениці м’якої налічується 195 

сортів, які належать до сильних та 235 – до цінних, а також є сорти 

кондитерського напряму використання. 

Серед багатьох селекційних установ України найбільших успіхів у 

селекції пшениці озимої досягли Селекційно-генетичний інститут – 

Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН (м. Одеса), 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН (Київська обл., 

Миронівський район), Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

(м. Харків), ННЦ «Інститут землеробства НААН» (м. Київ), Інститут 

фізіології рослин та генетики НАН (м. Київ), Інститут зрошуваного 
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землеробства НААН (м. Херсон), Донецький інститут агропромислового 

виробництва НААН (м. Донецьк) [25].  

В Україні вирощуються переважно сорти, які належать до виду м’якої 

пшениці. Серед них найбільш розповсюджені: Смуглянка, Місія одеська, 

Золотоколоса, Шестопалівка, Благо, Конка, Марія, Гурт, Ліра одеська, 

Пилипівка, Благодарка одеська, Антонівка, Ластівка одеська, Куяльник, 

Жайвір, Мудрість одеська, Княгиня Ольга, Наснага, Селевіта, Щедрість 

одеська, Шпалівка, Асканійська, Дріада 1, Небокрай, Овідій, Ера одеська та 

ін. 

Із районованих сортів пшениці твердої озимої поширені: Бурштин, 

Золоте руно, Континент, Крейсер, Кассіопея, Ареал одеський, Дуняша, 

Лагуна, Перлина одеська, Гардемарин, Лагуна. 

У сільськогосподарському виробництві сорт є біологічною системою, 

яку не можна нічим замінити. Проте один, навіть найкращий сорт, не може 

задовольнити всіх різносторонніх вимог до нього. 

Тому у великих сільськогосподарських підприємствах необхідно 

вирощувати три – п’ять сортів, різних за типами вимог до умов вирощування, 

які різняться між собою тривалістю вегетаційного періоду, реакцією на 

рівень агротехніки, посухостійкістю та іншими біологічними і 

господарськими особливостями, що дає можливість одержувати 

максимальний збір зерна навіть за несприятливих погодних умов. 

1.3 Урожайність і якість зерна пшениці озимої залежно від 

погодних умов та агротехнологічних прийомів вирощування  

За результатами досліджень ряду вчених виявлено, що врожайність та 

якість зерна пшениці озимої залежать від окремих елементів погоди або їх 

сукупності в певні періоди розвитку рослин [26–28]. В свою чергу, кожен 

елемент погоди проявляє свою дію на ріст та розвиток рослин у комплексі з 

агротехнічними заходами, що застосовуються при вирощуванні озимини 

[29, 30]. 
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Ряд вчених відмічають, що клімат України змінюється [31–33]. 

Середньорічна температура повітря за останні 50 років підвищилась на 

0,5 °С [34, 35]. В Україні потеплішали зими, а весни стали більш ранніми та 

теплими. Змінився також режим зволоження ґрунту, зросла сумарна кількість 

несприятливих гідрометеорологічних явищ у період наливу та достигання 

зерна: жорсткі посухи і тривала дощова погода [36]. Однак режим 

теплозабезпечення і кількість опадів під час вегетації пшениці озимої 

продовжують відігравати вирішальну роль у формуванні врожаю. 

Пшениця озима дуже чутлива до високих температур та суховіїв, 

особливо в період колосіння, цвітіння і формування зернівок [37, 38]. Висока 

температура повітря сприяє прискоренню формування зерен і одночасно 

скорочує тривалість їхнього наливу, що призводить до зниження такого 

показника, як маса 1000 зерен. За даними багатьох дослідників, оптимальна 

для формування зернівок температура повітря знаходиться у межах 15–20 °С, 

а сприятливими для накопичення білка та сирої клейковини в них можна 

вважати помірно вологу (40–60 мм опадів на місяць) і досить теплу (16–

22 °С) погоду [39, 40]. Висока температура повітря, за рахунок скорочення 

вегетаційного періоду рослин, спричиняє гальмування процесу накопичення 

в зернівках крохмалю і внаслідок цього їхня маса знижується. За висновками 

А. Б. Рубіна, налив зерна пшениці найкраще проходить за температури 25–

27 °С [41]. 

Значний вплив на показники якості має температура повітря та умови 

вологозабезпеченості в період наливу зерна: жарка суха погода та низька 

вологозабезпеченість сприяють утворенню більш міцної та пружної 

клейковини, на відміну від пониженої температури і високої вологості [42]. 

Для формування показників якості зерна також важливе значення має 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) у період наливу зерна. Найвищі 

врожайність і якість зерна формуються тоді, коли ГТК у період наливу зерна 

становить від 0,5 до 1; при ГТК менше 0,5 підвищується якість, але 

знижується урожайність, а при ГТК більше 1 – навпаки [43]. Тобто, можна 
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відмітити значні зміни кількості білка та клейковини в зерні по роках: у 

вологі – ці показники зменшуються, а врожайність збільшується, а в сухі – 

навпаки [44, 45]. 

Попередники. Серед факторів, які значно впливають на ріст та 

розвиток рослин пшениці озимої, одним з найбільш вагомих є попередник. 

Визначаючи водний, поживний, фітосанітарний режими пшениці озимої, 

попередники впливають на зернову продуктивність культури [46–51]. 

Пшениця озима більш вибаглива до попередників, ніж інші озимі 

культури. Насіння пшениці для набухання потребує 55–60 % води від своєї 

маси. За недостатньої вологості ґрунту у рослин затримується кущіння, різко 

знижується продуктивність. Для степової зони України характерною 

особливістю є недостатня кількість атмосферних опадів, а також 

нерівномірний їх розподіл упродовж періоду вегетації пшениці озимої. Саме 

тому, найкращими попередниками пшениці озимої є культури, які після 

збирання залишають у ґрунті достатні запаси продуктивної вологи. Багато 

науковців вказують на створення найкращих умов зволоження по чорних та 

зайнятих парах [52–54]. Гіршими в цьому плані попередниками виступають 

зернові колосові та просапні культури, які сильно висушують ґрунт. 

За результатами досліджень, проведених на Ерастівській дослідній 

станції ДУ ІЗК, продуктивної вологи по чорному пару в півтораметровому 

шарі ґрунту містилось більше, ніж по зайнятому пару та після ячменю 

відповідно в 1,3 та 1,6 разів [55–57]. 

Усі культури, після яких висівають пшеницю озиму, за ступенем 

висушування ними ґрунту на час збирання врожаю, поділяються на три 

групи: залишають достатні запаси води в ґрунті (вівсяно-горохові сумішки, 

озиме жито на зелений корм); залишають відносно великі запаси води, але 

тільки в глибинних шарах ґрунту (кукурудза на силос, зернобобові 

культури); дуже висушують ґрунт (зернові колосові, багаторічні трави) [58]. 

Накопичення елементів мінерального живлення в ґрунті відбувається 

головним чином тоді, коли поле не зайняте рослинами. Найсприятливіші 
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умови для цього створюються в полі чорного пару. Після зайнятих парів 

залишається тривалий післязбиральний період, упродовж якого випадають 

дощі, тому тут успішно відбуваються мікробіологічні і фізико-хімічні 

процеси, пов’язані з утворенням доступних для рослин форм поживних 

речовин. Непарові попередники пшениці озимої в цьому відношенні 

поступаються парам. Вони пізно звільняють поле (липень, серпень), у цей час 

можуть бути тривалі посушливі періоди, у сухому ґрунті уповільнюються 

мікробіологічні і фізико-хімічні процеси. Однак в сучасних економічних 

умовах частка посівів пшениці озимої по чорному пару різко 

зменшилася [59]. 

Попередники для пшениці озимої підбирають з урахуванням району 

вирощування, структури посівних площ, реакції сортів на попередню 

культуру. За даними наукових досліджень та виробничої практики, кращими 

попередниками для пшениці в зоні Степу України є чорні і зайняті пари, 

зернобобові культури. 

Дослідженнями Н. С. Пальчук встановлено значне зниження 

врожайності сортів пшениці озимої Зіра, Розкішна та Заможність при 

розміщенні їх після ячменю ярого порівняно до чорного пару [60]. 

Вплив попередника простежується не тільки на врожайності культури, 

але і на якості її зерна [61–63]. Це підтверджується результатами досліджень, 

проведених в умовах Присивашшя. Максимальний вміст білка в зерні 

пшениці озимої (12,60–12,65 %) та клейковини в борошні (25,4–25,5 %) був 

одержаний при вирощуванні озимини по чорному пару на ділянках з 

внесенням N30 по ТМҐ у поєднанні з локальним внесенням N30-60 у фазі 

кущіння; після соняшнику за таких же агротехнічних параметрів ці 

показники були менші та становили відповідно 11,76–12,24 та 23,8–24,9 % 

[64]. 

Г. П. Жемела та С. М. Шакалій встановили, що врожайність сорту 

пшениці озимої Вдала в умовах Полтавської області в 2010–2011 рр. була 

найбільшою за вирощування по чистому пару – 4,85–6,25 т/га. Урожайність 



35 

після попередника горох була нижчою та становила 4,54–6,17 т/га. 

Показники якості (маса 1000 зерен, натура, склоподібність, вміст білка й 

клейковини та показники ВДК) формувалися кращими у зерні, одержаного 

після попередника чистий пар [61]. 

Експериментальні дослідження І. М. Когута та М. М. Жука в умовах 

зони недостатнього зволоження показали, що найбільші натурна маса та маса 

1000 зерен були після гірчиці сарептської – відповідно 801 г/л та 37,1 г, а 

склоподібність зерна – після гороху (71 %). Зерно з вищими технологічними 

показниками якості формувалося у посівах пшениці озимої після льону 

олійного. Вміст білка у зерні змінювався від 13,6 до 12,7 %, клейковини – від 

26,3 до 24,8 % [65]. 

За даними Полтавської державної аграрної академії, вміст білка і сирої 

клейковини у зерні пшениці сорту Коломак 3 становив за сівби по чистому 

пару відповідно 13,0 і 31,4 %; за сівби після сої на насіння – 12,2 і 28,4 %, а 

при розміщенні після кукурудзи на силос – відповідно 10,2 і 24,3 % [66]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що якісний попередник 

значною мірою впливає на польову схожість насіння пшениці озимої [50, 67]. 

Від його впливу також залежить своєчасність і повнота сходів, що є основою 

формування високої продуктивності рослин. Вплив попередника 

простежується також на зимо- та посухостійкості пшениці озимої [68–74]. 

Виявлено великий вплив попередника на формування кореневої 

системи пшениці озимої та її фізіолого-біохімічну діяльність [75], ураженість 

хворобами [76]. 

По чорному пару, при достатньому вологозабезпеченні, коренева 

система пшениці озимої вже на час припинення осінньої вегетації досягає 

глибини 120–140 см [77]. Кращі умови для одержання дружних сходів 

пшениці озимої складаються у посівах по чорному пару, який також 

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

Гірші умови для розвитку кореневої системи озимих створюються за сівби 

після кукурудзи та соняшнику. При цьому найбільша глибина проникнення 
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кореневої системи складає всього 50–60 см. 

Питання вибору попередників для пшениці озимої має вирішуватися з 

урахуванням багатьох чинників, в першу чергу, ґрунтово-кліматичних умов 

та властивостей сорту. Для одержання високих врожаїв при вирощуванні 

інтенсивних сортів в Степу їх слід розміщувати після попередників, які 

забезпечують достатні для рослин запаси вологи – по чорних та зайнятих 

парах, а також після зернобобових, що в більшості випадків гарантує появу 

дружних сходів, гарний розвиток восени та успішну зимівлю. 

Строки сівби. Одним із важливих агротехнічнх факторів, від якого у 

значній мірі залежить розмір врожаю, його якість, є строк сівби, який визначає 

тривалість осінньої вегетації рослин і умови, в яких відбувається їх ріст та 

розвиток. За правильно визначеного строку сівби забезпечується добрий 

розвиток кореневої системи, вузла кущіння та надземної маси рослин [78–

82]. 

Мінімальна середньодобова температура повітря, при якій відбувається 

проростання насіння пшениці озимої, становить 1–2 °С. При температурі 

повітря 14–15 °С та достатньому зволоженні посівного шару ґрунту сходи 

пшениці з’являються на 6–8 добу. Важливо не лише одержати дружні сходи, 

а й мати їх в оптимальні для кожної зони строки, які визначаються 

температурними умовами, характером розподілу опадів та біологічними 

особливостями сортів [83]. 

Встановлено, що різні за біологічними ознаками сорти по-різному 

реагують на строки сівби [84–86]. Сорти з підвищеною фотоперіодичною 

реакцією та зимостійкістю слід висівати раніше, а з короткою стадією 

яровизації (25–35 діб) – на 5–10 днів пізніше сортів, які мають тривалу 

стадію яровизації (50–60 діб) [87, 88]. 

За раннього строку сівби рослини пшениці озимої розвивають велику 

вегетативну масу, сильно кущаться, більше пошкоджуються шкідниками і 

уражуються хворобами, їхня зимостійкість знижується. В останні роки 

дослідження, проведені вітчизняними та зарубіжними вченими, свідчать, що 
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за дотримання вимог і правильного виконання всього технологічного циклу 

вирощування пшениці озимої, рослини оптимальних та пізніх строків сівби 

менше уражуються хворобами та пошкоджуються шкідниками, формують 

вищу зимо - та морозостійкість [89–94]. 

На час припинення осінньої вегетації тканини рослин ранніх строків 

сівби старіють, втрачається деяка кількість листків; на цей період у них вже 

відмирає п’ята частина надземної вегетативної маси, тоді як у рослин 

оптимальних строків сівби – лише 2–5 %. Поряд з цим сівба в пізні строки не 

завжди сприяє формуванню 3–4 пагонів в осінній період, що нерідко 

призводить до входження рослин пшениці озимої в зиму у надкритичні фази 

– 1–3 листків. 

Як вказують М. Ф. Бомба та В. В. Лихочвор, за пізніх строків сівби 

вузол кущіння у рослин пшениці озимої утворюється на більшій глибині, ніж 

за ранніх. За ранніх строків сівби глибина залягання вузла кущіння не 

перевищує 1,0–1,5 см, тоді як у рослин пізніх строків вона зростає до 3,5–

4,0 см. Інтенсивність кущіння залежить від багатьох факторів. Так, у дослідах 

В. В. Лихочвора коефіцієнт кущіння зростав за ранніх строків сівби (1,6–3,1) 

і зменшувався за пізніх (1,1–2,1). Але надмірне збільшення кущистості 

сприяє значній витраті вологи та поживних речовин з ґрунту. Розвиток 

бокових пагонів призводить до зменшення забезпеченості головного стебла 

водою й елементами живлення, внаслідок цього урожайність може 

зменшуватися. До того ж, зерно, відібране з головних пагонів, має кращу 

якість [95]. 

В усіх зонах України найвищі врожаї зерна пшениці озимої одержують 

за оптимального строку сівби, що встановлюється з урахуванням ґрунтово-

кліматичних умов, особливостей сорту, агротехніки і погоди в передпосівний 

період. 

Більшість вчених стверджують, що зміщення строків сівби від 

оптимальних як у сторону ранніх, так і у сторону пізніх, без урахування 

особливостей року та сорту, значно впливає на ріст і розвиток рослин, 
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морозо- й зимостійкість, стійкість до несприятливих чинників 

навколишнього середовища, виживання рослин, густоту продуктивного 

стеблостою та призводить до значного зниження урожайності [85, 96–105]. 

На теперішній час найкращими строками сівби прийнято вважати 

посіви пшениці озимої, проведені за 45–60 днів до припинення осінньої 

вегетації, коли сума позитивних температур за цей період досягне 450–550 ºС 

і рослини встигнуть добре розкущитись, утворивши по 3–6 пагонів [106–

108]. 

За дослідженнями, проведеними упродовж 44 років на Розівській 

дослідній станції ДУ Інститут зернових культур, початок оптимальних 

строків сівби співпадає з переходом багаторічної середньодобової 

температури через 17,0 °С, а їх кінець – через 15,0 °С. Допустимі строки 

сівби пшениці озимої знаходяться за межами оптимальних і відповідають 

інтервалу середньодобових температур 18,0–17,0 °С і 15,0–13,0 °С з сумою 

ефективних температур 370–312 і 211–168 °С відповідно [33]. 

За результатами досліджень науковців ДУ Інститут зернових культур 

та інших науково-дослідних установ, які проводились упродовж останніх 

років, встановлено, що кращими строками сівби пшениці озимої в північній 

та центральній частинах Степу є 15–25 вересня, в південній – 20–30 вересня. 

Діапазон допустимих строків сівби для кожного регіону, як правило, може 

зміщуватися на 5–7 днів раніше чи пізніше наведених [105]. 

Дослідження, які упродовж 30 років (1968–1997 рр.) проводилися в 

умовах Присивашшя Б. Р. Вибловим і А. В. Вибловою, свідчать, що 

найбільшу продуктивність, як правило, забезпечує сівба пшениці озимої в 

період з 15 по 25 вересня. Відхилення від цих строків в сторону більш ранніх, 

а також, більш пізніх, призводить до суттєвого зниження урожайності: по 

чорному пару – на 1,8 і 8,1 ц/га, після кукурудзи на силос – на 3,2 і 2,1 ц/га 

відповідно. Певною мірою це зумовлюється тим, що ранні посіви частіше 

страждають від хвороб і шкідників, пізні – від бур’янів.  
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В умовах Південного Степу в 2011–2013 рр. рівень урожайності зерна 

пшениці озимої на 37–75 % залежав від строку сівби, на 9–32 % – від сорту, і 

лише на 2–4 % – від норми висіву насіння. Найвища врожайність 

формувалася за сівби 10 жовтня (5,05 т/га), за сівби 10 і 20 вересня цей 

показник зменшувався на 1,22 і 0,84 т/га, а 20 жовтня – на 0,34 т/га [109]. 

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

Степу більшу врожайність пшениці озимої отримували за сівби 20 вересня. 

Коли сіяли у більш пізні строки врожайність дещо зменшувалась, проте 

якість зерна була суттєво вищою, ніж за ранніх [110]. 

Сівба в оптимальні (для конкретних умов) строки забезпечує не тільки 

високі врожаї, але й сприяє отримано добрих фізичних властивостей зерна 

(підвищується маса 1000 зерен, натура). За ранніх строків сівби 

погіршуються білковість та хлібопекарські якості зерна [58, 111, 112]. У 

посівах більш пізніх строків вміст у зерні білка та клейковини буває вищим, 

аніж за оптимальних, адже зерно достигає при підвищених температурах і 

меншій вологості ґрунту та повітря, що скорочує період формування зерна, а 

в результаті цього і врожай. Якщо не спостерігається суттєвої різниці в 

урожайності у межах допустимих строків сівби, якість зерна змінюється 

незначно [113–115]. 

Результати визначень фізичних властивостей борошна і тіста на 

фаринографі показали, що кращі показники, як правило, формувалися за 

сівби пшениці озимої в оптимальний та пізній строки [116]. 

Строк сівби є важливим фактором формування урожайності та якості 

зерна пшениці озимої і не може бути постійними в різні роки: вони 

диференціюються залежно від погодних умов у передпосівний період, 

особливостей сорту, попередника. 

Актуальність встановлення оптимальних строків сівби відповідно до 

конкретних умов вирощування ніколи не зникне, адже різні сорти мають 

неоднакові біологічні особливості, тому для кожного окремого сорту 

важливо знати саме для нього найкращі прийоми агротехніки [117–120]. 
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Через глобальне потепління в останні роки відбувається підвищення 

температури повітря, зокрема в осінньо-зимовий період і навесні, що впливає 

на показники температурного режиму при вирощуванні пшениці озимої. Це 

чітко проявляється після 2000 р. Разом з тим спостерігається аномальне 

коливання опадів по місяцях і порах року, хоча дещо збільшується осіння 

кількість опадів взагалі. Такі зміни гідротермічного режиму в період 

вегетації й зимового спокою потребують коригування строків сівби пшениці 

озимої. 

Удобрення посівів. Важливим заходом, що сприяє підвищенню 

урожайності та якості зерна пшениці озимої, є застосування добрив, значний 

позитивний вплив яких зумовлюється тим, що вміст поживних речовин у 

ґрунті поступово зменшується, містяться вони у важкорозчинній формі, а 

фізіологічна активність кореневої системи пшениці озимої є недостатньо 

високою [121, 122]. 

Високі врожаї зерна формуються на родючих структурних ґрунтах з pH 

6,5–7,5 – чорноземах, темно-каштанових та інших, які добре забезпечені 

поживними речовинами і вологою. 

За виносом поживних речовин з ґрунту пшениця озима є азото- 

фільною рослиною: 100 кг зерна виносить у середньому з ґрунту азоту 3,75 

кг, фосфору – 1,3 кг, калію – 2,3 кг. На початку вегетації особливо цінними 

для пшениці є фосфорно-калійні добрива, які сприяють кращому розвитку її 

кореневої системи і нагромадженню в рослинах цукрів, підвищенню їх 

морозостійкості. 

У розвитку пшениці озимої виділяють два критичні періоди 

забезпеченості рослин елементами живлення: перший – від появи сходів до 

припинення осінньої вегетації, коли рослини дуже чутливі до нестачі азоту і 

фосфору, і другий – від початку відновлення весняної вегетації і до виходу в 

трубку, коли рослини досить чутливі до нестачі азоту [123, 124]. 

Система удобрення пшениці складається з основного удобрення, 

внесення добрив у рядки під час сівби та підживлень упродовж вегетації. В 
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основне удобрення, яке вносять під основний обробіток ґрунту, 

використовують гній та гнойові компости (у Степу – 18–20 т/га, Лісостепу – 

25–30; Поліссі – 30–35 т/га) та 80–90 % фосфорно - калійних добрив. Вищою 

є ефективність гною в зоні достатнього зволоження та після непарових 

попередників. 

Високу ефективність має внесення гранульованих добрив у рядки під 

час сівби (на 3–5 см глибше і в сторону від висіву насіння). Доза – P10–15; K10–

15, а на бідних дерново-підзолистих ґрунтах – N10P15K15. 

Суттєве значення мають азотні добрива, внесення яких навіть за 

вирощування після непарових попередників дозволяє одержувати 

продовольче зерно другого-третього класу якості [125–134]. На початку 

вегетації цей захід сприяє підвищенню інтенсивності росту рослин, 

накопиченню азотних сполук у вегетативних органах, на наступних етапах 

розвитку пшениці азотні добрива відіграють важливу роль у формуванні 

зерна. 

Оптимальне забезпечення рослин азотом сприяє збільшенню довжини 

колоса, кількості зерен у ньому, підвищенню вмісту білка та клейковини 

[135–139]. 

Пшениця озима одержує азот з ґрунту в основному за допомогою 

коренів або через листки під час позакореневого підживлення. Коли ж не 

вистачає азоту в ґрунті, жоден сорт не здатний сформувати зерно з великим 

вмістом білка та клейковини. Нестача азоту в період інтенсивного росту 

рослин порушує весь хід фізіологічних процесів, внаслідок чого синтез 

конституційних і ферментативних білків значно гальмується, ріст рослин 

також затримується. Скорочення періоду інтенсивного росту рослин 

призводить до раннього формування репродуктивних органів і, як правило, 

до зменшення врожаю [58]. 

Науковці зазначають, що орієнтовні дози азотних добрив, необхідні 

для отримання врожаю зерна пшениці озимої на рівні 5 т/га, змінюються 

залежно від типу ґрунту від 40 до 140 кг/га д. р. [140, 141]. 
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Результати досліджень зарубіжних [142] і вітчизняних вчених [143] 

свідчать, що застосування азотних підживлень виправдано за низького вмісту 

цього елементу в ґрунті, а одноразове внесення високих норм в якості 

підживлення (180–240 кг/га) є неефективним [144–146]. Найбільша віддача 

від добрив спостерігається за низьких норм їх внесення, а в міру збільшення 

– віддача на кожен додатково внесений кілограм зменшується [111]. 

За результатами І. І. Гасанової, М. В. Ерашової та ін. встановлено що за 

вирощування різних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу 

по чорному пару локальні підживлення рослин азотними добривами 

наприкінці фази кущіння рослин призводили до збільшення врожайності на 

0,34–0,64 т/га, максимальний приріст врожайності зерна був за внесення 60 

кг/га азоту [147]. 

За багаторічними науковим даними підживлення пшениці озимої 

навесні азотом дозою 30 кг/га д.р.  забезпечує підвищення врожаю у Степу на 

2–3 ц/га, а в Лісостепу та Поліссі – на 2–5 ц/га [148]. 

Азотні добрива поділяють на такі групи: аміачні, амонійні, нітратні, 

амонійно-нітратні, амідні та аміакати. Важливою характеристикою цих 

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

добриво краще, в ньому міститься менше баласту, воно економічно 

вигідніше. 

Азотні добрива, які використовують в Україні – аміачна селітра, 

сульфат амонію, КАС, карбамід, аміачна вода та інші. 

Щоб одержати максимальну врожайність зерна пшениці озимої доброї 

якості, необхідно одночасно з азотними вносити фосфорні й калійні добрива 

в оптимальних співвідношеннях [58, 149–154]. Кожен кілограм поживної 

речовини азотних добрив на фоні фосфорних і калійних сприяє підвищенню 

вмісту білка в зерні на 0,05 % [155]. 

