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Постановка проблеми. Соя (Glycine hispida (L.) – провідна високобілкова 
культура світового рослинництва – є однією з  найпоширеніших зернобобових і 
олійних культур, відіграє вирішальну роль у сільському господарстві, технічній 
промисловості і медицині. Це цінна енергетична культура, яка набуває особливого 
значення для формування вітчизняного ринку високопротеїнових кормів, 
збалансованих за поживними речовинами та амінокислотами. У насінні сої 
міститься в середньому 36–45 % білка, 19–22 % жиру, 23–28 % вуглеводів, велика 
кількість вітамінів, ферментів, мінеральних та інших речовин. Тому підвищення 
поживної та енергетичної цінності кормів для сільськогосподарських тварин 
можливе лише через збільшення в них зернової маси сої. Значне місце у підвищенні 
її врожайності належить вивченню і створенню комплексних агроекологічних 
систем, технологічних заходів вирощування цієї культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збільшення виробництва 
насіння сої в усіх зонах вирощування пов’язане як із розширенням площ посіву, так 
і, що дуже важливо, з підвищенням її урожайності [1 – 3]. Проте, як зазначає 
академік НААН А.О. Бабич, велике значення у підвищенні врожайності та 
поліпшенні якості насіння сої має підбір сорту [1; 2]. 

Правильний вибір сорту – одна з вирішальних умов одержання 
максимального урожаю. Водночас це один із найбільш доступних виробництву 
агрозаходів щодо зниження негативного впливу лімітуючих факторів зовнішнього 
середовища на рівень урожайності сої, який найбільшою мірою забезпечує 
пластичність культури до конкретних умов вирощування. Тому, зважаючи на 
зазначене, в умовах виробництва необхідно вирощувати два-три сорти, які 
різняться за тривалістю вегетаційного періоду, стійкістю до хвороб, шкідників і 
негативних чинників середовища (зниження температури, посухи тощо). Сорти сої 
відрізняються вузьким екологічним пристосуванням, тому технологія вирощування 
цієї культури повинна ґрунтуватися на кращих, найбільш адаптованих до 
конкретних ґрунтово-кліматичних умов зони високопродуктивних районованих і 
перспективних сортах української селекції. 

Академік А.О. Бабич вказує на те, що для кожної ґрунтово-кліматичної зони 
існує група сортів, добре адаптованих до умов регіонів. Вони надійно дозрівають, 
забезпечують високу врожайність. Водночас автор вважає, що основні площі під 
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культурою в Лісостепу й Степу слід зайняти середньоранніми та середньостиглими 
сортами, які ефективно використовують увесь вегетаційний період. 

Варто зазначити, що в сільськогосподарській літературі є багато даних 
щодо результатів досліджень різних способів сівби сої: широкорядного з різними 
міжряддями (30–70 см), пунктирно-стрічкового, стрічково-смугового, суцільного, 
квадратного та квадратно-гніздового. Суперечність їх зумовлена різноманітністю 
конкретних ґрунтово-кліматичних умов проведення дослідів, характером 
забур'яненості посівів і біологічними особливостями вирощуваних сортів. Отож, за 
твердженням А.О. Бабича [1], спосіб сівби, ширина міжрядь і густота рослин є 
основними заходами сортової технології сої. Крім того, за результатами 
багаторічних досліджень автор доходить висновку, що ширина міжрядь залежить 
від географічного положення (північ-південь), наявної техніки, бур'янів, регіону 
вирощування сої, рівня родючості поля, дати сівби, стану ґрунту і скоростиглості 
сорту. У північних і прилеглих до них регіонах сою ранньостиглих сортів 
вирощують за меншої ширини міжрядь і найвищий урожай одержують за звужених 
міжрядь або звичайного рядкового способу сівби. У південних соєсійних регіонах, 
де вирощують середньо- і пізньостиглі сорти, застосовують більшу ширину 
міжрядь, ніж у північних. Характерним для всіх соєсійних регіонів є той факт, що 
за пізньої сівби вузькі міжряддя забезпечують більшу продуктивність рослин, ніж 
широкі. 

Отже, незважаючи на те, що до теперішнього часу проведено велику 
кількість досліджень способів сівби сої і встановлено певні тенденції та залежності 
щодо ширини міжрядь і розміщення рядків, чіткої відповіді щодо застосування 
способу сівби цієї зернобобової культури у Західному регіоні немає. Основною 
причиною є значне коливання погодно-кліматичних умов та наявність сучасних 
сортів, які орієнтовані на високі вимоги товаровиробників щодо місця в сівозміні, 
споживання елементів живлення, пестицидів, напряму використання, сучасної 
сільськогосподарської техніки, рівня урожайності та показників якості зерна. 

Постановка завдання. Мета наших досліджень полягала у вивченні 
процесів росту й розвитку рослин, їх продуктивності залежно від екологічних умов 
і сорту, способу сівби, інокуляції насіння та внесення повнокомпонентного 
екологічно чистого органо-мінерального гранульованого добрива екогран. 

Виклад основного матеріалу. Для досліду використовували такі сорти сої: 
Золотиста (контроль), Агат, Анжеліка та Артеміда. Вивчали: звичайний рядковий, 
ширина міжрядь в якому складала 15 см, широкорядний з міжряддям 45 см та 
стрічковий (45+15+15 см) способи сівби. Стаціонарні польові досліди закладали на 
дослідному полі Подільського державного аграрно-технічного університету 
відповідно до загальноприйнятої методики за трифакторною схемою в 
чотириразовому повторенні. Посівна площа елементарної ділянки складала 45,0, 
облікова – 25,2 м2. 

Система удобрення сої передбачала передпосівне та припосівне удобрення. 
Передпосівне удобрення під допосівну культивацію – внесення мінеральних добрив 
у дозі N45P30K30, а припосівне – органо-мінерального добрива екогран у дозі від 
0,1до 0,4 т/га, до складу якого входить 70 % курячого посліду, по 6 % СаСО3, Р2О5 і 
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К2О. Вміст мікроелементів на 1 кг: марганцю – 100–280 мг; цинку – 90–290 мг; міді 
– 30–40 мг; заліза – 270–700 мг; кобальту – 8–11 мг; з вмістом сухої органічної 
речовини – 55–65 %. 

Дослідженнями передбачалося вивчення інокуляції насіння ризоторфіном і 
вермистимом. До складу ризоторфіну входять спеціально підготовлений торф та 
культура симбіотичних азотфіксуючих мікроорганізмів Bradyrhizobium japonicum 
№ 2490 [4]. Норма застосування препарату – 200 г на гектарну норму насіння сої. 
Застосовували біопрепарат, змішуючи його з водою (2 % від маси насіння), 
наносили його на насіння, добре перемішували та підсушували. Обробку насіння 
ризоторфіном проводили в день посіву. Вермистим – це рідкий біостимулятор 
росту і розвитку рослин. Він містить у своєму складі всі компоненти 
вермикомпосту в розчиненому та активному стані: гумати, фульвокислоти, 
амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макро- і мікроелементи та ґрунтові 
сапрофіти. Вермистим вносили на гектарну норму насіння сої в об’ємі 10 л, насіння 
добре перемішували і підсушували. Обробку проводили в переддень або в день 
сівби. 

Допосівну обробку проводили одночасно з протруюванням насіння на 
звичайних протруювачах типу ПС-10: 8–10 л вермистиму на гектарну норму 
насіння за день до сівби або краще разом із ризоторфіном (200 г) у день сівби. За 
сумісної інокуляції насіння сої ризоторфіном і вермистимом біопрепарати доцільно 
використовувати по 0,5 від вагової та об’ємної норм роздільного застосування. 

Висівали культуру за роками досліджень із 4 до 15 травня. 
Передпосівна обробка насіння ризоторфіном і вермистимом є важливим 

резервом підвищення урожайності зерна сої. Результати попередніх досліджень 
показали, що цей агрозахід позитивно впливав на накопичення бульбочкових 
бактерій. Залежно від сорту сої в середньому з розрахунку на одну рослину їх 
кількість змінювалася від 28 до 40 штук. На інокуляцію насіння краще реагували 
рослини таких сортів, як Артеміда і Анжеліка. У середньому за шість років 
досліджень кількість бульбочок та їх сира маса відповідно до цих сортів складали 
39–26 шт. і 0,84–0,59 г, тоді як на кореневій системі рослин сортів Агат і Золотиста 
– лише 26–19 шт. і 0,60–0,49 г. 

Загалом за роки досліджень максимальна площа асиміляційної поверхні 
рослин за рядкового способу сівби була в період утворення бобів 92,1–74,6  тис. 
м2/га, що на 1,9–1,2 тис. м2/га більше порівняно з варіантами, де інокуляцію не 
проводили. Найвищу чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) мали такі сорти сої, 
як Артеміда і Анжеліка (3,48–3,18 г/м2) (табл. 1).  

У період наливу зерна дослідних сортів спостерігали підвищення 
інтенсивності ЧПФ, що значною мірою вплинуло на формування урожайності і 
збільшення сирого протеїну в насінні сої. Крім того, вона зростала у варіантах 
досліджень у результаті інокуляції насіння перед сівбою. Найбільшу площу 
асиміляційної поверхні рослин сої, а також найвищу чисту продуктивність 
фотосинтезу мали сорти Артеміда й Анжеліка. Відповідно це істотно вплинуло на 
зростання урожайності і поліпшення якісних показників насіння сої. 
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Таблиця 1 
Площа асиміляційної поверхні рослин, тис.м2/га, і чиста продуктивність 

фотосинтезу, г/м2, за добу залежно від інокуляції насіння та способу сівби сої 
(середнє за 2007–2012 рр.) 

Рядковий посів (15 см) Широкорядний посів (45 см) 
без обробки з обробкою без обробки з обробкою Сорт 
ПАП ЧПФ ПАП ЧПФ ПАП ЧПФ ПАП ЧПФ 

Золотиста 
(контроль) 70,2 2,48 72,1 2,61 44,5 2,6 45,4 2,69 

Агат 73,4 2,8 74,6 2,92 45,3 3,12 46,8 3,19 
Анжеліка  81,4 3,04 84,8 3,18 48,0 3,2 50,2 3,29 
Артеміда 86,0 3,18 88,4 3,48 54,2 3,28 56,9 3,54 

 
Дослідження показали, що сорти сої зі значною облистненістю і площею 

асиміляційної поверхні (Артеміда і Анжеліка) формували вищу врожайність 
насіння за сівби як широкорядним, так і рядковим способами (табл. 2). 

Таблиця 2 
Урожайність насіння сої залежно від способів сівби та інокуляції 

насіння ризоторфіном і вермистимом  
(середнє за 2007–2012 рр.), т/га 

Рядковий (15см) Широкорядний 
(45см) 

Стрічковий 
(45+15+15 см) Сорт 

без 
обробки 

з  
обробкою 

без 
обробки 

з  
обробкою 

без 
обробки 

з 
обробкою 

Золотиста 
(контроль) 1,67 1,76 1,93 2,09 1,87 2,01 

Агат 2,24 2,38 2,29 2,34 2,25 2,28 

Анжеліка 2,59 2,68 2,62 2,73 2,60 2,71 
Артеміда 2,68 2,79 2,72 2,88 2,69 2,83 

 
Як видно з даних табл. 2, урожайність насіння сої сорту Анжеліка зростала 

у варіантах інокуляції перед сівбою з 2,59 до 2,68 т/га і у варіанті зі широкорядним 
способом сівби – з 2,62 до 2,73 т/га та за стрічкового способу – від 2,60 до 2,71 т/га. 
Найвищі показники урожайності продемонстрував сорт Артеміда за широкорядної 
сівби та обробки насіння ризоторфіном і вермистимом, що склало 2,88 т/га, а 
найменші – сорт Золотиста у варіанті без обробки насіння за рядкового способу 
сівби – 1,67 т/га. 

За результатами наших досліджень встановлено, що найвища урожайність 
серед сортів сої була у сорту Артеміда на всіх способах сівби, однак найкращі 
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показники урожайності насіння спостерігали у варіанті широкорядного способу 
сівби. Порівнюючи показники урожайності серед досліджуваних сортів, можна 
дійти висновку, що внесення одночасно зі сівбою органо-мінерального добрива 
екогран підвищувало урожайність насіння з 1,54 т/га у сорту Золотиста до 3,25 т/га 
у сорту Артеміда (табл. 3). 

Таблиця 3 
Урожайність насіння сої за широкорядного способу сівби залежно від внесення 

органо-мінерального добрива екогран  
(середнє за 2007–2012 рр.), т/га 

Сорт 
Контроль 

(без 
добрив) 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Рядковий спосіб сівби (15 см) 
Золотиста  1,51 1,54 1,69 1,89 1,71 
Агат  2,18 2,23 2,45 2,61 2,54 
Анжеліка  2,48 2,53 2,57 2,68 2,61 
Артеміда  2,57 2,62 2,65 2,84 2,74 

Широкорядний спосіб сівби (45 см) 
Золотиста  1,70 1,81 1,90 2,25 2,01 
Агат  2,54 2,70 2,73 3,01 2,76 
Анжеліка  2,56 2,69 2,70 2,95 2,74 
Артеміда  2,71 2,78 2,82 3,25 3,02 

Стрічковий спосіб сівби (45+15+15 см) 
Золотиста  1,65 1,75 1,81 2,19 1,87 
Агат  2,49 2,48 2,55 2,82 2,71 
Анжеліка  2,52 2,64 2,68 2,89 2,65 
Артеміда  2,68 2,75 2,80 3,14 2,91 

 
Найнижчі показники урожайності були у варіанті без добрив та за внесення 

екограну 0,1 т/га у всіх досліджуваних сортів, а найвищі показники спостерігалися 
у варіанті з внесенням екограну 0,3 т/га. 

Висновки. Серед досліджуваних сортів сої найвищу урожайність насіння 
показав сорт Артеміда за широкорядного способу сівби і норми внесення органо-
мінерального добрива екогран у дозі 0,3 т/га (3,25 т/га) та інокуляції насіння 
ризоторфіном і вермистимом (2,88 т/га). 
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О. М. Дробітько // Виробництво, переробка і використання сої на кормові та харчові цілі : 
матеріали ІІІ Всеукр. конф. – Вінниця, 2000. – С. 9–10. 
 

Бахмат О. Агроекологічні умови вирощування сої на насіння в умовах 
Лісостепу Західного 

Наведено результати досліджень з вивчення продуктивності і якості насіння 
сої залежно від внесення органо-мінерального добрива екогран та інокуляції 
насіння за вирощування сої в умовах Лісостепу Західного. 

Ключові слова: соя, сорт, інокуляція, вермистим, ризоторфін, екогран, 
урожайність. 

 
Bakhmat O. Agroecological terms growing of soybeans for seed in conditions 

of Western Forest-steppe 
The research results of studying  soya-seeds productivity and quality according to 

bringing in the organomineral fertilizers „ecogran” seeds inoculation while cultivating  it 
in the west Forest-Steppe of Ukraine are presented. 

Key words: soy, sorts, inoculation, vermistim, rizotorphin, ecogran, crop 
capacity. 

  
Бахмат О. Агроэкологические условия выращивания сои на семена в 

условиях Лесостепи Западной 
Представлены результаты исследований по изучению продуктивности и 

качества семян сои в зависимости от внесения органо-минерального удобрения 
экогран и инокуляции семян при выращивании сои в Западной Лесостепи Украины.  

Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция, вермистим, ризоторфин, экогран, 
урожайность. 

 
 

УДК 635.21:631.526.32:631.26 
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
 

В. Влох, д. с.-г. н., І. Дудар, к. с.-г. н., О. Литвин, к. с.-г. н., М. Бомба, к. с.-г. н. 
Львівський національний аграрний університет 

П. Лисак, агроном  
СФГ «Сяйво» Радивилівського району Рівненської області 

 
Постановка проблеми. Картопля – культура універсальна. Вона водночас є 

продуктом харчування, сировиною для переробної промисловості та високоякісним 
кормом для тварин. Найбільш ефективним і прибутковим чинником підвищення 
врожайності бульб картоплі є сорт як основний засіб виробництва. За рахунок 
впровадження нових сортів картоплі, без будь-яких зайвих витрат можна отримати 
приріст врожаю 25-30 і більше відсотків. Тому вивчення сортів, які б відповідали  
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агротехнічним прийомам вирощування, з метою одержання високих і стабільних 
врожаїв картоплі в умовах конкретного господарства є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних чинників 
підвищення врожайності бульб картоплі на сучасному етапі є інтенсифікація її 
виробництва, яка передбачає створення і впровадження у виробництво інтенсивних 
сортів. Багатьма експериментами [1 – 5] з'ясовано, що продуктивність є одним із 
основних показників сорту і зумовлюється складним комплексом біологічних, 
морфологічних та інших ознак. 

Отже у системі технологічних та організаційних заходів щодо підвищення і 
забезпечення стабільності врожаїв картоплі провідне місце належить сорту, через 
який реалізуються потенційні можливості ефективності її вирощування. 

Постановка завдання. Завданням польових досліджень було виявити серед 
занесених до реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, сорт 
картоплі, що забезпечує найвищу, стабільну урожайність бульб в умовах 
конкретного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили у 2010-2011 роках у 
селянсько-фермерському господарстві «Сяйво» Радивилівського району 
Рівненської області на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Метою досліджень було 
визначення врожайності бульб картоплі залежно від сорту. Дослідження проводили 
зі сортами: Зов (контроль), Веста, Серпанок, Подолянка. 

Сорт Зов. Ранній, універсального призначення. Бульби округлі, білі, м'якуш 
білий, квітки червоно-фіолетові. Стійкий проти раку, бактеріальних вірусних 
хвороб, стеблової нематоди. Занесений до Реєстру сортiв рослин, придатних для 
поширення в Україні, з 1989 року.  

Сорт Веста. Ранній, столового призначення. Бульби округлі, білі, м'якуш 
білий, квітки білі. Стійкий проти звичайного біотипу раку, відносно стійкий проти 
вірусних хвороб, стеблової нематоди, парші звичайної. Занесений до Реєстру сортiв 
рослин, придатних для поширення в Україні, з 2003 року.  

Сорт Серпанок. Ранній, столового призначення. Бульби овальні, рожеві, 
м'якуш кремовий, квітки червоно-фіолетові. Стійкий проти звичайного біотипу 
раку, відносно стійкий проти фітофторозу, кільцевої та мокрої гнилі, парші 
звичайної, невисока стійкість проти стеблової нематоди. Занесений до Реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з 2001 року. 

Сорт Подолянка. Ранній, універсального призначення. Бульби округлі, білі, 
м'якуш світло-жовтий, квітки білі. Стійкий проти раку, стеблової нематоди, 
відносно стійкий проти фітофторозу, парші звичайної, вірусних і бактеріальних 
хвороб. Занесений до Реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Україні, з 
2006 року. 

Для одержання високого урожаю бульб картоплі з належними якісними 
показниками передусім потрібно знати вимоги рослин до умов середовища й 
технологію вирощування, яка складається з обробітку ґрунту, удобрення, садіння, 
догляду за рослинами та збирання.  

Після збирання пшениці озимої проведено дворазове лущення стерні: перше 
– на глибину 6-8 см лущильником ЛДГ-10, а друге – на глибину 10-12 см з 
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використанням лущильників ППЛ-5-25. Після появи сходів бур'янів проведено 
оранку плугом з передплужниками (ПЛН-5-35) на глибину 25- 28 см . 

Весняний обробіток полягав у закритті вологи за допомогою боронування і 
двох культивацій на глибину 12 - 15 см. Гребені нарізали з одночасним садінням. 
Для садіння використовували бульби масою 50-80 г.  