За результатами багаторічних досліджень, проведених в ДУ Інститут 

зернових культур НААН, на парових полях для одержання високоякісного 

зерна потрібно вносити 60–90 кг/га д. р. азоту, а після непарових 
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попередників – не менше 90–120 кг/га д. р., при цьому у вологі роки, коли 

складаються сприятливі умови для засвоєння азоту, дози його можуть бути 

підвищені до 150 кг/га залежно від стану посівів. Середня доза фосфору має 

складати 60–90 кг/га д. р. Доза внесення мінеральних добрив коригується 

залежно від вмісту поживних речовин у ґрунті [45]. 

Наукою та практикою встановлено, що в умовах Північного Степу 

найбільш економічно доцільно за основного та передпосівного обробітку 

ґрунту вносити не менше, ніж половину азотних добрив і всю дозу 

фосфорно-калійних. За достатнього удобрення азотом з осені в ряді випадків 

відсутня потреба у проведенні раннього підживлення. Однак, якщо з осені 

внесено невелику дозу азоту, а також за значної кількості опадів у зимово-

весняний період, таке підживлення необхідне. Залежно від погодних умов під 

час весняної вегетації, терміни проведення підживлень можуть змінюватися 

від ранньовесняних по мерзлоталому ґрунту до завершального етапу фази: 

виходу рослин в трубку – появи прапорцевого листка [105]. 

Ю. Ф. Осіповим, Г. І. Букрєєвою та ін. було встановлено частку впливу 

факторів мінерального живлення рослин пшениці озимої щодо формування 

вмісту клейковини в її зерні, а саме, внесення основного добрива забезпечує 

55 % якості, весняне підживлення азотом – 15 %, позакореневі підживлення 

азотом – 10 %, при цьому ефективним виявилось підживлення в період 

наливу зерна [156]. 

Таким чином, внесення мінеральних добрив має стати невід’ємною 

складовою комплексу заходів, спрямованих на підвищення врожайності та 

якості зерна пшениці озимої. При цьому необхідно враховувати біологічні 

властивості сорту і ґрунтово-кліматичні умови. 

Збирання врожаю. Серед агротехнологічних прийомів, спрямованих 

на одержання зерна пшениці високої якості, важливе значення має строк і 

спосіб збирання. Збирання врожаю є завершальним етапом технології 

вирощування пшениці.  
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Для правильного вибору строку і способу збирання пшениці необхідно 

мати уяву про процес формування і дозрівання зерна, а також про зміну його 

якості в цей період [41]. 

А. І. Носатовський встановив, що найвищий врожай зерна пшениці 

досягається до середини воскової стиглості. Як тільки настає повна стиглість, 

зерно переходить у наступну стадію розвитку, коли починає 

обсипатися [157]. 

Деякі дані свідчать про те, що перестоювання пшениці озимої на пні 

упродовж 10–12 діб призводить до істотного зниження показників якості 

зерна, таких як натура, маса, склоподібність, масова частка білка та 

клейковини [158, 159]. 

Дослідження, проведені в 2009–2011 рр. в умовах Північного Степу, 

показали, що за перестою пшениці озимої на корені найбільше серед 

показників якості знижувалася склоподібність зерна. А щодо таких 

показників якості, як білок та клейковина, то їх вміст в зерні впродовж 10–15 

діб перестою не знижувався, але вже через 20 діб під дією різних 

метеорологічних факторів відмічалося суттєве зниження цих показників. 

Через 15 діб перестоювання відмічали і суттєві втрати зерна [150, 161]. 

Величина біологічних втрат урожайності в дощову погоду значною 

мірою визначається сортовими властивостями пшениці: у ранньостиглих 

сортів, як визначив Е. В. Николаев, вони менші – 10,7–11,6 %, у 

пізньостиглих більші – 17,8–19,8 % [162]. 

Висновки до розділу 1. Аналіз наукових робіт, висвітлених у 

літературних джерелах різними авторами, свідчить про те, що отримані дані 

мають неоднозначний і в деяких випадках навіть суперечливий характер. 

Пояснити це можна тим, що дослідження по вивченню впливу 

агротехнологічних прийомів, а також погодних умов на ріст, розвиток, 

формування урожайності та якості зерна пшениці озимої проводився у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах, з різними сортами, за неоднакових погодних 

умов.  
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Незважаючи на досить великий обсяг попередніх досліджень, потребує 

більш глибокого вивчення питання формування якості зерна сучасних сортів 

пшениці озимої залежно від комплексу технологічних прийомів вирощування 

в умовах зміни клімату, а раніше встановлені рекомендації потребують 

перегляду та оновлення. 

Таким чином, в умовах Північного Степу зростає значення таких 

досліджень, в результаті яких виробництву будуть запропоновані більш 

досконалі прийоми вирощування сучасних сортів пшениці озимої після 

неподібних за своїм агрономічним значенням попередників за різних строків 

сівби та удобрення. 

За темою дисертації автором надруковано 14 наукових праць 

(додаток К).  
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

Досліди проводились упродовж 2017–2019 рр. у сівозміні лабораторії 

агробіологічних ресурсів озимих зернових культур на полі Державного 

підприємства «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових 

культур НААН України. Територія господарства розташована на правому 

березі р. Дніпро, прилягає до південної околиці м. Дніпро і відноситься до 

північної підзони Степу України в південно-східній частині Придніпровської 

височини (130–140 м над рівнем моря). Його географічне положення 

визначається такими координатами: 40°27' північної широти і 35°03' східної 

довготи. 

Ґрунти дослідного господарства представлені чорноземами 

звичайними, малогумусними повнопрофільними. Механічний склад ґрунту – 

середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі становить 3,2 %, 

загального азоту (N) – 0,18–0,20 %, рухомого фосфору (P2O5) – 90–120 мг/кг, 

обмінного калію (К2О) – 70–120 мг/кг (за Чириковим). Нітрифікаційна 

здатність чорноземів господарства максимальних значень досягає в орному 

шарі – 17–20 мг/кг. 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту чорноземів близька 

до нейтральної (рН водної суспензії 6,75), перехідного – слаболужна (7,30–

7,97), з глибиною значення рН поступово збільшується і з 200–300 см реакція 

ґрунтового розчину стає лужною. Глибина залягання ґрунтових вод – 8–12 м, 

тому зволоження ґрунту відбувається лише за рахунок атмосферних опадів. 

Характерними особливостями клімату зони Степу України є значні 

коливання температури, кількості місячних і річних опадів та нерівномірний 

їх розподіл упродовж вегетації рослин. Клімат зони – помірно-

континентальний з недостатнім та нестійким зволоженням. Багаторічні дані 

метеостанції м. Дніпро свідчать про те, що середня багаторічна сума опадів 
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за вегетаційний період складає 459 мм, річна сума опадів – 513 мм, а 

середньорічна температура повітря – 8,5 °С. Морозний період триває від 75 

до 110 діб. Найхолодніший місяць – січень (середньодобова температура 

становить -5...-7 °С), найтепліший – липень (+22…+23 °С). Кількість 

сонячних днів становить у середньому 240 на рік. 

У цілому клімат характеризується прохолодною зимою та жарким 

літом. Характерною ознакою весни для Степу є досить стрімке підвищення 

температури. У літній період, в основному, спостерігається малохмарна, 

спочатку тепла, а потім жарка погода з температурою повітря 23–26 °C і 

низькою його відносною вологістю. 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є 

характерними для Північного Степу та цілком придатними для вирощування 

пшениці озимої та отримання врожаїв високої якості, про що свідчить сума 

річних активних температур вище 10 °С (2900–3000 °С) та тривалість 

безморозного періоду (165–170 діб). 

 

2.2 Погодні умови в період досліджень 

Агрометеорологічні умови упродовж вегетації значною мірою 

впливають на ріст та розвиток рослин пшениці озимої, формування 

врожайності та якості зерна. 

Погодно-кліматичні умови в роки досліджень були контрастно різними 

як за кількістю опадів, так і за температурним режимом. Однак, спільною і 

характерною для них ознакою були підвищені, порівняно з середніми 

багаторічними показниками, середньодобові температури повітря. Так, у 

вегетаційному періоді 2016–2017 рр. температура повітря перевищувала 

середню багаторічну на 0,5 °С, у 2017–2018 р. – на 2,6 °С, а у 2018–2019 р. – 

відповідно на 1,9 °С (додаток В). 

Кількість опадів упродовж років досліджень також була вищою, ніж 

середня багаторічна. У 2016–2017 р. сума опадів переважала середні 

багаторічні показники на 10,3 мм. Вегетація 2017–2018 рр. характеризувалася 
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високим рівнем зволоження: кількість опадів перевищувала норму на 

123,2 мм, а у 2018/19 р. – на 8,2 мм. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2016–2017 рр. Передпосівний 

період у 2016 р. відзначався жаркою та сухою погодою. У серпні днів з 

максимальною температурою повітря вище +30 °С нараховувалось 22, а з 

температурою вище +35 °С – 7. Середня за серпень температура повітря 

становила 23,7 °С, що було на 3,1 °С вище середньої багаторічної. Сума 

опадів у серпні склала 22,5 мм або 60 % місячної норми (рис. 2.1, 2.2). 

 

 

Рис. 2.1 Середньодобова температура повітря за місяцями упродовж 

вегетаційного періоду 2016–2017 рр., °С 

 

Агрометеорологічні умови для формування ресурсів вологи в ґрунті 

для сівби озимини під урожай 2017 р. були не сприятливими. Відбувалось 

подальше поширення та поглиблення ґрунтової засухи, яка досягла критеріїв 

стихійного агрометеорологічного явища. Запаси продуктивної вологи в 

орному шарі ґрунту на площах під посів озимини незалежно від попередника 

були незадовільні – 2–6 мм. 

У вересні переважала суха, з нестійким температурним режимом 

погода. У першій половині вересня спостерігалась підвищена (на 2,7 °С вища 

за середньобагаторічну норму) температура повітря. Але з 15 вересня 
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встановилася холодна погода, яка утримувалась до кінця місяця. Середня 

температура повітря за вересень виявилась близькою до середньої 

багаторічної і становила 15,8 °С. Опади спостерігались в період з 20 по 30 

вересня. Сума опадів у вересні склала 42,7 мм (на 19 % вище 

середньобагаторічної місячної норми). Разом з опадами закінчилась осіння 

посуха, умови сівби озимих культур значно поліпшились. 

 

 

Рис. 2.2 Кількість опадів за місяцями упродовж вегетаційного періоду 

2016–2017 рр., мм 

 

Жовтень характеризувався переважанням холодної, з істотними 

опадами погоди. Середня температура повітря за жовтень становила 7,0 °C 

тепла, що було на 1,5 °С нижче середньої багаторічної. Стійкий перехід 

середньодобової температури повітря через +5 °C у сторону зниження, що 

визначає припинення вегетації рослин пшениці озимої, відбувся 15 жовтня. 

Сума опадів, у середньому за місяць, склала 56,5 мм (вище 

середньобагаторічної на 76 %). Осіння вегетація озимих культур відбувалась 

при достатній волого-, але недостатній теплозабезпеченості. 

У першій половині листопада спостерігалась дуже тепла, з частими 

істотними опадами погода. Максимальна температура повітря  в найтепліші 

дні другої п’ятиденки місяця підвищувалась до 17,6 °С. Вегетація озимини 
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тимчасово відновилася, а остаточне припинення осінньої вегетації відмічали 

11 листопада. Середня за місяць температура повітря склала 1,6 °С, що було 

на 0,9 °С нижче середньої багаторічної. Сума опадів у цьому місяці 

становила 65 мм та перевищувала норму на 54 %. 

Агрометеорологічні умови зимового періоду 2016–2017 рр. для 

перезимівлі озимини були задовільні. Мінімальна температура ґрунту на 

глибині залягання вузла кущіння (3 см) під час найбільшого похолодання 

нижче -5–8 °С не опускалася. Небезпечних агрометеорологічних явищ не 

простежувалося. 

У грудні відмічали нестійку, контрастну погоду. У період з 9 по 12 

грудня спостерігали підвищення температури, максимальна температура 

сягала 5,6 °С. Середня за місяць становила 3,7 
о
С, що було на 1,7 

о
С нижче за 

середню багаторічну. Сума опадів у грудні склала 48 мм або 92 % від 

середньобагаторічної норми. 

У січні переважала нестійка, з частими опадами різної інтенсивності, 

погода. Середня температура повітря була близькою до середньої 

багаторічної і становила -5,4 °С. Опади відмічались у вигляді снігу та дощу. 

Сума опадів склала 54,6 мм (121 % від середньо багаторічної норми). Посіви, 

як і раніше, знаходилися у стані зимового спокою, а поля були під сніговим 

покривом. 

У лютому була теж нестійка, контрастна погода. Середня температура 

повітря становила -3,1 °С, що було на 1,0 °С вище за середню багаторічну. 

Опади відмічались у вигляді снігу та дощу. Сума опадів у цьому місяці 

склала 25,8 мм (72 % від середньобагаторічної норми). 

У березні встановилася дуже тепла, як для цієї пори року, з дефіцитом 

опадів, погода. Максимальна температура повітря в найтепліші дні 

наприкінці березня підвищувалась до 18,2 °C. Середня температура повітря 

за місяць становила 5,6 °C, що було на 4,9 °С вище за середню багаторічну. 

Відновлення весняної вегетації рослин пшениці озимої цього року відбулося 

першого березня, на три тижні раніше середніх багаторічних строків.  
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Сума опадів у березні склала 6,3 мм або 56 % від місячної 

середньобагаторічної. Тепла погода сприяла інтенсивному відтаванню ґрунту 

та накопиченню продуктивної вологи. Запаси продуктивної вологи під 

озимими зерновими культурами після різних попередників були достатні та 

оптимальні і становили в орному шарі ґрунту 26–34 мм. Пшениця озима 

перебувала у фазі кущіння. 

У першій половині та наприкінці квітня середньодобові температури 

повітря на 1–7 °C перевищували норму і змінювалися у межах 7–18 °C. 

Максимальна температура повітря у найтепліші дні наприкінці квітня 

підвищувалась до 25,5 °C. 

Період з 17 по 24 квітня відзначився екстремальними, як для цієї пори 

року, з небезпечними та стихійним метеорологічним явищами, аномальними 

погодними умовами, низькою температурою. В найбільш холодний період, з 

18 по 22 квітня, середньодобові температури повітря на 4–10 °С були нижчі 

за середні багаторічні, а мінімальна температура знижувалась до -2,9 °C. 

Середня температура повітря за місяць була близькою до середньої 

багаторічної і становила 8,7 °C. 

У цей період відмічали значні опади, які випадали у вигляді сильного 

дощу та мокрого снігу; їх сума склала 72,6 мм (була вищою на 97 % місячної 

норми). 19 квітня зафіксовано стихійне гідрометеорологічне явище: за 12 

годин випало 31 мм опадів у вигляді мокрого снігу. Висота снігового 

покриву становила 29 см. На кінець квітня у рослин пшениці озимої 

переважно проходила фаза утворення нижнього вузла соломини. 

У травні спостерігали нестійку за температурним режимом, пізніми 

заморозками та дефіцитом опадів погоду. В першій та в останній декадах 

місяця переважав підвищений та помірний температурний режим. У період з 

10 по 23 травня утримувалась холодна, як на цю пору року, погода: 

середньодобові температури на 1–8 °C були нижчі за середні багаторічні і 

змінювалися у межах 7,9–15 °C. Температурний режим травня, взагалі, 

відповідав середньобагаторічним даним і становив 15,3 °C. Сума опадів за 
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місяць дорівнювала 18,9 мм, що складало 39 % від середньобагаторічної 

норми. 

У кінці другої – на початку третьої декади травня у рослин пшениці 

озимої розпочалася фаза колосіння, а вже наприкінці місяця, дещо раніше 

звичайних строків, відмічалося цвітіння. 

У червні переважала помірно тепла, з дефіцитом опадів погода. 

Середня за місяць температура повітря становила 20,8 °С, що було на 1,2 °С 

вище середньої багаторічної. Опади спостерігались у другій та в третій 

декадах місяця. Сума опадів за місяць склала 37,1 мм (63 % від норми). У 

третій декаді місяця пшениця озима знаходилась у стані воскової стиглості 

зерна. 

У липні середня температура повітря була близькою до середньої 

багаторічної і становила 21,5 °C, а сума опадів за місяць дорівнювала 43,9 мм 

(78 % місячної норми). 

Збирання зерна пшениці озимої в дослідах провели 6 липня прямим 

комбайнуванням у фазі повної стиглості за вологості зерна 14 %.  

Погодні умови вегетаційного періоду 2017–2018 рр. Передпосівний 

період у 2017 р. характеризувався підвищеною температурою і значним 

недобором опадів. У перших двох декадах серпня середньодобові 

температури повітря знаходились у межах 25–33 °С, а максимальна 

температура повітря досягала 37,6 °С. 

Середньодобова температура повітря за першу декаду серпня 

становила 27,5 °С (кліматична норма – 21,6 °С), а за другу відповідала 

середнім багаторічним даним – 27 °С. Опади за цей відрізок часу були 

відсутні. В третій декаді серпня мінімальна температура повітря в 

найхолодніші ночі на місці проведення дослідів знижувалась до 9–12 °С. 

Середня за серпень температура повітря становила 24,6 °С, що було на 4,0 °С 

вище за середню багаторічну. Опади, які відмічались у третій декаді місяця, 

носили зливовий характер, їх кількість становила 13,0 мм (або 35 % від 

місячної середньо багаторічної норми) (рис. 2.3, 2.4). 
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Як і в попередньому році запаси продуктивної вологи в орному шарі 

ґрунту на площах під посів озимини незалежно від попередника були вкрай 

обмежені і становили 2–7 мм. 

 

 

Рис. 2.3 Середньодобова температура повітря за місяцями упродовж 

вегетаційного періоду 2017–2018 рр., °С 

У вересні переважала аномально тепла, з дефіцитом опадів погода. В 

найспекотніший період, з 10 по 22 вересня, середньодобові температури 

повітря знаходились у межах 19–26 °С тепла, а максимальна температура 

повітря досягала 30–33,5°С. В останній п’ятиденці вересня температури 

знизились. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу останню ніч 

місяця сягала 1,6 °С. 

Середня температура повітря за вересень становила 18,4 °С, що було на 

3,0 °С вище середньої багаторічної. Опади відмічали першого та 23–24 

вересня, вони носили зливовий характер. Сума опадів у середньому за 

вересень склала 36,5 мм, що було рівні кліматичної норми. 

З випаданням дощів на початку третьої декади вересня умови для сівби 

озимих, проростання насіння та появи сходів покращились. Але, враховуючи 

наявні вологозапаси ґрунту та відсутність опадів після 24 вересня, ґрунтова 

посуха продовжувалась. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту 
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незалежно від попередника були переважно незадовільні і недостатні (10–

12 мм). 

 

 

Рис. 2.4 Кількість опадів за місяцями упродовж вегетаційного періоду 

2017–2018 рр., мм 

 

Температурний режим жовтня, взагалі, відповідав середнім 

багаторічним даним, лише за другу декаду місяця температура повітря була 

на 1,6 °С вищою від середньобагаторічної норми. У перші дві декади місяця 

відмічали дефіцит опадів, а в третій їх сума склала 26,6 мм. Сума опадів за 

місяць дорівнювала 36 мм або на 13 % вище за середньо багаторічну. З 

випаданням істотних опадів вологозапаси орного шару ґрунту покращилися 

та становили після непарових попередників 12–19 мм, по пару – 23–25 мм. 

У листопаді спостерігалась нестійка погода. Середня за місяць 

температура повітря становила 3,3 °С, що було на 0,8 °С вище середньої 

багаторічної. Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 

+5 °С у сторону зниження, що визначає кінець вегетаційного періоду, 

відбувся 15 листопада, на 5 діб раніше кліматичних строків. Сума опадів у 

листопаді становила 65 мм (на 62 % більше середньобагаторічної норми). 

На кінець місяця запаси продуктивної вологи під озимими зерновими 

культурами після різних попередників були достатні та оптимальні. Таким 
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чином погодні умови в осінній період вегетації озимих культур 2017 р. були 

задовільні. 

Умови для перезимівлі озимини були також цілком задовільні, 

загрозливих для рослин агрометеорологічних явищ не виникало. Мінімальна 

температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння під час найбільшого 

похолодання нижче -4–9 °С не опускалася. 

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

частими опадами, переважно у вигляді дощу та туману, погода. Середня за 

місяць температура повітря становила 3,7 °С, що перевищувало середню 

багаторічну на 5,7 °С. Кількість опадів у грудні була на рівні багаторічних 

показників і становила 55 мм або 105 % від норми. У цьому місяці впродовж 

14 днів з 31 середньодобові температури повітря перевищували +5 °С, кілька 

разів відмічали періоди, коли вегетація рослин пшениці озимої 

відновлювалася, але змін у фазовому розвитку рослин не спостерігали. 

Аномально тепло було і в першій декаді січня, максимальна 

температура повітря в найтепліші дні підвищувалась до 7,5 °С. В 

найхолодніший період в середині останньої декади мінімальна температура 

повітря в нічні години знижувалась до -16,3 °С. Середня за місяць 

температура повітря становила -2,8 °С, що було на 2,6 °С вище середньої 

багаторічної. Опади надходили у вигляді снігу та дощу. Сума опадів у 

середньому за місяць становила 70,7 мм або 157 % від середньобагаторічної. 

Підвищена температура переважала і у лютому. Середня за місяць 

температура повітря дорівнювала -2,9 °С, що перевищувало середню 

багаторічну на 1,2 °С. Сума опадів за місяць склала 46,2 мм або 128 % від 

норми. 

Стійкий сніговий покрив цього року не встановлювався, він залягав з 

перервами. Максимальна висота його за період перезимівлі була на кінець 

другої декади березня та становила 13–29 см. 

У березні була холодна, аномально волога погода. У найхолодніший 

період в першій декаді березня мінімальна температура повітря в нічні 
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години знижувалась до -16,2 °С. Максимальна температура повітря в окремі 

найтепліші дні в другій половині місяця підвищувалась до 11,8 °С. Середня 

за місяць температура повітря становила -1,5 °С, що виявилось на 0,8 °С 

нижче за середньобагаторічні показники. Опади відмічались у вигляді снігу 

та дощу. Сума опадів у середньому за місяць склала 145 мм або 426 % від 

норми. За післявоєнні роки такого вологого березня не було. 

У зв’язку з холодною погодою відновлення вегетації пшениці озимої 

відбулося на початку квітня, на 10 діб пізніше кліматичних строків. 

Упродовж квітня стійко утримувала підвищена температура. Середня 

за місяць температура повітря становила 12,9 °С, що перевищувало середню 

багаторічну на 3,5 °С. Опадів у квітні було лише 16,4 мм або 43 % від норми, 

але завдяки дуже вологому березню запаси продуктивної вологи під озимими 

зерновими культурами після різних попередників були достатні та становили 

в орному шарі 30–47 мм. 

Рослини озимих зернових культури знаходились у фазі кущіння та 

виходу в трубку. 

У першій декаді травня встановилася аномально жарка погода. 

Середньодобові температури повітря перевищували норму на 4,9–9,7 °С і 

змінювалася у межах 19,1–23,9 °С. Максимальна температура повітря в 

найтепліші дні декади підвищувалась до 32,5° С. Середня за місяць 

температура становила 19 °С, що було вище кліматичної норми на 3,7 °С. 

Сума опадів, у середньому за місяць, склала 31,7 мм та була нижчою на 34 % 

від норми. 

Відсутність упродовж тривалого часу істотних опадів, низька відносна 

вологість повітря, суховійні явища створили несприятливі умови для 

подальшого формування та наливу зерна. 

У червні переважала суха та спекотна погода. Аномально жарко було в 

період з 14 по 23 червня і наприкінці місяця. Максимальна температура 

повітря в найспекотніші дні декади підвищувалась до 34,6 °С. Середня 

температура повітря за червень становила 21,7 °С, що перевищувало середню 
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багаторічну на 2,1 °С. Сума опадів за місяць становила 51,9 мм або 88 % від 

місячної норми. Сильні зливи спостерігались у період з 28 по 30 червня. 

У пшениці озимої наприкінці третьої декади відмічалася повна 

стиглість зерна, що було на півтора – два тижні раніше середніх багаторічних 

строків. Збирання зерна пшениці озимої в дослідах провели 27 червня за 

вологості зерна 14 %. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2018–2019 рр. 

Агрометеорологічні умови передпосівного періоду 2018 р., внаслідок 

підвищеної температури і значного недобору опадів, виявилися вкрай 

несприятливими для сівби озимини. 

Максимальна температура повітря в найспекотніші дні серпня 

підвищувалась до 34,6 °С. Мінімальна температура повітря в найхолодніші 

ночі в третій декаді місяця знижувалась до 12,5 °С. Середня за серпень 

температура повітря становила 23,7 °С, що було на 3,1 °С вище за середнью 

багаторічну. За останні 40 років аналогічний температурний режим у серпні 

спостерігався у 2007, 2016 та 2017 роках. Опади за цей період були 

відсутніми. Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на площах під 

сівбу озимини незалежно від попередника були вичерпані. 

У вересні переважала аномально тепла погода. Максимальна 

температура повітря в найспекотніші дні на початку місяця підвищувалась до 

34,1 °С. Але в останній тиждень вересня спостерігали її зниження. 

Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч на 27 вересня 

знижувалась до 1,8 °С. Середня температура повітря за вересень склала 

17,8 °С, що було на 2,4 °С вище за середню багаторічну (рис. 2.5).  