Для підвищення родючості ґрунту й урожайності бульб картоплі після 
збирання зерна пшениці солому подрібнювали комбайном і рівномірно розстелили 
на поверхні ґрунту. Вносили азотні добрива з розрахунку N10 на 1 т соломи. За 
допомогою дискових борін солому, стерню і добрива перемішували з ґрунтом. За 
відсутності гною висівали на сидерат редьку олійну. Вносили мінеральні добрив з 
розрахунку N45P45K60 (фосфорно-калійні восени, азотні – навесні). Підготовка 
садивного матеріалу передбачала шляхом весняне сортування з видаленням 
уражених хворобами бульб та прогрівання на світлі впродовж трьох тижнів до 
утворення проростків завдовжки 5 мм. Догляд за рослинами картоплі полягав у 
боротьбі з бур’янами, шкідниками та хворобами.  

Правильний підбір сорту є основним моментом для вирощування ранньої 
картоплі. Навіть ранньостиглі сорти різняться за швидкістю та інтенсивністю 
бульбоутворення і формування товарного врожаю. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що нові сорти картоплі 
забезпечили вищий врожай бульб порівняно з умовним стандартом (див. рис.). 
Сорт Подолянка за врожайності (28,0 т/га) достовірно перевищив стандарт – 
старорайонований сорт Зов на 5,0 т/га. Високу врожайність бульб забезпечили 
сорти Веста (25,0 т/га) і Серпанок (27,0 т/га). 
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Рис. Середня врожайність бульб сортів картоплі (середня 2010-2011 рр.). 

Встановлено, що середня урожайність бульб ранньостиглих сортів картоплі 
в однакових ґрунтово-кліматичних умовах різнилася. Тому для кожного 
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господарства потрібно дібрати  для вирощування сорти, які проявляють велику 
пластичність і забезпечують щорічно високу урожайність бульб з високими 
показниками якості.  

Висновки. Одержання високого урожаю бульб картоплі пов’язане 
насамперед із правильним добором високопродуктивних сортів, придатних для 
вирощування в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

За результатами у господарстві «Сяйво» Радивилівського району 
Рівненської області на темно-сірих опідзолених ґрунтах пропонується вирощувати 
сорт Подолянка. 
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Влох В., Дудар І., Литвин О., Бомба М., Лисак П. Формування 

урожайності картоплі залежно від сортових особливостей 
Висвітлено результати наукових досліджень урожайності картоплі залежно 

від сорту. Встановлено, що найвищий урожай бульб сформував сорт Подолянка.  
Ключові слова: картопля, сорт, урожайність. 

 
Vlokh V., Dudar I., Lytvyn O., Bomba M., Lysak P. Рeculiarities of potato 

yield formation depending on a variety 
The results of scientific researches of potato productivity  depending on a variety 

are highlighted in the artice. It is  determined that the highest yield of potato tubers was 
formed by the variety Podolianka. 

Key words: potato, variety, yield.  
 
Влох В., Дудар И., Литвин О., Бомба М., Лисак П. Формирования 

урожайности  картофеля в зависимости от сортовых особенностей 
Отражены результаты научных исследований урожайности картофеля в 

зависимости от сорта. Установлено, что наивысший урожай клубней сформировал 
сорт Подолянка. 

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность. 
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УДК 631.874 
УРОЖАЙНІСТЬ ПІСЛЯЖНИВНИХ СИДЕРАТІВ ТА КІЛЬКІСТЬ 

ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ, ЩО НАДХОДИТЬ  
У ҐРУНТ ПРИ ЗАОРЮВАННІ 

 
Г. Демидась, д. с.-г. н., В. Коваленко, к. с.-г. н., О. Фещун, аспірант 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Постановка проблеми. В основу біологізації рослинництва покладене 
широке застосування органічних джерел живлення рослин. Адже рослинний 
покрив – це зелене добриво, що збагачує ґрунт органічними речовинами, в якому 
наявні всі елементи живлення рослин. Воно поліпшує водний і повітряний режими 
ґрунту в результаті розпушувальної та структуруючої дії кореневої системи рослин. 
Важливим джерелом надходження поживних речовин у ґрунт є післяжнивні 
сидерати у чистому посіві або сумішках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відома фітосанітарна дія 
органічних джерел живлення рослин, спрямована на зміну кількісно-видового 
складу бур’янів та очищення ґрунту від збудників хвороб і шкідників [1 – 3]. 

Одним із перспективних напрямів поліпшення екологічного стану і 
родючості є внесення в ґрунт свіжої негуміфікованої органічної речовини, яка 
стимулює активність мікрофлори і спроможна підвищувати родючість ґрунту [1 – 
6]. 

У цьому аспекті застосування гною та сидератів сприяє збільшенню 
кількості гумусу в ґрунті, поліпшує його екологічний стан. Внесення гною та 
використання сидератів збільшує кількість гумінових кислот і фульвокислот, 
підвищує вміст лабільної частини ґрунту, визначає його ефективну родючість [1; 2; 
7 – 9]. 

Постановка завдання. Завданням наших досліджень було провести 
порівняльну оцінку використання післяжнивних сидератів різних капустяних і 
бобових культур та їх сумішок. 

Виклад основного матеріалу. Методика досліджень. Польові досліди 
проводили у СТОВ «Войтовське» Броварського району Київської області протягом 
2006-2008 рр. на дерново-середньопідзолистих ґрунтах на водно-льодовикових 
пісках.  

Схема досліду передбачала внесення гною (контроль) 30 т/га і приорювання 
фітомаси післяжнивних кормових бобів, люпину жовтого, гороху кормового, 
редьки олійної, гірчиці білої та сумішок: кормові боби + люпин синій + горох 
кормовий, редька олійна + гірчиця біла. У дослідах використовували районовані 
сорти сидеральних культур. Післяжнивні сидерати вирощували за 
загальноприйнятою технологією для зони Полісся України, сівбу виконували 
вітчизняною сівалкою «Клен». 

Площа облікової ділянки – 25 м2. Повторність чотириразова. Погодні умови 
за період досліджень дещо різнилися від середньобагаторічних. У дослідні роки 
середньомісячна температура під час вегетації післяжнивних сидератів (серпень – 
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жовтень) на 0,5-1,3% перевищувала норму; за кількістю опадів післяжнивні періоди 
2005, 2006, 2008 років були задовільними, тоді як 2007 р. – малозабезпечені 
вологою. 

Результати досліджень та їх обговорення. Урожайність зеленої маси 
сидеральних культур – це вихідний показник, який дає змогу робити попередні 
висновки щодо ефективності культури як джерела мінерального живлення 
наступних культур. 

Якщо для зернових, коренеплодів, бульбоплодів, силосних культур і трав 
цей показник основний, то для сидератів важливе значення також має валовий 
вміст сухої речовини й основних поживних речовин у ній. Крім того, на відміну від 
польових культур має значення вся біомаса рослини: надземна частина і корені. 
Хоча враховується маса коренів у шарі 0-40, рідше – 0-60 см (на чорноземах Степу 
і Лісостепу), або близько 70-80% усього коріння. Решта 20-30 % знаходиться в 
підорних шарах.  

Облік наростання зеленої маси бобових і капустяних культур показує, що на 
період заорювання сидератів їх надземна маса залежно від умов зволоження 
післяжнивного періоду становить 16-23 т/га, а середньорічні показники (2006–2008 
рр.) – 18,22-20,32 т/га (табл. 1). 

Таблиця 1 
Урожайність післяжнивних сидератів, 2006-2008 рр., т/га 

Рік 
Культура, сумішка 

2006 2007 2008 
У серед-

ньому 

Боби 21,93 18,62 20,89 20,48 
Люпин 20,94 18,06 19,27 19,42 
Горох 19,60 17,08 18,19 18,27 
Редька олійна 22,50 19,00 19,47 20,32 
Гірчиця біла 20,07 16,93 18,29 18,43 
Боби + люпин + горох 22,26 17,97 20,86 20,36 
Редька + гірчиця 22,91 18,42 19,60 20,31 
Нір0,05, т/га 0,58  0,43 0,53 - 
Топ 2,71% 2,40% 2,71%  

 
Порівняно більша надземна маса у бобів (20,48 т/га), редьки олійної 

(20,32 т/га) і капустяних – редьки й гірчиці (20,31 т/га). Найнижчі показники в 
гороху – 18,27 т/га. Це зниження врожайності статистично достовірне.  

Як для післяжнивних посівів, то одержана врожайність сидеральних 
культур досить висока.  

Найнижчими показники виявилися у 2007 р. у зв’язку з мінімальними 
запасами вологи в орному і метровому шарах ґрунту на період сівби. Це, по-перше, 
спричинило зниження початкових темпів росту післяжнивних посівів; по-друге – 
врожайність одержана переважно за рахунок опадів вересня–жовтня, за умови 
понижених температур, що впливало також на поживний режим ґрунту. 
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Врожайність сидеральних посівів у цей рік була значно нижча, ніж за 2006 і 
2008 роки. 

Отже, несприятливий за зволоженням 2007 р. дещо знизив середній 
показник врожайності сидеральних культур у досліді. Згідно з літературними 
даними такі умови вегетації післяжнивних посівів переважають у районах 
південної частини Лісостепу, де й одержують аналогічну 2007 р. урожайність. 

Слід вказати на високу врожайність капустяних – редьки олійної і сумішки 
редьки з гірчицею білою. Вони холодостійкіші порівняно з бобовими – бобами, 
люпином, горохом. Але, як зазначено, за показниками вмісту азоту в зеленій масі 
редька і гірчиця дещо поступаються перед бобовими, особливо люпином. Серед 
бобових в усі роки досліджень спостерігалася порівняно нижча врожайність у 
гороху – на 1,0-2,5 т/га. Потрібні подальші дослідження щодо підбору 
продуктивніших сортів останнього для післяжнивних сидератів.  

Дані щодо урожайності різних післяжнивних культур і сумішок на зелене 
добриво забезпечують лише загальне уявлення про агротехнічну ефективність 
післяжнивної сидерації, оскільки досліджувані культури мають різний вміст сухої 
речовини і основних елементів живлення рослин, а також такого важливого для 
родючості ґрунту елемента, як кальцій. 

Значно повніші та об’єктивніші висновки про цінність післяжнивної 
сидерації можна одержати порівняння маси та якості органічної речовини в 
сидеральних посівах із гноєм. 

При цьому необхідно порівнювати кількість сухої речовини сидератів і 
гною. Порівняння двох років, сприятливого і менш сприятливого, за зволоженістю 
у період вегетації післяжнивних сидератів у проведених дослідах показало, що 
різниця в кількості органіки між сидератами й гноєм може бути досить значною. 
Зокрема, у кращому за умовами зволоження 2006 р. кількість сухої речовини в масі 
сидератів перед заорюванням, залежно від культури, була в межах 3,67-4,24 т/га. 
Різниця між крайніми варіантами – нижчим і вищим показниками – становила 
15,5 % (табл. 2). 

Вища продуктивність була у посівах бобів – 4,04 т/га, сумішок бобів із 
люпином та горохом дала 4,23 т/га, редьки з гірчицею – 4,24 т/га. Дещо нижчі 
показники виявилися у люпину, гороху, редьки олійної – 3,89; 3,87 та 4,01; 
найнижчі у гірчиці білої – 3,67 т/га.  

У 2007 р. показники виходу сухої речовини коливалися в межах 3,28-
3,65 т/га. Різниця між крайніми варіантами незначна – 0,37 т, але за нижчої 
врожайності. Різниця між варіантами становить 11,3%. У несприятливих умовах 
2007 р., крім бобів і сумішки бобових (як і 2006 р.), кращі показники спостерігали 
також у гороху. Його продуктивність була на рівні інших культур – бобів, люпину, 
сумішки бобових і редьки олійної. Помітно нижчий показник відзначено у гірчиці 
білої. Середні показники вмісту органіки в сидератах за двома роками, різними за 
зволоженням у період вегетації, мають аналогічну відмінність.  

Кількість сухої речовини у варіанті внесення гною становить 6,6 т/га. 
Порівняно з крайніми показниками 3,50 (гірчиця біла) і 3,97 т/га (сумішка бобових) 
різниця сягає відповідно 47 і 40%. 
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Таблиця 2 
Кількість органіки, що надходить у ґрунт внаслідок заорювання післяжнивних 

сидератів залежно від умов зволоження, 2006-2007 рр. 

2006 р.  2007 р.  У середньому 
Куль- 
тура, 

сумішка 
зеле-

на 
маса, 
т/га 

суха 
 речо-
вина, 

%  

суха 
речо-
вина,  
т/га 

зелена 
маса, 
т/га 

суха 
 речо- 
вина, 

%  

суха 
 речо- 
вина,  
т/га 

зеле- 
на 

 маса,  
т/га 

суха 
 речо- 
вина, 

%  

суха 
речо-
вина,  
т/га 

Боби 21,93 18,4 4,04 18,62 19,6 3,65 20,28 19,0 3,85 

Люпин 20,94 18,6 3,89 18,06 19,7 3,56 19,5 19,2 3,74 

Горох 19,60 19,7 3,87 17,08 21,0 3,59 18,94 20,4 3,74 

Редька 
олійна 22,50 17,8 4,01 19,20 18,7 3,55 20,75 18,3 3,80 

Гірчиця 
біла 20,07 18,3 3,67 16,93 19,4 3,28 18,50 18,9 3,50 

Боби + 
люпин + 
горох 

22,26 19,0 4,23 17,97 20,3 3,65 20,12 19,7 3,97 

Редька + 
гірчиця 22,91 18,5 4,24 18,42 18,8 3,46 20,67 18,7 3,87 

Гній 
(конт-
роль) 

- - - - - - 30,0 22,0 6,6 

 
Слід зазначити, що сидерати порівнювали з напівперепрілим гноєм, який 

зберігається в польових буртах. За цей час відбулася повна деструкція соломи, 
значного компонента гною. Гній в умовах Полісся має порівняно невисокий вміст 
сухої речовини – близько 22%, оскільки в бурти потрапляє значна кількість опадів 
за період зберігання. Оптимальним варіантом було б зберігання гною у спеціально 
обладнаних польових гноєсховищах.  

Як показало, порівняння кількості органіки, яка потрапляє в ґрунт у разі 
заорювання сидератів із гноєм (30 т/га), у середньому за роки досліджень (2006–
2008) за рахунок післяжнивної сидерації, порівняно з гноєм, надходить 53,0-60,6% 
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органічної речовини. Більше органіки забезпечує сумішка бобових – боби + люпин 
+ горох 60,6 і сумішка редьки з гірчицею – 58,2%. Найнижчий показник порівняно 
з контролем спостерігали на варіанті з гірчицею біла – 53,3 %. Практично 
аналогічні показники на варіантах із люпином, горохом – 56,7; 56,4 (табл. 3). 

Таблиця 3 
Кількість органіки (сухої речовини), що надходить у ґрунт 

при заорюванні зеленої маси післяжнивних сидератів (2006–2008 р.р.) 

Культура, 
сумішка 

Урожайність 
сидеральної 

маси, т/га 

Суха  
речовина, % 

Кількість 
органіки, що 

заорюється, т/га 

Усього, 
% 

Гній 30 т/га 
(контроль) - 22,0 6,6 100 

Боби 20,4 19,6 3,85 58,0 
Люпин 19,5 19,2 3,74 56,7 
Горох 18,22 20,4 3,72 56,4 
Редька олійна 20,62 18,3 3,80 57,1 
Гірчиця біла 18,97 18,9 3,50 53,0 
Боби + люпин 
+ горох 20,28 19,7 4,00 60,6 

Редька + 
гірчиця 20,51 18,7 3,84 58,2 

 
Показники хімічного складу органічної маси сидератів помітно різняться. 

Загалом більше азоту містять бобові, фосфору – капустяні, калію і кальцію, 
аналогічно азоту, більше нагромаджують бобові культури (табл. 4). 

Кількість елементів живлення, що надходять із масою сидератів (без 
кореневих решток), становить за азотом 85,5-117,4 кг/га, або порівняно з контролем 
(148,5 кг) 56,7-77,4 %, фосфором – 14,13-24,2 (53,6-103,1 %), калієм – 45,59-57,6 
(43,4-54,5 %), кальцієм – 36,2-45,6 (50,3-62,8 %) проти показників на контролі: азот 
– 148,5; фосфор – 22,4, калій – 105,6, кальцій – 72,6 кг/га. 

Отже, сидеральна маса редьки олійної і гірчиці та редьки з гірчицею містить 
практично однакову кількість лише фосфору, як і гній. У решти культур його на 8-
10 кг/га, або на 36-44 %, менше порівняно з контролем.  

Проведені дослідження дали змогу вперше для Південного (Київського) 
Полісся встановити кількість органіки різних сидеральних післяжнивних культур 
порівняно з гноєм (т/га і %). 

Водночас у післяжнивних сидератів певна кількість органічної речовини і 
елементів живлення нагромаджується у кореневих рештках. Стосовно цього 
питання було здійснено відповідне дослідження.  
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                                                                                                                                                         Таблиця 4 
Кількість органічної речовини та елементів мінерального живлення,  

що надходять у ґрунт із заорюванням післяжнивних сидератів (2006–2008 рр.) 
Суха речовина 

N-NO3 фосфор калій кальцій Культура, 
сумішка 

Зелена 
маса, 
т/га 

Суха 
речовина  
у зеленій 
масі, % 

Суха 
речовина, 

т/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га 

Боби 20,71 19,0 3,94 2,82 107,7 0,37 14,13 1,40 53,48 1,12 42,78 
Люпин 19,50 19,2 3,74 3,14 117,4 0,36 13,5 1,53 57,22 1,15 43,01 

Горох 18,22 20,4 3,72 2,65 98,6 0,36 13,4 1,36 50,59 1,16 43,15 
Редька 
олійна 20,62 18,3 3,77 2,56 96,5 0,64 24,1 1,25 47,13 0,96 36,19 

Гірчиця 
біла 18,97 18,9 3,59 2,41 85,5 0,62 22,3 1,27 45,59 1,04 37,34 

Боби + 
люпин + 
горох 

20,28 19,7 4,00 2,87 114,8 0,37 14,8 1,44 57,60 1,14 45,60 

Редька + 
гірчиця 20,51 18,7 3,84 2,44 93,7 0,63 24,2 1,27 48,80 1,00 38,4 

Гній 
(контроль) 30,0 22,0 6,6 2,25 148,5 0,34 22,4 1,60 105,6 1,1 72,6 

 
Примітка. Вміст сухої речовини, азоту, фосфору, калію і кальцію в гною, одержуваному на фермах ВРХ,  
відповідно до середніх даних літератури (зокрема за В. Баадером, 1982).  
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Висновки. Врожайність зеленої маси з-посеред сидеральних культур 
порівняно більша у бобів (20,48 т/га), редьки олійної (20,32 т/га) і капустяних – 
редьки й гірчиці (20,31 т/га). Найнижчі показники в гороху – 18,27 т/га.  

Кількість сухої речовини за внесення гною становить 6,6 т/га. Порівняно з 
крайніми показниками 3,50 (гірчиця біла) і 3,97 т/га (сумішка бобових) різниця 
сягає відповідно 47 і 40 %. 

За рахунок післяжнивної сидерації (порівняно з гноєм) надходить 53,0-60,6 
% органічної речовини. Більше органіки забезпечує сумішка бобових – боби + 
люпин + горох – 60,6 та сумішка редьки з гірчицею – 58,2 %.  

Сидеральна маса редьки олійної і гірчиці та редьки з гірчицею містить 
практично однакову кількість фосфору, як і гній. У решти культур його на 8-
10 кг/га, або на 36-44 %, менше порівняно з контролем.  