Внаслідок значних опадів з 7 по 25 вересня закінчилась посуха, умови 

для сівби озимих культур значно поліпшились. Дощі поповнили 

вологозапаси орного шару ґрунту, які становили 21–33 мм та були на рівні 

достатніх та оптимальних. Сума опадів за вересень склала 73,9 мм та була 

вищою на 105 % від місячної середньобагаторічної норми (рис. 2.6). 
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Температура жовтня на 3,1 °С була вищою середньої багаторічної, 

середня температура повітря становила 11,6 °С. Максимальна температура 

повітря в найтепліші дні в середині місяця підвищувалась до 25,6 °С. 

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі в середині останньої 

декади жовтня знижувалась до 0,4 °С. У перших двох декадах місяця 

відмічали дефіцит опадів, а в третій їх сума склала 18,9 мм. Сума опадів за 

місяць дорівнювала 23,1 мм або 72 % від кліматичної норми. 

 

Рис. 2.5 Середньодобова температура повітря за місяцями упродовж 

вегетаційного періоду 2018–2019 рр., °С 

 

У листопаді спостерігалась холодна погода. Середня за місяць 

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

багаторічної. Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 

+5 °С у сторону зниження, що визначає кінець вегетаційного періоду, 

відбувся 6 листопада, на декілька днів пізніше кліматичних строків. Сума 

опадів у листопаді склала 36,9 мм або 88 % від норми. 

Наприкінці місяця запаси продуктивної вологи під озимими зерновими 

культурами після різних попередників були достатні та оптимальні і 

становили в орному шарі ґрунту 23–31 мм, в метровому шарі по пару 114–

129 мм, після непарових попередників – 31–61 мм. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
п

о
в
іт

р
я
, 
°С

  

2018-2019 в. р. Середнє багаторічне 



59 

Таким чином, погодні умови в осінній період вегетації озимих культур 

2018 р. були задовільні. 

Умови для перезимівлі озимини були цілком задовільні, загрозливих 

для рослин агрометеорологічних явищ не виникало. Мінімальна температура 

ґрунту на глибині залягання вузла кущіння під час найбільшого похолодання 

нижче -3–7 °С не опускалася. 

 

 

Рис. 2.6 Кількість опадів за місяцями упродовж вегетаційного періоду 

2018–2019 рр., мм 

 

У грудні спостерігалась нестійка, з частими опадами у вигляді снігу, 

мокрого снігу та дощу погода. Середня температура повітря була близькою 

до середньобагаторічної норми і становила -1,8 °С. Опади різної 

інтенсивності у грудні відмічалися упродовж 26 діб. Їх сума склала 106,6 мм 

або 205 % від місячної норми. 

У січні встановилася нестійка за температурою погода. Максимальна 

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

температура в найхолодніші ночі 22–23 січня знижувалась до -13 °С. Середня 

за місяць температура повітря становила -3,5 °С, що було на 1,9 °С вище 

середньої багаторічної. Опади надходили протягом 24 діб у вигляді снігу та 
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дощу. Сума опадів у середньому за місяць склала 73,6 мм або 163,6 % від 

норми. 

У лютому переважала дуже тепла, як для цієї пори року, із значним 

дефіцитом опадів погода. Температура повітря у середньому за місяць 

відповідала -0,1 °С, що перевищувало середню багаторічну на 4,0 °С. 

Максимальна температура повітря в найтепліший день, 17 лютого, 

підвищувалась до 11,4 °С. Сума опадів за місяць склала 5,8 мм або 16,1 % від 

норми. 

Внаслідок теплої погоди на кінець першої декади лютого ґрунт 

відтанув на повну глибину, а 14 лютого з поверхні поля зійшов сніг. 

У березні максимальна температура повітря в найтепліший останній 

день місяця підвищувалась до 17,6 °С, але 10 березня був перекритий 

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

У третій декаді березня спостерігалась нестійка, контрастна погода з 

небезпечними метеорологічним явищами: грозою, шквалистими вітрами, 

місцями градом, 27–28 березня відбулися опади у вигляді мокрого снігу. 

Середня за місяць температура повітря становила 4,4 °С, що було на 3,7 
о
С 

вище середньої багаторічної. Сума опадів за місяць склала 30,9 мм або 

90,9 % від норми. Відновлення весняної вегетації рослин пшениці озимої 

відбулося п’ятого березня, на два тижні раніше середніх багаторічних 

строків. Запаси продуктивної вологи ґрунту під озимими зерновими 

культурами після різних попередників були достатні та оптимальні і 

становили в орному шарі 21–40 мм. 

Упродовж квітня утримувалася підвищена температура. Середня за 

місяць температура повітря становила 11,2 °С, що переважало середню 

багаторічну на 1,8 °С. Опадів у середньому за квітень випало 32,3 мм або 

85 % від норми. 

У травні аномально жарко було в останній п’ятиденці. Середньодобова 

температура повітря на 6,6 °С перевищувала норму і становила 28,7 °С. 

Максимальна температура повітря в найтепліші останні дні місяця 
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підвищувалась до 32,2 °С. Мінімальна температура повітря в найхолодніші 

ночі в першій половині місяця знижувалась до 6,5 °С. Середня температура 

за місяць становила 17,9 °С, що перевищувало кліматичну норму на 1,9 °С. 

Сума опадів за місяць склала 48,3 мм, що дещо перевищувало 

середньобагаторічні показники. 

У червні переважала жарка, з дефіцитом опадів та суховійними 

явищами погода. Максимальна температура повітря в найбільш спекотні дні 

місяця підвищувалась до 33,6 °С. У червні нараховувалось 20 діб із 

середньодобовою температурою повітря 30 °С і вище. Мінімальна 

температура повітря в найхолоднішу останню ніч місяця знижувалась до 

9,5 °С. Середня за місяць температура повітря становила 24,0 °С, що було на 

4,4 °С вище середньої багаторічної. Сума опадів за місяць склала 30,6 мм або 

51,9 % від місячної норми. 

У пшениці озимої наприкінці третьої декади настала повна стиглість 

зерна, тобто на півтора – два тижні раніше середніх багаторічних строків. 

Збирання зерна пшениці озимої в дослідах провели 26 червня за вологості 

зерна 14 %.  

 

2.3 Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої по 

періодах розвитку 

Продуктивна волога в ґрунті є основним чинником зв’язку між ґрунтом 

і рослиною, який має вирішальне значення для отримання дружних сходів та 

подальшої вегетації сільськогосподарських культур. Недостатня кількість 

вологи в ґрунті не лише негативно впливає на розвиток культури, а й 

значною мірою знижує ефективність окремих елементів технології 

вирощування [163–166]. 

За дослідженнями І. Т. Нетіса величина запасів вологи, а також 

рівномірність її перерозподілу по ґрунтовому профілю, при вирощуванні 

пшениці озимої значною мірою залежить від попередника. Доведено, що в 

різні фази розвитку пшениці озимої потреба у волозі неоднакова. Впродовж 
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вегетації витрати запасів продуктивної вологи змінюються в окремі фази 

росту та розвитку рослин [167]. 

Аналіз отриманих даних показав, що запаси продуктивної вологи в 

роки досліджень були різними по роках та фазах розвитку рослин пшениці 

озимої і залежали від погодних умов та кількості опадів. Також 

простежувалась чітка різниця вологості ґрунту після різних за своїм 

агрономічним значенням попередників, а саме по чорному пару запаси 

продуктивної вологи були більшими, ніж після ячменю ярого. 

Як вже зазначалося  в попередньому підрозділі, в передпосівний період 

та на час сівби озимих зернових культур запаси продуктивної вологи в 

посівному та орному шарах ґрунту в роки досліджень були дуже низькими, 

при цьому ґрунтова посуха посилювалася внаслідок високих позитивних 

температур повітря. Але вересневі дощі різної інтенсивності сприяли 

поліпшенню умов для отримання сходів озимини, стан посівів покращився. 

На час припинення осінньої вегетації найменші запаси продуктивної 

вологи в 0–50 та 0–100 см шарах ґрунту під посівами пшениці озимої як по 

чорному пару (35,7 та 78,9 мм), так і після ячменю ярого (27,6 та 41,3 мм), 

були за вегетаційного періоду 2017–2018 рр. (табл. 2.1). Найбільші значення 

цього показника у вище зазначених шарах ґрунту за сівби пшениці озимої по 

чорному пару відмічали у 2018–2019  (50,7 та 106,3 мм), а після стерньового 

попередника – за вегетації 2016–2017  рр. (39,7 та 58,3 мм). 

На час відновлення весняної вегетації більший вміст продуктивної 

вологи в різних шарах ґрунту (0–30; 0–50 та 0–100 см) в роки досліджень 

після обох попередників накопичилися у період вегетації 2018–2019 рр., 

дещо меншими аналогічні показники були за вегетації 2017–2018 рр., а 

найменші запаси продуктивної вологи на цей період містилися у ґрунті у 

вегетаційний період 2016–2017 рр., коли спостерігався значний дефіцит 

опадів у лютому та березні (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті у посівах пшениці озимої 

по періодах розвитку рослин залежно від попередника, мм 

Періоди 

розвитку 

рослин 

Шар 

ґрунту, 

см 

Період вегетації 

2016–2017 

рр. 

2017–2018 

рр. 

2018–2019 

рр. 
Середнє 

Попередник – чорний пар 

Припинення 

осінньої 

вегетації 

0–30 26,4 26,0 30,2 27,5 

0–50 46,6 35,7 50,7 44,3 

0–100 85,5 78,9 106,3 90,2 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

0–30 31,4 34,0 44,4 36,6 

0–50 56,0 61,8 70,1 62,6 

0–100 116,5 132,3 136,5 128,4 

Вихід в 

трубку 

0–30 40,4 33,2 27,6 33,7 

0–50 67,9 56,0 48,2 57,4 

0–100 130,2 122,4 93,7 115,4 

Колосіння 

0–30 18,5 10,6 36,3 21,8 

0–50 45,6 25,3 55,5 42,1 

0–100 101,5 62,3 110,1 91,3 

Попередник – ячмінь ярий 

Припинення 

осінньої 

вегетації 

0–30 21,1 23,3 21,1 21,8 

0–50 39,7 27,6 28,1 31,8 

0–100 58,3 41,3 52,2 50,6 

Відновлення 

весняної 

вегетації 

0–30 29,5 31,4 37,7 32,9 

0–50 52,6 57,3 61,4 57,1 

0–100 99,7 125,6 126,5 117,9 

Вихід в 

трубку 

0–30 38,4 13,9 16,6 23,0 

0–50 62,6 27,8 32,4 40,9 

0–100 123,2 81,9 77,9 94,3 

Колосіння 

0–30 12,5 8,9 29,4 16,9 

0–50 36,5 21,1 48,8 35,5 

0–100 92,3 54,1 98,6 81,7 

 

У фазі виходу рослин в трубку, коли потреба у волозі значно зростає, 

запаси її в ґрунті були найбільшими після обох попередників у період 

вегетації 2016–2017 рр., у якому в квітні випала двомісячна норма опадів. 

Так, у шарах ґрунту 0–50 та 0–100 см в посівах пшениці озимої по чорному 

пару запаси продуктивної вологи в ґрунті становили 67,9 та 130,2 мм, а після 

ячменю ярого –62,6 та 123,2 мм відповідно. За настання фази колосіння 
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значення аналогічних показників завдяки більшій кількості опадів у травні 

були вищими в умовах вегетації 2018–2019 рр. (55,5 і 110,1 мм – по чорному 

пару та 48,8 і 98,6 мм – після непарового попередника) та у вегетаційний 

період 2016–2017 рр. (відповідно 45,6 і 101,5 мм – по чорному пару та 36,5 і 

92,3 мм – після ячменю ярого). 

У середньому за роки досліджень найбільшими запаси продуктивної 

вологи у всіх шарах ґрунту були за рахунок накопичення вологи упродовж 

осіннє-зимово-ранньовесняного періодів. Відбір зразків ґрунту для 

визначення запасів вологи в роки досліджень у фази виходу рослин в трубку 

та колосіння проводили у посівах пшениці озимої оптимального строку сівби 

(22 вересня). 

 

2.4 Методика досліджень 

Досліди з пшеницею озимою в 2016–2018 рр. закладали на дослідному 

полі ДП «Дослідне господарство «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур 

НААН в ланці сівозміни чорний пар – пшениця озима – ячмінь ярий – 

пшениця озима відповідно до загальноприйнятої методики польового 

експерименту [168] і методичних рекомендацій по проведенню польових 

дослідів із зерновими, зернобобовими і кормовими культурами ДУ [169]. 

Технологія вирощування пшениці озимої була загальноприйнятою для 

північної підзони Степу України, крім питань, які поставлено на вивчення. 

Досліди розміщували після попередників чорний пар та ячмінь ярий. Під 

передпосівну культивацію по чорному пару вносили фонове добриво 

N30P60K30, після ячменю ярого – N60P60K30. 

Сівбу пшениці озимої проводили сівалкою навісною СН-16. Спосіб 

сівби – суцільний рядковий, глибина загортання насіння 5–6 см, норма висіву 

насіння пшениці 5,0 млн шт./га. З метою покращення умов для його 

проростання після сівби ущільнення ґрунту кільчасто-шпоровими котками 

ЗККШ-6А. 
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Для дослідів використовували такі види добрив: нітроамофоска, 

суперфосфат подвійний, аміачна селітра. Удобрення посівів здійснювали 

згідно із схемою досліду. рано весною по мерзлоталому ґрунту врозкид та 

наприкінці фази кущіння рослин локально вносили азотне добриво аміачна 

селітра. 

Досліди закладали методом послідовних ділянок, систематичним 

способом. Площа елементарної облікової ділянки 35 м
2
, повторність в 

дослідах – триразова. Підлягали вивченню сорти пшениці озимої м’якої 

Ластівка одеська і Голубка одеська та твердої Бурштин, всі вони створені у 

Селекційно-генетичному Інституті – Національному центрі насіннєзнавства 

та сортовивчення НААН.  

Щодо характеристики сортів пшениці озимої, які досліджували, то сорт 

Ластівка одеська – високорослий, інтенсивного типу, середньостиглий, 

позитивно реагує на підвищення агрофону, але достатньо витривалий в 

умовах дефіциту поживних речовин. Цей сорт формує крупне зерно, 

продуктивна кущистість середня. Він стійкий до вилягання, має підвищену 

морозостійкість, високу посухостійкість, проявляє комплексну стійкість до 

хвороб і підвищену конкурентну здатність в біоценозі з бур’янами, 

придатний до екологічно чистих технологій (органічного землеробства). 

Належить до групи сильних за якістю зерна пшениць. 

Сорт Голубка одеська – середньорослий, інтенсивного типу, 

ранньостиглий. Висока продуктивність забезпечується завдяки підвищеній 

кущистості і формуванню крупного, добре озерненого колосу. Сорт чутливий 

до внесення добрив, високостійкий до вилягання, максимально адаптований 

до посушливих умов вирощування, у зв’язку з підвищеною потребою до 

яровизації (54–56 діб) відносно добре переносить ранню сівбу, сильний за 

якістю зерна. Сорти Ластівка одеська та Голубка одеська належать до 

різновиду erythrospermum. 

Сорт пшениці твердої озимої Бурштин короткостеблового типу, 

середньоранній, має високу посухостійкість. Він стійкий до ряду поширених 
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хвороб, зокрема септоріозу і різних видів сажки, високостійкий до осипання 

зерна на корені та середньостійкий до його проростання. Сорт має середню 

стадію яровизації, для нього характерне раннє відновлення весняної 

вегетації, за відповідних умов вирощування може забезпечувати досить 

високі показники врожайності. Сорт належить до різновиду hordeiforme. За 

якістю зерна відповідає вимогам стандарту до зерна твердої пшениці 

першого–другого класу. Після кращих попередників формує крупне зерно з 

високою натурою. 

Для вирішення поставлених задач закладали два польові досліди: по 

чорному пару та після ячменю ярого (табл. 2.2, 2.3).  

Таблиця 2.2 

Схема досліду із встановлення впливу строків сівби та удобрення на 

формування врожайності та якості зерна пшениці озимої по чорному пару 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 1 2 3 

22 вересня 4 5 6 

7 жовтня 7 8 9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 10 11 12 

22 вересня 13 14 15 

7 жовтня 16 17 18 

Бурштин 

7 вересня 19 20 21 

22 вересня 22 23 24 

7 жовтня 25 26 27 
Примітка. *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці фази 

кущіння рослин вносять N30  локально.  

 

Пшеницю озиму сортів Ластівка одеська, Голубка одеська та Бурштин 

висівали 7; 22 вересня та 7 жовтня за таких варіантів удобрення: 1 – без 

внесення добрив (контроль); 2 – передпосівне внесення добрива (по чорному 

пару – N30P60K30, після ячменю ярого – N60P60K30); 3 – система удобрення (на 

фоні передпосівного внесення мінеральних добрив по чорному пару 
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підживлення наприкінці фази кущіння рослин N30 локально, після ячменю 

ярого – N30  рано весною по мерзлоталому ґрунту + N30  локально).  

Таблиця 2.3 

Схема досліду із встановлення впливу строків сівби та удобрення на 

формування врожайності та якості зерна пшениці озимої 

після ячменю ярого 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 1 2 3 

22 вересня 4 5 6 

7 жовтня 7 8 9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 10 11 12 

22 вересня 13 14 15 

7 жовтня 16 17 18 

Бурштин 

7 вересня 19 20 21 

22 вересня 22 23 24 

7 жовтня 25 26 27 
Примітка. *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив рано весною 

вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння 

локально.  

 

У ході проведення досліджень проводили такі обліки, спостереження, 

аналізи:  

1. Фенологічні спостереження і візуальну оцінку стану посівів різних 

сортів пшениці озимої. 

2. Визначення динаміки лінійного і вагового приросту рослин. Облік 

приросту проводили у всіх варіантах дослідів у такі терміни: на час 

припинення осінньої вегетації, на час відновлення весняної вегетації, на 

початку виходу рослин у трубку, у фазі колосіння [170]. 

3. Відбір снопового матеріалу для визначення елементів структури 

врожаю проводили наприкінці воскової стиглості зерна. З кожного варіанта 
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досліду відбирали по 4 зразки (з 0,25 м
2
) на попередньо визначених 

площадках з двох несуміжних повторень. 

4. Динаміку асимілюючої площі листкової поверхні визначали у 

фенологічні фази множенням довжини листкової пластинки на її ширину і на 

коефіцієнт 0,65 [171].  

5. Вміст вуглеводів визначали перед припиненням осінньої вегетації 

рослин та після відновлення весняної вегетації в листках та у вузлах кущіння 

мікрометодом Д. І. Лисицина в модифікації Бертрана [172]. 

6. Показники якості зерна визначали за методиками, передбаченими 

діючими нормативними документами: маса 1000 зерен згідно з ДСТУ 

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

ГОСТ 10840:2019 (ГОСТ 10840-2017), IDT); склоподібність – згідно з 

ГОСТ 10987-76; вміст білка в зерні – на приладі NЕОTEC методом 

інфрачервоної спектроскопії (для калібрування приладу використано 

значення загального азоту, одержані хімічним методом за К’єльдалем – 

ГОСТ 10846-91) [173]; кількість та якість клейковини – шляхом ручного 

відмивання у воді (ГОСТ 13586.1-68); індекс деформації клейковини – на 

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

діючим національним стандартом на пшеницю ДСТУ 3768:2019 («Пшениця. 

Технічні умови»). 

7. Облік урожайності проводили шляхом суцільного скошування і 

обмолоту зерна з усієї облікової площі кожної ділянки у фазі повної стиглості 

зерна комбайном «SAMPO–500» та подальшого його зважування. В день 

збирання врожаю визначали вологість і засміченість зерна. Отримані дані 

перераховували на стандартну вологість зерна (14 %) та 100 % чистоту. 

8. Розрахунок економічної ефективності вирощування пшениці озимої 

під впливом строків сівби та удобрення в посівах по чорному пару та після 

ячменю ярого розраховували, керуючись «Методическими рекомендациями 

оперативного определения затрат производства и формирования цен на 

продукцию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 
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условиях инфляции» [174], а також «Науково-практичним довідником по 

обґрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних 

та енергетичних витрат на виробництво зернових культур» [175]. 

9. Статистичну обробку, узагальнення і аналіз експериментальних 

даних проводили за допомогою сучасних методів дисперсійного та 

кореляційного аналізів на ПК.  
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РОЗДІЛ 3 

 

РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СОРТУ ТА СТРОКІВ СІВБИ 

 

Продуктивність пшениці озимої значною мірою визначається 

одержанням своєчасних і дружних сходів та збереженням оптимальної їх 

кількості до збирання врожаю. Ріст і розвиток рослин в природних умовах 

залежать від комплексу зовнішніх факторів: ґрунту, поживних речовин, 

світла, вологи, тепла тощо. Сприятливе поєднання цих факторів посилює 

ростові процеси, а в разі їх нестачі або надлишку відмічається послаблення 

розвитку рослин [176, 177]. 

Разом з цим, на розвиток кореневої системи озимих зернових культур, 

надземної вегетативної маси рослин значно впливають попередники і строки 

сівби. До того ж, у кожного з сортів можуть спостерігатися певні особливості 

в реакції на ці чинники [50, 67, 112, 157]. 

У даному розділі викладено результати досліджень із виявлення впливу 

на формування біометричних показників, надземної маси рослин, 

накопичення розчинних вуглеводів у сортів пшениці озимої м’якої Ластівка 

одеська і Голубка одеська та твердої – сорту Бурштин залежно від строків 

сівби після різних попередників. 

 

3.1 Особливості гідротермічних умов осіннього періоду вегетації 

пшениці озимої 

Взаємодія погодних факторів та комплексу агротехнічних прийомів 

вирощування створює різні умови для росту і розвитку рослин пшениці 

озимої впродовж осіннього періоду вегетації. Початковий період розвитку 

пшениці озимої є вирішальним у формуванні високопродуктивних посівів. 

Від стану посівів, сформованого восени, великою мірою залежить подальший 

ріст і розвиток рослин та кінцевий результат [112, 178]. 
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Оптимальний розвиток рослин залежить як від строків сівби, 

попередників, доз і співвідношень елементів мінерального живлення, так і 

від гідротермічних умов осіннього періоду. Сума ефективних температур 

повітря (вище 5 °С) за цей період має становити 200–350 °С, а його 

тривалість – 45–65 діб [179]. 

На місці проведення польових дослідів (ДП «Дослідне господарство 

«Дніпро») стан розвитку рослин пшениці озимої на час припинення осінньої 

вегетації в 2016, 2017 та 2018 рр. залежав від тривалості вегетації у осінній 

період, що, в свою чергу, обумовлювалося строками сівби та погодними 

умовами, які складалися в роки досліджень.  

Агрометеорологічні умови для сівби озимих культур у роки досліджень 

через посушливу погоду у серпні були несприятливі, але випадання дощів у 

вересні та жовтні суттєво покращувало вологість орного шару ґрунту і 

відіграло вирішальну роль для одержання дружних та своєчасних сходів за 

всіх строків сівби, які вивчали (сорти пшениці озимої Ластівка одеська, 

Голубка одеська та Бурштин висівали 7; 22 вересня та 7 жовтня). 

Відомо, що під час поступового зниження температури повітря і ґрунту в 

рослинному організмі відбувається сповільнення ростових процесів, а стійкий 

перехід середньодобових температур  через +5 °С у сторону зниження визначає 

час припинення вегетації озимих зернових та багаторічних культур, що, в свою 

чергу, є важливим показником для визначення тривалості їхньої вегетації. 

В умовах 2016 р. разом з похолоданням рослини пшениці озимої 

призупинили свою вегетацію 15 жовтня, але у другій половині жовтня та 

першій – листопада разом з підвищенням середньодобової температури 

повітря відмічали періоди відновлення вегетації рослин. Тому остаточне 

припинення росту та розвитку рослин у цьому році настало 11 листопада. У 

2017 р. рослини пшениці озимої припинили свою вегетацію в осінній період 

15, а у 2018 р. – 6 листопада. За середньо багаторічними даними припинення 

осінньої вегетації рослин озимих зернових культур на місці проведення 

польових дослідів настає 22 листопада. 
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Тривалість осіннього періоду вегетації рослин пшениці озимої в 

дослідах у 2016 р. становила за сівби 7 вересня – 65 діб, 22 вересня – 50 діб, а 

7 жовтня – 35 діб. В умовах 2017 р. вона була більшою (відповідно 69, 54 та 

39 діб), а у 2018 р. осіння вегетація рослин пшениці озимої за сівби 7 вересня 

тривала 60 діб, 22 вересня – 45 діб, а 7 жовтня – 30 діб (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Гідротермічні умови осіннього періоду вегетації рослин пшениці озимої за 

різних строків сівби у 2016–2018 рр. 

Строк 

сівби 

Тривалість 

осіннього періоду 

вегетації, 

діб 

Сума ефективних 

температур за 

період «сівба – 

припинення 

осінньої вегетації», 

°С 

Сума опадів за 

період «сівба – 

припинення 

осінньої вегетації», 

мм 

Роки 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

7 вересня 65 69 60 353,6 471,8 486,2 140,7 80,1 97,0 

22 вересня 50 54 45 176,3 226,0 286,1 105,3 78,9 56,9 

7 жовтня 35 39 30 58,5 119,5 179,8 94,2 56,9 18,9 

 

Сума опадів за період осінньої вегетації залежно від строку сівби у 

2016 р. змінювалася від 94,2 до 140,7 мм, у 2017 р. – від 56,9 до 80,1 мм, а в 

2018 р. – від 18,9 до 97,0 мм. Сума ефективних температур (вище +5 °С), яку 

отримали рослини пшениці озимої за період осінньої вегетації, в 2017 р. за 

раннього строку сівби дорівнювала 471,85 °С, за оптимального – 226,0 °С та 

за сівби у пізній строк – 119,5 °С, у 2018 р. – відповідно 486,2, 286,1 та 

179,8 °С. 