Бібліографічний список 
1. Вильямс В. Р. Почвоведение. Общее земледелие с основами почвоведения / Вильямс В. Р. 
– [3-е изд., пересм. и доп.]. – М. : Сельхозгиз, 1936. – 647 с. 
2. Екологія мікроорганізмів : посібник / В. П. Патика, Т. Г. Омелянець, І. В. Гриник, 
В. Ф. Петриненко ; за ред. В. П. Петриченко. – К. : Основа, 2007.  
3. Зінченко О. І. Ефективність огранобіологічної системи вирощування культур у польовій 
сівозміні Південної частини Лісостепу України / О. І. Зінченко, А. В. Коротєєв, А. О Січкар 
[та ін.]. // Раціональне землекористування культивованих та еродованих земель : зб. наук. 
пр. – Д. : Дніпроп. ДАУ, 2006. – С. 204–206. 
4. Довбан К. И. Применение зеленых удобрений в интенсивном земледелии / К. И. Довбан. 
– Минск : Ураджай, 1981. – 206 с. 
5. Алексеев Е. К. Зеленое удобрение / Алексеев Е. К., Рубанов В. С., Довбан К. И. – Минск : 
Ураджай, 1970. – 191 с. 
6. Алексеев Е. К. Зеленое удобрение – действенное средство повышения урожаев на 
дерново-подзолистых почвах / Алексеев Е. К. – М. : Знание, 1957. – Серия № 5. – 40 с. 
7. Соболев С. Л. Зеленое удобрение / С. Л. Соболев, Т. В. Бадина – Л. : Лениздат, 1957. – 
101 с. 
8. Гринченко А. М. Плодородие почв и пути его повышения / Гринченко А. М. – Х. : ХСХИ, 
1976. – 58 с. 
9. Балаєв А. Д. Органічна речовина та шляхи її відтворення в чорноземах Лісостепу і Степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук : спец. 01.03.07 
«Біологія» / А. Д. Балаєв. – К., 1997. – 46 с. 

 
Демидась Г., Коваленко В., Фещун О. Урожайність післяжнивних 

сидератів та кількість органічної речовини, що надходить у ґрунт при 
заорюванні 

В умовах Лісостепу України вивчали урожайність післяжнивних сидератів 
щодо ефективності культури як джерела мінерального живлення наступних 
культур та валовий вміст сухої речовини й основних поживних речовин у ній. 
Встановлено, що найбільше наростання зеленої маси сидератів залежно від умов 
зволоження післяжнивного періоду складало 16-23 т/га. 

Ключові слова: післяжнивні культури, урожайність, сидерати, органічні 
речовини, суха речовина.  
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Demydas G., Kovalenko V., Feshchun O. Productivity after-harvesting crop 
and quantity of organic substance which arrives in soil at ploughing under 

In the conditions of Forest-steppe of Ukraine we studied productivity after-
harvesting crop on culture’s effectiveness of a source of a mineral food of following 
cultures and the total content of dry substance and the basic nutrients in it. It is 
established, that the greatest increase of green mass after-harvesting crop depending on 
humidifying conditions after-harvesting season compounded 16-23 t/ha. 

Key words: after-harvesting cultures, productivity, after-harvesting crop, organic 
substance, dry substance. 

 
Демидась Г., Коваленко В., Фещун О. Урожайность послежнивных 

сиде-ратов и количество органического вещества, надходящего в почву при 
запахивании 

В условиях Лесостепи Украины изучали урожайность послежнивных 
сидератов применительно к эффективности культуры как источника минерального 
питания последующих культур и валовое содержание сухого вещества и основных 
питательных веществ в нем. Установлено, что наибольшее нарастание зеленой 
массы сидератов в зависимости от условий увлажнения послежнивного периода 
составляло 16-23 т/га. 

Ключевые слова: послежнивные культуры, урожайность, сидераты, 
органические вещества, сухое вещество.  
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Постановка проблеми. Озимий ріпак – найпоширеніша олійна культура з 

родини капустяних, насіння якої містить 38-50% олії, 16-29% білка, 6-7% 
клітковини, 24-26% безазотистих екстрактивних речовин. Із кожним роком у світі 
зростає використання ріпакової олії на харчові потреби [5]. 

Озимий ріпак – дуже вимоглива культура до умов вирощування, особливо 
до умов перезимівлі [5; 6].  

Кліматичні й ґрунтові умови мають сильний вплив на розвиток рослин та їх 
продуктивність. Під їх впливом відбуваються значні коливання і у відсотковому 
показнику олії в насінні олійних культур [12]. Олія з ріпаку надзвичайно корисна 
для здоров’я.  
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Для отримання насіння ріпаку високої якості необхідно дотримуватися 
рекомендованих для певної географічної зони України строків сівби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливішими критеріями 
сучасної технології вирощування озимого ріпаку є підвищена продуктивність 
культури та поліпшена якість насіння [5].  

Дослідженнями В.К. Вдовиченко, Ю.В. Шелестова та Є.І. Вдовиченко [3] за 
різних строків сівби (7-10 серпня, 19-22 серпня, 28 серпня - 1 вересня і 5-8 вересня) 
встановлено, що показник кислотного числа поступово з кожним наступним 
строком сівби зростав (з 0,23 до 0,73 мг КОН/г). Погіршення якості олії за 
кислотним числом за пізніх строків сівби науковці пояснювали тим, що 
олієутворювальний процес завершується швидше синтез гліцеридів не встигає 
пройти до кінця й утворені жирні кислоти, залишаючись у вільному стані, 
збільшують ці показники.  

Останніми роками ріпак, який містить глюкозинолатів понад 25 мкмоль на 1 
г насіння, продати на світовому ринку на харчові чи кормові цілі майже неможливо 
[10]. Дослідження таких вчених, як В. Я. Щербаков, С. Г. Нереуцький, М. В. Боднар 
та ін. [1; 2; 14; 15; 16] показали, що до зниження вмісту глюкозинолатів можуть 
призвести пізні строки сівби насіння та раннє збирання врожаю.  

Процеси утворення олії в олійних культур протікають неоднаково: в одних 
відносно слабо, в інших – доволі інтенсивно. Цей процес особливо сильно залежить 
від погодних умов, в яких зростають олійні культури, здатні утворювати жирні 
ненасичені кислоти з двома чи трьома подвійними зв’язками. Під впливом різких 
коливань температури в період дозрівання насіння в них нагромаджується відносно 
більше ненасичених кислот [12].  

За дослідженнями А. Мельника [11], вищою олійністю та врожайністю 
характеризувалося насіння, зібране в роки з достатнім зволоженням (особливо у 
період цвітіння-початок достигання).  Найвищі показники олійності насіння у 
дослідженнях С. Г. Нереуцького [14; 15] зафіксовано за ранніх строків сівби. 
Запізнення зі сівбою на 10 днів призводить до зменшення вмісту жиру в насінні 
приблизно на 1% [15; 16].  

Синтезу ліпідів сприяють умови прохолодного й вологого літа. Вчений 
С. Л. Іванов сформулював кліматичну теорію синтезу ліпідів, відповідно до якої 
консистенція ліпіду визначається кліматом місця зростання олійної рослини [9].  

Отож, якісні показники насіння ріпаку озимого значною мірою залежать від 
строків сівби. 

Постановка завдання. Завданням наших досліджень було показати вплив 
строків сівби на якісні показники гібридів Артус і НПЦ 9800 та сортів Чорний 
велетень і Антарія ріпаку озимого в умовах Лісостепу західного.  

Виклад основного матеріалу. На дослідному полі кафедри технологій у 
рослинництві Львівського національного аграрного університету впродовж 2008-
2010 років вивчали різні строки сівби гібридів і сортів ріпаку озимого та їх вплив 
на якісні показники насіння.  

Насіння ріпаку вищого класу за якісними показниками повинно відповідати 
національному стандарту України згідно з ДСТУ 4966:2008 [13], вміст ерукової 
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кислоти не повинен перевищувати 1,5%, глюкозинолатів – не більше ніж 
20,0 мкмоль/г, а кислотне число олії в насінні повинно бути не більше, ніж 3,5 мг 
КОН/г. Результати досліджень показано в таблиці. 

Під кислотним числом розуміють умовну величину, виражену в міліграмах 
гідроксиду калію, необхідного для нейтралізації вільних жирних кислот, які 
містяться в 1 г олії [9; 12]. Воно вказує на кількість вільних жирних кислот в олії, 
що не прореагували з гліцерином. Останні псують смак рослинної олії і 
прискорюють її згіркнення. Для харчових олій необхідне низьке кислотне число. 

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що кислотне число з кожним наступним 
строком сівби як у гібридів, так і у сортів зростає, тому якість олії погіршується, 
проте ці значення не перевищують допустимі норми (3,5 мг КОН/г). Серед 
досліджуваних гібридів і сортів ріпаку озимого найкращі показники за кислотним 
числом були у гібрида НПЦ 9800 (1,08-1,87 мг КОН/г). 

Таблиця 
Вплив строків сівби на якісні показники насіння гібридів і сортів ріпаку озимого 

(середнє за 2008-2010 рр.) 
Вміст  

Варіант досліду 

гібрид, сорт строк 
сівби 

Кислотне 
число, мг 

КОН/г 

глюкози- 
нолатів,  
мкмоль/г 

білка 
(протеїн), 

% 

 олії, 
% 

ерукової 
кислоти, 

% 
05.08. 1,25 19,35 21,48 41,57 0,33 
15.08. 1,66 19,03 20,78 42,02 0,29 
25.08. 1,76 17,94 20,18 43,27 0,25 
05.09. 1,95 16,52 20,81 42,93 0,35 

АРТУС 

15.09. 2,24 15,30 22,01 41,29 0,39 
05.08. 1,08 20,90 21,46 42,12 0,32 
15.08. 1,43 19,68 21,07 42,51 0,25 
25.08. 1,52 17,72 20,16 43,34 0,22 
05.09. 1,64 16,79 21,10 41,86 0,33 

НПЦ 9800 

15.09. 1,87 15,60 21,55 41,39 0,39 
05.08. 1,13 22,80 21,74 42,67 0,56 
15.08. 1,19 22,16 21,44 43,20 0,48 
25.08. 1,30 20,33 20,91 44,00 0,39 
05.09. 1,45 18,71 21,61 43,22 0,61 

ЧОРНИЙ 
ВЕЛЕТЕНЬ 

15.09. 1,82 18,22 22,15 42,16 0,68 
05.08. 1,17 20,93 20,92 41,99 0,53 
15.08. 1,31 20,39 20,70 42,60 0,46 
25.08. 1,48 18,70 20,32 43,25 0,43 
05.09. 1,82 17,97 20,91 41,99 0,55 

АНТАРІЯ 

15.09. 2,08 17,50 21,25 40,76 0,61 
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Кислотність олії значною мірою залежить від погодних умов під час зби-
рання і зберігання насіння. Із його дозріванням кислотність олії знижується [12].  

Глюкозинолати – це сполуки тіоглікозидів – шкідливі сірковмісні речовини, 
що спричинюють у домашніх тварин, яким згодовують ріпакову макуху, 
гальмування росту, втрату апетиту, зниження приросту живої маси, а також 
метаболізм йоду, що проявляється у гіпертрофії щитоподібної залози. Основними 
глюкозинолатами, що містяться в насінні ріпаку, є глюконапін, глюкобрасиканапін 
і погойтрин [7; 8]. 

Результати наших досліджень показали, що в гібрида Артус вміст глюко-
зинолатів зростав від 15,30 мкмоль/г (15 вересня) до 19,35 мкмоль/г (5 серпня), у 
гібрида НПЦ 9800 – від 15,60 мкмоль/г (15 вересня) до 20,90 мкмоль/г (5 серпня), у 
сорту Чорний велетень – від 18,22 мкмоль/г (15 вересня) до 22,80 мкмоль/г 
(5 серпня), а у сорту Антарія – від 17,50 мкмоль/г (15 вересня) до 20,93 мкмоль/г 
(5 серпня). Отже, кращі показники за всіма строками сівби (крім першого строку 
сівби у НПЦ 9800) були у гібридів іноземної селекції, які не перевищували 
20 мкмоль/г (згідно з держспоживстандартом України) [13], а у сортів вітчизняної 
селекції вміст глюкозинолатів у насінні дещо перевищував допустиму норму і в 
Чорного велетня був у межах 20,33-22,80 мкмоль/г (за перших трьох строків сівби) 
та в Антарії – 20,39-20,93 мкмоль/г (за перших двох строків сівби).  

Отже, виходячи з отриманих даних, можна дійти висновку, що сівба в 
пізніші строки призвела до зниження вмісту глюкозинолатів у насінні ріпаку 
озимого.  

До зниження вмісту глюкозинолатів можуть призвести й пізні строки сівби 
насіння та раннє збирання врожаю [4], що й стало основною причиною зниження 
цього показника у наших дослідженнях.  

Процес біосинтезу, нагромадження олії та білка в насінні ріпаку триває від 
моменту запліднення до повного достигання насіння. Олія та білок 
нагромаджуються одночасно. Як відомо, запасні речовини насіння (ліпіди, білки, 
крохмаль) зазвичай синтезуються з вуглеводів, які утворюються в процесі 
фотосинтезу в зелених частинах рослин із СО2 атмосфери та води [11; 17].   

Розрізняють протеїни – власне білки і протеїди – білки, з’єднані з яким-
небудь небілковим радикалом [9]. Ми визначали власне білки. Як бачимо з таблиці, 
у гібридів і сортів ріпаку озимого показники вмісту білка в насінні з перших 
строків сівби до третього строку поступово знижуються, а відтак знову 
підвищуються. Зокрема, в Артуса в середньому за роки досліджень вміст білка в 
насінні коливався в межах 20,18% (25 серпня) – 22,01% (15 вересня), у НПЦ 9800 – 
з 20,16% (25 серпня) до 21,55% (15 вересня), у Чорного велетня – з 20,91% 
(25 серпня) до 22,15% (15 вересня) та в Антарії – з 20,32% (25 серпня) до 21,25% 
(15 вересня). Отже, найнижчий вміст білка в насінні спостерігали за сівби ріпаку 
25 серпня, а найвищий – за сівби 15 вересня. Цю тенденцію показали всі 
досліджувані гібриди й сорти. На вміст білка у насінні ріпаку впливають біологічні 
особливості сортів і гібридів, а також ще більшою мірою гідротермічні умови, що 
склалися впродовж років досліджень.  
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Вміст олії в насінні змінювався залежно від строків сівби у протилежному 
напрямі від вмісту білка. Тобто, якщо вміст олії в насінні досліджуваних гібридів і 
сортів зростав, то вміст білка у цей самий час зменшувався, і навпаки. Отже, 
підвищений синтез білків призводить до зниження вмісту олії в насінні. Процес 
нагромадження білка та олії в насінні ріпаку озимого показано на рисунку. 

Найкращі показники вмісту олії в насінні у гібридів і сортів ми отримали за 
сівби ріпаку озимого 25 серпня: у гібрида Артус – 43,27 %, у гібрида НПЦ 9800 – 
43,34 %, у сорту Чорний велетень – 44,00 % та в сорту Антарія – 43,25 %(див. 
табл.). Дуже ранні чи пізні строки сівби призвели до значного зниження вмісту олії. 
Найнижчими ці показники були за сівби ріпаку озимого 15 вересня: в Артуса – 
41,29 %, у НПЦ 9800 – 41,39 %, у Чорного велетня – 42,16 % та в Антарії – 40,76 %.  
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Рис. Вміст білка та олії у насінні ріпаку озимого залежно від строків сівби. 
 
Олія з досліджуваних гібридів і сортів ріпаку озимого містить лише сліди 

ерукової кислоти – менше ніж 1 % за усіма строками сівби, тобто її вміст не 
перевищує дозволені в Україні та у світі стандарти (до 1,5 %). Вміст ерукової 
кислоти був лише дещо вищим на першому та останньому строках сівби і становив 
у Артуса відповідно 0,33-0,39 %, у НПЦ 9800 – 0,32-0,39 %, у Чорного велетня – 
0,56-0,68 % та в Антарії – 0,53-0,61 % (див. табл.). Кращими показники ерукової 
кислоти були  в німецьких гібридів. 

Вміст в олії ерукової кислоти змінювався залежно від строку сівби та 
погодних умов року. Спочатку, з першого до третього строку сівби, цей показник 
коливався від більшого до меншого, а за пізніх термінів сівби – знову зростав (див. 
табл.). Найкращі показники за вмістом ерукової кислоти в олії в середньому за 
2008-2010 рр. спостерігали у гібридів і сортів за сівби ріпаку озимого 25 серпня: в 
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Артуса – 0,25 %, у НПЦ 9800 – 0,22 %, у Чорного велетня – 0,39 % та в Антарії – 
0,43 %.  

Загалом, виходячи з визначених усіх якісних показників, для ріпаку озимого 
кращим є третій строк сівби – 25 серпня.  

Висновки 
1. На показник кислотного числа суттєво впливають строки сівби. Серед 

досліджуваних гібридів і сортів ріпаку озимого найкращі показники за кислотним 
числом були у гібрида НПЦ 9800 (1,08-1,87 мг КОН/г). 

2. Вміст олії в насінні гібридів і сортів знижувався як за ранніх, так і пізніх 
строків сівби: у гібрида Артус – на 1,7-1,98%, у гібрида НПЦ 9800 – на 1,22-1,95%, 
у сортів Чорний велетень і Антарія – відповідно на 1,33-1,84 та 1,26-2,49% відносно 
сівби ріпаку озимого 25 серпня, де вміст олії був у межах 43,25-44,00%.  

3. Вміст білка в насінні підвищувався за пізніх строків сівби. Найнижчий 
вміст білка в насінні спостерігали за сівби ріпаку 25 серпня (20,16-20,91%), а 
найвищий – за сівби 15 вересня (21,25-22,15% ). 

4. Вміст глюкозинолатів та ерукової кислоти у насінні залежно від строків 
сівби коливався в межах у гібридів відповідно 15,30-20,90 мкмоль/г і 0,22-0,39%, а 
в сортів – 17,50-22,80 мкмоль/г і 0,39-0,68%, тобто кращі показники якості насіння 
були в гібридів. Вміст ерукової кислоти тримався в межах норм, допустимих для 
використання в харчових і кормових цілях, а показники глюкозинолатів дещо 
перевищували допустимі норми (20 мкмоль/г). Пізні строки сівби призвели до 
зниження вмісту глюкозинолатів у насінні ріпаку. 
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Гойсалюк Я., Лихочвор В., Демчишин А., Шавалюк О. Якість насіння 
гібридів і сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби 

Встановлено, що на якісні показники насіння ріпаку озимого, такі як вміст 
олії, білка, кислотне число, глюкозинолати та ерукова кислота значною мірою 
впливають строки сівби.  

Ключові слова: ріпак озимий, якість насіння, строки сівби. 
 

Hoysalyuk Ya., Lykhochvor V., Demchyshchyn А., Shavalyuk О. Quality of 
seeds hybrids and sorts of winter rape depending on the terms of sowing 

It is determined that the seeds quality of winter  rape such as content of oil, 
protein, acid number, glucosinolates and eruic acid mainly have influence terms of 
sowing.  

Key words: winter rape, quality of seeds, terms of sowing. 
 
 
 



 

26 

Гойсалюк Я., Лихочвор В., Демчишин А., Шавалюк А. Качество семян 
гибридов и сортов рапса озимого в зависимости от строков посева 

Установлено, что на качественные показатели семян рапса озимого, таких 
как: содержание масла, белка, кислотного числа, глюкозинолаты и эруковая 
кислота большей мерой влияют строки посева.  

Ключевые слова: рапс озимый, качество семян, строки посева. 
 
 
УДК 638.8:633.11:631.445.4 (292.485) 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ 
УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 
В. Плакса, к. с. - г. н. 

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГЗП НААН 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку важливим завданням є 
забезпечення стабільності виробництва високоякісного зерна, зниження 
енергетичних, матеріальних, трудових і фінансових витрат на одиницю продукції 
та підвищення її конкурентноспроможності. 