Суттєво меншими значення цього показника були у 2016 р. – 

відповідно 353,6, 176,3 та 58,5 ºС. Але, як зазначали раніше, особливістю 

осіннього періоду вегетації у 2016 р. було те, що після похолодання, яке 

розпочалося 15 жовтня, відмічали періоди потеплінь у другій половині 

жовтня та в листопаді, коли середньодобові температури повітря 
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перевищували +5 °С, а також дні, коли максимальна температура повітря у 

денні години досягала 10–17 °С і рослини озимини продовжували у цей час 

свій ріст та розвиток, попри пониження температури у нічні години доби. 

Цим і пояснюється те, що в умовах 2016 р. рослини пшениці озимої 

навіть пізніх строків сівби перед зимівлею розкущилися та в них відбулося 

накопичення достатньої кількості пластичних речовин, але це стосується 

більше посівів після чорного пару, після непарового попередника стан 

посівів за сівби у пізні строки (після 7 жовтня), як правило, був 

незадовільним. 

3.2 Ріст та розвиток рослин різних сортів пшениці озимої упродовж 

вегетації залежно від строків сівби 

Осінній період росту та розвитку рослин пшениці озимої 

характеризується рядом важливих біологічних процесів, а саме: 

формуванням вузла кущіння, утворенням нових пагонів і вузлових коренів, 

накопиченням пластичних речовин, які визначають стійкість рослин до 

несприятливих умов перезимівлі. 

З появою сходів рослини пшениці озимої, активно споживаючи воду та 

поживні речовини з ґрунту на фоні сприятливого температурного режиму, 

інтенсивно накопичують вегетативну масу та формують кореневу систему. 

Загальновідомо, що для кращої перезимівлі перед входженням у зиму 

рослини мають пройти другий етап органогенезу, тобто сформувати два-три 

пагони, а сорти з кращою кущистістю – три-чотири, і загартуватися. 

Аналіз отриманих експериментальних даних свідчить про те, що 

інтенсивність ростових процесів, яка обумовлює значення таких показників, 

як висота, кількість пагонів, вузлових коренів, накопичення надземної 

вегетативної маси, суттєво залежать від гідротермічного режиму, що 

складається протягом осіннього періоду вегетації, біологічних особливостей 

сорту, строку сівби та попередника. 

За результатами досліджень, на час припинення осінньої вегетації у 

2016–2018 рр., та на час відновлення весняної вегетації у 2017–2019 рр., 
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біометричні показники у рослин різних сортів пшениці озимої при 

вирощуванні після ячменю ярого у більшості випадків були меншими, ніж 

по чорному пару, і це, незважаючи на більш інтенсивний мінеральний фон 

після непарового попередника (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Стан рослин різних сортів пшениці озимої по чорному пару 

та після ячменю ярого залежно від строків сівби, 

2016/2017–2018/2019 рр. 

Сорт 
Строк 

сівби 

Висота 

рослин, 

см 

Середня на одну рослину кількість, 

шт. 

пагонів 
вузлових 

коренів 
листків 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 

Попередник – чорний пар (N30P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 27,0 22,8 4,6 5,0 8,8 12,2 13,1 14,0 

22 вересня 21,5 17,1 2,9 3,7 5,1 5,6 7,8 10,5 

7 жовтня 17,3 14,2 1,2 2,9 0,9 4,3 3,0 5,4 

Голубка 

одеська 

7 вересня 26,5 21,2 4,9 5,6 7,2 10,1 13,0 12,5 

22 вересня 22,5 18,1 2,8 4,3 4,1 5,2 7,2 11,1 

7 жовтня 16,1 14,8 1,1 2,2 0,4 2,7 3,0 5,4 

Бурштин 

 

7 вересня 22,2 20,1 5,2 5,5 7,2 12,7 15,8 14,3 

22 вересня 20,8 15,4 2,7 3,7 3,5 5,1 7,6 8,7 

7 жовтня 15,1 13,3 1,2 2,5 0,3 3,1 2,7 4,8 

Попередник – ячмінь ярий (N60P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 21,1 18,2 4,2 3,7 7,5 8,5 12,0 9,9 

22 вересня 18,8 17,0 2,1 3,8 4,0 6,6 5,9 9,6 

7 жовтня 14,7 14,3 1,4 1,8 0,9 2,7 3,1 4,9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 24,7 16,9 4,3 4,4 7,7 8,4 11,6 10,5 

22 вересня 19,9 17,1 2,2 4,3 3,9 4,9 6,4 10,3 

7 жовтня 16,2 14,9 1,3 2,0 0,7 2,0 3,2 4,7 

Бурштин 

 

7 вересня 18,9 15,4 4,2 4,2 5,9 8,2 11,6 9,2 

22 вересня 18,8 13,9 2,6 3,8 4,5 7,4 7,2 7,9 

7 жовтня 15,1 12,7 1,1 2,2 0,6 1,9 2,5 3,6 

Примітка. *На час припинення осінньої вегетації 

                  **На час відновлення весняної вегетації 

 

Кращий ріст та розвиток рослин після обох попередників 

спостерігали в умовах 2018–2019 вегетаційного року.  



75 

Рослини пшениці озимої всіх сортів раннього строку сівби, порівняно з 

рослинами оптимального та пізнього, у всі роки досліджень мали більшу 

висоту, кількість пагонів, вузлових коренів, листків, надземну вегетативну 

масу. 

У середньому за три роки досліджень на час припинення осінньої 

вегетації за сівби у допустимо ранній строк – 7 вересня, висота рослин при 

вирощуванні пшениці озимої по чорному пару у рослин сорту Ластівка 

одеська становила 27,0 см, Голубка одеська – 26,5 см, а у сорту Бурштин – 

22,2 см. Після ячменю ярого значення цього показника у сорту Ластівка 

одеська було 21,1 см, Голубка одеська – 24,7 см, а у сорту Бурштин – 18,9 см. 

За сівби в оптимальний строк (22 вересня) висота рослин пшениці озимої 

залежно від сорту по чорному пару варіювала в межах 20,8–22,5 см та після 

ячменю ярого – 18,8–19,9 см, а в допустимо пізній (7 жовтня), відповідно до 

попередника – 15,1–17,3 та 14,7–16,2 см. 

Інтенсивність кущіння рослин пшениці озимої у дослідах залежала від 

попередника та сорту. Але, з усіх агротехнічних прийомів вирощування, 

найбільший вплив на цей показник чинили строки сівби. 

Максимальна кількість пагонів у рослин всіх сортів пшениці озимої 

формувалася за раннього строку сівби (7 вересня). По чорному пару значення 

цього показника залежно від сорту становили 4,6–5,2 шт. на одну рослину, 

після ячменю ярого – 4,2–4,3 шт. За сівби 22 вересня кількість пагонів на 

одну рослину по чорному пару змінювалась від 2,7 до 2,9 шт., а після ячменю 

ярого – від 2,1 до 2,6 шт. 

Найменше пагонів у рослин пшениці озимої формувалося за пізнього 

строку сівби (7 жовтня). У пшениці озимої по попереднику чорний пар 

кількість пагонів на одну рослину становила 1,1–1,2 шт., а після ячменю 

ярого – 1,1–1,4 шт. 

Значна різниця у кількості пагонів кущіння пшениці озимої за сівби в 

різні строк зумовлюється ефективним використанням позитивних температур 

повітря за раннього строку сівби та порівняно з посівами пізнього строку, 
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інтенсивніше кущились. Через зниження середньодобової температури 

повітря, яке спостерігали за сівби в допустимо пізній строк, інтенсивність 

процесів кущіння у рослин значно зменшувалась (рис. 3.1). 

 

         

Попередник – чорний пар (N30P60K30)    Попередник – ячмінь ярий (N60P60K30) 

 

Рис. 3.1 Стан рослин пшениці твердої озимої сорту Бурштин за різних 

строків сівби на час припинення осінньої вегетації в 2017 р. (ліворуч – строк 

сівби 7 вересня, у центрі – 22 вересня та праворуч – 7 жовтня). 

 

Відомо, що з процесом кущіння у рослин пшениці озимої починається 

розвиток вторинної кореневої системи. Рівень розвитку зародкових та 

вузлових коренів відіграє суттєву роль у формуванні надземної вегетативної 

частини та продуктивності рослин пшениці озимої.  

Суттєвий вплив на розвиток вузлових коренів у рослин пшениці озимої 

мали як строки сівби так і попередники. Спостерігалась суттєва різниця як в 

утворенні пагонів рослин пшениці озимої, так і вузлових коренів у рослин 

після обох попередників за різних строків сівби.  

На час стійкого припинення осінньої вегетації більша кількість 

вузлових коренів налічувалась у рослин раннього строку сівби і становила, в 
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середньому за роки досліджень, при вирощуванні пшениці озимої чорному 

пару залежно від сорту 7,2–8,8 шт., а після ячменя ярого – 5,9–7,7 шт. За 

сівби в оптимальний строк кількість вузлових коренів у рослин сортів 

пшениці озимої по чорному пару змінювались в межах 3,5–5,1 шт., а після 

попередника ячмінь ярий – 3,9–4,5 шт. За пізнього строку сівби у пшениці по 

пару налічувалось вузлових коренів 0,3–0,9 шт. на одну рослину, а після 

ячменю ярого – 0,6–0,9 шт. Такі низькі показники отримані через те, що в 

умовах 2017 р. вузлові корені не сформувалися, тому що рослини сортів 

пшениці озимої не розкущились. 

Кількість листків була значно більшою за першого строку сівби 

(7 вересня) і залежно від сорту становила по чорному пару 13,0–15,8 шт. на 

одну рослину, а після ячменю ярого – 11,6–12,0 шт. За другого строку сівби 

(22 вересня) середня кількість листків при вирощуванні пшениці озимої по 

чорному пару дорівнювала залежно від сорту 7,2–7,8 шт., а після ячменю 

ярого – 5,9–7,2 шт. За третього строку сівби (7 жовтня) на час припинення 

осінньої вегетації по пару значення цього показника становили 2,7–3,0 шт., а 

після ячменю ярого – 2,5–3,2 шт. на одну рослину. 

Порівнюючи стан рослин пшениці озимої перед входженням у зиму 

та наприкінці зимівлі, можна зауважити, що в усі три роки досліджень на 

час відновлення весняної вегетації висота рослин, порівняно з таким же 

показником восени, була меншою, що пояснюється відмиранням верхівок і 

становила за раннього строку сівби залежно від сорту по пару 20,1–

22,8 см, після ячменю ярого – 15,4–18,2 см, за оптимального строку сівби 

значення цього показника відповідно до попередника змінювалось в межах 

15,4–18,1 та 13,9–17,1 см, а за пізнього строку сівби – 13,3–14,8 та 12,7–

14,9 см. 

Кількість пагонів та вузлових коренів на час відновлення весняної 

вегетації, порівняно до стану рослин перед входженням у зиму, 

збільшувалася. Це зумовлюється тим, що під час короткочасних потеплінь, 

які траплялися в осінньо-зимовий період, рослини пшениці озимої 
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відновлювали вегетацію, що призводило до подальшого розвитку 

кореневої системи, утворення нових пагонів та листків. 

Попередники та строки сівби, у сукупності з погодними факторами, 

створювали різні умови для вегетації пшениці озимої, що істотно впливало 

на формування площі листкової поверхні та надземної маси рослин сортів 

пшениці озимої. 

На час стійкого припинення осінньої вегетації пшениці озимої середня 

площа листкової поверхні на одну рослину за раннього строку сівби при 

вирощуванні по чорному пару в роки досліджень становила залежно від 

сорту 58,5–60,9 см
2
, після ячменю ярого – 34,4–48,0 см

2
, а на час відновлення 

весняної вегетації значення цього показника по пару змінювалось у межах 

53,0–63,7 см
2
, після стерньового попередника – 24,2–35,1 см

2
 (табл. 3.3). 

За оптимального строку сівби на час припинення осінньої вегетації 

значення цього показника у рослинах пшениці озимої по чорному пару 

залежно від сорту становили 22,7–24,9 см
2
, після ячменю ярого – 16,9–20,6 

см
2
, на час відновлення весняної вегетації 17,1–38,6 і 17,5–33,5 см

2
 

відповідно. 

Площа листкової поверхні рослин сортів пшениці озимої за пізнього 

строку сівби була суттєво нижчою, порівняно з більш ранніми строками і 

становила наприкінці осінньої вегетації по чорному пару залежно від сорту 

5,4–6,4 см
2
, після ячменю ярого – 4,8–6,4 см

2
, а на час відновлення весняної 

вегетації відповідно до попередника 7,5–13,6 см
2
 і 6,3–11,7 см

2
. 

Вищі показники абсолютно сухої маси 100 рослин у сортів пшениці 

озимої були за раннього строку сівби, що пояснюється більшим періодом 

осінньої вегетації таких посівів. Величина такої маси в роки досліджень на 

час стійкого припинення вегетації восени змінювалась від 54,4 до 58,9 г по 

чорному пару та від 32,0 до 42,6 г – після ячменю ярого; на час відновлення 

весняної вегетації значення цього показника відповідно до попередника 

змінювалися у межах 50,3–70,9 та 34,4–48,0 г. За оптимального строку сівби 

абсолютно суха маса 100 рослин пшениці озимої була нижчою та становила 
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наприкінці осінньої вегетації від 17,4 до 23,4 г по чорному пару, та 15,0–

16,9 г – після ячменю ярого; на час відновлення весняної вегетації – 16,7–

33,9 г по пару і 16,9–20,6 г – після непарового попередника. 

Таблиця 3.3 

Площа листкової поверхні та маса рослин сортів пшениці озимої по чорному 

пару та після ячменю ярого залежно від строків сівби, 

2016/17–2018/19 рр. 

Сорт Строк сівби 

Площа листкової 

поверхні на одну 

рослину, см
2
 

Абсолютно суха маса 

100 рослин, 

г 

1* 2** 1 2 

Попередник – чорний пар (N30P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 60,1 63,7 55,0 70,9 

22 вересня 24,9 32,0 23,4 31,1 

7 жовтня 6,4 13,6 5,8 11,6 

Голубка 

одеська 

7 вересня 60,9 53,3 58,9 60,9 

22 вересня 23,3 38,6 16,0 33,9 

7 жовтня 5,7 11,6 5,1 9,3 

Бурштин 

 

7 вересня 58,5 53,0 54,4 50,3 

22 вересня 22,7 17,1 17,4 16,7 

7 жовтня 5,4 7,5 4,4 6,4 

Попередник – ячмінь ярий (N60P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 39,1 35,1 40,9 39,1 

22 вересня 16,9 22,5 15,0 16,9 

7 жовтня 6,4 11,7 5,5 6,4 

Голубка 

одеська 

7 вересня 48,0 28,6 42,6 48,0 

22 вересня 20,6 33,5 16,9 20,6 

7 жовтня 4,8 10,1 5,0 4,8 

Бурштин 

 

7 вересня 34,4 24,2 32,0 34,4 

22 вересня 17,2 17,5 15,4 17,2 

7 жовтня 5,4 6,3 4,2 5,4 

Примітка. *На час припинення осінньої вегетації 

               **На час відновлення весняної вегетації 

Найменшими значення цього показника були у рослин сортів пшениці 

озимої пізнього строку сівби і на час припинення осінньої вегетації 

змінювалися по чорному пару від 4,4 до 5,8 г, а після ячменю ярого – від 4,2 
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до 5,5 г, та на час відновлення весняної вегетації змінювалися по пару в 

межах 6,4–11,6 г, а після стерньового попередника – 4,8–6,4 г. 

Оцінюючи стан посівів перед зимівлею та навесні, можна зробити 

висновок, що рослини пшениці озимої, вирощені по чорному пару, мали 

більшу вегетативну масу, порівняно з рослинами після непарового 

попередника. 

У ряді випадків на час відновлення весняної вегетації, порівняно із 

станом рослин восени, відмічали зменшення площі листкової поверхні та 

маси рослин на посівах раннього строку сівби, де з осені формувалася 

найбільша надземна вегетативна маса. 

Варто також додати, що у сортів пшениці м’якої Ластівка одеська та 

Голубка одеська такі показники, як висота рослин, площа листкової 

поверхні однієї рослини та маса 100 сухих рослин були більшими, ніж 

відповідні показники у рослин твердої пшениці Бурштин. 

Для реалізації біологічного потенціалу сучасних високопродуктивних 

сортів пшениці озимої важливу роль відіграють умови весняно-літньої 

вегетації. У цей час у генетично різних сортів проходять основні етапи 

органогенезу, що зумовлюють рівень врожаю, і створюється близько 95 % 

органічної речовини [180–182]. 

Формування високого врожаю зерна є результатом фотосинтезу, у 

процесі якого з простих речовин утворюються багаті енергією складні і 

різноманітні за хімічним складом органічні сполуки. 

Відомо, що існує пряма залежність між врожаєм та величиною 

надземної маси – чим більша вегетативна маса, тим вищий врожай зерна. За 

даними А. І. Носатовського, коефіцієнт кореляції між цими показниками 

високий і змінюється від 0,65 до 0,88. Але в посушливих умовах кореляції 

між урожаєм біомаси та зерна набувають низьких значень. Високі 

температури, суховійні вітри та нестача вологи в період цвітіння або наливу 

зерна негативно впливають на рівень врожаю. 
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Також доведено, що від запасів вологи в ґрунті ранньою весною 

значною мірою залежить подальший розвиток і урожай пшениці озимої. 

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

врожаї, навіть при невеликій кількості опадів впродовж весняно-літнього 

періоду. Найбільш вагомий врожай формується в тих випадках, коли на 

початку весни вміст доступної вологи в шарі ґрунту 0–100 см становить 150–

200 мм, задовільний – 130–140, низький – 100 мм і менше [167]. Тому в 

умовах Степу важливо досягти утворення не надмірної вегетативної маси, а 

орієнтуватися на запаси вологи в ґрунті, особливості сорту та ін. 

Біометричні показники рослин пшениці озимої в роки досліджень у 

період весняної вегетації були зумовлені особливостями кожного сорту, 

строками сівби та погодними умовами. 

У роки проведення досліджень рослини пшениці озимої всіх сортів 

раннього строку сівби, порівняно з рослинами оптимального та пізнього, 

мали більшу висоту, кількість стебел, листків, площу листкової поверхні та 

надземну вегетативну масу. 

Виявлено, що у фазу виходу в трубку найвища висота стеблостою у 

рослин пшениці озимої була сформована у 2018 р. і становила, залежно від 

сорту та строків сівби у середньому на одну рослину, 48,6–63,3 см у 

посівах по чорному пару, та 40,2–60,4 см – після ячменю ярого. 

Найменшою висота рослин була у 2017 р. і відповідно змінювалася в 

межах 32,3–45,9 та 32,0–44,0 см (додатки Г, Д).  

Найбільшу кількість стебел, у середньому на одну рослину, було 

сформовано в 2017 та в 2019 рр. Залежно від сорту та строків сівби 

значення цього показника в умовах 2017 р. змінювалися в межах 3,0–

5,6 шт. по чорному пару та 3,2–4,6 шт. – після стерньового попередника. У 

2018 р. кількість стебел становила 2,4–4,2 та 2,4–4,3 шт., а у 2019 р. – 3,0–

5,0 та 3,4–5,0 шт. відповідно. 

Середня кількість листків на одну рослину у фазу виходу в трубку у 

2017 р. мінялася в межах 8,4–15,4 шт. по чорному пару та 8,4–13,5 шт. – 
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після ячменю ярого, у 2018 р. – 8,2–15,8 та 6,6–14,0 шт., а у 2019 р. – 8,8–

16,2 та 8,6–14,8 шт. відповідно. 

У фазі колосіння максимальних значень висота рослин набула у 

2019 р., у сорту Ластівка одеська у посівах по чорному пару і змінювалася, 

залежно від строків сівби, у межах 94,7–98,7 см, після ячменю ярого – 

91,7–96,5 см; у сорту Голубка одеська залежно від попередника – 88,2–93,0 

та 87,9–91,3 см відповідно; а у сорту пшениці озимої твердої Бурштин 

значення цього показника були найменшими і становили 74,2–85,1 см при 

вирощуванні по чорному пару та 73,5–84,7 см – після стерньового 

попередника. 

Слід зауважити, що в роки досліджень у фазі колосіння, порівняно з 

фазою вихід у трубку, після обох попередників зменшувалася середня 

кількість стебел на одну рослину, і у більшості випадків – кількість 

листків. 

Листкова поверхня у рослин всіх сортів за час проведення дослідів, 

як за вирощування пшениці озимої по чорному пару, так і в посівах після 

стерньового попередника, у фази «вихід в трубку» та «колосіння» 

найбільш розвиненою була за раннього строку сівби. Найменші значення 

цього показника були сформовані за сівби у допустимо пізній строк 

(7 жовтня). До того ж, слід зауважити, що після обох попередників у 

рослин сортів пшениці озимої м’якої Ластівка одеська та Голубка одеська 

більші показники площі листкової поверхні на одну рослину переважно 

були сформовані у фазі виходу в трубку, порівняно з фазою колосіння. У 

рослин сорту пшениці твердої Бурштин у посівах по чорному пару в 

умовах 2019 р., та після стерньового попередника – в усі роки досліджень, 

значну площу листкової поверхні рослини формували у фазі колосіння. 

За 2017–2019 рр. встановлено, що на висоту рослин істотно впливали 

строки сівби. Найбільшими значення цього показника були у пшениці за 

раннього строку сівби (7 вересня) і зменшувалися із зміщенням строків сівби в 
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сторону пізніх. Найменшою висота у рослин сортів пшениці озимої формувалася 

за сівби 7 жовтня. 

При вирощуванні пшениці озимої по чорному пару за сівби 7 вересня 

висота рослин у фазі вихід в трубку, у середньому за три роки досліджень, 

змінювалася залежно від сорту в межах 42,1–53,3 см, а у фазі колосіння – 

78,6–92,4 см. За сівби 22 вересня висота рослин у фазі вихід в трубку 

становила 40,0–50,1 см, а у фазі колосіння – 75,8–90,2 см; у посівах 7 жовтня 

відповідно до фази розвитку значення цього показника змінювалися в межах 

38,0–43,9 та 71,9–85,0 см (рис. 3.2) 

 

 

Рис. 3.2 Висота рослин сортів пшениці озимої по чорному пару 

у весняний період вегетації залежно від строків сівби, 2017–2019 рр. 

 

У пшениці озимої, яка вирощувалась після ячменю ярого, висота 

рослин за раннього строку сівби у фазу виходу рослин в трубку становила, 

залежно від сорту, 38,9–53,1 см, а у фазі колосіння – 78,3–86,2 см. За сівби в 

оптимальний строк значення цього показника у фазі виходу в трубку 

змінювалися, залежно від сорту, в межах 37,7–43,4 см, а у фазі колосіння – 
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74,4–85,2 см; за сівби у пізній строк висота рослин залежно від фази розвитку 

змінювалася в межах 36,1–40,6 та 62,9–77,7 см (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3 Висота рослин сортів пшениці озимої після ячменю ярого у 

весняний період вегетації залежно від строків сівби, 2017–2019 рр. 

 

Аналізуючи отримані експериментальні дані, можна зауважити, що 

сорти пшениці озимої різнилися за висотою рослин, це, вірогідно, зумовлено 

їх генетичною основою і спадковістю. 

Так, найбільшою висота у рослин була у пшениці озимої м’якої сорту 

Ластівка одеська і становила по чорному пару у фазі виходу в трубку, 

залежно від строку сівби 43,9–52,8 см, у фазі колосіння – 85,0–92,4 см; після 

ячменю ярого – відповідно 40,6–53,1 та 77,7–86,2 см.  

Серед сортів, які вивчали у дослідах, найменшою висотою вирізнялися 

рослини сорту пшениці твердої Бурштин. Так, за вирощування по чорному 

пару значення цього показника залежно від строку сівби змінювалися у фазі 

вихід в трубку від 38,0 до 42,1 см, у фазі колосіння – від 71,9 до 78,6 см; після 

ячменю ярого – відповідно від 36,1 до 38,9 та від 62,9 до 78,3 см. 
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Інтенсивність кущіння рослин пшениці озимої залежала від 

попередника та сорту, але найбільше впливали на формування цього 

показника строки сівби. 

У фазі виходу в трубку найбільша кількість стебел у рослин всіх сортів 

пшениці озимої була за раннього строку сівби (7 вересня). У посівах по 

чорному пару значення цього показника залежно від сорту становили 4,4–

4,5 шт. на одну рослину, після ячменю ярого – від 3,7 до 4,2 шт. За сівби 22 

вересня кількість стебел на одну рослину по чорному пару змінювалось від 

3,6 до 3,8 шт., а після ячменю ярого – від 3,5 до 4,0 шт. Найменше стебел 

отримали за пізнього строку сівби (7 жовтня). Значення цього показника по 

пару змінювалися в межах 2,9–3,7 шт., а після ячменю ярого – 3,1–3,5 шт. 

(табл. 3.4). 

Кількість листків у рослин пшениці озимої також була значно більшою 

за першого строку сівби (7 вересня) і залежно від сорту становила у посівах 

по чорному пару 13,6–15,8 шт. на одну рослину, а після ячменю ярого – 10,8–

13,4 шт. За другого строку сівби (22 вересня), залежно від сорту, середня 

кількість листків  у рослин по чорному пару дорівнювала 9,7–11,0 шт., а 

після непарового попередника – 10,8–13,4 шт. За пізнього строку сівби (7 

жовтня) по пару значення цього показника у рослин становило 8,5–10,5 шт., а 

після ячменю ярого – 7,9–10,7 шт. 

У фазі колосіння спостерігалась аналогічна закономірність, а 

найбільше стебел та листків у рослин всіх сортів пшениці озимої відзначали 

за раннього строку сівби. 

Так, при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару середня 

кількість стебел на одну рослину за сівби 7 вересня становила залежно від 

сорту 2,7–3,3 шт., після ячменю ярого – від 2,9 до 3,0 шт. За сівби 22 вересня 

по пару число стебел змінювалося від 2,3 до 2,7 шт., а після стерньового 

попередника – від 2,2 до 2,7 шт.; а за сівби 7 жовтня формувалася найменша 

кількість стебел – по чорному пару 1,8–2,1 шт. на одну рослину, а після 

ячменю ярого – 2,0–2,4 шт. 
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За раннього строку сівби у рослин пшениці озимої формувалося і 

більше листків, залежно від сорту їх кількість за вирощування по чорному 

пару становила 8,8–12,6 шт. на одну рослину, а після ячменю ярого – 9,4–11,2 

шт. У посівах по чорному пару оптимального строку сівби середня кількість 

листків на одну рослину залежно від сорту дорівнювала 6,8–9,1 шт., а після 

ячменю ярого – 7,9–8,7 шт., а за пізнього строку сівби – відповідно 5,8–6,8 та 

6,7–7,4 шт. 

Таблиця 3.4 

Кількість стебел та листків у рослин сортів пшениці озимої за вирощування 

по чорному пару та після ячменю ярого 

залежно від строків сівби, 2017–2019 рр. 

Сорт 
Строк 

сівби 

Попередники 

чорний пар (N30P60K30) ячмінь ярий (N60P60K30) 

Кількість на одну рослину, шт. 

стебел листків стебел листків 

Фаза розвитку – вихід в трубку 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 4,4 13,6 4,2 13,4 

22 вересня 3,8 11,0 3,8 10,7 

7 жовтня 3,7 9,8 3,5 10,1 

Голубка 

одеська 

7 вересня 4,5 14,5 4,1 12,8 

22 вересня 3,6 9,7 4,0 11,5 

7 жовтня 2,9 8,5 3,5 10,5 

Бурштин 

 

7 вересня 4,7 15,8 3,7 10,8 

22 вересня 3,7 11,0 3,5 10,2 

7 жовтня 3,4 10,5 3,1 7,9 

Фаза розвитку – колосіння 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 2,7 8,8 2,9 9,4 

22 вересня 2,3 7,3 2,5 7,9 

7 жовтня 2,1 6,8 2,1 7,4 

Голубка 

одеська 

7 вересня 3,2 9,8 3,0 9,7 

22 вересня 2,7 8,1 2,7 8,3 

7 жовтня 2,1 6,8 2,4 6,7 

Бурштин 

 

7 вересня 3,3 12,6 2,9 11,2 

22 вересня 2,4 9,1 2,2 8,7 

7 жовтня 1,8 5,8 2,0 7,0 
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У середньому за три роки спостерігалось зменшення кількості стебел 

та листків пшениці озимої впродовж періоду вихід в трубку–колосіння. За 

сівби 7 вересня по чорному пару середня на одну рослину кількість стебел 

зменшувалася залежно від сорту на 28,9–38,6 %, а після ячменю ярого – на 

21,6–31,0 %. У посівах оптимального строку сівби значення цього показника 

зменшувалися по пару на 25,0–39,5 %, після непарового попередника – на 

32,5–37,1 %; а за сівби 7 жовтня – різниця становила відповідно 27,6–47,1 та 

31,4–40,0 %. 

Середня кількість листків на одну рослину у фазу колосіння була 

меншою, порівняно до фази вихід в трубку, залежно від сорту та строків 

сівби по чорному пару на 16,5–44,8 %, після ячменю ярого – на 11,4–36,2 %. 

Попередники та строки сівби, у сукупності з погодними факторами, 

створювали різні умови впродовж вегетації пшениці озимої, що істотно 

впливало на площу листкової поверхні рослин. 

У весняний період вегетації у посівах пшениці озимої по чорному пару 

середня площа листкової поверхні на одну рослину за раннього строку сівби  

залежно від сорту в роки досліджень становила у фазі виходу в трубку 135,4–

173,7 см
2
, а у фазу колосіння значення цього показника зменшились у сорту 

Ластівка одеська на 30,3 %, Голубка одеська – на 18,6 %, Бурштин – на 6,1 % 

і змінювались у межах 121,1–135,6 см
2
 (рис. 3.4). 

За оптимального строку сівби у фазі вихід в трубку площа листкової 

поверхні рослин залежно від сорту становила 85,8–122,7 см
2
, у фазу 

колосіння у сорту Ластівка одеська знизилася на 21,1 % , у пшениці озимої 

Голубка одеська та Бурштин спостерігалось збільшення цього показника на 

17,5 та 18,5 %.  

За пізнього строку сівби (7 жовтня) площа листкової поверхні рослин 

сортів пшениці озимої по чорному пару була суттєво нижчою, порівняно з 

більш ранніми строками і становила у фазі виходу в трубку залежно від сорту 

72,3–82,1 см
2
, а у фазу колосіння цей показник на 3,4–10,4 % був меншим ( 

64,8–79,6 см
2
). 
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Рис. 3.4 Площа листкової поверхні рослин різних сортів пшениці 

озимої у весняний період вегетації по чорному пару залежно від строків 

сівби, 2017–2019 рр. 

 

Серед сортів пшениці озимої найбільшу площу листкової поверхні на 

одну рослину у посівах по чорному пару у фазу вихід в трубку за раннього та 

оптимального строків сівби була сформована у сорту пшениці м’якої 

Ластівка одеська – 173,7 та 122,7 см
2
, а найменша – у сорту твердої пшениці 

Бурштин 135,4 та 85,8 см
2
 відповідно. Але у фазі колосіння, за вище 

зазначених строків сівби, найбільші значення цього показника були у сорту 

пшениці озимої м’якої Голубка одеська (135,6 та 112,0 см
2
), а найменші – у 

сорту Ластівка одеська – відповідно 121,1 та 96,8 см
2
. За сівби у пізній строк 

серед сортів пшениці озимої найбільша площа листкової поверхні у фазі 

вихід в трубку (82,1 см
2
) та у фазу колосіння (79,6 см

2
) була у соту Голубка 

одеська, найменша (72,3 та 64,8 см
2
) – у пшениці твердої Бурштин.  

Після ячменю ярого, у середньому за роки досліджень, площа 

листкової поверхні різних сортів пшениці озимої за раннього строку сівби 
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(7 вересня) залежно від сорту у фазі вихід в трубку становила 74,5–152,8 см
2
, 

але у фазу колосіння у  сортів пшениці м’якої Ластівка одеська та Голубка 

одеська цей показник знизився на 26,4 та 4,9 %, а у сорту пшениці озимої 

твердого Бурштин збільшився на 63,1 % (рис. 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.5 Площа листкової поверхні рослин сортів пшениці озимої у 

весняний період вегетації після ячменю ярого залежно від строків сівби, 

2017–2019 рр.  

 

За оптимального строку сівби (22 вересня) у фазі вихід в трубку площа 

листкової поверхні однієї рослини залежно від сорту становила 62,6–98,7 см
2
; 

у фазі колосіння спостерігалось зменшення цього показника у рослин сортів 

пшениці м’якої Ластівка одеська та Голубка одеська на 8,30 та 0,6 %, а у 

рослин сорту Бурштин, навпаки, збільшення на 45,4 %. 

За пізнього строку сівби (7 жовтня) площа листкової поверхні рослин 

сортів пшениці озимої була нижчою, порівняно з більш ранніми строками 

сівби та у фазі вихід в трубку залежно від сорту становила 50,3–80,7 см
2
, а у 
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фазі колосіння у сорту Ластівка одеська значення цього показника 

зменшилось на 5,1 %, а у сортів Голубка одеська та Бурштин збільшилось на 

12,3 та 26,2 % відповідно. 

Серед сортів пшениці озимої, висіяної після ячменю ярого, найбільша 

площа листкової поверхні однієї рослини у фазі вихід в трубку за всіх строків 

сівби була у сорту Ластівка одеська і змінювалась в межах 80,7–152,8 см
2
, а 

найменша – у сорту Бурштин – 50,3–74,5 см
2
. Разом з тим, у фазі колосіння за 

сівби 7 вересня значення цього показника найвищим було у сорту пшениці 

твердої Бурштин – 121,5 см
2
, та переважало аналогічний показник у сортів 

Ластівка одеська та Голубка одеська відповідно на 9,0 та 15,1 см
2
. За сівби 22 

вересня найбільшим цей показник у фазі колосіння був у сорту Голубка 

одеська – 92,7 см
2
. А за сівби 7 жовтня більша площа листкової поверхні була 

у сорту Ластівка одеська – 76,6 см
2
, найменшою – у сорту Бурштин (63,5 

см
2
). 

Оцінюючи стан посівів у фазах виходу в трубку та колосіння, можна 

зробити висновок, що рослини пшениці озимої по чорному пару, як правило, 

формували більшу вегетативну масу, порівняно з рослинами після 

непарового попередника. 

У ряді випадків у фазі колосіння, порівняно із станом рослин у фазі 

вихід в трубку, відмічали зменшення площі листкової поверхні. Більше 

зменшення цього показника, як правило, було у посівах раннього строку 

сівби, де з осені формувалася найбільша надземна вегетативна маса. Серед 

сортів найістотніше зменшення площі листкової поверхні спостерігали у 

рослин сорту Ластівка одеська. 

В середньому за три роки у сортів пшениці м’якої Ластівка одеська 

та Голубка одеська такі показники, як висота рослин, площа листкової 

поверхні на одну рослину були більшими, ніж відповідні параметри 

рослин твердої пшениці Бурштин. 
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3.3 Вміст і витрати розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів 

пшениці озимої за період зимівлі 

Зимо- та морозостійкість рослин пшениці озимої є однією з важливих 

умов їх успішної перезимівлі і отримання високих врожаїв культури та 

значною мірою залежать від біологічних властивостей сортів, попередників, 

строків сівби, рівня мінерального живлення та інших факторів [77, 183–187]. 

Значну роль у перезимівлі посівів відіграє стан озимих після 

припинення активної осінньої вегетації, а загартування до несприятливих 

метеорологічних умов зимового періоду є одним із основних процесів, який 

забезпечує виживання рослин і формування майбутнього врожаю. Для 

протистояння низьким температурам у зимовий період рослини пшениці 

озимої повинні пройти дві фази загартування. Під час першої фази завдяки 

активній вегетації і процесам фотосинтезу у вузлах кущіння накопичуються 

вуглеводи, які за нічної температури від 0 °С до 4 °С практично не 

витрачаються як на ріст рослин, так і на процеси їхнього дихання. Про 

успішне проходження першої фази загартування свідчить високий вміст 

розчинних вуглеводів у вузлах кущіння на час припинення осінньої вегетації 

(до 30 % і більше від загального вмісту сухої речовини). За таких умов 

рослини здатні витримувати зниження температури на глибині залягання 

вузла кущіння до -11…-14 °С. 

Упродовж другої фази загартування відбувається зневоднення клітин, у 

яких зростає концентрація вуглеводів, зменшується кількість вільної води, 

яка легко замерзає, та підвищується вміст зв’язаної води, котра замерзає 

лише за критично низької температури. При її завершенні рослини стають 

стійкішими до низьких температур: добре загартована пшениця витримує 

зниження температури на глибині залягання вузла кущіння до -18…-20 °С. У 

процесі загартування накопичення вуглеводів у рослинах, які захищають 

протоплазму від шкідливої дії низьких температур, є необхідним фактором, 

що значною мірою визначає рівень підготовки пшениці озимої до 

несприятливих умов зимівлі, сприяє утворенню нових пагонів і вузлових 
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коренів на початку відновлення весняної вегетації. [188–191]. Встановлено 

значну залежність вуглеводного метаболізму в рослинах пшениці озимої від 

температурного чинника упродовж осінньо-зимового періоду [192]. 

За дослідженнями В. М. Костромітіна, Н. І. Рябчун та ін. посіви 

пшениці озимої ранніх строків сівби акумулюють більшу кількість 

вуглеводів, але у зв’язку з переростанням і активним диханням у зимовий 

період використовують їх у більшій кількості, ніж рослини оптимальних і 

пізніх строків сівби й стають менш стійкими до несприятливих умов, 

зимостійкість таких посівів знижується [193].  

Разом з цим, спеціальні дослідження, проведені ще в 70-х роках 

минулого століття, показали, що для формування морозостійкості рослин 

пшениці озимої вирішальне значення має глибина зимового спокою, яка 

залежить від погодних умов у період зимівлі, сорту, строку сівби. Виявлено, 

що найменшою глибина спокою буває в зими з частими відлигами, у слабо-

зимостійких сортів, у рослин як ранніх, так і пізніх строків сівби. У таких 

випадках відбувається більша витрата розчинних вуглеводів [194]. 

У зв’язку із суттєвими змінами клімату в останні роки, впровадженням 

у виробництво нових сортів пшениці як м’якої, так і твердої озимої, 

підвищується теоретичне і практичне значення досліджень, спрямованих на 

встановлення закономірностей накопичення та витрат у зимовий період 

розчинних вуглеводів, які мають ключове значення в кругообігу різних 

речовин в рослинах цієї культури, проходженні в них фізіологічних та 

біохімічних процесів упродовж перезимівлі. 

Спираючись на отримані результати досліджень, з’ясовано, що перед 

входженням в зиму більша кількість розчинних вуглеводів накопичувалася в 

листках рослин пшениці м’якої озимої, яку вирощували як по чорному пару, 

так і після ячменю ярого [195]. Так, у листках рослин сортів Ластівка одеська 

на час припинення осінньої вегетації вміст вуглеводів по паровому 

попереднику залежно від строку сівби становив 26,4–27,7 %, Голубка одеська 

– 27,0–28,7 %, а в рослин сорту пшениці твердої Бурштин – лише 21,5–
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22,2 %. Після стерньового попередника значення аналогічних показників у 

листках сортів пшениці м’якої були відповідно 21,5–25,6 та 22,9–25,9 %, 

твердої – 18,9–19,3 % (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Вміст і витрати розчинних вуглеводів у листках рослин сортів пшениці 

озимої за період зимівлі, % на абсолютно суху речовину 

Попередник Строк сівби ПОВ* ВВВ** В*** 

Сорт Ластівка одеська 

Чорний пар 

7 вересня 27,7 15,7 12,0  (43,3 %) 

22 вересня 27,0 13,4 13,6  (50,4 %) 

7 жовтня 26,4 14,7 11,7  (44,3 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 24,2 18,0 6,2  (25,6 %) 

22 вересня 25,6 15,1 10,5  (41,0 %) 

7 жовтня 21,5 14,3 7,2   (33,5 %) 

Сорт Голубка одеська 

Чорний пар 

7 вересня 27,0 17,3 9,7  (35,9 %) 

22 вересня 28,5 13,7 14,8  (51,9 %) 

7 жовтня 28,7 15,1 13,6  (47,4 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 25,9 19,7 6,2  (23,9 %) 

22 вересня 25,5 15,4 9,7  (38,0 %) 

7 жовтня 22,9 14,1 8,8  (38,4 %) 

Сорт Бурштин 

Чорний пар 

7 вересня 22,2 14,8 7,4  (33,3 %) 

22 вересня 21,5 13,7 7,8  (36,3 %) 

7 жовтня 22,2 10,8 11,4  (51,4 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 19,1 14,3 4,8  (25,1 %) 

22 вересня 18,9 11,3 7,6  (40,2 %) 

7 жовтня 19,3 12,4 6,9  (35,8 %) 
Примітка:* Припинення осінньої вегетації (2016–2018 рр.); 

** Відновлення весняної вегетації (2017–2019 рр.); 

*** Витрати; 

**** За пізнього строку сівби по вузлах кущіння рослин наведено дані за 

два роки досліджень, у 2017 р. вузол кущіння у рослин на час 

припинення осінньої вегетації не сформувався. 

 

Варто зазначити, що у вузлах кущіння рослин накопичувалося більше 

вуглеводів, ніж у листках, а різниця між різними сортами не була такою 

контрастною. Так, по чорному пару вміст цих речовин у вузлах кущіння 

рослин сорту Ластівка одеська залежно від строку сівби становив 37,0–
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39,7 %, у сорту Голубка одеська – 36,2–41,4, а у сорту Бурштин – 34,3–

36,3 %, після ячменю ярого відповідно 35,4–36,4; 33,5–36,4 та 32,3–

36,4 % (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Вміст і витрати розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин сортів 

пшениці озимої за період зимівлі, % на абсолютно суху речовину 

Попередник Строк сівби ПОВ* ВВВ** В*** 

Сорт Ластівка одеська 

Чорний пар 

7 вересня 39,7 27,7 12,0  (30,2 %) 

22 вересня 37,0 24,4 12,6  (34,1 %) 

7 жовтня 38,6 29,2 9,4  (24,4 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 35,4 26,9 8,5  (24,0 %) 

22 вересня 35,7 23,2 12,5  (35,0 %) 

7 жовтня 36,4 23,1 13,3   (36,5 %) 

Сорт Голубка одеська 

Чорний пар 

7 вересня 36,2 26,9 9,3  (25,7 %) 

22 вересня 38,7 25,5 13,2  (34,1 %) 

7 жовтня 41,4 25,1 16,3  (39,4 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 33,5 27,1 6,4  (19,1 %) 

22 вересня 36,4 23,7 12,7  (34,9 %) 

7 жовтня 35,3 22,2 13,1  (37,1 %) 

Сорт Бурштин 

Чорний пар 

7 вересня 34,3 27,3 7,0  (20,4 %) 

22 вересня 34,6 20,9 13,7  (39,6 %) 

7 жовтня 36,3 23,8 12,5  (34,4 %) 

Ячмінь ярий 

7 вересня 32,3 23,5 8,8  (27,2 %) 

22 вересня 34,2 23,2 11,0  (32,2 %) 

7 жовтня 36,4 21,9 14,5  (39,8 %) 
Примітка:* Припинення осінньої вегетації (2016–2018 рр.); 

** Відновлення весняної вегетації (2017–2019 рр.); 

*** Витрати; 

**** За пізнього строку сівби по вузлах кущіння рослин наведено дані за 

два роки досліджень, у 2017 р. вузол кущіння у рослин на час 

припинення осінньої вегетації не сформувався. 

 

Відомо, що за період зимівлі частина вуглеводів, які знаходяться в 

листках та вузлах кущіння, витрачається на підтримання фізіологічного стану 

рослинного організму, внаслідок чого їхня кількість зменшується. 

Визначення вмісту вуглеводів на час відновлення весняної вегетації дозволяє 
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встановити характер їх витрат за зимовий період залежно від погодних умов 

та заходів агротехніки. Чим більше рослини витрачають вуглеводів протягом 

зими, тим більш виснаженими і з меншими запасами пластичних речовин 

вони відновлюють весняну вегетацію [196]. 

В досліді по чорному пару у більшості випадків розчинні вуглеводи 

упродовж зимового періоду інтенсивніше витрачалися в листках, ніж у 

вузлах кущіння рослин сортів пшениці озимої. Після стерньового 

попередника в роки досліджень чіткої закономірності не спостерігали. За 

вирощування пшениці озимої по чорному пару більші витрати вуглеводів в 

листках зафіксовано в посівах оптимального та пізнього строків сівби 

(залежно від сортів вони становили 36,3–51,9 % від загальної їх кількості 

восени), за раннього строку сівби значення аналогічних показників 

змінювалися в межах 33,3–43,3 %. У сорту Ластівка одеська у вузлах кущіння 

рослин більше розчинних вуглеводів витрачалося в посівах від 7 та 22 

вересня, у сортів Голубка одеська та Бурштин – 22 вересня та 7 жовтня. Після 

ячменю ярого як в листках, так і у вузлах кущіння рослин, незалежно від 

сортів пшениці озимої, більшими були витрати вуглеводів у посівах 

оптимального та пізнього строків сівби.  

Висновки до розділу 3. Ріст та розвиток рослин пшениці озимої 

упродовж вегетації рослин залежав від погодних умов, строків сівби та 

біологічних особливостей сортів. Спостерігали переважно нижчі значення 

біометричних показників рослин пшениці озимої після ячменю ярого у 

порівнянні з посівами по чорному пару. Більш розвинутими рослини після 

обох попередників були за раннього строку сівби (7 вересня). Виявлено, що 

за сівби 22 вересня та 7 жовтня рослини пшениці озимої перебували в 

нестабільному стані спокою, що й призводило до інтенсивнішого зменшення 

розчинних вуглеводів у зимовий період.  

За результатами досліджень, наведених у розділі 3, автором 

надруковано статтю у науковому фаховому виданні України [195], тезах і 

матеріалах конференцій та інших виданнях (додаток К). 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 

ВИРОЩУВАННЯ 

 

Максимальний врожай зерна пшениці озимої формується за 

оптимального співвідношення всіх факторів, що забезпечують відповідні для 

її росту та розвитку умови [197, 198]. Серед цих факторів найбільш 

впливовими є ґрунтово-кліматичні чинники, погодні умови упродовж 

вегетації рослин та комплекс агротехнологічних прийомів вирощування. 

Не менш важливо поряд із створенням оптимальних умов для реалізації 

потенціалу врожайності пшениці озимої в нашій державі застосовувати 

заходи, спрямовані на збільшення частки зерна з поліпшеними фізичними, 

біохімічними та технологічними властивостями, які у найповнішій мірі 

відповідали б потребам харчової промисловості України. Основне значення 

мають такі показники, як натура, маса 1000 зерен, вміст білка, клейковини в 

зерні та склоподібність. Саме від них залежить вибір конкретного режиму 

обробки та зберігання зерна, круп’яного, борошномельного й 

комбікормового виробництва [199]. 

У дослідженнях, які проводилися протягом 2016–2019 рр., встановлено 

суттєвий комплексний вплив сортових особливостей, строків сівби та 

удобрення посівів на зернову продуктивність та якість зерна пшениці озимої 

при її вирощуванні по чорному пару та після ячменю ярого. 

 

4.1 Вплив строків сівби на формування елементів структури 

врожайності  

Головними елементами структури врожаю є кількість продуктивних 

стебел на одиниці площі, маса зерна з колосу, озерненість колосу та маса 

1000 зерен. Ці показники тісно пов’язані між собою і залежать від умов 
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вирощування (кліматичної зони), особливостей ґрунту, сорту, строку 

сівби та удобрення. 

Величина врожаю визначається, головним чином, кількістю 

продуктивних стебел на одиниці площі і масою зерна з одного колосу. 

Для пшениці озимої одним із важливих елементів продуктивності 

рослин є густота продуктивного стеблостою, яка, в свою чергу, може 

змінюватися залежно від сортових особливостей та умов вирощування. Із 

збільшенням густоти стояння рослин, як правило, збільшується і кількість 

продуктивних стебел. Формування кількості продуктивних стебел 

припадає на період кущіння – одні сорти кущаться інтенсивніше, ніж 

інші. 

Кількість колосків у пшениці озимої є важливим компонентом 

продуктивності колосу. Для одержання 90–110 ц/га зерна потрібно мати в 

одному колосі 21–23 колоски. Кількість колосків залежить від строків сівби. 

Ранні строки сівби сприяють формуванню більшої кількості колосків [196]. 

Маса 1000 зерен – це показник, який характеризує крупність зерна і 

значною мірою впливає на урожайність пшениці озимої. Також він 

використовується при визначенні якості зерна та встановленні норми висіву. 

Маса зерна колосу залежить від кількості зерен у колосі і від маси 1000 

зерен. 

Дослідження, проведені в різних ґрунтово-кліматичних зонах, 

засвідчують перевагу в більшості випадків оптимальних строків сівби у 

формуванні основних елементів структури врожайності озимої пшениці, а 

саме кількості продуктивних стебел на одиницю площі і маси зерна з колоса 

[158, 200, 201]. 

Аналізуючи дані, отримані в умовах Північного Степу України, слід 

зауважити, що у сорту Ластівка одеська по чорному пару, в середньому за 

три роки досліджень, найбільше число продуктивних колосів – 585,3 шт./м
2
, 

зерен в колосі – 31,7 шт., а також маса 1000 зерен – 41,8 г і маса зерна з 

колоса – 1,33 г, формувалися за сівби в оптимальний строк (22 вересня), у 
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цьому варіанті досліду була отримана і максимальна біологічна врожайність 

– 778 г/м
2
. За сівби в більш пізній строк (7 жовтня) урожайність зерна 

знижувалася на 135 г/м
2
, тобто на 17,4 %, а в більш ранній (7 вересня) – на 

127 г/м
2
 (16,3 %) (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Елементи структури врожайності сортів пшениці озимої по чорному пару та 

після ячменю ярого залежно від строків сівби, 2017–2019 рр. 

Сорт Строк сівби 

Кількість 

продуктивних 

колосів, 

шт./м
2
 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Кількість 

зерен у 

колосі, 

шт. 