Сучасне землеробство переходить від інтенсивних і високовитратних до 
раціоналізованих та менш енергомістких технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, в яких широко використовують заходи щодо 
мінімізації технологічних операцій [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні виробництво потребує 
енергоощадних та екологічно безпечних систем удобрення, які враховують не лише 
типи ґрунтів та їх вихідну родючість, а й економічні можливості господарств, 
передбачають альтернативні шляхи підтримання родючості ґрунтів, оптимізацію 
живлення рослин щонайменше з 10-12 основних елементів, ефективні засоби 
застосування добрив та їх нові види (комплексні, легкорозчинні, швидкодіючі) [3]. 
В умовах інтенсифікації землеробства значний приріст урожайності забезпечується 
за рахунок мінеральних добрив. Правильне науково обґрунтоване забезпечення 
рослин необхідними елементами живлення дає змогу отримати високий 
економічний ефект та якість продукції [2]. 

Озима пшениця – основна продовольча культура в Україні. Досягти 
максимальної продуктивності її сучасних сортів можна лише за умови правильного 
використання прийомів агротехніки, які б повною мірою відповідали біологічним 
вимогам [1]. Продуктивність посівів пшениці озимої значною мірою залежить від 
забезпечення рослин основними елементами живлення, серед яких 
найважливішими є азот, фосфор, калій. Не менш важливим для отримання високої 
врожайності та якості зерна є забезпечення рослин мікроелементами [4]. Пшениця 
характеризується високою чутливістю до добрив, особливо на ґрунтах, недостатньо 
забезпечених рухомими формами мікроелементів, зокрема сіркою, міддю, магнієм, 
що відіграють важливу роль у процесах фотосинтезу, засвоєнні азоту, синтез білків 
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та утворенні хлорофілу. Нестача марганцю особливо відчувається у фазі кущіння 
зернових. 

Постановка завдання. Основним завданням наших досліджень є вивчення 
особливостей окремих елементів технології вирощування пшениці озимої з метою 
отримання високих показників врожайності та якості зерна. 

Матеріал і методика досліджень. Польові дослідження проводили 
протягом 2011 – 2012 рр. у тимчасових дослідах відділу рослинництва та селекції 
Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГЗП НААН. 
Попередник – картопля. Ґрунт дослідної ділянки – дерново-підзолистий супіщаний 
з вмістом в орному шарі: гідролізованого азоту – 6,4-7,3 мг/100 г ґрунту (за 
Корнфільдом), рухомого фосфору – 14,1 – 17,0 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), 
обмінного калію – 9,0 – 10,0 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), рН – 5,1 – 5,6. 
Висівали пшеницю озиму сорту Артеміда з нормою висіву 5 млн шт. схожих зерен 
на гектар. Мінеральні добрива вносили відповідно до схеми досліду (табл. 1). 

Площа посівної ділянки – 50 м2, облікової – 35 м2, повторність – триразова. 
Врожай пшениці озимої збирали поділянково прямим комбайнуванням із 
подальшим зважуванням і визначенням вологості. 

Таблиця 1 
Схема внесення мінеральних добрив та мікроелементів* 

Основне удобрення, кг д.р./га  Підживлення за етапами 
органогенезу № 

варіан
та P2O5 K2O N1 ІІІ ІV 

(позакоренево) 
1 Без добрив (контроль) 
2 60 60 301 301 - 
3 60 60 301 301 S40

2 

4 60 60 301 301 Сu20
2 

5 60 60 301 301 Мg20
2 

6 60 60 301 301 S40 + Мg20
2 

7 60 60 301 301 Мg20 + Сu20
2 

8 60 60 301 301 S40 + Сu20
2 

9 60 60 301 301 S40 + Мg20 + 
Сu20

2 

*Примітка: 1 – N у вигляді аміачної селітри, кг д.р./га; 2 – мікроелементи: S 
– у сульфатній формі, Mg та Cu у хелатній формі, г д.р./га.  
 

Виклад основного матеріалу. Формування кінцевої густоти стояння 
рослин, яка зумовлює продуктивність посіву, є функцією дії на посів комплексу 
природних чинників та антропогенних заходів. За результатами досліджень 
встановлено, що густота сходів посіву пшениці озимої сорту Артеміда була в 
межах від 459 до 467 шт. на 1 м2. Польова схожість – від 91,9 до 93,4 %. 
Найменший відсоток перезимівлі пшениці озимої в середньому за роки досліджень 
становив 96,3 % на контрольному варіанті (без добрив) за густоти сходів 
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461 шт./м2. Найвищий відсоток перезимівлі був зафіксований за внесення N30Р60К60 
в основне удобрення + N 30 на ІІІ етапі органогенезу – 99,6 % й густоти стояння 
рослин 457 шт./м2. 

У середньому за 2011-2012 рр. найбільшу кількість продуктивних стебел у 
посівах пшениці озимої було отримано на варіанті з внесенням N30Р60К60 в основне 
удобрення + N30 на ІІІ етапі органогенезу +S40 + Мg20 ІV етап органогенезу – 
614 шт./м2, приріст до контролю становив 26 шт./м2. Коефіцієнт продуктивного 
кущення був у межах 1,30 – 1,33. 

Основну роль у формуванні врожаю відіграють такі показники: довжина 
колоса, кількість колосків у колосі, кількість зерен у колосі, вага зерна з одного 
колоса. За результатами наших досліджень, найбільша довжина колоса пшениці 
озимої сорту Артеміда була отримана за внесення N30Р60К60 в основне удобрення + 
N30 ІІІ етап органогенезу + S40 ІV етап органогенезу та N30Р60К60 в основне 
удобрення + N 30 ІІІ етап органогенезу + Мg20 ІV етап органогенезу – 8,0 - 8,1 см. На 
варіанті досліджень без добрив цей показник становив 7,2 см. Кількість колосків у 
колосі варіювали в межах від 17,0 шт. на контролі до 19,1 шт. за внесення N30Р60К60 
в основне удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап 
органогенезу. Найбільша кількість зерен у колосі була сформована також на фоні 
N30Р60К60 в основне удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV 
етап органогенезу – 37,5 штук. Вага зерна з одного колоса становила від 1,05 г  на 
контролі (без добрив) до 1,49 г за внесення N30Р60К60 в основне удобрення + N30 
ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап органогенезу. 

За результатами наших досліджень, найвищий показник врожайності 
пшениці озимої – 5,03 т/га – було отримано за внесення N30Р60К60 в основне 
удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап органогенезу, 
приріст до контролю становив 1,19 т/га. На контролі (без добрив) показник 
врожайності становив 3,71 т/га. Дещо нижчий показник врожайності отримали за 
внесення N30Р60К60 в основне удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + Сu20 ІV етап 
органогенезу – 4,79 т/га, приріст до контролю становив 1,08 т/га. Показник маси 
1000 зерен був у межах 38,9 – 41,2 г; натури зерна 744 – 754 г/л (табл. 2). 

Основним показником якості зерна є вміст у ньому білка та сирої 
клейковини. Встановлено, що найвищий вміст білка (11,9 – 12,2 %) та сирої 
клейковини (22,3 – 23,7 %) зерно пшениці озимої формує за внесення N30Р60К60 в 
основне удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + Мg20 ІV етап органогенезу та 
N30Р60К60 в основне удобрення + N30 ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап 
органогенезу. 

Важливу роль у вирощуванні зернових культур відіграє показник 
економічної ефективності. За результатами наших досліджень встановлено, що за 
ціни зерна 2000 грн/т у сорту Артеміда найвищий умовно чистий прибуток складав 
5593 грн/га на фоні мінерального живлення N30Р60К60 в основне удобрення + N30 
ІІІ етап органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап органогенезу з рівнем 
рентабельності 125 % за вартості валової продукції 10060 грн (див. рис.). 
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Таблиця 2 
Врожайність, біохімічні та фізичні показники зерна пшениці озимої сорту Артеміда 

залежно від норм мінеральних добрив, середнє за 2011-2012 рр. 

№
 в

ар
іа

нт
а 

Врожай-
ність, т/га 

 
± До 

контрол
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1 3,71 - 10,0 18,4 38,9 744 
2 4,36 0,66 11,9 21,0 40,6 754 
3 4,45 0,75 11,7 22,5 40,2 750 
4 4,79 1,08 10,5 20,9 40,7 747 
5 4,65 0,95 12,2 22,3 39,6 752 
6 4,77 1,06 11,8 22,8 40,9 746 
7 4,89 1,19 12,0 23,1 40,4 748 
8 4,78 1,08 11,3 22,8 40,8 747 
9 5,03 1,32 11,9 23,7 41,2 754 

НІР05 – 0,02 т/га, - 3,2 %. 
 

 
Рис. Економічна ефективність вирощування пшениці озимої сорту Артеміда 

залежно від мінерального живлення. 
Висновки 

За результатами дворічних досліджень встановлено, що на дерново-
підзолистому супіщаному ґрунті в умовах Західного Полісся України пшениця 
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озима сорту Артеміда формує найвищий показник врожайності зерна на рівні 5,03 
т/га на фоні мінерального живлення  N30Р60К60 в основне удобрення + N30 ІІІ етап 
органогенезу + S40 + Мg20 + Сu20 ІV етап органогенезу. Структурні складові 
урожайності пшениці озимої зумовлюються оптимальним застосуванням норм і 
видів добрив. Позакореневе підживлення мікроелементами сприяє зниженню 
редукції закладених на ранніх етапах органогенезу генеративних органів і підвищує 
якісні показники зерна. 
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Плакса В. Продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України 
залежно від елементів технології вирощування 

Наведенні результати досліджень щодо впливу норм і строків внесення 
різних видів мінеральних добрив на продуктивність, якість та економічну 
ефективність вирощування пшениці озимої в умовах Західного Полісся України. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, врожайність, якість, рівень 
удобрення. 

 
Plaksa V. Winter wheat productivity in Western Polissia of Ukraine 

depending on the crop cultivation technologies. 
The article highlights the impact of standards and terms of various mineral 

fertilizers application on the winter wheat productivity, quality and economic efficiency 
in Western Polissia of Ukraine. 

Key words: winter wheat, variety, yielding capacity, standard of fertilization. 
 
Плакса В. Производительность пшеницы озимой в Западном Полесье 

Украины в зависимости от элементов технологии выращивания 
Приведены результаты исследований влияния норм и сроков внесения 

различных видов минеральных удобрений на продуктивность, качество и 
экономическую эффективность выращивания озимой пшеницы в условиях 
Западного Полесья Украины. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО РІПАКУ СОРТУ АНТАРІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
 

Я. Гойсалюк, к. с.-г. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Озимий ріпак – найбільш поширена олійна 

культура з родини капустяних [5]. Його насіння містить 30-50% олії виняткової 
калорійності та енерговіддачі. Останнє в поєднанні з урожайністю (гектар посівіaв 
дає приблизно 1,1 т олії, що втричі більше, ніж соя, та удвічі – ніж соняшник) 
вивело ріпак у лідери як сировину для отримання екологічно чистого пального – 
біодизеля [11]. З кожним роком у світі зростає використання ріпакової олії на 
харчові потреби [2].  

Урожайність ріпаку озимого на 80% залежить від оптимально вибраної 
технології вирощування [7]. На фізіологічні показники формування врожаю 
впливає велика кількість чинників як некерованих (сонячна радіація, температура, 
опади), так і керованих (сорти, агротехніка, удобрення, система захисту). З 
урахуванням факторів, які впливають позитивно і негативно на врожай, можна 
значною мірою цілеспрямовано використовувати керовані і створювати оптимальні 
умови для росту й розвитку рослин. А технологія вирощування ґрунтується на 
біологічних особливостях культури [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливішими критеріями 
сучасної технології вирощування озимого ріпаку є підвищена продуктивність 
культури та поліпшена якість насіння [2].  

У своїх дослідженнях Г. А. Жолік [3] спостерігав вплив регулятору росту 
Баронет на ріст, розвиток і насіннєву продуктивність ріпаку озимого. У середньому 
за роки досліджень (1988-1990) урожайність насіння ріпаку озимого на варіантах, 
де застосовано регулятор росту, збільшувалася на 0,18-0,36 т/га, чи на 6,5-13,0%, 
порівняно з контролем (без обробки). Максимальна урожайність насіння ріпаку 
озимого (3,12 т/га) отримана на варіанті, де використовували регулятор росту на 
початку бутонізації в дозі 0,7 кг/га.  

Дослідження, проведені у Сумському інституті АПВ у 2000 році на 
виробничих посівах ріпаку ярого сорту Ірис (попередник – озима пшениця), 
показали ефективність інсектицидів фастак, 10% к.е. та його аналога альфагард, 
10% к.е. з нормою витрати препарату 0,15 л/га. Обприскували рослини у фазі 
бутонізації. Завдяки застосуванню інсектицидів у господарстві було одержано 
приріст урожаю насіння від 1,39 до 1,42 ц/га за урожайності на контролі 8,3 ц/га 
[10]. 
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Дослідження Й. Хрзановського [13] проведені у Польщі із сортами ріпаку 
озимого Радостово і Лісево, де застосовували різні елементи технологій, тобто: 
1 варіант – без внесення азотних добрив, без застосування фунгіцидів, регуляторів 
росту і мікроелементів, лише перед сівбою насіння протруєне, а також боротьба з 
бур’янами і шкідниками; 2 варіант – виконували усі попередні дії, а також вносили 
азотні добрива у нормі 50 кг/га разом із фунгіцидами, регулятор росту і 
мікродобрива. На першому варіанті було отримано урожайність ріпаку озимого 
сортів Радостово і Лісево 43,6 і 57,4 т/га, а на другому – відповідно 52,4 і 62,9 т/га, 
що на 8,8 т/га і 5,5 т/га більше, ніж на першому варіанті. 

На сільськогосподарській дослідній станції у Мальфорті (провінція 
Саскачеван) упродовж 1979-1984 рр. на тринадцяти ділянках північно-західних і 
північно-східних районів на різних типах ґрунтів вивчали вплив різних доз і 
комбінацій N, S і B на врожай насіння ріпаку. Удобрення вносили в дозах, кг/га: N 
– 200; S – 50; B – 2,8. Спостерігали значне підвищення урожайності насіння ріпаку 
від внесення N (на 10 ц/га) і S (на 10,6 ц/га) у північно-західних і на 7,8 і 3,8 ц/га – у 
північно-східних районах. Встановлена висока чутливість ріпаку до внесення S і B 
разом [1]. 

У польових дослідженнях сільськогосподарської палати землі Шлезвіг-
Гольштейн у Кілі виявлена висока чутливість ріпаку озимого на борні добрива: 
приріст урожаю насіння від їх застосування складав 0,5-5,2 ц/га, чи 2-10%. На 
легких ґрунтах вміст бору у ґрунті рекомендується доводити до 0,6, а на важких – 
до 0,8 мг/кг. Внесення 3,5 ц/га селітри, збагаченої бором (0,2% В), давало приріст 
урожаю насіння 6,1 ц/га (12%). Добрі результати отримані і від некореневого 
підживлення посівів бором (0,5-1,5 кг/га) в період змикання рядків – приріст склав 
5,4 ц/га, чи 11% (1982) [4]. 

Відділення рільництва і рослинництва сільськогосподарської палати землі 
Шлезвіг-Гольштейн і фірма BASF (1982) проводили польові дослідження з 
визначення доз і способів внесення бору для підвищення урожайності ріпаку 
озимого. Сорт Квінта вирощували за загальноприйнятою технологією в зерновій 
сівозміні на фоні основного удобрення. За ознаками нестачі бору (потовщення 
стебла, недорозвинені генеративні органи) встановлено, що на ґрунтах легкого 
механічного складу за вмісту в них зазначеного елемента від 1,20 до 0,30 мг/кг 
навесні за достатньої кількості листків рослин слід внести некореневим способом 
Солюбор від 0,5 до 5 кг/га; на ґрунтах важкого механічного складу, які містять бору 
2,00-0,40 мг/кг, – 1,0-8,0 кг/га. За внесення оптимальної дози мікроелемента 
(2,0 кг/га) приріст врожаю насіння сягав 2,5-3,2 ц/га за середнього його рівня 
30,2 ц/га. У дослідженнях Кільського університету показано, що зниження 
насіннєвої продуктивності ріпаку від нестачі бору часто відбувається без проявів 
зовнішніх симптомів, на характер якого сильно впливають рН ґрунту і його 
вологість (1982) [4]. 

Отже, використання мікродобрив дає змогу істотно збільшити врожай 
насіння ріпаку. Такої самої думки дотримується й В.С. Кудряшов [4].  
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Проте існує твердження, що внесення в різних дозах мікродобрив, які 
містять бор, марганець, молібден, не призводить до будь-яких позитивних зрушень, 
окрім зайвого нагромадження елементів у насінні [12]. 

У дослідженнях Т.Г. Новосельської [6], які проводили на базі дослідного 
поля Інституту захисту рослин УААН Київської області, на сорті ріпаку озимого 
Ліра Джед за обробки посівів ад’ювантом Еластік з нормою витрати 0,8 л/га урожай 
насіння складав у середньому 3,69 т/га, за збільшення норми витрати до 1,0 л/га – 
3,70 т/га, тобто збережений урожай до контролю становив відповідно 1,95 т/га і 
1,96 т/га. 

Дослідження, проведені на Агрономічній дослідній станції Національного 
аграрного університету, показали високу ефективність застосування Еластіку [8]. 
Зокрема, урожай насіння сорту Ксаверівський за норми витрати Еластіку 0,8 л/га 
становив 34,4 ц/га, а за норми витрати препарату 1,0 л/га він складав 34,8 ц/га, що 
було вищим порівняно з контролем на 11,3 (48,9%) і 11,7 (50,6%) ц/га відповідно. 

Отже, обприскування посівів ріпаку озимого склеювачем Еластік запобігає 
розтріскуванню стручків і дає змогу уникнути передзбиральних втрат врожаю й 
втрат під час комбайнування. Крім того, застосування Еластіку забезпечує 
отримання більш однорідно дозрілого насіння ріпаку з нижчою вологістю [8]. 

Отож, продуктивність ріпаку озимого значною мірою залежить від 
елементів технології вирощування культури. 

Постановка завдання. Завданням наших досліджень було показати вплив 
елементів інтенсифікації технології вирощування на сорт Антарія ріпаку озимого в 
умовах Лісостепу Західного.  

Виклад основного матеріалу. Закладаючи дослід, ми намагалися 
визначити найбільш оптимальний варіант технології для отримання високих і 
стабільних урожаїв культури. Попередником була озима пшениця. Фосфорні та 
калійні добрива вносили в повній нормі – P60K120 під оранку, азотні – навесні 
відповідно до схеми досліду: перший раз – N60 по мерзлоталому ґрунті, другий раз 
– N60 на початку інтенсивного росту стебла у висоту. Щодо засобів захисту рослин 
– серед інсектицидів використовували Фастак (0,15 л/га) і Нурелл Д – (0,6 л/га) до 
появи жовтих бутонів; з гербіцидів – ґрунтовий гербіцид Бутізан 400 (2,5 л/га) 
одразу після сівби і грамініцид Арамо 45 (2,3 л/га); з фунгіцидів – для захисту 
посівів від комплексу хвороб і підвищення морозостійкості рослин восени вносили 
Карамбу (1,0 л/га) у фазі 4-6 листків у ріпаку; навесні, у другій половині вегетації, 
вносили фунгіцид Фолікур (1,0 л/га) за висоти рослин 25-35 см для захисту від 
хвороб (склеротиніоз, альтернаріоз); мікродобрива – залежно від варіанта досліду: 
Вуксал Мікроплант (1,0 л/га) восени і навесні Вуксал Борон (перший раз – початок 
подовження квітконіжки; другий – період появи бутонів – перед цвітінням – по 
2,0 л/га). Плівкоутворювач – Еластік – 0,9 л/га. При цьому плівка, утворена на 
стручку, виконувала водозахисну функцію, перешкоджаючи намоканню стулок, 
утримувала клітинний шар у «зоні розкриття» від розривання, забезпечуючи його 
цілісність, міцність і протидію механічному впливу (ударам граду, рослини об 
рослину, робочих частин комбайна). 
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Одержані результати щодо врожайності ріпаку озимого сорту Антарія 
показано в таблиці. 

Як бачимо, з кожним наступним варіантом технології вирощування ріпаку 
озимого урожайність збільшувалася в середньому за три роки досліджень від 1,76 
т/га на першому варіанті до 4,19 т/га на шостому варіанті досліду, де застосовували 
всі рекомендовані засоби захисту культури, макро- і мікроелементи у вигляді 
добрив. Приріст урожайності порівняно з контролем становив 2,43 т/га (див. рис.).  

Приріст урожайності ріпаку озимого сорту Антарія залежав також від 
погодних умов, що складалися в окремі роки досліджень. Найвища врожайність 
сорту була у 2010 р. і становила 4,24 т/га на шостому варіанті досліду і найнижчою 
– у 2009 р. – 4,15 т/га (див. табл.). 

Таблиця 
Вплив елементів інтенсифікації технології вирощування ріпаку озимого сорту 

Антарія на врожайність, т/га 

Урожайність  
Приріст до 

контрольного 
варіанта 

 
Варіант досліду  

2008 р. 2009 р. 2010 р. середнє  т/га % 
1. Без добрив + інсектициди 
(контроль) 1,44 1,54 2,29 1,76 – – 

2. Без добрив + гербіциди + 
інсектициди 2,05 2,32 2,41 2,26 0,50 28,4 

3. Добрива (N120P60K120) + 
гербіциди + інсектициди 3,33 3,00 3,48 3,27 1,51 85,8 

4. Добрива (N120P60K120) + 
гербіциди + інсектициди + 
мікродобриво (1 раз) 

3,61 3,51 3,70 3,61 1,85 105,1 

5. Добрива (N120P60K120) + 
гербі-циди + інсектициди + 
фунгіцид + мікродобрива (2 
рази) 

3,90 3,94 4,09 3,98 2,22 126,1 

6. Добрива (N120P60K120) + 
гербіциди + інсектициди + 
фунгіциди (2 рази) + 
мікродоб-рива (3 рази) + 
плівкоутворювач 

4,17 4,15 4,24 4,19 2,43 138,1 

Середнє за сортом 3,08 3,08 3,37 3,18 – – 
НІР 05, т/га 0,11 0,12 0,13    
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Рис. Приріст урожайності ріпаку озимого сорту Антарія залежно від елементів 

інтенсифікації технології вирощування (середнє за 2008-2010 рр.). 
 
Висновки. Застосування елементів інтенсифікації технології вирощування 

ріпаку озимого, яка передбачала внесення мінеральних добрив (N120P60K120) у 
комплексі з мікродобривами, захист рослин від бур’янів (однорічні ярі: лобода біла, 
гірчак березкоподібний, редька дика, гірчиця польова, щириця біла і звичайна, мак 
дикий, мишій сизий, кропива глуха пурпурова та ін.; однорічні зимуючі: 
підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, волошка синя, грицики звичайні, талабан 
польовий, суріпиця звичайна та ін..; багаторічні: осот рожевий, берізка польова, 
пирій повзучий, хвощ польовий та ін..; ефемери: зірочник середній) ґрунтовим 
гербіцидом Бутізан 400 (2,5 л/га) і грамініцидом Арамо 45 (2,3 л/га), хвороб (чорної 
плямистості (альтернаріозу), некрозу кореневої шийки (фомозу), несправжньої 
борошнистої роси (пероноспорозу), білої гнилі (склеротиніозу), сірої гнилі 
(ботрідіозу) фунгіцидами Карамба (1,0 л/га) та Фолікур (1,0 л/га) і шкідників 
(блішок, прихованохоботників (великого ріпакового, стеблового капустяного та 
насінного), ріпакового квіткоїда та капустяного стручкового комарика) – 
інсектицидами Фастак (0,15 л/га) і Нурелл Д (0,6 л/га) разом із плівкоутворювачем 
Еластік (0,9 л/га), забезпечило формування урожайності на рівні 4,19 т/га. 
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УДК 631.582.2:632.51 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЩОДО 

БУР’ЯНІВ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ  
 

О. Вавринович, к. с.-г. н., О. Качмар, к. с.-г. н. 
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 

 
Постанова проблеми. Однією з основних причин зниження врожайності 

сільськогосподарських культур є висока забур’яненість посівів. Ефективне її 
контролювання можливе лише за поєднання механічних, хімічних і біологічних 
заходів. При цьому слід враховувати біологічні особливості бур’янів, умови їх 
росту й розвитку та розповсюдженість, зокрема найбільш злісних [1]. 

Згідно із законами розвитку агрофітоценозів розширення видового складу 
культурних рослин у сівозміні зумовлює збільшення розмаїття бур’янів, але знижує 
їх насіннєву продуктивність. Чергування озимих і ярих однорічних культур 
ефективно порушує динаміку розвитку бур’янів. Різниця в технологіях 
вирощування, настанні й тривалості фенологічних фаз розвитку, часі збирання 
культур дає змогу виробникам запобігти накопиченню окремих видів сегетальної 
рослинності, пристосованих до розвитку та продукування насіння. Таке чергування 
сприяє природному зменшенню запасу насіння бур’янів у ґрунті, що у свою чергу 
зумовлює зниження кількості сходів бур’янів у наступній культурі [9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забур’яненість посівів у 
сівозміні залежить від складу і співвідношення груп культур, які по-різному 
протидіють конкуренції бур’янів. Це можна пояснити тим, що окремі види та 
біологічні групи сегеталів у процесі еволюції пристосувалися до певних культур і 
стали їх супутниками. Чим більше подібності у циклах розвитку культурних рослин 
і бур’янів, тим частіше вони ростуть разом і пригнічують одне одного. Озимі та 
зимуючі види забур’янюють переважно посіви озимих культур та багаторічних 
трав, ранні ярі бур’яни – посіви ранніх ярих, а пізні – пізніх ярих культур. Відомо, 
що добре розвинуті культурні рослини краще пригнічують бур’яни. Насичення 
сівозмін ярими зерновими колосовими та зернобобовими культурами сприяє 
зниженню їх забур’яненості багаторічними бур’янами внаслідок незбігання циклів 
розвитку. Високе насичення сівозмін одновидовими культурами та неминуче при 
цьому використання повторних посівів супроводжується посиленням 
забур’яненості. Запровадження сівозмін з урахуванням біологічних особливостей 
бур’янів і культурних рослин зменшує забур’яненість посівів і підвищує 
врожайність останніх [2; 5]. 

Найкращий попередник для пшениці озимої в Західному Лісостепу України 
– багаторічні бобові трави. Вони збагачують ґрунт азотом і високоякісною 
органічною масою. Зокрема, тільки з рослинними рештками загортають 150–
200 кг/га азоту. Також поліпшується структура і підвищується біологічна 
активність ґрунту, зменшується забур’яненість [7]. 

Постановка завдання. В умовах довготривалого стаціонарного 
двофакторного досліду, закладеного на сірому лісовому поверхнево оглеєному 
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ґрунті у 2001 р. в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН, 
вивчали вплив попередника на посіви пшениці озимої сорту Миронівська 61 в 
короткоротаційних сівозмінах із різним насиченням зерновими культурами (50, 75, 
100 %). Досліджували такі системи удобрення: 1 – без добрив (контроль); 2 – 
N90P90K90 – у сівозмінах з 50–75-відсотковим насиченням; 1 – без добрив 
(контроль); 2 – гній, 40 т + N90P90K90 за 100-відсоткового насичення зерновими 
культурами. Обробіток ґрунту – загальноприйнятий для умов Західного Лісостепу. 

Виклад основного матеріалу. Наші спостереження показали, що у посівах 
пшениці озимої в умовах достатнього зволоження попередники мали особливий 
вплив на формування забур’яненості. Пшениця озима є культурою весняного 
кущення і добре розростається з осені. Після сприятливої перезимівлі вона рано 
навесні починає інтенсивний розвиток і закриває своїм стеблостоєм поверхню 
ґрунту, створюючи несприятливі умови для росту бур’янів. Однак ці властивості 
пригнічувати бур’яни дуже змінюються залежно від умов вирощування. Коли сівбу 
проводять пізно чи в сухий погано оброблений ґрунт, що не забезпечує своєчасних 
рівномірних сходів рослин, і вони входять в зиму слаборозвиненими, або коли 
пшениця озима зріджується під час перезимівлі, то в посівах створюються 
сприятливі умови для росту бур’янів і шкода від них зростає. У фазі кущення 
суттєве підвищення забур’яненості (179 і 135 шт./м2) спостерігали у сівозміні зі 
100-відсотковим насиченням зерновими культурами, де попередником була 
пшениця озима. У сівозмінах з 50-, 75-відсотковим насиченням після гречки і 
конюшини лучної цей показник був меншим відповідно на 47–45 % (табл. 1). 

У фазах виходу в трубку і колосіння пшениця озима ефективно пригнічує 
бур’яни. Але на час її цвітіння активізується ріст і розвиток пожнивних і пізніх 
ярих видів. Загострюється конкурентність між ними. Вплив культури на сегетальну 
рослинність дещо послаблюється. Перед збиранням врожаю забур’яненість 
пшениці озимої збільшилася в 1,5 раза в усіх сівозмінах.  

У середньому за роки досліджень на удобрених варіантах у посівах пшениці 
озимої з попередником конюшиною лучною у фазі воскової стиглості кількість та 
повітряно-суха маса бур’янів були майже у два рази меншими, ніж після гречки і 
пшениці озимої, і становили відповідно 112 шт./м2 та 254 г/м2 (табл. 1). 

Встановлено, що такий попередник озимих, як конюшина, не лише 
біологічно пригнічує флору бур’янів, а й сприяє одержанню в наступному році 
нестійких до зовнішніх умов потворних форм їх насіння, що дає послаблені сходи, 
з якими успішно конкурують посіви культурних рослин. 

Залежно від погодних умов процеси формування забур’яненості в посівах 
культури мали свої особливості. Зокрема, ценоз бур’янів у 2003 році налічував 16 
видів, серед яких переважали малорічні види у фазі кущення: лобода біла 
(Chenopodium album L.), талабан польовий (Thlaspi arvense L.), грицики звичайні 
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), триреберник непахучий (Matricaria perforatа 
Merat.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.). Перед збиранням 
культури картина була аналогічною, але кількість цих видів зросла в 1,5–3 рази. У 
2004 році видовий склад бур’янів доповнили мишій сизий (Setaria glauca (L.) 
Beauv.), фіалка польова (Viola arvensis Murr.), гірчак березкоподібний (Polygonum 
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convolvulus L.) із багаторічних – пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski.), осот 
жовтий польовий (Sonchus arvensis (L.) Scop.). Протягом вегетаційного періоду у 
посівах пшениці озимої налічували 20 видів. У 2005 році найбільш поширеними 
були: шпергель польовий (Spergula arvensis L.), мишій сизий (Setaria glauca (L.) P. 
Beauv), вероніка плющолиста (Veronica hederifolia L.), метлюг звичайний (Apera 
spica-venti (L.) Beauv.), пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski). Загалом 
бур’яновий компонент за три роки зріс на 10 видів.  

Таблиця 1 
Забур’яненість пшениці озимої після різних попередників залежно від удобрення, 

2003–2005 рр. 
Кількість бур’янів Маса бур’янів Попере-

дник Варіант удобрення шт./м2 % г/м2 % 
Фаза кущення 

Без добрив (контроль) 92 - - - Конюши-на 
лучна N90P90K90 + післядія 

гною, 40 т 109 +18 - - 
Без добрив (контроль) 93 - - - 

Гречка N90P90K90 + післядія 
гною, 40 т 120 +29 - - 
Без добрив (контроль) 135 - - - Пшениця 

озима  Гній, 40 т + N90P90K90 179 +33 - - 
НІР05, шт./м2 для: попередників 8,7    
удобрення  7,1    
взаємодії попередників + удобрення 12,3    

Фаза воскової стиглості 
Без добрив (контроль) 99 - 160 - Конюшина 

лучна N90P90K90 + післядія 
гною, 40 т 112 +13 254 +58 
Без добрив (контроль) 108 - 159 - 

Гречка N90P90K90 + післядія 
гною, 40 т 124 +15 271 +70 
Без добрив (контроль) 163 - 204 - Пшениця 

озима  Гній, 40 т + N90P90K90 208 +28 324 +59 
НІР05, шт./м2 для: попередників 8,2 12,9 
удобрення  6,7 

НІР05, 
г/м2 10,5  

взаємодії попередників + удобрення 11,6  18,3  
 
Найбільш інформативним критерієм оцінки шкідливості бур’янів є їх маса в 

посівах [6]. На думку В. П. Сутягіна [8], взаємодія рослин в агрофітоценозі 
визначається їх повітряно-сухою масою, а не кількістю. Формування надземної 
маси сегеталів значною мірою залежить від вирощуваної культури, її місця в 
сівозміні, попередника, системи удобрення [3; 4]. Вивчення сумісного росту, 
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накопичення вегетативної маси дає змогу оцінити низку показників, що 
характеризують конкурентні відносини між культурами і бур’янами. 

У наших дослідженнях було передбачено оцінити вплив сумісного та 
роздільного росту культурних рослин і бур’янів на нагромадження їх вегетативної 
маси. Проаналізувавши особливості конкурентних відносин між пшеницею озимою 
та сегетальною рослинністю, встановили, що найменший конкурентний „тиск” 
бур’янів на культурний компонент у посівах забезпечувався в сівозміні з 50-
відсотковим насиченням зерновими (попередник конюшина лучна). За сумісного 
співіснування культури і бур’янів співвідношення їх мас на контролі сформувалися 
на рівні 3,7, на удобреному варіанті – 3,9, що свідчить про зростання 
конкурентноспроможності пшениці озимої щодо бур’янів.  

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що показник 
конкурентноспроможності пшениці озимої щодо бур’янів, який визначається 
співвідношенням маси культурного і бур’янового компонентів в агрофітоценозі є 
вищим у сівозмінах з 50-відсотковим насиченням зерновими культурами за 
розміщення культури після конюшини лучної. Культурні рослини значною мірою 
впливають на кількісний та видовий склад бур’янів і на їхню масу. Збільшення або 
зменшення маси сегетальної рослинності призводить до зміни врожаю 
сільськогосподарських культур.   

На умови росту й розвитку культур та формування їх 
конкурентноспроможності стосовно бур’янів значний вплив має покращання умов 
живлення, яке забезпечує  і зниження шкідливості бур’янового компонента. 
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Вавринович О., Качмар О. Формування конкурентоздатності пшениці 
озимої щодо бур’янів  у короткоротаційних сівозмінах  

Встановлено вплив попередників на стан забур’яненості посівів та 
конкурентноспроможність пшениці озимої щодо сегетальної рослинності у 
короткоротаційних сівозмінах із різним насиченням зерновими культурами.   

Ключові слова: короткоротаційні сівозміни, пшениця озима, сегетальна 
рослинність, забур’яненість, конкурентноспроможність. 
 

Vavrynovych O., Kachmar O. Formulation of the winter wheat 
competitiveness taking into consideration the factor of weedery in short-rotation 
crop rotations. 

The article determines the influence of the proceding crop on the weedery and 
competitiveness of winter wheat cropping areas concerning the segetal vegetation in 
short-rotation crop rotations with various density of cereals. 

Key words: short-term crop rotations, winter wheat, segetal vegetation, weedery, 
competitiveness. 
 

Вавринович А., Качмар А. Формирование конкурентоспособности 
озимой пшеницы относительно сорняков в короткоротационных севооборотах 

Установлено влияние предшественников на состояние засоренности 
посевов и конкурентоспособность озимой пшеницы по отношению к  сегетальной 
растительности в короткоротационных севооборотах с различным насыщением 
зерновыми культурами. 

Ключевые слова: короткоротационный севооборот, озимая пшеница, 
сегетальная растительность, засоренность, конкурентоспособность. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ 

ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ УДОБРЕННЯ 
 

В. Борисюк, к. с.-г. н., О. Буньо 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Серед сільськогосподарських культур технологія 

вирощування буряків цукрових є досить складною і трудомісткою. Однак за 
раціонального та ефективного впровадження технологічних заходів затрати на дану 
культуру не лише повністю окупляються, але забезпечують вагомий прибуток. При 
цьому його основна частина припадає на вибір високопродуктивного гібриду. В 
даний час біологічний потенціал сучасних гібридів буряків цукрових при 
вирощуванні реалізується лише на 50–60 % 2; 3. Щоб сорт або гібрид був 
стабільним за врожайністю, необхідно створити такі умови, за яких би вони могли 
максимально реалізувати свій потенціал продуктивності. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що одним з  
основних чинників інтенсифікації галузі рослинництва, підвищення ефективності 
інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі 
буряків цукрових є рівень забезпечення рослин поживними елементами. Лише за 
умови оптимального внесення добрив є можливість повнішої реалізації 
біологічного потенціалу сучасних гібридів буряків цукрових як за врожайністю і 
цукристістю, так і за технологічними якостями коренеплодів. Вивчення 
ефективності внесення  мінеральних добрив на урожайність і якість буряків 
цукрових  проводилось багатьма дослідниками 4, 6. Встановлено, що на 
утворення 1 т коренеплодів і такої ж кількості гички цукрові буряки виносять з 
ґрунту 40–61 кг азоту, 15–20 кг фосфору і 54–75 кг калію 5, а також значну 
кількість інших елементів. Жодна культура сівозміни не виносить такої кількості 
поживних речовин 1. Тому в умовах підвищення вимог до агротехнологій щодо 
зниження їх ресурсовартості, проблема оптимізованого застосування добрив має 
особливу актуальність.  

Постановка завдання. Економічна ефективність вирощування гібридів 
буряків цукрових за різних рівнів удобрення  вивчалася в умовах шестипільної 
сівозміни на полях кафедри технологій в рослинництві Львівського національного 
аграрного університету впродовж 2011-2012 років. 

Для визначення економічної ефективності, нами було взято умовно чистий 
прибуток з гектара посіву та рівень рентабельності запровадження досліджуваних 
факторів. При визначенні вартості урожаю з одиниці площі, ми використали 
закупівельні ціни на коренеплоди буряків цукрових, в яких ціна однієї тонни 
становила 500 грн. Ціни на цукрові буряки і цукор в Україні визначаються 
відповідно до Закону України „Про державне регулювання виробництва і реалізації 
цукру ”. Мінімальна ціна на коренеплоди, нижче якої переробні підприємства не 
мають права розраховуватися з виробниками, встановлюється кожного року 
Кабінетом Міністрів України. Усі інші витрати пов’язані із внесенням різних норм 
мінеральних добрив та збору урожаю розраховувалися згідно технологічної карти 
вирощування буряків цукрових. 

Виклад основного матеріалу. Результати наших досліджень показали, що 
умовно-чистий прибуток знаходився в прямій залежності від збільшення урожаю 
коренеплодів і оберненій – стосовно витрат понесених на їх вирощування (табл. 1). 

З даних таблиці  видно, що завдяки високій родючості темно-сірих 
опідзолених ґрунтів дослідного поля кафедри технологій в рослинництві 
вирощування буряків цукрових було прибутковим на всіх варіантах досліду. Однак, 
його величина в певній мірі залежала як від біологічних особливостей гібридів, так 
і від рівнів удобрення. Аналіз економічної ефективності вирощування двох гібридів 
показав, що в цілому по рівнях удобрення гібрид Український ЧС-70 є менш 
прибутковим порівняно до гібриду Лавінія. 