Маса 

зерна з 

колосу, 

г 

Біоло-

гічна 

уро- 

жай-

ність, 

г/м
2 

Попередник – чорний пар (N30P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 576,5 40,5 28,0 1,13 651 

22 вересня 585,3 41,8 31,7 1,33 778 

7 жовтня 531,0 41,4 29,2 1,21 643 

Голубка 

одеська 

7 вересня 580,7 39,3 32,6 1,28 743 

22 вересня 572,4 40,7 32,0 1,30 744 

7жовтня 501,4 39,1 36,5 1,43 717 

Бурштин 

7 вересня 610,5 37,6 26,3 0,99 604 

22 вересня 669,6 38,2 25,0 0,96 643 

7жовтня 524,0 43,3 24,1 1,04 545 

Попередник – ячмінь ярий (N60P60K30) 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 436,1 36,5 28,5 1,04 454 

22 вересня 423,8 42,1 29,6 1,25 530 

7жовтня 375,2 42,9 30,8 1,32 495 

Голубка 

одеська 

7 вересня 435,1 40,3 35,0 1,41 613 

22 вересня 445,7 38,4 36,9 1,42 633 

7жовтня 424,2 41,7 32,6 1,36 577 

Бурштин 

7 вересня 391,3 39,5 30,6 1,21 473 

22 вересня 519,6 40,8 25,0 1,02 530 

7жовтня 408,6 43,8 25,3 1,11 454 

 

Сорт пшениці озимої Голубка одеська виявив велику пластичність 

щодо строку сівби, врожайність цього сорту становила від 717 г/м
2
 за сівби 7 
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жовтня до 744 г/м
2
 – 22 вересня. Відхилення в сторону зменшення показника 

врожайності за допустимо пізнього строку сівби відносно оптимального для 

сорту Голубка одеська становило 3,6 %, за раннього строку сівби 

врожайність була практично на рівні оптимального і дорівнювала 743 г/м
2
. 

У сорту пшениці озимої твердої Бурштин у посівах по чорному пару 

формувалось, як правило, більше продуктивних стебел на одиницю площі, 

ніж у сортів пшениці м’якої, проте кількість зерен в колосі (24,1–26,3 шт.) та 

маса зерен з колосу (0,96–1,04 г) були, навпаки, меншими. За масою 1000 

зерен сорт пшениці озимої твердої Бурштин за сівби 7 і 22 вересня не 

перевищував сорти м’якої. 

Біологічна врожайність пшениці твердої змінювалася залежно від 

строку сівби від 545 до 643 г/м
2 

з найбільшим значенням за сівби в 

оптимальний строк, але при цьому її абсолютні значення були нижчі, ніж у 

сортів пшениці м’якої. 

Біологічна врожайність всіх сортів пшениці озимої при вирощуванні 

після ячменю ярого, у середньому за три роки, була меншою, ніж у посівах 

по чорному пару, незважаючи на те, що після непарового попередника доза 

азоту в складі комплексного добрива перед сівбою була вищою. У сорту 

пшениці м’якої Ластівка одеська після стерньового попередника кількість 

зерен в колосі, маса 1000 зернин і маса зерна з колоса формувалися більшими 

за сівби 22 вересня і 7 жовтня. За цих строків сівби вищою була і біологічна 

врожайність (530 г/м
2
 за оптимального строку сівби і 495 г/м

2
 – за пізнього). 

У сорту Голубка одеська маса зерна з колоса менше залежала від 

строку сівби і становила 1,36–1,42 г. Урожайність цього сорту пшениці 

озимої після попередника ячмінь ярий перевищувала інші сорти і 

дорівнювала 577–633 г/м
2
. 

У пшениці твердої Бурштин найбільшу кількість продуктивних стебел 

(519,6 шт./м
2
) та урожайність (530 г/м

2
) було отримано за сівби 22 вересня. 

Результати досліджень свідчать про те, що сорт пшениці озимої твердої 

Бурштин слід висівати в оптимальні строки, в більш пізні строки 
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спостерігається значне зниження урожайності незалежно від попередника 

[202]. 

Таким чином, в посівах пшениці озимої всіх сортів при вирощуванні по 

чорному пару, в порівнянні з непаровим попередником, де закладався більш 

інтенсивний мінеральний фон, за всіма строками сівби формувалась більша 

кількість продуктивних стебел на одиницю площі. 

З’ясовано, що на біологічну урожайність пшениці озимої впливали і 

густота продуктивного стеблостою, та продуктивність колоса, яка 

визначалась такими елементами структури, як кількість зерен в колосі і маса 

1000 зерен. Максимальні показники біологічної врожайності в посівах по 

чорному пару і після ячменю ярого було отримано за сівби в оптимальний 

строк (22 вересня). 

У порівнянні з іншими генотипами у сорту пшениці озимої м’якої 

Голубка одеська формувалась найбільша кількість зерен в колосі, слід 

зазначити і найбільшу пластичність цього сорту щодо попередника і строку 

сівби. У сорту пшениці твердої Бурштин по двох попередниках кількість 

зерен в колосі, а також маса зерен з колоса були меншими, ніж у сортів 

пшениці м’якої, значне зниження біологічної врожайності спостерігалось за 

сівби сорту Бурштин у пізній строк. 

 

4.2 Урожайність сортів пшениці озимої під впливом строків сівби 

та удобрення 

Урожайність є головним показником ефективності застосованих 

технологічних прийомів, а строк сівби – основним елементом технології 

вирощування, від якого залежить формування зернової продуктивності 

пшениці озимої. Чисельними дослідженнями доведено, що найвищий урожай 

пшениця формує за оптимального строку сівби, який встановлюють залежно 

від ґрунтово-кліматичних умов, попередника, біологічних особливостей 

сорту, температурного режиму осіннього періоду вегетації та вологості 

ґрунту [84, 112]. 
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Дослідження з сортами пшениці озимої проводилися у різні за 

погодними умовами роки, що дало можливість краще визначити потенціал 

їхньої продуктивності. 

Так, урожайність зерна різних сортів пшениці озимої на всіх варіантах 

досліду як по чорному пару, так і після ячменю ярого, була найвищою у 

2019 р. порівняно з 2017 та 2018 рр. (додатки Е, Ж). 

Це зумовлюється кращою вологозабезпеченістю посівів пшениці 

озимої упродовж весняних місяців березня, квітня і травня, що сприяло 

збільшенню кількості продуктивних колосів на одиницю площі і позитивно 

позначилося на зерновій продуктивності культури. Таким чином, в умовах 

2019 р. сформувався найвищий врожай зерна, і це, незважаючи на те, що 

внаслідок дуже високих позитивних температур під час наливу зерна у червні 

відмічали запал зерна, маса 1000 зерен була дещо меншою, ніж в попередні 

роки. Найбільшою маса зерна з колосу сформувалася у 2017 р., що вплинуло 

на показники врожайності пшениці озимої цього року. 

Урожайність зерна пшениці озимої у 2019 р. змінювалася залежно від 

сорту, строку сівби та системи удобрення від 4,72 до 7,36 т/га по чорному 

пару, та від 2,49 до 6,20 т/га – після ячменю ярого. Найнижчі показники 

урожайності формувалися у 2018 р. і становили 3,95–6,98 т/га по чорному 

пару, та 2,30–5,91 т/га – після стерньового попередника. 

За отриманими даними, в середньому за 2017–2019 рр., урожайність 

сортів пшениці озимої була більшою у посівах по чорному пару, ніж після 

ячменю ярого. Найбільшу урожайність пшениці озимої сортів Ластівка 

одеська та Бурштин було отримано на варіантах, де сівбу проводили 22 

вересня, і залежно від удобрення, значення цього показника становили по 

чорному пару 6,04–7,10 та 5,22–6,40 т/га, а після ячменю ярого – 3,39–5,75 та 

3,11–5,53 т/га. Сівба, яку проводили як у більш ранній строк (7 вересня), так і 

в більш пізній (7 жовтня) призводила до зниження врожайності у сорту 

Ластівка одеська на 0,70–1,06 т/га по чорному пару та на 0,12–0,42 т/га – 



102 

після стерньового попередника, а у сорту Бурштин – відповідно на 0,35–0,91 і 

0,35–0,80 т/га (табл. 4.2, 4.3). 

Таблиця 4.2 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої (т/га) по чорному пару залежно від 

строку сівби та удобрення, т/га, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення (фактор С) 

без добрив 

передпосівне 

внесення 

добрив* 

система 

удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 5,34 5,86 6,13 

22 вересня 6,04 6,85 7,10 

7 жовтня 5,23 5,79 6,08 

Голубка 

одеська 

7 вересня 6,14 6,69 7,04 

22 вересня 6,18 6,76 7,16 

7 жовтня 6,01 6,52 6,89 

Бурштин 

7 вересня 4,87 5,44 5,97 

22 вересня 5,22 5,85 6,40 

7 жовтня 4,36 4,98 5,49 

НІР 05, т/га: А – 0,17–0,23; В – 0,19–0,24; С – 0,14–0,20; АВС – 0,29–0,35 
Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці 

фази кущіння рослин вносять N30  локально. 

 

У сорту Голубка одеська урожайність менше залежала від строків 

сівби, але все ж більшою була за сівби в оптимальній строк – 6,18–7,16 т/га 

по чорному пару і 3,82–6,05 т/га – після ячменю ярого. За сівби у допустимо 

ранній строк показники врожайності цього сорту теж були досить високими: 

6,14–7,04 і 3,74–5,91 т/га залежно від попередника. 

Встановлено, що застосування мінеральних добрив істотно впливало на 

формування врожайності зерна пшениці озимої. 

У середньому за три роки приріст урожайності зерна пшениці озимої 

по чорному пару за передпосівного внесення комплексного добрива 

(N30P60K30) залежно від сорту та строку сівби порівняно до контролю 

змінювався від 0,51 до 0,81 т/га, а за системи удобрення, яка передбачає на 

фоні передпосівного внесення комплексного добрива, проведення азотних 
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підживлень посівів пшениці озимої наприкінці фази кущіння рослин N30 

локально – 0,79–1,18 т/га. 

Таблиця 4.3 

Урожайність зерна сортів пшениці озимої після ячменю ярого залежно від 

строку сівби та удобрення, т/га, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення (фактор С) 

без добрив 

передпосівне 

внесення 

добрив* 

система 

удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 3,27 4,35 5,47 

22 вересня 3,39 4,77 5,75 

7 жовтня 3,13 4,46 5,60 

Голубка 

одеська 

7 вересня 3,74 5,05 5,91 

22 вересня 3,82 5,26 6,05 

7 жовтня 3,44 4,81 5,67 

Бурштин 

7 вересня 2,76 4,13 4,99 

22 вересня 3,11 4,63 5,53 

7 жовтня 2,55 3,94 4,73 

НІР 05, т/га: А – 0,15–0,18; В – 0,13–0,19; С – 0,17–0,21; АВС – 0,25–0,30 
Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

                   **На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив ранньою 

весною вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази 

кущіння локально. 

 

Після стерньового попередника спостерігали більший приріст 

урожайності зерна пшениці озимої від застосування мінеральних добрив, ніж 

по чорному пару, що зумовлюється різним вмістом поживних речовин після 

цих неоднакових за своїм агрономічним значенням попередників. До того ж 

у складі повного добрива, яке вносили у передпосівну культивацію, після 

непарового попередника було більше азоту, вищі дози цього елементу 

живлення застосовували і у весняні підживлення посівів пшениці озимої.  

Так, після ячменю ярого приріст урожайності зерна пшениці озимої за 

передпосівного внесення комплексного добрива (N60P60K30) залежно від 

сорту та строку сівби становив 1,08–1,52 т/га, а за системи удобрення, яка 

передбачала на фоні передпосівного внесення комплексного добрива 

проведення азотних підживлень посівів пшениці озимої по мерзлоталому 
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ґрунту N30 та наприкінці фази кущіння рослин N30 локально – 2,7–2,47 т/га 

порівняно до контролю. 

Аналізуючи отримані дані, слід зауважити, що в роки досліджень після 

обох попередників, найбільша врожайність зерна формувалася в посівах 

сорту пшениці  озимої м’якої Голубка одеська, а найменша – у пшениці 

твердої сорту Бурштин [203]. 

 

4.3 Якість зерна пшениці озимої залежно від агротехнологічних 

прийомів вирощування 

Збільшення виробництва продовольчого зерна поліпшеної якості – 

завдання державного рівня, адже таке зерно потрібне як для задоволення 

потреб харчової промисловості України, так і для забезпечення стабільних 

прибутків експорту. Під якістю зерна розуміють сукупність властивостей та 

ознак, які визначають придатність його до вживання за призначенням.  

Серед фізичних показників зерна пшениці найбільш важливими є 

натура, маса, склоподібність, твердість і вологість. 

Натура зерна (його маса у певному об’ємі) залежить від виповненості, 

стану поверхні зерна, вологості, наявності домішок у зерновій масі. 

Доведено, що вологе зерно завжди має меншу натуру. Велике технологічне 

значення належить виповненості зерна. У виповненому зерні (як правило, з 

високою натурою) менша частка припадає на оболонки, а отже вихід 

борошна або крупи при переробці більший. 

Маса зерна, яка звичайно виражається масою 1000 зерен, суттєво 

впливає на вихід борошна. За дослідженнями, проведеними в різних 

природно-кліматичних зонах України, маса 1000 зерен пшениці озимої 

значною мірою залежить від погодних умов у період формування й 

достигання зерна, а також від сортових особливостей [161, 168, 204, 205]. 

Згідно з діючим національним стандартом на пшеницю ДСТУ 

3768:2019 натура зерна першого класу якості для пшениці м’якої має 

становити не менше 775 г/л, другого – 750, а третього – 730 г/л. Для 
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четвертого класу зерна, яке найчастіше використовують на фуражні цілі, цей 

показник не нормують. Щодо пшениці твердої, то для першого і другого 

класів зерна значення цього показника має становити не менше 750 г/л, для 

третього – 730, а для четвертого класу – 710 г/л. Для п’ятого класу пшениці 

твердої натура зерна не підлягає нормуванню (додатки А, Б).  

Склоподібність зерна – це ознака, яка характеризує будову зерна, його 

консистенцію. Підвищена склоподібність зерна пшениці є основною 

передумовою виробництва якісного борошна. З цим показником значною 

мірою пов’язані механічні властивості зерна (міцність і твердість). 

Склоподібне зерно легше вимелюється, ніж борошнисте, що було 

встановлено ще в 30–40-х рр. ХХ ст. [162, 206]. Сорти твердої пшениці 

мають, переважно, вищу склоподібність зерна. 

На формування склоподібності впливає цілий комплекс чинників: це і 

технологічні прийоми вирощування (найбільше з них попередники та 

система удобрення посівів, важливе місце в якій належить азотним 

підживленням), і ґрунтово-кліматичні умови, й гідрометеорологічні фактори 

під час достигання та в збиральний період. За результатами досліджень, 

проведених в умовах Північного Степу в ДУ Інститут зернових культур 

НААН упродовж 2009–2011 рр., склоподібність зерна пшениці озимої лише 

за 10 діб перестоювання посівів, під дією опадів, знижувалася, залежно від 

умов року та сорту, з 58,3–80,8 до 12,0–40,0 % [161]. 

Згідно з ДСТУ 3768:2019 склоподібність для першого класу зерна 

пшениці м’якої має становити не менше 50 %, другого – 40, для третього та 

четвертого класів немає обмеження за цим показником. Для зерна твердої 

пшениці першого класу значення склоподібності має бути не меншими, ніж 

70 %, другого – 60, третього – 50, четвертого – 40 %, а для п’ятого класу 

склоподібність зерна не нормують (додатки А, Б). 

У середньому за три роки у сорту пшениці озимої твердої Бурштин 

значення фізичних показників зерна переважно були вищими, ніж у сортів 

м’якої і залежно від строку сівби та удобрення по чорному пару натура зерна 
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становила 796–826 г/л, маса 1000 зерен – 39,3–45,9 г, склоподібність – 76,5–

97,7 %. У сорту Ластівка одеська значення цих показників змінювалися у 

межах 776–803 г/л, 39,4–42,4 г, 66,6–80,9 %; у сорту Голубка одеська – 781–

806 г/л, 38,7–42,1 г та 61,5–78,8 % (табл. 4.4). Після стерньового попередника 

різниця у формуванні натури зерна та його склоподібності була менш 

виразною, але за масою 1000 зерен тверда пшениця суттєво переважала сорти 

м’якої (табл. 4.5). 

Натура зерна у всіх сортів пшениці озимої, які досліджували, як по 

чорному пару, так і після ячменю ярого, у переважній кількості випадків 

збільшувалась від раннього строку сівби (7 вересня) у сторону пізніших (22 

вересня та 7 жовтня). Щодо маси 1000 зерен, така закономірність була 

характерна для сорту пшениці твердої Бурштин, у сортів пшениці м’якої 

формування цього показника менше залежало від строку сівби. Що 

стосується склоподібності, то вищі її значення за сівби в оптимальний та 

допустимо пізній строк спостерігали по чорному пару для всіх сортів, а 

також після стерньового попередника – для сорту Ластівка одеська. 

За результатами досліджень встановлено, що такі показники, як натура 

зерна та маса 1000 зерен мало залежали від варіанту удобрення посівів, за 

винятком того, що у посівах по чорному пару спостерігали зниження маси 

1000 зерен у сорту Бурштин за системи удобрення, яка включає підживлення 

наприкінці фази кущіння рослин N30 локально на фоні передпосівного 

внесення повного добрива N30P60K30.  

Однак, за такого варіанту удобрення по чорному пару у пшениці озимої 

твердої сформувалася найвища склоподібність зерна (96,7–97,7 %). Після 

ячменю ярого також слід зауважити позитивний вплив удобрення посівів 

сорту Бурштин на склоподібність зерна. Так, на фоні без добрив значення 

цього показника залежно від строку сівби становили 69,4–81,5 %, за 

передпосівного внесення – N60P60K30 – 79,0–84,0 % та за системи удобрення, 

яка передбачає підживлення посівів N30  по МТГ + N30  локально на фоні 

N60P60K30, склоподібність зерна підвищувалася до 84,5–96,6 %.  
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Таблиця 4.4 

Фізичні показники зерна сортів пшениці озимої під впливом строків сівби та 

удобрення по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

без добрив 

передпосівне 

внесення 

добрив* 

система 

удобрення** 

Натура зерна, г/л 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 777 776 779 

22 вересня 787 787 794 

7 жовтня 800 800 803 

Голубка 

одеська 

7 вересня 784 789 782 

22 вересня 791 800 786 

7 жовтня 796 806 781 

Бурштин 

7 вересня 804 796 812 

22 вересня 808 807 813 

7 жовтня 826 821 815 

НІР 05, г/л: А – 7–12; В – 5–9; С – 4–8; АВС – 14–20 

Склоподібність зерна, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 68,9 66,6 68,7 

22 вересня 76,7 79,9 80,3 

7 жовтня 75,9 74,9 80,9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 61,5 62,9 70,0 

22 вересня 77,7 77,5 74,7 

7 жовтня 73,9 70,4 78,8 

Бурштин 

7 вересня 76,5 79,1 96,7 

22 вересня 92,5 92,9 97,7 

7 жовтня 93,7 92,6 97,4 

НІР 05, %: А – 4,1–6,7; В – 5,4–7,8; С – 3,2–5,2; АВС – 8,4–12,6 

Маса 1000 зерен, г 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 39,7 40,9 40,8 

22 вересня 39,4 39,6 39,4 

7 жовтня 39,9 41,0 42,4 

Голубка 

одеська 

7 вересня 38,8 40,0 39,2 

22 вересня 39,3 42,1 38,8 

7 жовтня 38,7 39,5 40,6 

Бурштин 

7 вересня 45,0 43,4 41,5 

22 вересня 40,9 44,0 39,3 

7 жовтня 44,8 45,9 43,6 

НІР 05, г: А – 0,9–1,3; В – 0,7–1,2; С – 0,5–0,8; АВС – 0,12–0,20 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

                  **На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці фази 

кущіння рослин вносять N30  локально. 
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Таблиця 4.5 

Фізичні показники зерна сортів пшениці озимої під впливом строків сівби та 

удобрення після ячменю ярого, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

без добрив 

передпосівне 

внесення 

добрив* 

система 

удобрення** 

Натура зерна, г/л 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 788 790 784 

22 вересня 789 789 791 

7 жовтня 804 795 799 

Голубка 

одеська 

7 вересня 778 779 779 

22 вересня 798 794 789 

7 жовтня 800 798 802 

Бурштин 

7 вересня 772 780 782 

22 вересня 801 805 806 

7 жовтня 806 834 828 

НІР 05, г/л: А – 5–10; В – 4–8; С – 3–6; АВС – 12–17 

Склоподібність зерна, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 72,0 74,2 72,9 

22 вересня 75,8 78,7 79,2 

7 жовтня 84,6 82,5 79,9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 70,3 80,0 73,4 

22 вересня 72,7 86,9 80,4 

7 жовтня 70,9 73,1 79,4 

Бурштин 

7 вересня 81,5 84,9 84,5 

22 вересня 69,4 80,6 87,9 

7 жовтня 69,7 79,0 96,6 

НІР 05, %: А – 3,8–5,5; В – 4,3–7,0; С – 2,9–4,5; АВС – 7,9–11,6 

Маса 1000 зерен, г 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 40,9 40,9 41,7 

22 вересня 39,2 41,2 40,1 

7 жовтня 40,9 40,2 40,9 

Голубка 

одеська 

7 вересня 37,7 40,1 38,5 

22 вересня 41, 7 40,1 40,4 

7 жовтня 41,8 41,5 42,6 

Бурштин 

7 вересня 40,6 40,2 41,3 

22 вересня 43,3 42,1 44,1 

7 жовтня 45,8 48,6 46,3 

НІР 05, г: НІР 05, г: А – 0,8–1,3; В – 0,6–1,1; С – 0,4–0,7; АВС – 1,0–1,6 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив рано весною 

вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння 

локально 
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Натура зерна у всіх сортів пшениці озимої, які досліджували, як по 

чорному пару, так і після ячменю ярого, у переважній кількості випадків 

збільшувалась від раннього строку сівби (7 вересня) до пізніших (22 вересня 

та 7 жовтня). Щодо маси 1000 зерен, така закономірність була характерна для 

сорту пшениці твердої Бурштин, у сортів пшениці м’якої формування цього 

показника менше залежало від строку сівби. Що стосується склоподібності, 

то вищі її значення за сівби в оптимальний та допустимо пізній строк 

спостерігали по чорному пару для всіх сортів, а також після стерньового 

попередника – для сорту Ластівка одеська. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що такі 

показники, як натура зерна та маса 1000 зерен мало залежали від удобрення 

посівів, за винятком того, що у посівах по чорному пару відмічали зниження 

маси 1000 зерен у сорту Бурштин за системи удобрення, яка передбачає 

підживлення наприкінці фази кущіння рослин N30 локально на фоні 

передпосівного внесення N30P60K30.  

Однак, за такого варіанту удобрення по чорному пару у пшениці озимої 

твердої сформувалася найвища склоподібність зерна у досліді (96,7–97,7 %). 

Після ячменю ярого також слід зауважити позитивний вплив удобрення 

посівів сорту Бурштин на склоподібність зерна. Так, на фоні без добрив 

значення цього показника залежно від строку сівби становили 69,4–81,5 %, за 

передпосівного внесення N60P60K30 – 79,0–84,0 % та за системи удобрення, 

яка передбачає підживлення посівів N30  по МТГ + N30  локально на фоні 

N60P60K30, склоподібність зерна підвищувалася до 84,5–96,6 %.  

А взагалі, після обох попередників за передпосівного внесення добрив 

та системи удобрення у більшій кількості випадків (75 %) показники 

склоподібності зерна сортів пшениці озимої були кращими, ніж у варіантах, 

де добрива взагалі не вносили. 

Кореляційний аналіз отриманих даних показав високу позитивну 

залежність показників натура та маса 1000 зерен пшениці озимої. Так, за 

вирощування по чорному пару коефіцієнт кореляції r в роки досліджень 



110 

змінювався у межах 0,74–0,79, а після стерньового попередника – у межах 

0,91–0,95, причому найбільш тісний взаємозв’язок цих двох показників 

якості після обох попередників відмічали у 2019 р. 

Поживна цінність зерна пшениці, його хлібопекарські властивості 

характеризуються, насамперед, такими показниками, як вміст білка, кількість 

та якість клейковини.  

За результатами трирічних досліджень було встановлено, що у сортів 

пшениці м’якої озимої Ластівка одеська та Голубка одеська найвищий вміст 

білка та клейковини в зерні як по чорному пару, так і після ячменю ярого, 

формувався у варіантах, де на фоні передпосівного внесення мінеральних 

добрив проводили весняні азотні підживлення [207]. Причому більше білка 

по чорному пару у цих сортів відмічали за оптимального строку сівби (22 

вересня), після ячменю ярого таку ж закономірність на фоні без добрив та за 

передпосівного внесення повного добрива мали для сорту Ластівка одеська, а 

щодо сорту Голубка одеська, та за різних варіантів удобрення кращою 

білковістю вирізнялося зерно зараннього строку сівби (7 вересня). Слід 

зауважити, що у більшості випадків після обох попередників за вмістом білка 

та клейковини в зерні сорт Ластівка одеська переважав сорт Голубка одеська 

(табл. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9). 

З’ясовано, що мінеральне удобрення посівів позитивно впливало на 

формування вмісту білка та клейковини в зерні пшениці м’якої озимої за всіх 

строках сівби. Так, у сорту Ластівка одеська кількість білка в зерні за 

передпосівного внесення комплексного добрива збільшувалася відносно 

контролю по чорному пару на 0,2–0,4 %, після ячменю ярого – на 0,5–1,0 %, 

у сорту Голубка одеська відповідно до попередника на 0,4–0,6 та 0,4–0,5 %. 

Причому, по чорному пару кращу реакцію на таке удобрення спостерігали у 

сорту Голубка одеська, а після стерньового попередника – у сорту Ластівка 

одеська.  

Щодо вмісту сирої клейковини в зерні, то аналогічно більший 

приріст від передпосівного внесення комплексного добрива по чорному пару 
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виявлено у сорту Голубка одеська порівняно з сортом Ластівка одеська, після 

стерньового попередника – навпаки. 

 

Таблиця 4.6 

Вміст білка в зерні та число седиментації у сортів пшениці озимої під 

впливом строків сівби та удобрення по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівн

е внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Вміст білка в зерні, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 12,0 12,4 13,3 

22 вересня 12,7 13,1 13,6 

7 жовтня 12,4 12,6 13,3 

Голубка 

одеська 

7 вересня 11,0 11,6 12,2 

22 вересня 11,2 11,8 12,6 

7 жовтня 11,1 11,5 12,1 

Бурштин 

7 вересня 12,9 13,3 14,6 

22 вересня 13,4 13,7 14,5 

7 жовтня 13,4 13,6 14,3 
НІР 05, %: А – 0,7–1,2; В – 0,3–0,6; С – 0,4–0,8; АВС – 1,0–1,5 

Число седиментації, мл 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 38 39 48 

22 вересня 41 43 48 

7 жовтня 42 43 50 

Голубка 

одеська 

7 вересня 37 38 44 

22 вересня 39 40 44 

7 жовтня 40 42 43 

Бурштин 

7 вересня 15 17 18 

22 вересня 16 18 20 

7 жовтня 17 18 20 
НІР 05, мл: А – 4–8; В – 2–4; С – 4–7; АВС – 7–11 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці 

фази кущіння рослин вносять N30  локально. 

 

При системі удобрення, яка передбачає на фоні передпосівного 

внесення комплексного добрива, проведення азотних підживлень посівів 

пшениці озимої (по чорному пару – наприкінці фази кущіння рослин N30 
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локально, а після ячменю ярого – N30 по МТГ + N30 локально), вміст білка 

після обох попередників за всіх строків сівби у сорту Ластівка одеська був 

вищий за 13 %, у сорту Голубка одеська переважно більше 12 %. Приріст 

білка по відношенню до контролю для сорту Ластівка одеська по пару був у 

межах 0,9–1,3, а після ячменю ярого – 1,4–1,9 %, для сорту Голубка одеська 

ці показники становили відповідно 1,0–1,4 та 1,2–1,5 %. 

Таблиця 4.7 

Вміст білка в зерні та число седиментації у сортів пшениці озимої під 

впливом строків сівби та удобрення після ячменю ярого, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Вміст білка в зерні, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 11,5 12,5 13,4 

22 вересня 11,8 12,8 13,2 

7 жовтня 11,5 12,0 13,3 

Голубка 

одеська 

7 вересня 10,9 11,4 12,4 

22 вересня 10,9 11,3 12,1 

7 жовтня 10,7 11,1 12,0 

Бурштин 

7 вересня 12,7 12,7 14,4 

22 вересня 12,2 12,6 13,5 

7 жовтня 11,9 12,8 14,5 
НІР 05, %: А – 0,5–1,1; В – 0,2–0,4; С – 0,6–1,0; АВС – 0,9–1,6 

Число седиментації, мл 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 37 40 45 

22 вересня 38 42 43 

7 жовтня 39 41 43 

Голубка 

одеська 

7 вересня 37 39 42 

22 вересня 38 40 41 

7 жовтня 35 36 37 

Бурштин 

7 вересня 12 14 17 

22 вересня 13 15 18 

7 жовтня 13 15 17 
НІР 05, мл: А – 4–6; В – 2–4; С – 2–4; АВС – 6–10 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив рано весною 

вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння 

локально. 
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Таблиця 4.8 

Кількість та якість клейковини в зерні сортів пшениці озимої під впливом 

строків сівби та удобрення по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Вміст сирої клейковини в зерні, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 21,3 22,2 24,5 

22 вересня 22,0 23,2 24,1 

7 жовтня 22,1 23,1 24,8 

Голубка 

одеська 

7 вересня 19,2 20,7 23,3 

22 вересня 19,9 21,8 24,6 

7 жовтня 20,2 21,6 22,8 

Бурштин 

7 вересня 22,5 23,5 26,4 

22 вересня 22,3 23,8 26,3 

7 жовтня 22,7 24,6 27,6 
НІР 05, %: А – 0,8–1,3; В – 0,6–1,0; С – 0,9–1,5; АВС – 1,4–2,3 

Якість клейковини, одиниці приладу ВДК 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 75 73 73 

22 вересня 55 65 56 

7 жовтня 53 50 54 

Голубка 

одеська 

7 вересня 63 60 85 

22 вересня 55 59 78 

7 жовтня 60 61 53 

Бурштин 

7 вересня 97 98 100 

22 вересня 97 100 97 

7 жовтня 98 98 100 
НІР 05, од. пр. ВДК: А – 5–10; В – 5–8; С – 4–6; АВС – 9–15 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці 

фази кущіння рослин вносять N30  локально. 

 

Відомо, що хлібопекарські властивості пшениці тісно пов’язані з 

таким показником якості, як седиментація (визначається об’ємом осаду, який 

утворюється внаслідок змішування борошна зі слабким розчином оцтової або 

молочної кислоти). Чим більша величина осаду з певної наважки борошна, 

тим хлібопекарські якості зразка кращі. 
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Виявлено, що за внесення більших доз добрив були й найкращі 

показники седиментації у сортів пшениці м’якої озимої. Так, по чорному 

пару число седиментації борошна цих сортів змінювалося від 43 до 50 мл, 

після стерньового попередника – від 37 до 45 мл, у контролі (без добрив) 

значення седиментації були відповідно 37–42 та 35–39 мл. 

 

Таблиця 4.9 

Кількість та якість клейковини в зерні сортів пшениці озимої під впливом 

строків сівби та удобрення після ячменю ярого, 2017–2019 рр. 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

Варіант удобрення 

(фактор С) 

Без добрив 

Передпосівн

е внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Вміст сирої клейковини в зерні, % 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 20,6 23,2 24,5 

22 вересня 19,6 22,7 24,1 

7 жовтня 19,2 21,8 24,8 

Голубка 

одеська 

7 вересня 18,5 20,2 23,3 

22 вересня 17,6 19,6 24,6 

7 жовтня 16,8 18,7 22,8 

Бурштин 

7 вересня 21,5 23,6 26,4 

22 вересня 20,9 22,5 26,3 

7 жовтня 20,6 23,2 27,6 
НІР 05, %: А – 0,7–1,2; В – 0,8–1,2; С – 1,0–1,6; АВС – 1,5–2,4 

ВДК, од. пр. 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 65 67 73 

22 вересня 65 58 56 

7 жовтня 58 65 54 

Голубка 

одеська 

7 вересня 65 75 85 

22 вересня 63 53 78 

7 жовтня 57 48 53 

Бурштин 

7 вересня 98 98 100 

22 вересня 97 99 97 

7 жовтня 100 98 100 
НІР 05, од. пр. ВДК: А – 5–9; В – 5–8; С – 6–9; АВС – 10–16 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив рано весною 

вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння 

локально. 
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Встановлено, що зерно пшениці твердої озимої Бурштин на відміну від 

сортів м’якої містило більше білка та клейковини за всіх варіантів удобрення. 

Взагалі, кількість білка по чорному пару у сортів Ластівка одеська та Голубка 

одеська змінювалося у межах 11,0–13,6 %, а у сорту Бурштин – 13,0–14,6 %, 

після стерньового попередника ці показники становили відповідно 10,7–13,4 

та 11,9–14,5 %. 

Але зерно твердої пшениці характеризувалося низькими значеннями 

седиментації борошна, а клейковина була більш розтяжною та слабкою 

порівняно з клейковиною сортів пшениці м’якої. Внаслідок цих властивостей 

зерно твердої пшениці використовується переважно для виготовлення 

високоякісних макаронних виробів та круп, тоді як м’якої – для вироблення 

борошна. 

Кореляційний аналіз отриманих даних показав, що встановлена висока 

позитивна залежність показників білок та клейковина в зерні різних сортів 

пшениці озимої, але вона була неоднакової сили. Найбільшим зв’язок цих 

двох показників якості був у сорту Голубка одеська. Як по чорному пару, так 

і після ячменю ярого коефіцієнт кореляції для цього сорту становив 0,98.  

Висновки до розділу 4. Таким чином, на основі проведених 

досліджень після попередників чорний пар та ячмінь ярий, встановлено, що  

біологічна врожайність пшениці озимої залежала як від густоти 

продуктивного стеблостою, так і продуктивності колосу. Найвищу біологічну 

врожайність рослин пшениці озимої після обох попередників отримано за 

сівби в оптимальний строк (22 вересня). Зміщення строку сівби у сторону 

раннього (7 вересня) та пізнього (7 жовтня) призводило до суттєвого 

зниження цього показника. У порівнянні з іншими досліджуваними 

генотипами у сорту пшениці озимої м’якої Голубка одеська формувалася 

найбільша кількість зерен в колосі, слід зазначити і найбільшу пластичність 

цього сорту щодо строків сівби. У сорту пшениці озимої твердої Бурштин 

після двох попередників кількість зерен в колосі, а також маса зерен з колоса 
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були меншими, ніж у сортів  пшениці м’якої, при сівбі у пізній строк 

спостерігалося значне зниження біологічної врожайності цього сорту.  

Виявлено, що у середньому за 2017–2019 рр. при вирощуванні пшениці 

озимої як чорному пару, так і після ячменю ярого, найвищу урожайність 

зерна було отримано за системи передпосівного внесення комплексного 

добрива та азотних підживлень. По чорному пару приріст врожаю на фоні 

N30P60К30 порівняно з варіантами без внесення добрив (контролем) 

змінювався залежно від сорту та строку сівби у межах 0,51–0,81 т/га, а за 

системи удобрення, яка включає додаткове підживлення N30 наприкінці фази 

кущіння рослин – врожайність підвищувалася відповідно до контролю на 

0,79–1,18 т/га. 

При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого за 

передпосівного удобрення N60P60К30 урожайність відносно контролю 

зростала залежно від сорту та строку сівби на 1,08–1,52 т/га, а у разі 

додаткового застосування азотних підживлень (N30 рано весною по 

мерзлоталому ґрунту та N30  наприкінці фази кущіння рослин) – на 2,17–

2,47 т/га.  

У більшості варіантів досліду вищий вміст білка, сирої клейковини в 

зерні та кращі показники седиментації борошна серед сортів пшениці м’якої 

отримано у сорту Ластівка одеська. З’ясовано, що у зерні пшениці озимої 

твердої порівняно з сортами м’якої, незалежно від варіанту удобрення, 

формувався вищий вміст білка та клейковини. Однак, значення седиментації 

борошна були, навпаки, нижчими. 

Визначено, що найкращі показники якості зерна для всіх сортів 

пшениці озимої формувались за системи удобрення, яка передбачала на фоні 

передпосівного внесення мінеральних добрив азотні підживлення посівів у 

весняний період вегетації рослин. 

Отримані результати дослідів за розділом 4 висвітлені в публікаціях у 

наукових журналах та збірниках [202, 203, 207], (додаток К).  
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІД ВПЛИВОМ СТРОКІВ СІВБИ ТА 

УДОБРЕННЯ 

 

Пшениця озима – це одна з найбільш рентабельних культур, що 

вирощуються в степовій зоні. Зерно пшениці – найважливіший 

сільськогосподарський об’єкт міжнародної торгівлі: майже 60 % усього 

експорту зернових [208, 209]. Виробництво зерна пшениці відіграє 

вирішальну роль у забезпеченні національної продовольчої безпеки. 

З метою визначення найбільш економічно вигідних агротехнічних 

прийомів виробництва зерна при розміщенні посівів пшениці по чорному 

пару та після ячменю ярого було визначено економічну ефективність 

вирощування сортів пшениці озимої м’якої і твердої під впливом строку 

сівби та удобрення посівів. 

Економічну характеристику елементів технології вирощування 

пшениці озимої проводили на основі застосування загальноприйнятої 

методики, яка дозволяє оцінити варіант технології за рівнем урожайності, 

собівартості виробництва одиниці продукції, прибутковості гектара посівної 

площі та рівнем рентабельності. Виробничі витрати розраховували на основі 

технологічних карт вирощування та діючих методичних рекомендацій [174, 

175]. 

У розрахунках використовували такі показники: врожайність (т/га), 

клас якості зерна згідно з діючим національним стандартом на пшеницю 

ДСТУ 3768:2019, що впливає на ціну зерна, виробничі витрати на 1 га, 

собівартість 1 т продукції, вартість валової продукції, чистий дохід, рівень 

рентабельності. 

Ціни на зерно пшениці були диференційовані відповідно до якості 

отриманого зерна. Для розрахунку вартісних показників були прийняті ціни 
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на виробничі ресурси та продукцію, що діяли у вересні 2020 р. для пшениці 

м’якої та твердої озимої. 

Слід зауважити, що внесення мінеральних добрив як по чорному пару, 

так і після стерньового попередника, сприяло поліпшенню класу зерна у 

пшениці озимої м’якої до другого–третього, а за вирощування пшениці 

озимої твердої – навіть і до першого класу якості. 

Розрахунки економічної ефективності результатів польових дослідів 

свідчать, що ефективність вирощування пшениці озимої значно залежить від 

сорту, строку сівби та удобрення. 

У середньому за три роки досліджень (2017–2019 рр.), при 

вирощуванні пшениці озимої по чорному пару, у сорту Ластівка одеська вищі 

економічні показники отримано за сівби 22 вересня, а найвищі урожайність 

(7,10 т/га) та чистий дохід на 1 га (27374 грн) були за системи удобрення, яка 

передбачала передпосівне внесення добрив N30P60K30 та підживлення 

наприкінці фази кущіння рослин N30 локально (табл. 5.1). 

За сівби 7 вересня та 7 жовтня у сорту пшениці озимої Ластівка одеська 

чистий дохід на 1 га залежно від удобрення змінювався від 17270 до 22678 та 

від 16908 до 22529 грн, але найбільшим він був у варіанті, де на фоні 

передпосівного внесення добрив (N30P60K30) проводили підживлення 

наприкінці фази кущіння рослин N30 локально. За вирощування цього сорту 

за передпосівного внесення повного добрива чистий дохід на 1 га залежно від 

строку сівби зростав порівняно до контролю на 20–34 %, за системи 

удобрення – на 31–37 %. 

Найвищі економічні показники за всіх строків сівби відмічали у сорту 

Голубка одеська. Найвищу урожайність (7,16 т/га) та найбільший чистий 

дохід на 1 га (27692 грн) було отримано за сівби 22 вересня у варіанті, де на 

фоні передпосівного внесення добрив (N30P60K30) проводили підживлення 

рослин наприкінці фази кущіння рослин N30 локально. За сівби 7 вересня та 7 

жовтня найбільший чистий прибуток на 1 га був також у варіанті за системи 

удобрення.  
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Таблиця 5.1 

Економічна ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення 

по чорному пару, 2017–2019 рр. 

Показники 

Сорти 

Ластівка одеська Голубка одеська Бурштин 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Строк сівби – 7 вересня 

Урожайність, т/га 5,34 5,86 6,13 6,14 6,69 7,04 4,87 5,53 5,97 

Виробничі витрати на 1 га, грн  8896 12017 12876 9310 12435 13334 8652 11851 12796 

Собівартість 1 т зерна, грн 1666 2051 2100 1516 1859 1894 1777 2143 2143 

Чистий дохід на 1 га, грн 17270 20799 22678 20776 25029 26090 15942 20776 23621 

Чистий дохід на 1 т, грн 3234 3549 3700 3383 3741 3706 3274 3757 3957 

Рівень рентабельності, % 194,1 173,1 176,1 223,2 201,3 195,7 184,2 175,3 184,6 

Строк сівби – 22 вересня 

Урожайність, т/га 6,04 6,85 7,10 6,18 6,76 7,16 5,22 5,85 6,40 

Виробничі витрати на 1 га, грн  9713 12957 13806 9786 12912 13836 9289 12454 13453 

Собівартість 1 т зерна, грн 1608 1892 1945 1583 1910 1932 1780 2129 2102 

Чистий дохід на 1 га, грн 19883 26773 27374 20496 24944 27692 17072 22061 25587 

Чистий дохід на 1 т, грн 3292 3908 3855 3317 3690 3868 3270 3771 3998 

Рівень рентабельності, % 204,7 206,6 194,5 209,4 193,2 200,1 183,7 177,1 190,2 

Строк сівби – 7 жовтня 

Урожайність, т/га 5,23 5,79 6,08 6,01 6,52 6,93 4,36 4,98 5,49 

Виробничі витрати на 1 га, грн  8719 11866 12735 9123 12233 13162 8268 11459 12438 

Собівартість 1 т зерна, грн 1667 2049 2095 1518 1876 1899 1896 2301 2266 

Чистий дохід на 1 га, грн 16908 21716 22529 20326 24279 25646 13750 17923 21051 

Чистий дохід на 1 т, грн 3233 3751 3705 3382 3724 3700 3154 3599 3834 

Рівень рентабельності, % 193,9 183,0 176,9 222,8 198,5 194,8 166,3 156,4 169,2 

Примітка: * N30P60K30 

                   ** N30P60K30 + N30 наприкінці фази кущіння локально. 
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За передпосівного внесення добрив у сорту Голубка одеська чистий 

дохід на 1 га залежно від строку сівби зростав порівняно до контролю на 19–

21 %, а за системи удобрення – на 25–35 %. 

У сорту пшениці озимої твердої Бурштин найвищі економічні 

показники формувались за системи передпосівного внесення добрив 

(N30P60K30) і підживлення рослин наприкінці фази кущіння N30 локально за 

всіх строків сівби, але найбільші урожайність (6,40 т/га) та чистий дохід 

(25587 грн/га) були отримані за сівби в оптимальний строк (22 вересня). 

Чистий дохід на 1 га залежно від строку сівби у сорту Бурштин зростав 

за передпосівного внесення добрив порівняно до контролю на 27–30 %, та за 

системи удобрення – на 48–53 %. 

Виробничі витрати значно збільшувались у варіантах з внесенням 

мінеральних добрив. Рентабельність за таких варіантів в багатьох випадках 

була на рівні з контролем, або навіть і нижче. 

Після ячменю ярого, у середньому за три роки досліджень, у сорту 

пшениці озимої м’якої Ластівка одеська найбільші економічні показники за 

всіх строків сівби були отримані за системи передпосівного внесення 

комплексного добрива (N60P60K30) і проведення азотних підживлень посівів 

по мерзлоталому ґрунту N30 та наприкінці фази кущіння рослин N30 локально, 

але найвищій чистий дохід (19474 грн) та рентабельність (140,3 %) були 

отримані за сівби 22 вересня (табл. 5.2). 

Чистий дохід на 1 га за передпосівного внесення комплексного добрива  

залежно від строку сівби зростав відносно контролю на 60–69 %, а за системи 

удобрення – на 116–142 %. 

У сорту пшениці м’якої озимої Голубка одеська найвищі економічні 

показники були також у варіанті, де на фоні передпосівного внесення 

комплексного добрива (N60P60K30) проводили азотні підживлення посівів 

пшениці озимої по мерзлоталому ґрунту N30 та рослин наприкінці фази 

кущіння N30 локально. Найбільшим чистий дохід (20331 грн/га) та рівень 

рентабельності (145,8 %) були за сівби 7 вересня, найменшими – 7 жовтня. 
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Таблиця 5.2 

Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення 

після ячменю ярого, 2017–2019 рр. 

Показники 

Сорти 

Ластівка одеська Голубка одеська Бурштин 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Без 

добрив 

Передпосівне 

внесення 

добрив* 

Система 

удобрення** 

Строк сівби – 7 вересня 

Урожайність, т/га 3,27 4,35 5,47 3,74 5,05 5,91 2,76 4,13 4,94 

Виробничі витрати на 1 га, грн  7704 11889 13725 7941 12242 13947 7447 11778 13459 

Собівартість 1 т зерна, грн 2356 2733 2509 2123 2424 2360 2698 2852 2724 

Чистий дохід на 1 га, грн 8319 13341 18001 10385 16068 20331 6491 11970 16675 

Чистий дохід на 1 т, грн 2544 3067 3291 2777 3182 3440 2352 2898 3376 

Рівень рентабельності, % 108,0 112,2 131,2 130,8 131,3 145,8 87,2 101,6 123,9 

Строк сівби – 22 вересня 

Урожайність, т/га 3,39 4,77 5,75 3,82 5,26 6,05 3,11 4,63 5,53 

Виробничі витрати на 1 га, грн  7774 12110 13876 7991 12357 14027 7633 12040 13765 

Собівартість 1 т зерна, грн 2293 2539 2413 2092 2349 2318 2454 2600 2489 

Чистий дохід на 1 га, грн 8837 14602 19474 10727 17099 19853 8073 14583 19968 

Чистий дохід на 1 т, грн 2607 3061 3387 2808 3251 3281 2596 3150 3611 

Рівень рентабельності, % 113,7 120,6 140,3 134,2 138,4 141,5 105,8 121,1 145,1 

Строк сівби – 7 жовтня 

Урожайність, т/га 3,13 4,46 5,60 3,44 4,81 5,67 2,55 3,89 4,73 

Виробничі витрати на 1 га, грн  7622 11933 13779 7779 12110 13816 7330 11646 13342 

Собівартість 1 т зерна, грн 2435 2676 2461 2261 2518 2437 2875 2994 2821 

Чистий дохід на 1 га, грн 7715 13043 18701 9077 14826 17936 5548 10722 15511 

Чистий дохід на 1 т, грн 2465 2924 3339 2639 3082 3163 2176 2756 3279 

Рівень рентабельності, % 101,2 109,3 135,7 116,7 121,4 129,8 75,7 92,1 116,3 

Примітка: * N60P60K30 

                   ** N60P60K30 + N30 по МТГ + N30 наприкінці фази кущіння локально  
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Приріст чистого доходу становив, залежно від строку сівби, у варіанті 

передпосівного внесення комплексного добрива 54–63 %, а за системи 

удобрення – 85–97 %.  

У сорту пшениці твердої Бурштин економічна ефективність також була 

вищою у варіанті, де на фоні передпосівного внесення комплексного добрива  

проводили азотні підживлення посівів пшениці озимої. Найвищі чистий 

дохід (19968 грн/га) та рівень рентабельності (145,1 %) були отримані за 

сівби 22 вересня. 

У сорту Бурштин чистий дохід на 1 га залежно від строку сівби за 

передпосівного внесення добрив зростав відносно контролю на 80–93 %, а за 

системи удобрення – на 147–179 %. 

Виробничі витрати після непарового попередника також значно 

збільшувались у варіантах з передпосівним внесенням добрив та системи 

удобрення. Рентабельність вирощування пшениці озимої після ячменю ярого 

найбільшою була у варіанті, який включає передпосівне внесення 

комплексного добрива (N60P60K30) та проведення азотних підживлень посівів 

по мерзлоталому ґрунту N30 та рослин наприкінці фази кущіння N30 локально. 

Мінімальні значення економічної ефективності у всіх сортів пшениці 

озимої як по чорному пару, так і після стерньового попередника, отримано у 

варіантах без добрив. 

Висновки до розділу 5. Аналізуючи економічні розрахунки, можна 

зауважити, що для сортів Ластівка одеська та Бурштин найбільш ефективним 

після обох попередників є вирощування за сівби в оптимальний строк, 

Голубка одеська – за сівби в допустимо ранній та оптимальний строк за 

системи удобрення, яка передбачає передпосівне внесення комплексного 

добрива та весняні азотні підживлення посівів пшениці озимої. 

Як по чорному пару, так і після ячменю ярого, кращі економічні 

показники (чистий дохід, рівень рентабельності) при порівнянні сортів 

пшениці м’якої отримували у сорту Голубка одеська.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження, проведені упродовж 2017–2019 рр. з сортами пшениці 

м’якої озимої Ластівка одеська, Голубка одеська та твердої Бурштин в 

умовах Північного Степу України на чорноземі звичайному, із вивчення 

впливу строків сівби та удобрення на формування урожайності та якості 

зерна, дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. Погодні умови 2016/2017, 2017/2018 та 2018/2019 вегетаційних 

періодів були, взагалі, сприятливими для вирощування пшениці озимої, 

окрім передпосівного періоду, який характеризувався високими 

температурами повітря та відсутністю ефективних опадів, що призводило до 

повітряної та ґрунтової посухи. 

2. Встановлено, що тривалість осіннього періоду вегетації рослин 

пшениці озимої залежала від строків сівби та змінювалася у 2016 р. від 35 до 

65 діб, у 2017 р. була більшою – 39–69 діб, а у 2018 р. становила 30–60 діб. 

Слід окремо вирізнити 2016 р., коли після похолодання, яке розпочалося 15 

жовтня, відмічали періоди потеплінь у другій половині жовтня та в 

листопаді, а також дні, коли максимальна температура повітря у денні години 

досягала 10–17 °С і рослини озимини відновлювали свій ріст та розвиток, 

попри пониження температури у нічні години доби. 

3. З’ясовано, що як на час припинення осінньої вегетації, так і на час 

відновлення весняної, біометричні показники рослин пшениці озимої у 

більшості випадків були вищими по чорному пару, ніж після ячменю ярого. 