В середньому за два роки  вартість урожаю коренеплодів гібриду 
Український ЧС-70 становила в цілому по варіанту 26125 грн/га, а гібриду Лавінія 
– 28200 грн/га, або була на 2075 грн/га вищою. При такій вартості сировини 



 

43 

умовно-чистий прибуток складав відповідно до гібридів 12548 і 14477 грн/га. Із 
зменшенням вартості урожаю збільшується собівартість одиниці продукції. Так, 
собівартість одного центнера коренеплодів гібриду Український ЧС-70 була на 
7,0 % більшою порівняно з собівартістю гібриду Лавінія. В цілому по досліду 
рівень рентабельності вирощування гібридів коливався залежно від рівнів 
удобрення в межах відповідно 73,2 – 105,8 % і 84,3  – 117,7 %. 

Економічна ефективність вирощування буряків цукрових залежно від рівнів 
удобрення показала, що на варіанті без внесення мінеральних добрив умовно-
чистий прибуток становив в середньому по гібридах 5928 грн/га. Внесення 
мінеральних добрив забезпечило не лише прибавку врожаю коренів в межах 228 – 
475 ц/га, а й підвищило порівняно з контрольним варіантом умовно-чистий 
прибуток на 6468 – 12287 грн/га. 

При внесенні N120P90K140 умовно-чистий прибуток в цілому по досліду 
становив 12396 грн/га. Збільшення норм мінеральних добрив до N180P135K210 
підвищило прибуток до 17511 грн/га, або на 41,3 %. Найвищий умовно чистий 
прибуток було нами отримано при внесенні  N240P180K280. Він становив 18215 грн/га. 
Із збільшенням умовно-чистого прибутку зросла і рентабельність запропонованих 
заходів з 78,8 % на контролі до 102,4 % на удобрених мінеральними добривами 
варіантах. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність вирощування гібридів буряків цукрових залежно  

від рівнів удобрення в  середньому за 2011-2012 рр. 
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добрив 258 12900 7446 5454 28,9 73,2 

N120P90K140 473 23650 12393 11257 26,2 90,8 

N180P135K210 642 32100 15597 16503 24,3 105,8 
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N240P180K280 717 35850 18874 16976 26,3 89,9 

Контроль без 
добрив 280 14000 7598 6402 27,1 84,3 

N120P90K140 521 26050 12516 13534 24,0 108,1 

N180P135K210 685 34250 15731 18519 23,0 117,7 Л
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N240P180K280 770 38500 19047 19453 24,7 102,1 
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Висновки. Економічна ефективність вирощування буряків цукрових в 
значній мірі залежить від сортових особливостей які відіграють важливу роль у 
використані добрив та формуванні високої урожайності коренеплодів. Найвищий 
умовно-чистий прибуток 19453 грн/га забезпечив гібрид Лавінія за рівня удобрення 
N240P180K280, що на 2477 грн/га перевищує умовно – чистий прибуток гібриду 
Український ЧС – 70. За такого удобрення рівень рентабельності становив 102,1 %. 
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буряків цукрових залежно від рівнів удобрення. Найвищий умовно-чистий 
прибуток 19453 грн/га забезпечив гібрид Лавінія за рівня удобрення N240P180K280, що 
на 2477 грн/га перевищує умовно – чистий прибуток гібриду Український ЧС – 70. 
За даного удобрення рівень рентабельності становив 102,1 %. 

Ключові слова: ефективність, буряк цукровий, гібриди, удобрення, 
прибуток, рентабельність. 

 
Borisuk V., Bunyo O. Economic efficiency of sugar beet-roots hybrids 

growing depending on the level of fertilizers 
Economic efficiency of sugar beet-roots growing depends mostly on their sorts. 

Lavinia hybrid produced the greatest net income – 19453hrv/ha. It is on 2477hrv/ha more 
than Ukrainian MS-70 did. 

Key words: economic efficiency, sugar beet-roots, hybrid, net income, fertilizers. 
 
Борисюк В., Буньо О. Экономическая эффективность выращивания 

гибридов свеклы сахарной в зависимости от удобрений 
Экономическая эффективность выращивания свеклы сахарной в 

значительной мере зависит от сортовых особенностей которые отыграют важную 
роль в использовании удобрений и формировании высокой урожайности 
корнеплодов. Наивысший условно – чистый доход 19453 грн/га обусловил гибрид 
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Лавиния при удобрении N240P180K280, что на 2477 грн/га больше гибрида Украинский 
ЧС – 70. При данном удобрении уровень рентабельности составил 102,1 %. 

Ключевые слова: эффективность, сахарная свекла, гибриды, удобрения, 
доход, рентабельность.  
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Постановка проблеми. В умовах сучасного інтенсивного землеробства 
постійно зростає необхідність збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції. Натомість підвищується ризик збільшення втрат врожаю в абсолютних і 
грошових вимірах, що спричинені бур’яновою рослинністю. На відміну від інших 
шкідливих організмів бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені 
певною сукупністю видів. Це зумовлює необхідність обов’язкового проведення 
фітоценотичного аналізу бур’янового угруповання з метою визначення проблемних 
видів і прогнозу можливого рівня їх ефективного впливу на продуктивність 
культури. Рівень і час присутності бур’янів в агрофітоценозах – явище динамічне. 
Проти бур’янів немає універсального заходу, при цьому кожен захід має певний 
термін ефективної дії. Це зумовлює необхідність розробки певної системи - 
послідовної сукупності заходів і засобів впливу на бур’яни. Лише оптимальна 
система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня біологічної 
ефективності за економічної доцільності та екологічної безпечності. 

Останніми роками на Прикарпатті найбільші посівні площі займають 
озимі зернові колосові культури. Наприклад, в Івано-Франківській області під 
урожай 2013 року озимі зернові колосові культури посіяно на площі 71,6 тис. га, що 
на 8,9 тис. га більше, ніж у попередньому році. Найбільше посіяно пшениці озимої 
– 68 тис. га, а отже, саме ця зернова культура є основною.  

Серед чинників, які стримують збільшення виробництва зерна пшениці 
озимої, бур’янова рослинність залишається найбільш негативною і сильнодіючою. 
У посівах цієї культури в зоні Прикарпаття зустрічається близько 30 різних видів, 
які вважаються найбільш шкідливими і небезпечними – ефемери, озимі й зимуючі 
бур’яни. Вони конкурують з рослинами за елементи живлення, сприяють 
поширенню хвороб, що призводить до зниження врожайності на 25-30% . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка високоефективних – 
систем захисту посівів сільськогосподарських культур, в тому числі й пшениці 
озимої, від бур’янів є актуальною і значною мірою залежить від повноти вивчення 
бур’янового фітоценозу, виявлення складу бур’янів з аналізом угруповань, які вони 
формують, та від правильності узагальнення одержаних результатів [1–3]. 
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До системи заходів захисту культурних рослин від бур’янів входить не 
тільки знищення шкідливої рослинності, а й урахування природних механізмів 
регулювання, визначення можливих масштабів поширення, припинення їх 
розселення з одних регіонів і країн в інші. Відсутність прогнозу забур’яненості 
полів, їх ботанічного та біологічного складу і наукового обґрунтування економічної 
та екологічної доцільності застосуван-ня інтегрованої системи захисту посівів 
пояснює той факт, що останніми роками площі сільськогосподарських угідь, 
оброблених гербіцидами, значно зросли, проте втрати валової продукції 
землеробства від бур’янів не знизилися, а абсолютні величини навіть зросли.  При 
цьому слід враховувати ріст цін на досконаліші й ефективніші гербіциди, які 
постачаються землеробству. У зв’язку з цим для зниження затрат на захист посівів 
від бур’янів, необхідно брати до уваги видовий склад бур’янової частини агрофіто-
ценозу і критерії тих рівнів забур’яненості посівів, за яких захисні заходи і засоби 
будуть доцільними і рентабельними [1–3]. 

Вирішенняння цієї проблеми значною мірою залежить від правильності та 
вдосконалення методики досліджень, які дають змогу як найповніше розкрити 
основні закономірності формування фактичної забур’яненості. 

Постановка завдання. Метою і завданням наших досліджень було 
вивчення динаміки ботанічного складу бур’янів в агрофітоценозах пшениці озимої 
в умовах Прикарпаття та шкодочинності найбільш поширених їх  видів.  

Виклад основного матеріалу. Важливим резервом підвищення 
врожайності пшениці озимої в умовах Прикарпаття є боротьба з бур'янами. Коли 
бракує захисних заходів проти бур’янів, виробники зерна втрачають 10-20% 
урожаю, а на дуже засмічених площах ці втрати збільшуються в 1,5-2 рази. 
Зниження врожаю зерна та погіршення його якості відбувається внаслідок 
конкуренції між бур'янами і культурними рослинами за воду, світло, поживні 
речовини. 

Нашими дослідженнями встановлено, що  втрати врожаю за наявності лише 
одного бур'яну на 1 м2 у посівах пшениці озимої становлять: 

берізка польова – 0,24 ц/га;  
лобода біла – 0,27 ц/га;  
метлюг польовий – 0,19 ц/га;  
осот рожевий – 0,69 ц/га; 
пирій повзучий – 0,58 ц/га;  
підмаренник чіпкий – 0,24 ц/га. 
За наявності десяти рослин однорічних бур’янів на 1 м2 урожай зерна 

пшениці знижується на 8-11%, а за 30-40 шт./м2  втрати становлять 30-33%. 
За високої агротехніки вирощування пшениця озима ще восени добре 

кущиться, перешкоджаючи розвитку бур'янів. З іншого боку, тривале перебування 
цієї культури у фазі осіннього і весняного кущіння (в умовах зони – до двох 
місяців), коли ріст рослини у висоту є мінімальним, створює добрі умови для 
випереджального розвитку бур'янів. Це спостерігаємо за несприятливих умов росту 
на дуже забур'янених полях і на зріджених посівах. 
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Дослідженнями встановлено, що бур’яновий компонент агрофітоценозу 
пшениці озимої кількісно та якісно утворюється внаслідок взаємодії потенційних 
запасів насіннєвих та вегетативних зачатків бур’янів, суми чинників зовнішнього 
середовища, параметри яких визнача-ються погодними і технологічними умовами.  

Також досліджено, що на видовий склад бур’янів у посівах пшениці озимої 
впливають метеорологічні умови. В умовах підвищеної вологості ґрунту краще 
проростає лобода біла. За умов помірної вологості виділяються зірочник середній, 
мак дикий та ін. А от для посушливих умов характерні підмаренник чіпкий, осот 
рожевий.  

Встановлено, що в умовах Прикарпаття найбільше поширення мають такі 
бур’яни, як ромашка непахуча, волошка синя, талабан польовий, грицики звичайні, 
осот жовтий польовий, осот рожевий, гірчиця польова, суріпиця звичайна, редька 
дика, зірочник середній, фіалка польова, гірчак березкоподібний, гірчак шорсткий, 
глуха кропива пурпурова, метлюг звичайний, пирій повзучий. 

Останніми роками систематичне застосування в господарствах зони 
гербіцидів для знищення дводольних бур’янів створило кращі умови для розвитку і 
розмноження злакових (однодольних) їх видів. Сприяють кращому росту злакових 
бур’янів також зменшення висоти рослин нових інтенсивних сортів, обробка 
посівів ретардантами, високі дози азотних добрив. Унаслі-док цього посіви масово 
забур’янюються злаковими видами бур’янів, особливо за недотримання вимог 
технології обробітку ґрунту. 

Досліджено, що злакові бур’яни особливо великої шкоди завдають, коли 
озиму пшеницю вирощують за інтенсивною технологією, оскільки зменшують 
ефективність добрив, пестицидів, не дають змоги повністю реалізувати потенціал 
такої технології. Як правило, ця проблема гостро постає у тих господар-ствах 
Прикарпаття, де пшеницю озиму за інтенсивною технологією вирощують 3-4 роки, 
коли повністю знищуються у посівах дводольні бур’яни, а боротьба з 
однодольними не ведеться. Сприятливі умови для масового поширення злакових 
бур’янів складаються за сівби зернових по зернових. 

Слід зазначити, що нині на Прикарпатті збільшилася в сівозміні частка 
ріпаку озимого. Ріпак, як відомо, є одним із найкращих попередників пшениці 
озимої, що призвело до засмічення площ падалицею цієї культури. Тому у 
більшості випадків потрібне обов'язкове знищення падалиці відразу після сходів, 
оскільки ріпак має потужніший стартовий розвиток, ніж пшениця озима. Знищення 
падалиці аж навесні є технологічною (і особливо фінансовою через вартість 
добрив) помилкою. 

Багато господарств на Прикарпатті відмовилося від використання чорних 
парів, мотивуючи це тим, що прибуток від майбутнього врожаю не окуповує затрат 
на догляд за чорним паром. Але дослідженнями найменшу забур’яненість 
відмічено саме у полі озимої пшениці після чорного пару. Вона становила 58 
шт./м2, тоді як після ріпаку озимого – 67 шт./м2. 

Висновки. Видова розмаїтість бур’янової рослинності в посівах пшениці 
озимої сформувалася під впливом кліматичних і ґрунтових умов, антропогенних 
чинників та їх взаємодії. Домінуючим у землеробстві Прикарпаття є малорічний 
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тип забур’яненості. Серед причин, що зумовлюють зниження врожайності пшениці 
озимої, вагомою є висока забур’яненість ґрунту й посівів найбільш шкідливими 
бур’янами. Саме тому виникла об’єктивна необхідність у вивченні та 
вдосконаленні ефективних комплексних заходів і засобів зменшення потенційної 
засміченості полів та зниження фактичної забур’яненості посівів пшениці озимої і 
на цій основі підвищення врожайності. 
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Вихованець В. Вплив забур’яненості на продуктивність пшениці озимої 
в умовах Прикарпаття 

Визначено ботанічну та агробіологічну структуру агрофітоценозу пшениці 
озимої в умовах Прикарпаття. Встановлено, що бур’яновий компонент 
агрофітоценозу пшениці озимої кількісно та якісно утворюється внаслідок 
взаємодії потенційних запасів насіннєвих і вегетативних зачатків бур’янів, суми 
факторів зовнішнього середовища, параметри яких визначаються погодними і 
технологічними умовами. Також встановлено вплив забур’яненості на 
продуктивність пшениці озимої. 

Ключові слова: пшениця озима, видовий склад бур’янів, фактична 
забур’яненість, шкідливість бур’янів, продуктивність. 

 
Vykhovanets Y. Impact on weed-infected winter wheat productivity in 

Carpathian 
Botanical and agrobiological structure of winter wheat agrophytocenoses in 

Carpathian are defined. Found that weedy component agrophytocenoses winter wheat in 
quantitative and qualitative terms formed by the interaction potential reserves of seed and 
vegetative rudiments of weeds, amount of environmental factors, parameters which 
determine weather and technological conditions. Also found influence on weed-infested 
winter wheat productivity. 

Key words: winter wheat, weed species composition, physical clogging, harmful 
weeds, productivity. 

 
Выхованец В. Влияние засоренности на продуктивность пшеницы 

озимой в условиях  Прикарпатья 
Определено ботаническую и агробиологическую структуру агрофитоценоза 

пшеницы озимой. Установлено, что сорняковый компонент агрофитоценоза 
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пшеницы озимой в количественном и качественном отношениях образуется 
вследствии взаимодействия потенциальных запасов семенных и вегетативных 
зачатков сорняков, суммы факторов внешней среди, параметры которых 
определяются погодными и технологическими условиями. Также установлено 
влияние засоренности на продуктивность пшеницы озимой.  

Ключевые слова: пшеница озимая, видовой состав сорняков, фактическая 
засоренность, вредоносность сорняков, продуктивность. 
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ВПЛИВ НОРМ САДІННЯ ТА УДОБРЕННЯ НА УРОЖАЙНІ ТА ЯКІСНІ 
ПОКАЗНИКИ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

І. Поліщук, к. с.-г. н., В. Дячук, н. с. 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Для росту і розвитку рослин найважливішим є 

безперебійне живлення всіма необхідними елементами, включаючи мікроелементи, 
відповідно до потреб культурних рослин. Стабільна продуктивність 
сільськогосподарських культур за несприятливих умовах можлива лише в разі 
оптимізації мінерального живлення. Обсяг врожаю лімітується елементом, який 
опинився в мінімумі, але максимальної віддачі можна досягти, коли потреба в 
інших елементах забезпечена у відповідних із ним пропорціях, тобто за 
збалансованого живлення [1]. 

Картопля, як і будь-яка зелена рослина, утворює основну масу органічної 
речовини в процесі фотосинтезу за рахунок вуглекислого газу, повітря, води та 
світлової енергії. Проте інтенсивність фотосинтезу значною мірою визначається 
ступенем забезпеченості рослин елементами кореневого живлення. Саме 
забезпеченість рослин цими елементами і визначає кількість та якість майбутнього 
врожаю [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Встановлено, що для 
формування 100 ц бульб з відповідною масою бадилля впродовж вегетаційного 
періоду рослини картоплі використовують близько 40 - 60 кг азоту, 30 кг фосфору 
(Р2О5) та 80 - 100 кг калію (К20) [3]. 3а таких умов потреба в елементах живлення на 
одиницю врожаю та винос поживних речовин з урожаєм досягають значних 
розмірів. За врожаю 300-350 ц/га картопля виносить 130-150 кг азоту, 40-60 кг 
фосфору та 200-250 кг калію. Врожай бульб 400 ц/га разом із вегетативною 
надземною масою виносить з ґрунту 170-200 кг азоту, 50-80 кг фосфору, 300-320 кг 
калію, 120 кг кальцію та 40 кг магнію [4]. Тому під картоплю рекомендують 
вносити значну кількість добрив із співвідношенням азоту, фосфору та калію не 
нижче, ніж 1,0:1,2-1,5:1,2-1,6 [5]. 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що одноразове й особливо 
систематичне внесення підвищених і високих доз мінеральних  добрив призводить 
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до негативних явищ – підвищення гідролітичної та обмінної кислотності, зниження 
суми обмінних основ, збільшенню вмісту рухомих форм Mn і Al в ґрунті. При 
цьому передусім знижується якість продукції, а не рідко і розмір врожаю 
залишається без змін [6]. 

Найбільшої уваги потребує такий елемент, як азот. Адже надлишок його в 
ґрунті призводить до надмірного розвитку надземної маси і затягування періоду 
вегетації [6]. Дослідженнями, проведеними в колишній Чехословаччині [7], 
встановлено, що збільшення дози азоту з 80 до 130 кг д. р. подовжувало 
вегетаційний період на 15-20 днів. Внаслідок цього погіршується і лежкість бульб.  

Внесення азотних добрив під картоплю на фоні підстилкового гною на 
дерново-підзолистих ґрунтах позитивно впливає на врожайність і вміст протеїну, 
але вміст крохмалю при цьому знижується [8]. 

Особливо небезпечним наслідком застосування підвищених доз азотних 
добрив є забруднення навколишнього середовища нітратами і нітритами та їх 
нагромадження у продукції рослинництва. Взагалі серед європейських країн наша 
держава має найвищий інтегральний рівень антропогенних і техногенних 
навантажень на природне середовище практично на всій території. За оцінкою 
українських і німецьких учених, 20 % забруднення навколишнього середовища дає 
сільське господарство [9]. Тому раціональне використання добрив, особливо 
азотних, сьогодні є дуже актуальним. 

Проблемі нагромадження нітратів у рослинницькій продукції приділялась і 
приділялася велика увага. Серед чинників, що визначають рівні нагромадження 
нітратів у рослинах, називають застосування високих доз азотних добрив за 
незбалансованого співвідношення елементів живлення, умов освітлення, водного і 
температурного режимів. У польових умовах, найбільший вплив на нагромадження 
нітратів у бульбах картоплі має збалансованість основних елементів живлення. 
Встановлено, що дози азоту від 60 до 120 кг/га на фоні Р90К90  підвищували вміст 
нітратів у бульбах в 1,6-2,6 раза, а в окремі роки – до шести разів порівняно з 
контролем [10]. 