За раннього строку сівби (7 вересня) рослини були більш розвиненими 

порівняно з тими, що висівали 22 вересня, а особливо 7 жовтня. У сортів 

пшениці м’якої озимої Ластівка одеська та Голубка одеська такі 

показники, як висота рослин, площа листкової поверхні та маса рослин 

формувалися більшими, ніж відповідні параметри рослин твердої пшениці 

Бурштин. 
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4. Виявлено, що як в листках, так і у вузлах кущіння рослин пшениці 

озимої на час припинення осінньої вегетації по чорному пару, як правило, 

накопичувалося більше розчинних вуглеводів, ніж після ячменю ярого. У вузлах 

кущіння загальний вміст цих речовин був значно вищий, ніж в листках і 

несуттєво залежав від сорту. Так, по чорному пару у сорту Ластівка одеська 

значення цього показника залежно від строку сівби становили 37,0–39,7 %, у 

сорту Голубка одеська – 36,2–41,4, а у сорту Бурштин – 34,3–36,3 %, після 

ячменю ярого – 35,4–36,4; 33,5–36,4 та 32,3–36,4 % відповідно. 

5. Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняної 

вегетації залежав від погодних умов, строків сівби та біологічних 

особливостей сорту. В роки досліджень у фази виходу в трубку та колосіння 

найбільша висота рослин та кількість стебел і листків, у середньому на одну 

рослину, формувалися після обох попередників за раннього строку сівби (7 

вересня) і зменшувались у сторону пізніх. Після ячменю ярого значення 

біометричних показників рослин пшениці озимої переважно були нижчими, 

ніж по пару.   

6. На біологічну урожайність пшениці озимої впливали як густота 

продуктивного стеблостою, так і продуктивність колосу. Максимальні 

показники біологічної врожайності по чорному пару і після ячменю ярого 

відзначали за сівби в оптимальний строк (22 вересня). Зміщення строку сівби 

у сторону раннього (7 вересня) та пізнього (7 жовтня) призводило до 

суттєвого зниження цього показника. У порівнянні з іншими досліджуваними  

генотипами у сорту пшениці озимої м’якої Голубка одеська формувалася 

найбільша кількість зерен в колосі, слід зазначити і найбільшу пластичність 

цього сорту щодо строків сівби. У сорту пшениці озимої твердої Бурштин 

після двох попередників кількість зерен в колосі, а також маса зерен з колоса 

були меншими, ніж у сортів пшениці м’якої, за сівби у пізній строк 

спостерігалося значне зниження біологічної врожайності цього сорту.  

7. Виявлено, що у середньому за 2017–2019 рр. при вирощуванні 

пшениці озимої як чорному пару, так і після ячменю ярого, найвищу 
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урожайність зерна було отримано за системи передпосівного внесення 

комплексного добрива та азотних підживлень. По чорному пару приріст 

врожаю на фоні N30P60К30 порівняно з варіантами без внесення добрив 

(контролем) змінювався залежно від сорту та строку сівби у межах 0,51–

0,81 т/га, а за системи удобрення, яка передбачає додаткове підживлення N30 

наприкінці фази кущіння рослин – врожайність підвищувалася порівняно до 

контролю на 0,79–1,18 т/га та становила для сорту Ластівка одеська залежно 

від строку сівби від 6,08 до 7,10 т/га, Голубка одеська – від 6,89 до 7,16 т/га, а 

сорту Бурштин – від 5,49 до 6,40 т/га. 

8. При вирощуванні пшениці озимої після ячменю ярого за 

передпосівного удобрення N60P60К30 урожайність порівняно з контролем 

зростала залежно від сорту та строку сівби на 1,08–1,52 т/га, а у разі 

додаткового застосування азотних підживлень (N30 рано весною по 

мерзлоталому ґрунту та N30  у кінці фази кущіння рослин) – на 2,17–2,47 т/га. 

Так, у сорту Ластівка одеська врожайність зерна становила 5,47–5,75 т/га, у 

сорту Голубка одеська – 5,67–6,05 т/га, а у сорту Бурштин – 4,73–5,53 т/га. 

9. Натура зерна пшениці озимої як по чорному пару, так і після 

ячменю ярого у переважній кількості випадків збільшувалась від раннього 

строку сівби (7 вересня) у сторону пізніших (22 вересня та 7 жовтня). У сорту 

пшениці твердої значення цього показника були вищими, ніж у сортів м’якої 

і залежно від строку сівби та удобрення змінювалися від 796 до 826 г/л по 

чорному пару та від 772 до 834 г/л – після непарового попередника. Виявлено 

позитивний вплив удобрення посівів на формування склоподібності зерна 

пшениці озимої. Відмічена перевага за цим показником у сорту твердої 

пшениці Бурштин перед сортами пшениці м’якої. 

10. За результатами трирічних досліджень не встановлено чітко 

вираженого впливу строків сівби на біохімічні показники зерна сортів 

пшениці озимої Ластівка одеська та Бурштин при вирощуванні в умовах 

Північного Степу. Разом з цим, для сорту Голубка одеська на всіх фонах 

живлення після ячменю ярого найбільша кількість білка та клейковини в 
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зерні формувалася за раннього строку сівби та за сівби в пізніші строки (22 

вересня і 7 жовтня) вона зменшувалася. 

11. У сорту пшениці твердої озимої Бурштин, на відміну від сортів 

м’якої, формувалося більше білка та клейковини в зерні за всіх варіантів 

удобрення, але клейковина була більш розтяжною та слабкою, а значення 

седиментації борошна – низькими. Максимальні значення показників якості 

зерна для всіх сортів пшениці озимої отримано за системи удобрення, яка 

передбачає на фоні передпосівного внесення мінеральних добрив азотні 

підживлення посівів у весняний період вегетації рослин.   

12. Встановлено, що в роки досліджень найбільші урожайність та 

чистий дохід при вирощуванні всіх сортів пшениці озимої як по чорному 

пару, так і після ячменю ярого, забезпечувалися за системи удобрення 

посівів, що передбачає передпосівне внесення добрива (по чорному пару 

N30P60K30; після ячменю ярого – N60P60K30) та весняні азотні підживлення (по 

чорному пару N30  наприкінці фази кущіння  рослин локально; після ячменю 

ярого – N30  ранньою весною по мерзлоталому ґрунту + N30  наприкінці фази 

кущіння). Вища економічна ефективність вирощування пшениці озимої після 

обох попередників у сортів Ластівка одеська та Бурштин була отримана за 

сівби в оптимальний строк (22 вересня), а у сорту Голубка одеська – в 

допустимо ранній (7 вересня) та оптимальний строк (22 вересня). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах Північного Степу України вирощування пшениці м’якої та 

твердої озимої по чорному пару слід проводити за технологією, яка 

передбачає систему удобрення посівів, що включає передпосівне внесення 

добрива N30P60R30 та підживлення рослин наприкінці фази кущіння N30 

локально. Після ячменю ярого рекомендується на фоні передпосівного 

внесення добрив N60P60R30 підживлювати посіви пшениці озимої по 

мерзлоталому ґрунту N30 та наприкінці фази кущіння рослин N30 локально.   

Сорти Ластівка одеська та Бурштин слід висівати після обох 

попередників в оптимальний строк (22 вересня), Голубка одеська – в 

допустимо ранній (7 вересня) та оптимальний строк (22 вересня). 

Після ячменю ярого серед сортів пшениці м’якої рекомендується 

висівати сорт Голубка одеська, який на удобрених площах формує 4,8–

6,0 т/га продовольчого зерна третього класу якості за рентабельності 

виробництва 121–145 %. 
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Додаток А 

 

Показники якості зерна пшениці м’якої (ДСТУ 3768:2019) 

Показник  
Характеристика та норма за класами  

1  2  3  4  

Натура, г/л, не менше ніж  775 750 730 не обмежено 

Склоподібність, %, не менше ніж 50 40 не обмежено не обмежено 

Вологість, %, не більше ніж 14,0 14,0 14,0 14,0 

Зернова домішка, %, не більше ніж   5,0 8,0 8,0 15,0 

зокрема:      

     биті зерна  5,0 5,0 5,0 

у межах 

зернової 

домішки 

     зерна злакових культур  3,0 4,0 4,0 

у межах 

зернової 

домішки 

     пророслі зерна  2,0 3,0 3,0 

у межах 

зернової 

домішки 

Сміттєва домішка, %, не більше ніж  1,0 2,0 2,0 3,0 

зокрема фузаріозні зерна  0,3 0,3 0,5 1,0 

Сажкове зерно, %, не більше ніж  8,0 8,0 8,0 10,0 

Білок, %, не менше ніж 14,0 12,5 11,0 не обмежено 

Сира клейковина, %, не менше ніж 28,0 23,0 18,0 не обмежено 

Якість клейковини: од. пр. ВДК  45-100 45-100 45-100 не обмежено 

Число падіння, с, не менше ніж 220 220 180 не обмежено 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 
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Показники якості зерна пшениці твердої (ДСТУ 3768:2019) 

Показники 

якості 

Характеристики та норми для пшениці 

твердої за класами 
1 2 3 4 5 

Зерна м’якої пшениці, %, 

не більше ніж 
4 4 8 10 не обмежено 

Натура, г/л, не менше ніж 750 750 730 710 не обмежено 

Вологість, %, не більше ніж 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Склоподібність,%, не менше ніж 70 60 50 40 не обмежено 

Зернова домішка, %, не більше 

ніж 
5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 

зокрема:      

     пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 

у межах 

зернової 

домішки 

Сміттєва домішка, %, не більше 

ніж 
2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 

Сажкове зерно, %, не більше ніж 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

Вміст білка в зерні, %, не менше 

ніж 
14,0 13,0 12,0 11,0 не обмежено 

Число падання, с, не менше ніж 200 200 150 100 не обмежено 
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Додаток В 

Метеорологічні дані за період проведення досліджень, 2016–2019 рр. 

(Дніпропетровський РЦГМ) 

Показ-

ники 

Вегетаційні 

періоди 

Місяць Серед-

нє за 

рік 

Відхилення 

від середніх 

багаторіч-

них, ± 
8* 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Темпе-

ратура 

повітря, 

ºС 

2016/17 23,7 15,8 7,0 1,6 -3,7 -5,4 -3,1 5,6 8,7 15,5 20,8 21,5 9,0 +0,5 

2017/18 24,6 18,4 9,0 3,3 9,5 -2,8 -2,9 -1,5 12,9 19,0 21,7 22,5 11,1 +2,6 

2018/19 23,7 17,8 8,5 0,7 -1,8 -3,5 -0,1 4,4 11,2 17,9 24,0 21,5 10,4 +1,9 

Середнє 

багаторічне 
20,6 15,4 8,5 2,5 -2,0 -5,4 -4,1 0,7 9,4 16,0 19,6 21,3 8,5 - 

Кількість 

опадів, 

мм 

2016/17 22,5 42,7 56,5 65,0 48,0 54,6 25,8 6,3 102 18,9 37,1 43,9 523,3 +1,3 

2017/18 13,0 36,5 36,3 64,9 54,7 70,7 46,2 145 16,4 31,7 51,9 77,9 645,2 +123,2 

2018/19 - 73,9 23,1 36,9 106,6 73,6 5,8 30,9 32,3 48,3 30,6 59,2 521,2 +8,2 

Середнє 

багаторічне 
37,0 36,0 32,0 42,0 52,0 45,0 36,0 34,0 38,0 46,0 59,0 56,0 513,0 - 

 

Примітка: * 8 – серпень, 9 – вересень, 10 – жовтень, 11 – листопад, 12 – грудень, 1 – січень, 2 – лютий, 3 – березень, 

4 – квітень, 5 – травень, 6 – червень, 7 – липень. 
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Додаток Г 

Біометричні показники рослин сортів пшениці озимої залежно від строків сівби 

у різні за погодними умовами роки по попереднику чорний пар  

Сорт 
Строк 

сівби 

Висота рослин, см 
Кількість на одну рослину, шт. Площа листкової поверхні 

на одну рослину, см
2
 пагонів листків 

Роки досліджень 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Вихід в трубку 

Ластівка 

одеська 

7.09 45,9 63,3 49,3 4,6 4,2 4,4 13,6 13,2 14,0 165,1 188,2 167,7 

22.09 43,6 59,4 47,2 4,4 2,6 4,3 11,6 10,2 11,2 127,9 124,6 115,7 

7.10 39,7 50,7 41,4 4,0 3,0 4,2 9,8 9,4 10,2 77,9 73,2 94,5 

Голубка 

одеська 

7.09 43,8 63,5 52,5 5,6 3,4 4,5 15,2 12,6 15,8 164,3 154,3 181,3 

22.09 40,8 49,5 47,8 4,3 2,4 4,0 10,2 8,6 10,4 103,2 74,5 108,3 

7.10 35,0 47,6 44,7 3,0 2,8 3,0 8,4 8,2 8,8 81,7 74,3 90,3 

Бурштин 

7.09 35,3 53,9 37,2 5,2 3,8 5,0 15,4 15,8 16,2 124,3 156,5 125,4 

22.09 34,0 50,3 35,7 4,2 3,2 3,8 10,8 10,6 11,6 84,6 79,7 93,0 

7.10 32,3 48,6 33,1 3,4 3,0 3,8 10,6 10,2 10,8 76,8 73,7 66,4 

Колосіння 

Ластівка 

одеська 

7.09 88,8 89,8 98,7 2,6 2,6 2,9 8,6 9,7 8,0 121,3 118,8 123,3 

22.10 86,5 87,3 96,8 2,4 2,2 2,4 7,4 7,0 7,6 98,0 94,4 98,1 

7.10 80,4 79,9 94,7 2,2 1,8 2,2 7,0 6,0 7,4 72,2 80,7 82,9 

Голубка 

одеська 

7.09 85,4 86,8 90,9 3,6 2,6 3,4 9,8 8,0 11,6 134,5 102,5 169,8 

22.10 84,5 84,9 93,0 3,4 1,4 3,2 9,6 4,2 10,6 103,8 72,8 159,5 

7.10 76,8 76,3 88,2 1,8 1,4 3,0 6,0 5,0 9,4 76,8 55,2 106,7 

Бурштин 

7.09 74,1 76,5 85,1 3,4 3,0 3,4 12,6 12,0 13,2 119,8 117,7 144,1 

22.10 71,4 75,2 80,9 2,4 2,2 2,6 9,8 7,4 10,0 93,2 70,5 141,5 

7.10 68,3 73,3 74,2 1,8 1,4 2,2 5,2 4,4 7,8 60,6 49,1 84,6 
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Додаток Д 

Біометричні показники рослин сортів пшениці озимої залежно від строків сівби 

у різні за погодними умовами роки після попередника ячмінь ярий  

Сорт 
Строк 

сівби 

Висота рослин, см 
Кількість на одну рослину, шт. Площа листкової поверхні 

на одну рослину, см
2
 пагонів листків 

Роки досліджень 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Вихід в трубку 

Ластівка 

одеська 

7.09 45,0 60,4 54,0 4,2 4,3 4,0 13,2 14,0 13,0 154,6 163,3 140,5 

22.09 35,3 53,7 41,3 4,0 3,6 3,8 10,4 11,2 10,4 99,8 100,6 95,7 

7.10 29,9 49,2 42,8 3,6 3,4 3,4 10,2 10,0 10,2 94,2 98,1 78,5 

Голубка 

одеська 

7.09 42,1 55,6 44,3 4,6 2,8 5,0 13,5 10,2 14,8 110,2 95,1 130,5 

22.09 37,1 49,1 43,0 4,3 2,8 4,8 10,2 9,8 14,6 80,7 77,7 121,4 

7.10 24,2 41,0 41,4 4,0 2,6 4,0 9,8 8,8 13,0 45,3 42,8 92,5 

Бурштин 

7.09 35,8 43,9 37,0 4,0 2,8 4,4 10,2 8,9 13,4 78,2 59,8 85,5 

22.09 33,6 43,0 36,5 3,8 2,6 4,0 10,0 8,6 12,0 68,4 39,0 80,4 

7.10 32,0 40,2 36,1 3,2 2,4 3,8 8,4 6,6 8,6 45,6 28,7 76,5 

Колосіння 

Ластівка 

одеська 

7.09 78,5 83,5 96,5 2,8 2,8 3,0 8,0 10,2 10,0 108,6 106,7 122,1 

22.09 74,6 85,7 95,3 2,6 2,0 2,8 7,4 6,4 9,8 80,6 66,7 124,1 

7.10 68,9 72,5 91,7 2,0 1,8 2,6 7,2 6,1 9,0 70,5 57,9 101,3 

Голубка 

одеська 

7.09 74,5 74,1 89,7 2,6 2,9 3,6 9,4 8,8 11,0 94,8 95,6 128,9 

22.09 68,3 71,1 91,3 3,2 1,8 3,2 7,8 6,0 11,2 71,2 69,4 137,6 

7.10 61,0 62,6 87,9 2,8 1,4 3,0 6,8 4,4 8,8 47,4 36,4 119,1 

Бурштин 

7.09 72,3 78,0 84,7 2,6 2,8 3,2 10,6 12,0 11,0 122,4 114,7 127,4 

22.09 69,8 73,2 80,2 2,0 1,6 3,0 9,4 5,6 11,0 94,7 40,7 137,6 

7.10 56,4 58,9 73,5 1,6 1,6 2,8 6,0 4,4 10,6 54,8 37,7 119,1 
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Додаток Е 

Урожайність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення 

за вирощування по чорному пару, т/га 

Сорт 

(фактор А) 

Строк сівби 

(фактор В) 

Рік дослідження 

2017 2018 2019 

Варіант удобрення (фактор С) 

Без добрив 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 5,35 5,21 5,46 

22 вересня 6,05 5,90 6,17 

7 жовтня 5,24 5,09 5,36 

Голубка 

одеська 

7 вересня 6,10 6,03 6,29 

22 вересня 6,15 6,05 6,34 

7 жовтня 5,98 5,90 6,15 

Бурштин 

7 вересня 4,82 4,62 5,17 

22 вересня 5,20 4,90 5,56 

7 жовтня 4,41 3,95 4,72 

Передпосівне внесення добрив* 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 5,87 5,70 6,01 

22 вересня 6,83 6,69 7,03 

7 жовтня 5,82 5,60 5,95 

Голубка 

одеська 

7 вересня 6,65 6,56 6,86 

22 вересня 6,76 6,60 6,92 

7 жовтня 6,50 6,37 6,69 

Бурштин 

7 вересня 5,41 5,16 5,75 

22 вересня 5,88 5,45 6,22 

7 жовтня 4,95 4,66 5,33 

Система удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 6,15 5,94 6,30 

22 вересня 7,12 6,89 7,29 

7 жовтня 6,10 5,89 6,25 

Голубка 

одеська 

7 вересня 7,03 6,87 7,22 

22 вересня 7,14 6,98 7,36 

7 жовтня 6,84 6,76 7,07 

Бурштин 

7 вересня 5,95 5,75 6,21 

22 вересня 6,42 6,04 6,74 

7 жовтня 5,59 5,00 5,88 
НІР 05, т/га:  2017 р.: А –0,20; В – 0,19; С – 0,21; АВС – 0,32; 

                     2018 р.: А –0,18; В – 0,21; С – 0,20; АВС –0,29; 

                     2019 р.: А – 0,23; В – 0,24; С – 0,19; АВС – 0,35 

 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N30P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив наприкінці фази 

кущіння рослин вносять N30  локально. 
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Додаток Ж 

Урожайність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення 

за вирощування після ячменю ярого, т/га 

Сорт 

(фактор А) 

Строк сівби 

(фактор В) 

Рік дослідження 

2017 2018 2019 

Варіант удобрення (фактор С) 

Без добрив 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 3,23 3,16 3,42 

22 вересня 3,36 3,23 3,58 

7 жовтня 3,10 3,02 3,27 

Голубка 

одеська 

7 вересня 3,72 3,60 3,90 

22 вересня 3,80 3,66 4,00 

7 жовтня 3,40 3,30 3,62 

Бурштин 

7 вересня 2,74 2,53 3,01 

22 вересня 3,09 2,85 3,39 

7 жовтня 2,49 2,30 2,86 

Передпосівне внесення добрив* 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 4,30 4,24 4,51 

22 вересня 4,74 4,63 4,94 

7 жовтня 4,47 4,29 4,62 

Голубка 

одеська 

7 вересня 5,01 4,91 5,23 

22 вересня 5,20 5,12 5,46 

7 жовтня 4,77 4,67 4,99 

Бурштин 

7 вересня 4,09 3,95 4,35 

22 вересня 4,62 4,40 4,87 

7 жовтня 3,86 3,62 4,19 

Система удобрення** 

Ластівка 

одеська 

7 вересня 5,46 5,35 5,60 

22 вересня 5,74 5,62 5,89 

7 жовтня 5,58 5,48 5,74 

Голубка 

одеська 

7 вересня 5,90 5,76 6,07 

22 вересня 6,04 5,91 6,20 

7 жовтня 5,65 5,55 5,81 

Бурштин 

7 вересня 4,95 4,81 5,21 

22 вересня 5,47 5,36 5,76 

7 жовтня 4,70 4,48 5,01 

НІР 05, т/га:  2017 р.: А –0,16; В – 0,13; С – 0,18; АВС – 0,27; 

                     2018 р.: А –0,15; В – 0,14; С – 0,17; АВС –0,25; 

                     2019 р.: А – 0,18; В – 0,19; С – 0,21; АВС – 0,30 

 

Примітка: *Передпосівне внесення добрив – N60P60K30; 

**На фоні передпосівного внесення мінеральних добрив рано весною 

вносять N30 по мерзлоталому ґрунту + N30 наприкінці фази кущіння 

локально. 
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Додаток З 
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Додаток И 
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Додаток К 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

1. Астахова Я. В., Гасанова І. І., Солодушко М. М. Вміст і витрати 

розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від 

строку сівби в північному Степу України. Зернові культури. Дніпро, 2019. 

Т. 3. № 2. С. 251–257 (Здобувачем проаналізовано наукову літературу, 

представлено результати власних досліджень, підготовлено статтю до 

друку). 

2. Астахова Я. В. Якість зерна пшениці озимої залежно від строків сівби 

та удобрення. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 4. 

С. 28–34. 

 

Статті у наукових іноземних виданнях 

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

Olena. Influence of mineral fertilizers and other agrotechnical cultivation methods 

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

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

doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.17. (Здобувачем проведено експериментальну 

роботу, аналіз та обговорення результатів досліджень). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

4. Гасанова И. И., Астахова Я. В., Педаш А. А. Особенности 

формирования структуры урожайности озимой пшеницы в условиях 

северной Степи Украины. Научные достижения в совершенствовании 

инновационных технологий зерновых культур в контексте изменения 

климата: материалы научно-практической конференции с международным 

участием; 4–5 сентября 2020 г., с. Пашканы, р-н Криулень, Республика 
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Молдова / Институт растениеводства «Порумбень», 2020. С. 193–199. 

(Здобувачем проаналізовано наукову літературу, представлено результати 

власних досліджень, підготовлено статтю до друку). 

5. Астахова Я. В. Роль строків сівби у формуванні продуктивності та 

якості зерна пшениці озимої. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро, 

25–26 травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 76–77. 

6. Астахова Я. В. Особливості осіннього періоду вегетації пшениці 

озимої залежно від попередника та строку сівби. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку та адаптація агропромислового виробництва в 

умовах трансформації клімату: матеріали Всеукраїнської науково-

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

Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Полтавська 

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

НААН. Полтава, 2018. С. 48–51. 

7. Астахова Я. В. Вплив умов вирощування на ріст і розвиток рослин 

сучасних сортів пшениці озимої в північному Степу. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті ринкових 

умов: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (Дніпро, 30–31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 45–46. 

8. Астахова Я. В., Ноздріна Н. Л. Деякі закономірності накопичення 

розчинних вуглеводів у рослинах сучасних сортів пшениці озимої. Науково-

практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи 

молодих вчених: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної online 

конференції молодих вчених (Херсон, 19 травня 2020 р.), Херсон: ІЗЗ НААН, 

2020. C. 22–24. (Здобувачем представлено результати власних досліджень, 

підготовлено матеріали до друку). 
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9. Астахова Я. В., Гасанова І. І. Ефективність вирощування різних сортів 

пшениці озимої залежно від попередника та строку сівби. Стан і 

перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 26 листопада 2020 

р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2020. С. 7–9. (Здобувачем представлено результати 

власних досліджень, підготовлено матеріали до друку). 

10.  Астахова Я. В., Гасанова І. І. Формування фізичних показників зерна 

пшениці озимої залежно від строку сівби та удобрення посівів.  Роль науково-

технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних 

ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

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

2021. С. 115–117. (Здобувачем представлено результати власних 

досліджень, підготовлено матеріали до друку). 

 

Методичні та науково-практичні рекомендації 

11.  Гадзало Я. М., Заришняк А. С., Роїк М. В.,…Астахова Я. В. [та ін., 

колектив авторів]. Застосування азотних добрив для підвищення вмісту білка 

в зерні пшениці озимої. Науково-методичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААНУ, 2017. 20 с. 

12.  Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М.,…Астахова Я. В. [та 

ін., колектив авторів]. Особливості застосування добрив та біологічних 

препаратів при вирощуванні пшениці озимої. Науково-практичні 

рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК. 2018. 32 с. (Здобувачем узагальнено 

експериментальні дані, прийнято участь у написанні рекомендацій) 

13.  Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М.,…Астахова Я. В. [та 

ін., колектив авторів]. Вирощування пшениці озимої після непарових 

попередників в зоні Степу. Науково-практичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААНУ. 2018. 32 с. (Здобувачем узагальнено експериментальні дані, 

прийнято участь у написанні рекомендацій). 
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14.  Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., 

Гасанова І. І.,…Астахова Я. В. [та ін., колектив авторів]. Агробіологічні 

основи поліпшення якості зерна пшениці озимої в зоні Степу. Науково-

практичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК НААНУ, 2020. 24 с. (Здобувачем 

узагальнено експериментальні дані, прийнято участь у написанні 

рекомендацій). 

 