Постановка завдання.  Мета наших досліджень – з’ясувати, як впливають 
норми садіння та удобрення на урожайні та якісні показники сортів картоплі в умовах 
Правобережного Лісостепу України. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили на дослідній ділянці 
кафедри рослинництва та технологій Вінницького НАУ. 

Ґрунт ділянки – сірий лісовий крупнопилуватосередньосуглинковий на лесі, 
вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі складає 2,5 %.  

Реакція ґрунтового розчину – рН (сольове) 4,6; середньозважені: 
гідролітична кислотність – 4,05 мг-екв. на 100 г ґрунту; сума увібраних основ – 15,3 
мг-екв. на 100 г ґрунту; ступінь насичення основами – 78,9 %.  

У ґрунтах міститься доступного для рослин азоту (за Корнфільдом) 70 мг/кг 
ґрунту, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чириковим) – 165 і 60 мг/кг 
ґрунту відповідно.  

Погодні умови досліджуваних років дуже сильно різнилися між собою. У 
2008 році середня температура за вегетаційний період склала 13,8 °С, тоді як у 2009 
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році цей показник був вищим майже на 3 °С. У 2010 температура повітря в 
середньому за вегетацію склала 17,2 °С. За рівнем зволоження в період вегетації 
максимальний показник було зафіксовано у 2010 році – 460 мм. У 2008 році за 
вегетацію випало 450 мм опадів, проте у 2009 році цей показник склав 222 мм. 

Під час досліджень проводили обліки та спостереження відповідно до 
методичних рекомендацій для культури [11]: фенологічні спостереження – 
визначали такі фази: початок та масову появу сходів, початок та масову 
бутонізацію, початок і масове цвітіння, початок відмирання бадилля; облік густоти 
насаджень після сходів та перед збиранням картоплі – суцільним підрахунком 
кількості рослин картоплі на облікових ділянках; для обліку густоти стояння 
рослин картоплі підраховували кількість кущів і стебел, в тис. шт./га; висоту 
рослин визначали, замірюючи відстань від рівня ґрунту до квітконіжки стебла; 
накопичення бульб у кущі вивчали у динаміці протягом вегетації. Облік урожаю, 
його структури і товарності проводили ваговим методом поділяночково. Одержані 
дані обробляли методом дисперсійного аналізу для багатофакторного досліду за 
допомогою програми Statistic 5,0 на ПК. 

У табл. 1 показано, як змінювали фракційний склад, товарність та 
урожайність середньораннього сорту Забава залежно від внесених добрив і густоти 
садіння.  

Таблиця 1 
Урожайні властивості середньораннього сорту картоплі Забава залежно від 

удобрення та густоти садіння (середнє за 2008-2010 рр.), %  
Варіант удобрення* Густота 

садіння, 
 тис. шт./га 

Фракційний склад у 
масі, % 1 2 3 4 5 6 

60 мм> 48,7 49,9 50,4 52,6 50,1 51,5 
30-60 мм 34,1 35,5 35,5 35,6 35,9 36,2 
<30 мм 17,2 14,6 12,1 11,8 14,0 13,8 

товарність 82,8 85,4 87,9 88,2 86,0 87,7 
55  

урожайність, т/га 19,7 24,4 26,7 29,2 25,0 26,7 
60 мм> 45,4 46,4 47,7 47,9 46,8 46,5 

30-60 мм 35,2 37,7 38,0 38,4 37,0 37,5 
<30 мм 19,4 15,9 14,3 17,7 16,2 16,0 

товарність 80,6 84,1 85,7 86,3 83,8 84,0 
65 

урожайність, т/га 19,7 26,4 29,1 32,8 26,8 30,2 
60 мм> 39,4 40,5 40,8 41,0 40,3 40,9 

30-60 мм 37,8 38,6 39,5 39,8 38,6 39,1 
<30 мм 22,8 20,9 19,7 19,2 21,1 20,0 

товарність 77,2 79,1 80,3 80,8 78,9 80,0 
75 

урожайність, т/га 19,5 25,9 27,8 32,1 26,3 28,6 
*1 – без добрив (контроль); 2 – гній 40 т/га; 3 – гній 40 т/га + NPK90; 4 – гній 

40 т/га + NPK120; 5 – NPK90; 6 – NPK120. 
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У варіанті без добрив із густотою садіння 55 тис. шт./га маса крупної 
фракції склала 48,7 %, проте за внесення добрив, як органічних, так і мінеральних, 
ця кількість зростала на 1,2-3,9 % залежно від варіанта удобрення. Вміст насіннєвої 
фракції коливався в межах 34,1-35,9 % і особливо не змінювався від норм внесених 
добрив. Проте вміст дрібних бульб склав 17,2 % і ця кількість зменшувалася 
залежно від кількості добрив. Зокрема у четвертому варіанті удобрення (гній 40 т/га 
+ NPK120) вміст її склав 11,8 %, що на 5,4 % менше, ніж у контрольному варіанті. 
Такі показники, як товарність і урожайність збільшувалися залежно від кількості 
добрив із 82,8% та 19,7 т/га у контрольному варіанті до 88,2 % та 29,2 т/га у 
варіанті, де вносили гній 40 т/га + NPK120. За зростання норми садіння до 65 тис. 
шт./га вміст насіннєвої та дрібної фракцій збільшувався на 2,0-2,5 %, а великої 
навпаки, зменшувався на 2,7-3,5 %. Внаслідок цього товарність знижувалася на 2,0-
2,5 % залежно від варіанта удобрення. Урожайність також підвищувалася у всіх 
варіантах, крім контрольного на 2,2-3,0 т/га, проте найвищим урожай був у 
четвертому варіанті удобрення (гній 40 т/га + NPK120), – 32,8 т/га.  

Збільшення густоти садіння до 75 тис. шт./га призвело до зменшення вмісту 
крупних бульб на 5,9-6,9 % проти густоти садіння 65 тис. шт./га. Вміст середніх і 
дрібних бульб взагалі зріс на 1,0-1,5 % та 3,0-5,0 % відповідно. Товарність 
зменшувалася на 3,0-4,0 %, а показник урожайності залишався сталим.  

Фракційний склад середньостиглого сорту Билина (табл. 2) у контрольному 
варіанті з нормою садіння 55 тис. шт./га розділився так: 49,0 % – великі бульби, 
33,7 та 17,3 % – середні та дрібні відповідно. За внесення органічних і мінеральних 
добрив відсоток крупних і насіннєвих бульб зростав на 0,7-1,5 % та 1,5-2,5 % 
відповідно. Також зростала й товарність – із 82,7 % у контрольному варіанті до     
87,5 % у варіанті, де сумісно вносили органо-мінеральні добрива (гній 40 т/га + 
NPK120). Із внесенням добрив вміст дрібних бульб значною мірою зменшувався – на 
3,0-4,0 % залежно від кількості добрив. Урожайність від внесених добрив зростала: 
якщо на контролі вона становила 17,8 т/га, то після внесення у четвертому варіанті 
гною 40 т/га + NPK120, – 28,2 т/га. 

Підвищення норми садіння до 65 тис. шт./га зумовлювало зниження масової 
частки великих бульб на 3,1-3,7 %. Крім того, зменшувався показник товарності на 
1,1-2,2 %. Такі фракції, як середня та дрібна, збільшували свою частку на 1,7-2,3 %. 
Зростання густоти позитивно вплинуло на врожайність, яка збільшилася за 
середньому за варіантами на 1,2-2,2 т/га. 

Подальше загущення посадок картоплі до 75 тис. шт./га сприяло тільки 
підвищенню тількитаких фракцій, як дрібна та насіннєва – на 3,0-3,5 % та 0,8-1,2 % 
відповідно. Вміст крупної фракції, а разом із нею і товарність зменшувались на 3,5-
4,1 % та 2,5-3,5 % відповідно. Також знизилася і урожайність бульб сорту картоплі 
Билина на 1,0-1,5 % відносно густоти садіння 65 тис. шт./га. 

Загальним орієнтовним критерієм харчової якості картоплі може слугувати 
вміст сухих речовин у бульбах. На крохмаль припадає 70-80 % сухих речовин. 
Вміст його залежить від багатьох чинників, але насамперед від сорту. Вміст сухої 
речовини в бульбах середньораннього сорту Забава (табл.. 3) становить у 
контрольному варіанті 21,7 % за норми садіння 55 тис. шт./га. У варіанті, де 
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вносили органічні добрива, цей показник майже не змінився, проте там, де вносили 
мінеральні добрива, вміст сухих речовин зменшувався на 0,7-0,9 %. Вміст 
крохмалю на контролі становив 14,8 %. Як і вміст сухих речовин він зменшувався 
за мінерального живлення й становив 14,3 %, що на 0,5 % менше ніж на контролі. 
На такі показники, як збір сухих речовин та крохмалю, переважно впливає 
урожайність сорту, тому найвищі їх значення спостерігали у четвертому варіанті 
удобрення (гній 40 т/га + NPK120), а саме 6,19 т/га та 4,23 т/га відповідно. Вміст 
нітратів збільшувався залежно від добрив, особливо мінеральних, на 70-80 мг/кг 
(вар. 5 та 6) проти контрольного варіанта. 

Таблиця 2 
Урожайні властивості середньостиглого сорту картоплі Билина залежно від 

удобрення та густоти садіння (середнє за 2008-2010 рр.), %  
Варіант удобрення* Густота 

садіння, 
 тис. шт./га 

Фракційний склад у 
масі, % 1 2 3 4 5 6 

60 мм> 49,0 49,8 50,4 50,5 49,8 49,7 
30-60 мм 33,7 35,1 36,2 37,0 35,2 36,0 
<30 мм 17,3 15,1 13,4 12,5 15,0 14,3 

товарність 82,7 84,9 86,6 87,5 85,0 85,7 
55  

урожайність, т/га 17,8 20,3 24,3 28,2 21,1 23,9 
60 мм> 45,7 46,5 46,7 46,8 46,7 46,5 

30-60 мм 35,2 37,7 38,2 39,4 36,8 37,4 
<30 мм 21,1 15,8 15,1 14,8 16,7 16,1 

товарність 80,9 84,2 84,9 85,2 83,3 83,9 
65 

урожайність, т/га 20,5 22,3 26,1 29,4 23,1 25,1 
60 мм> 41,6 41,9 42,1 42,0 42,1 42,2 

30-60 мм 37,0 38,5 39,5 40,1 38,0 38,3 
<30 мм 21,4 19,6 18,4 17,9 19,9 19,5 

товарність 78,6 80,4 81,6 82,1 80,1 80,5 
75 

урожайність, т/га 19,5 21,7 24,8 28,0 22,5 24,0 
* 1 – без добрив (контроль); 2 – гній 40 т/га; 3 – гній 40 т/га + NPK90;  4 – 

гній 40 т/га + NPK120; 5 – NPK90; 6 – NPK120. 
Підвищення норми садіння до 65 тис. шт./га не вплинуло на вміст сухих 

речовин і крохмалю, проте їх збір збільшувався за рахунок зростання врожайності 
на 0,4-0,7 т/га та 0,3-0,4 т/га відповідно. Водночас вміст нітратів дещо знизився (на 
7-10 мг/кг) після збільшення норми садіння. 

Загущення посадок картоплі до 75 тис. шт./га, знизило всі якісні показники 
сорту Забава відносно попередньої густоти. Наприклад, вміст крохмалю та сухих 
речовин зменшився на 0,1-0,2 %, а збір – на 0,2-0,3 т/га, вміст нітратів також 
знизився на 5-10 мг/кг. 

Аналогічний вплив на якісні показники спостерігались у середньостиглого 
сорту Билина (табл. 4), проте меншої сили. Зокрема, вміст сухих речовин і 
крохмалю становив на контролі 24,4 % та 16,2 %, у варіантах з мінеральними 
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добривами – зменшився на 0,4-0,5 %. Збір сухих речовин і крохмалю збільшився 
від 4,34 т/га та 2,88 т/га у контролі до 6,80 т/га та 4,48 т/га відповідно у варіанті, де 
вносили гній 40 т/га + NPK120. Вміст нітратів збільшувався переважно за  
мінерального живлення на 80 мг/кг (NPK120). 

Таблиця 3 
Якісні показники середньораннього сорту Забава залежно від удобрення та 

густоти садіння (середнє за 2008-2010 рр.) 
Варіант удобрення* Густота 

садіння, 
тис. 

шт./га 

Показник  1 2 3 4 5 6 

Вміст сухої речовини, 
% 21,7 21,6 21,3 21,2 21,0 20,9 

Збір сухої речовини, 
т/га 4,27 5,27 5,69 6,19 5,25 5,58 

Вміст крохмалю, % 14,8 14,7 14,6 14,5 14,3 14,3 
Збір крохмалю, т/га 2,92 3,59 3,90 4,23 3,58 3,81 

55 

Вміст нітратів, мг/кг 121 130 152 168 189 200 
Вміст сухої речовини, 

% 21,6 21,5 21,4 21,2 21,0 21,0 

Збір сухої речовини, 
т/га 4,25 5,67 6,23 6,95 5,63 6,34 

Вміст крохмалю, % 14,8 14,7 14,5 14,5 14,3 14,3 
Збір крохмалю, т/га 2,92 3,88 4,22 4,76 3,83 4,32 

65 

Вміст нітратів, мг/кг 121 125 142 159 183 192 
Вміст сухої речовини, 

% 21,4 21,3 21,2 21,1 20,9 20,8 

Збір сухої речовини, 
т/га 4,17 5,52 5,89 6,77 5,49 5,95 

Вміст крохмалю, % 14,6 14,5 14,4 14,3 14,0 13,9 
Збір крохмалю, т/га 2,85 3,76 4,00 4,59 3,68 3,97 

75 

Вміст нітратів, мг/кг 117 121 133 147 172 182 
*1 – без добрив (контроль); 2 – гній 40 т/га; 3 – гній 40 т/га + NPK90; 4 – гній 

40 т/га + NPK120; 5 – NPK90; 6 – NPK120. 
Такі показники, як вміст крохмалю та вміст сухих речовин, не змінили своє 

значення після збільшення норми садіння до 65 тис. шт./га. Проте збір крохмалю та 
сухих речовин збільшувався за рахунок підвищення врожаю на 0,2-0,3 т/га. Вміст 
нітратів у бульбах зменшився на 8-12 мг/кг. 

Після загущення посадок сорту Билина до 75 тис. шт./га всі показники 
знизилися, (наприклад, вміст нітратів – на 6-10 мг/кг відносно попередньої 
густоти). Збір крохмалю зменшився на 0,15-0,25 т/га, сухих речовин – на 0,3-0,4 
т/га, а вміст крохмалю та сухих речовин – на 0,2-0,3 %. 
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Таблиця 4 
Якісні показники середньостиглого сорту Билина залежно від удобрення та 

густоти садіння (середнє за 2008-2010 рр.) 
Варіант удобрення* Густота 

садіння, 
тис. 

шт./га 

Показник 1 2 3 4 5 6 

Вміст сухої речовини, 
% 24,4 24,4 24,2 24,1 24,0 24,0 

Збір сухої речовини, 
т/га 4,34 4,95 5,88 6,80 5,06 5,74 

Вміст крохмалю, % 16,2 16,1 15,9 15,9 15,8 15,7 
Збір крохмалю, т/га 2,88 3,27 3,86 4,48 3,33 3,75 

55 

Вміст нітратів, мг/кг 91 105 120 131 155 170 
Вміст сухої речовини, 

% 24,4 24,4 24,2 24,0 23,9 23,9 

Збір сухої речовини, 
т/га 5,01 5,44 6,31 7,06 5,52 5,99 

Вміст крохмалю, % 16,2 16,1 16,0 16,0 15,8 15,7 
Збір крохмалю, т/га 3,32 3,59 4,18 4,70 3,65 3,94 

65 

Вміст нітратів, мг/кг 81 91 111 125 141 154 
Вміст сухої речовини, 

% 24,2 24,1 23,9 23,8 23,7 23,7 

Збір сухої речовини, 
т/га 4,72 5,23 5,93 6,66 5,33 5,69 

Вміст крохмалю, % 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 
Збір крохмалю, т/га 3,12 3,45 3,92 4,40 3,51 3,72 

75 

Вміст нітратів, мг/кг 75 81 104 117 130 145 
*1 – без добрив (контроль); 2 – гній 40 т/га; 3 – гній 40 т/га + NPK90 ; 4 – гній 

40 т/га + NPK120; 5 – NPK90; 6 – NPK120. 
 
Висновки. Досліджувані сорти картоплі змінювали свої врожайні та якісні 

показники залежно від удобрення та густоти садіння. При цьому спостерігали 
позитивні зміни товарності та урожайності залежно від удобрення та негативні – 
від збільшення густоти садіння до 75 тис. шт./га. Удобрення негативно впливало на 
такі цінні показники, як вміст крохмалю та сухих речовин, а також спричиняло 
збільшення вмісту нітратів. Зростання норм садіння зменшувало всі якісні 
показники, особливо після загущення до 75 тис. шт./га. 
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урожайні та якісні показники сортів картоплі в умовах Правобережного 
Лісостепу України 

Висвітлено вплив густоти садіння та удобрення на урожайність бульб, 
вміст сухої речовини, крохмалю та нітратів у бульбах сортів картоплі різних груп 
стиглості. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСА РОСЛИН ПШЕНИЦІ 
ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗА КІЛЬКІСТЮ КОЛОСКІВ І ЗЕРЕН ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ 

ЦЕНОТИЧНИХ ФАКТОРІВ 
 

А. Рожков, к. с.-г. н., М. Бобро, д. с.-г. н. 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 
Постановка проблеми. Як відомо, урожай зернових хлібів визначається 

кількістю колосоносних пагонів на одиницю площі та продуктивністю їх колосся. 
У зв’язку з цим важливо знати, під впливом яких факторів формується 
продуктивність колоса. Особливої уваги заслуговують питання впливу 
контрольованих факторів на розвиток колоса, оскільки вони відіграють значну роль 
у формуванні врожайності рослин.  

Значний інтерес становить вивчення впливу агротехнічних факторів (норм 
висіву та способів сівби) на особливості формування зернової продуктивності 
колоса. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для формування елементів 
продуктивності колоса важливі умови проходження ІІІ етапу і його тривалість. 
Довгий день, висока температура, недостатня освітленість призводять до 
скорочення кількості репродуктивних метамерів. Аналіз умов росту й розвитку 
органів на третьому етапі органогенезу, проведений в умовах конкретного району, 
має важливе значення для розробки заходів, спрямованих на одержання крупних 
багатозерних колосків. Науковець Ф.М. Куперман [1; 2] відзначає можливість 
створення сприятливих умов для формування вищої зернової продуктивності 
посівів за рахунок оптимізації елементів агротехніки, зокрема ценотичних факторів 
– норм висіву та способів сівби. 

Результати досліджень доводять, що важливим чинником впливу на 
формування зернової продуктивності колоса рослин ярих колосових є умови 
розвитку посівів, які значною мірою створюються за рахунок формування площі 
живлення під кожну рослину [3–5]. Проведений нами аналіз попередніх досліджень 
показав, що вплив ценотичної напруги у посівах на варіабельність кількісних 
показників колоса пшениці твердої ярої потребує детальнішого вивчення. 

Постановка завдання. Метою наших досліджень було визначення 
ефективності застосування різних норм висіву, способів сівби та їхньої взаємодії на 
варіабельність кількісних характеристик колоса головного пагона рослин пшениці 
твердої ярої сорту Харківська 41. 

Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленої проблеми було 
проведено двофакторний польовий дослід методом розщеплених ділянок на 
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дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва впродовж 2007 – 2010 рр. за 
загальнопоширеною методикою [6]. У досліді ділянками першого порядку були 
такі варіанти норми висіву: 450; 500; 550 та 600 нас./м2. Ділянками другого порядку 
виступали два способи сівби: рядковий та смуговий. Рядковий спосіб сівби 
забезпечили традиційною сівалкою – СЗ–3,6, смуговий – сівалкою АПП–6 
виробництва ВАТ «Фрегат». Смуговий спосіб сівби дав змогу розподілити насіння 
в межах смуги – близько 15 см, при цьому ширина міжсмугової зони становила 
також близько 15 см. Дослід було закладено у чотириразовій повторності, загальна 
кількість облікових ділянок другого порядку становила 32 шт. Площа посівної 
ділянки – 120 м2. 

Застосована в досліді агротехніка була загальноприйнятою для зони 
Східного Лісостепу України, крім досліджуваних елементів технології.  

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий важкосуглинковий на 
карбонатному лесі. В орному шарі міститься 4,4 - 4,7% гумусу, 13,8 мг рухомого 
фосфору, 10,3 мг калію на 100 г ґрунту. 

Регіон проведення досліджень має характер нестійкого зволоження. Сума 
опадів за рік за середньобагаторічними даними становить близько 530 мм, – від 250 
мм у гостропосушливі роки до 800 мм у роки з надмірною кількістю опадів. 

Кількість опадів за вегетацію пшениці твердої ярої (березень-липень) у 
2007, 2009 та 2010 роках була близькою до середньобагаторічного показника, який 
становить близько 241,0 мм. За режимом зволоження найкращими були погодні 
умови 2008 року. Кількість опадів за вегетацію була на 30% більшою порівняно із 
середніми багаторічними показниками. 

За температурним режимом погодні умови років досліджень, особливо 2010 
року, характеризувалися значним підвищенням рівня цього показника впродовж 
вегетації рослин. Відзначені підвищення температурного режиму вносили істотні 
корективи в процеси росту й розвитку, а отже, на формування зернової 
продуктивності рослин. Встановлене значне коливання метеорологічних показників 
упродовж років досліджень дало змогу більшою мірою виявити вплив 
досліджуваних елементів технології на рівень зернової продуктивності рослин 
пшениці твердої ярої. 

Результати та обговорення. Проведені нами дослідження довели високу 
ефективність елементів технології (норм висіву, способів сівби) та їхньої взаємодії 
для зернової продуктивності колоса рослин пшениці твердої ярої. 

Підвищення норми висіву з 450 до 600 нас./м2 призводило до зменшення 
кількості продуктивних колосків у колосі. Зокрема в середньому за способами 
сівби кількість продуктивних колосків за норм висіву 450; 500; 550 та 600 нас./м2 
становила відповідно 12,9; 12,7; 12,5 та 12,1 шт. на один колос. Лише за норми 
висіву 450 та 500 нас./м2 не встановлено істотної різниці за цим показником. 
Показники кількості продуктивних колосків за цих норм висіву належали до однієї 
гомогенної групи (див. табл.). Оптимізація розподілу насіння за площею живлення 
за рахунок зменшення напруги в посівах пшениці твердої ярої сприяла утворенню 
більшої кількості продуктивних колосків. У середньому за нормами висіву 
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кількість продуктивних колосків за рядкового способу сівби була на 0,4 шт. 
меншою, ніж за смугового.  

Ефективність смугового способу сівби більшою мірою проявлялася за 
більшої норми висіву. За норм висіву 450; 500; 550 та 600 нас./м2 різниця 
результативності показника кількості продуктивних колосків поступово зростала і 
відповідно становила 0,1; 0,3; 0,4 та 0,6 шт. з колоса. 

Часткові порівняння показників за фактором “норма висіву” також показали 
різний ефект за різних способів сівби. За рядкового способу сівби ефект 
застосування різних норм висіву був більш виражений, ніж за смугового. На 
рядкових посівах показники кількості продуктивних колосків залежно від норми 
висіву належали до трьох гомогенних груп, на смугових – до двох. Отже, за 
смугової сівби зміна норми висіву без істотного впливу на результативність 
зазначеного показника може відбуватися у ширшому діапазоні.  

Як за фактором – норма висіву, так і за фактором – спосіб сівби, більша 
озерненість колоса забезпечувалася за рахунок більшої кількості продуктивних 
колосків у колосі. За дії досліджуваних елементів технології, озерненість колоска 
не впливала на загальну кількість зерен з колоса. Усі показники озерненості 
колоска за дії досліджуваних елементів технології належали до однієї гомогенної 
групи (табл.1). 

Істотність впливу норми висіву проявляється починаючи з норми висіву 500 
нас./м2. Різниці за результативністю показників озерненості колоса за норм висіву – 
450 та 500 нас./м2 не встановлено. Вони належали до однієї гомогенної групи 
показників. Показники озерненості колоса за норм висіву 550 та 600 нас./м2 
формували окремі гомогенні групи.  

За аналогією з показником кількості продуктивних колосків, кількість зерен 
з колоса при збільшенні норми висіву у більшій мірі змінювалася на варіантах 
рядкового способу сівби. 

Порівнюючи ефективність факторів, що визначають ценотичну напругу у 
посівах, ми бачимо, що більшою мірою варіабельність показника озерненості 
колоса залежала від варіювання фактора – норма висіву (рис.1). Ця тенденція 
відзначалася впродовж усіх років і була більш вираженою в погодних умовах 2007 
р. – 73,5%. 

Ефективність взаємодії дослідних факторів не була доведена. Було 
встановлено лише тенденцію щодо її ефективності. Так, частка взаємодії факторів – 
норми висіву та способу сівби у варіабельність кількості зерен з колоса у 2007, 
2008, 2009 та 2010 рр. становила: 6,5%; 9,1; 1,5; 3,0% відповідно (рис.1). 

Розраховані нами рівняння регресії дали змогу виявити закономірні зміни 
озерненості колоса за різних варіантів ценотичної напруги за рахунок застосування 
різних норм висіву та способів сівби. При цьому встановлено прямий зв'язок зі 
змінами морфологічної будови рослин загалом (зокрема діаметром колосоносного 
міжвузля і зерновою продуктивністю колоса). 
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Таблиця 
Кількісні показники продуктивність колоса головного пагона пшениці твердої ярої залежно від застосування 

різних норм висіву та способів сівби (середнє за 2007 – 2010 рр. (тест Дункана)), шт. 
Гомогенні 

групи 
Гомогенні 

групи 
Гомогенні 

групи Спосіб сівби Норма висіву 
Продук-
тивних 

колосків І ІІ ІІІ 

Озерне-
ність 

колоса І ІІ ІІІ 

Озерне-
ність 

колоса І 
450 12,8 ▬   22,7 ▬   1,77 ▬ 
500 12,6 ▬   22,3 ▬   1,77 ▬ 
550 12,3  ▬  21,6  ▬  1,76 ▬ Рядковий 

600 11,8   ▬ 20,7   ▬ 1,75 ▬ 
450 12,9 ▬   22,8 ▬   1,77 ▬ 
500 12,9 ▬   22,8 ▬   1,77 ▬ 
550 12,7 ▬   22,3 ▬   1,76 ▬ Смуговий 

600 12,4  ▬  21,8  ▬  1,76 ▬ 
450 12,9 ▬   22,8 ▬   1,77 ▬ 
500 12,7 ▬   22,6 ▬   1,78 ▬ 
550 12,5  ▬  22,0  ▬  1,76 ▬ 

Середнє за 
нормами висіву 

600 12,1   ▬ 21,2   ▬ 1,75 ▬ 
рядковий 12,3 ▬  21,8 ▬  1,77 ▬ Середнє за 

способами сівби смуговий 12,7  ▬ 22,4  ▬ 1,76 ▬ 
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Рис.1. Внесок досліджуваних елементів технології – норм висіву та способів сівби у 

варіабельність кількості зерен у колосі рослин пшениці твердої ярої за роками 
досліджень, %. 
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Отже, морфозміни префлоральної зони рослин (діаметр колосоносного 
міжвузля), що пов’язані з технологічними факторами, які визначають характер 
розподілу насіння по посівній площі, впливають на зернову продуктивність колоса 
рослин пшениці твердої ярої. 

Коефіцієнт множинної кореляції загальної озерненості колоса залежно від 
норми висіву та діаметра колосоносного міжвузля становив Ry.xz = 0,999 на 
рядкових посівах і Ry.xz = 0,980 на смугових (рис. 2). 

 
Рис. 2. Залежність кількості зерен головного колоса рослин пшениці твердої 

ярої від норми висіву та діаметра колосоносного міжвузля. 
 
Відповідно до розрахованого рівня регресії збільшення норми висіву на 100 

нас./м2 призводить до зниження озерненості колоса на 1,3 зернини за рядкового 
способу та на 0,7 зернини за смугового. Водночас збільшення діаметра 
колосоносного міжвузля на 0,1 мм призводитиме до підвищення озерненості на 1,6 
зернини з колоса за рядкового і на 1,3 зернини за смугового способу сівби (див. 
рис. 2). 
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За зерновою продуктивністю головний пагін завжди має більший 
біологічний потенціал зернової продуктивності. Саме тому основним завданням 
технології вирощування є оптимізація норми висіву, пріоритетним напрямом при 
цьому є формування максимально більшої кількості повноцінно розвинених 
головних пагонів рослин. Саме смугова сівба дає змогу збільшувати діапазон 
застосування норм висіву без зниження показників продуктивності колоса 
головного пагона, що підтверджується даними досліджень, і за рахунок цього 
підвищувати рівень зернової продуктивності посівів загалом. 

Висновки. Встановлені нами закономірності зміни показників зернової 
продуктивності колоса дають нам змогу контрольованими агротехнологічними 
факторами – нормою висіву та способами сівби – прогнозувати реалізацію 
біологічного потенціалу колоса пшениці твердої ярої за кількістю зерен у колосі і 
формувати відповідні технологічні умови для його максимальної реалізації. 
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Рожков А., Бобро М. Формування продуктивності колоса рослин 

пшениці твердої ярої за кількістю колосків і зерен залежно від дії ценотичних 
факторів 

Показано результати досліджень стосовно впливу застосування різних норм 
висіву та способів сівби на формування зернової продуктивності колоса головного 
пагона рослин пшениці твердої ярої. 

Встановлена істотна перевага смугового способу сівби, який дає змогу 
застосувати норму висіву у ширшому діапазоні без істотного зниження показника 
зернової продуктивності рослин. 

Ключові слова: ценотична напруга, норма висіву, спосіб сівби, пшениця 
тверда яра, діаметр міжвузля, префлоральна частина. 
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Rozhkov A., Bobro M. Formation of crop capacity of durum spring 
wheat ear according to the quantity of ears and grains depending upon 
theactionofcoenoticfactors. 

The results of the researches concerning the influence of application of 
different sowing rates and planting methods on the formation of grain productivity 
of the ear - main sprout of durum spring wheat are presented in the article. 

Considerable advantage of band-pass sowing method which enables to 
apply sowing rate in a wider range without essential reduction of crops grain 
productivity index is determined. 

Keywords: coenotictension, sowingrate, planting method, durum spring 
wheat, diameter oftheinternodes, prefloralpart. 

 
Рожков А., Бобро М. Формирование продуктивности колоса растений 

пшеницы твердой яровой по количеству колосков и зерен в зависимости от 
действия ценотических факторов 

Представлены результаты исследований влияния различных норм высева и 
способов посева на формирование зерновой продуктивности колоса главного 
побега растений пшеницы твердой яровой. 

Установлено существенное преимущество полосного способа посева, 
который позволяет применить норму высева в более широком диапазоне без 
существенного снижения показателя зерновой продуктивности растений. 

Ключевые слова: ценотическое напряжение, норма высева, способ посева, 
пшеница твердая яровая, диаметр междоузлия, префлоральна часть. 
 
 
УДК 633.15 : 631.5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЛОЩІ 
ЖИВЛЕННЯ 

 
М. Бомба, к. с.-г. н., І. Дудар, к. с.-г. н., О. Литвин, к. с.-г. н., 

 О. Тучапський, к. с.-г. н., М. Апостол 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Кукурудза – важлива зернова й кормова культура, 

яка серед зернових займає друге місце за валовим збором і третє – за врожайністю. 
Із загального світового виробництва зерна кукурудзи понад 60% використовують 
на корм тваринам, понад 25% – як харчовий продукт, а решта – для промислової 
переробки і виробництва олії, крохмалю, цукру, спирту, глюкози. Із зерна 
кукурудзи виготовляють борошно, крупу, пластівці та інші харчові продукти. Із 
стебел і обгорток качанів – папір, клей, фарби, штучну смолу тощо [1; 5]. 

В Україні рекомендовано до вирощування понад 250 гібридів різних груп 
стиглості. В умовах Західного Лісостепу вирощують на зерно переважно 
ранньостиглі гібриди, рідше – середньоранні. Дуже важливо вивчити реакцію 
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гібридів на загущеність посівів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, 
оскільки саме цей чинник істотно впливає на рівень урожаю кукурудзи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирощування високих і 
стабільних урожаїв якісного зерна кукурудзи в Україні було завжди актуальною 
проблемою, на вирішення якої спрямовувалися зусилля значної когорти вчених 
наукових установ, вузівської науки та виробничників. Це зумовлено 
впровадженням у виробництво широкого спектра гібридів нового покоління з 
різним періодом достигання, внаслідок чого змінювалися підходи та вносилися 
корективи в агротехніку вирощування цієї культури [2-4; 6-7]. 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що гібриди різних груп 
стиглості по-різному реагують на густоту посіву навіть у відносно рівних ґрунтово-
кліматичних умовах. Тому питання вивчення реакції гібридів на густоту стояння 
рослин у зональних системах землеробства залишається актуальним і надалі. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження щодо вивчення реакції гібридів 
кукурудзи на густоту стояння рослин проводили на полях ПАП "Крок" 
Теребовлянського р-ну Тернопільської області. Досліди закладали з 
рекомендованими для зони Західного Лісостепу гібридами кукурудзи Матеус і 
Цісар. Добрива вносили у формі нітроамофоски з розрахунку по 90 кг/га д.р. 
кожного з елементів живлення під зяблеву оранку,  а навесні у фазі 4-5 листків 
проводили підживлення кукурудзи аміачною селітрою з розрахунку 30 кг/га д.р. 
азоту. Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем типовий малогумусний: вміст гумусу – 
3,5-4,7%; гідролітична кислотність – 1,2 мг/екв на 100 г ґрунту; сума ввібраних 
основ – 29 мг/екв на 100 г ґрунту і ступінь насичення основами – 96%. Реакція 
ґрунтового середовища близька до нейтральної. Ці ґрунти добре забезпечені 
поживними речовинами: вміст рухомого фосфору в них може коливатися від 80-
150, обмінного калію – 40-80 та легкогідролізованого азоту – 70-160 мг на 1 кг 
сухого ґрунту. Схему досліду подано в табл. 

Як показують наші дослідження,  збільшення густоти стояння понад 70 тис. 
рослин на 1 га продовжує період вегетації обох досліджуваних гібридів на три - 
чотири дні. При цьому вегетаційний період середньораннього гібрида Цісар  на 10-
11 днів довший порівняно з періодом вегетації  ранньостиглого гібрида Матеус. 
Одночасно збільшення густоти стояння рослин від 60 до 90 тис./га призводить до 
підвищення висоти на 20 см у гібрида Матеус і на 17 см – у гібрида Цісар. 
Аналогічно до висоти рослин змінювалася і висота прикріплення нижнього 
продуктивного качана, тобто зі збільшенням густоти стояння рослин висота 
прикріплення нижнього продуктивного качана збільшувалася. У середньому за два 
роки висота прикріплення качанів за загущення посівів від 60 до 90 тис./га в 
гібрида Матеус зростала зі 71 до 82 см, а в гібриду Цісар – відповідно зі 72 до 81 
см. 

Одним із важливих показників урожайності кукурудзи є кількість 
продуктивних качанів на одній рослині. Загущення посівів, особливо в умовах 
недостатнього зволоження, може призводити до наявності рослин без жодного 
продуктивного качана. У гібридів Матеус і Цісар за густоти стеблостою 60 тис./га 
на 100 рослинах налічували відповідно 143 і 147 качанів. За густоти стеблостою 80 
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тис./га на 100 рослинах ще налічували відповідно 115 і 111 шт. качанів. Проте в у 
варіанті з густотою 90 тис. рослин на гектарі не було жодної рослини з двома 
продуктивними качанами.  

Загущення посіву негативно впливає на масу зерна з однієї рослини, яка 
зменшилася на 14 і 34 г відповідно у гібридів Матеус та Цісар. Також знижується 
вихід зерна із збільшенням густоти посіву від 60 до 90 тис./га на 2,4 - 2,8 % залежно 
від гібрида. 

Таблиця  
Вплив густоти стояння рослин на врожайність зерна гібридів кукурудзи, ц/га 

Рік  
Гібрид 

Густота стояння 
рослин, тис./га 

2010 2011 

Середнє за 2010-
2011 рр. 

 
Матеус 

60 
70 
80 
90 

69,8 
79,5 
85,6 
83,9 

72,8 
79,5 
88,8 
84,8 

71,3 
79,5 
87,2 
84,3 

 
Цісар 

60 
70 
80 
90 

78,8 
87,9 
88,0 
79,4 

81,8 
90,7 
88,8 
80,3 

80,3 
89,3 
88,4 
79,8 

НІР05, ц/га Гібрид, 
густота посіву 

1,8 
2,1 

1,7 
2,4 

 
Маса зерна з одного качана, навпаки, дещо збільшилася за рахунок більших 

розмірів качанів за вищої густоти стояння рослин.  
Аналіз урожайності зерна (див. табл.) свідчить, що зниження 

індивідуальної продуктивності відбувається меншою мірою, ніж збільшення 
густоти стояння рослин. Така тенденція сприяє підвищенню загальної 
продуктивності всіх рослин із одиниці площі, тобто призводить до підвищення 
врожайності з одного гектара до певної межі загущення посівів. У середньому за 
два роки досліджень найкращі умови для формування врожаю зерна 
ранньостиглого гібрида кукурудзи Матеус створюються за густоти стояння рослин  
80 тис./га – 87,2 ц/га.  

Середньоранній гібрид Цісар характеризується дещо вищою врожайністю 
– 89,3 ц/га, чого досягають за густоти 70 тис./га рослин. 

Найкращі показники економічної ефективності за вирощування гібридів 
Матеус  та Цісар закономірно отримано у варіанті з густотою посіву відповідно 80 і 
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70 тис. рослин на 1 га. Рівень рентабельності залежно від гібрида коливався в 
межах 120-125 %, а коефіцієнт енергетичної ефективності – 4,1-4,4. 

Висновки. В умовах Західного Лісостепу Тернопільщини на чорноземах 
типових малогумусних на тлі мінеральних добрив у дозі N120P90K90 ранньостиглі 
гібриди кукурудзи типу Матеус доцільно вирощувати за густоти стояння рослин 80 
тис., а середньоранні гібриди типу Цісар – за густоти 70 тис. рослин на 1 га.  
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ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ І МАСИ 
КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ 

НАСАДЖЕННЯ 
 

Л. Карпук, к. с.-г. н 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Густота насаджень цукрових буряків завжди була в 

центрі уваги вітчизняної та зарубіжної науки і практики. Теоретичні розробки про 
площі живлення, її форми, густоту насадження рослин цукрових буряків 
змінюються в міру поглиблення знань про біологічні властивості культури та 
вдосконалення технології її вирощування. 

Буряківники знають, що важливою умовою вирощування високих і 
стабільних урожаїв цукрових буряків із належною якістю продукції є отримання 
своєчасних, дружніх, повноцінних сходів і відповідно – оптимальної густоти 
насадження [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше проведеними 
дослідженнями [2 – 5] встановлено, що формування коренеплоду і накопичення в 
ньому цукру у взаємопов'язані з динамікою розвитку листкового апарату, і 
продуктивність цукрових буряків значною мірою залежить від кількості листя на 
рослині та від їх загальної асиміляційної поверхні. Тому всілякі заходи, що 
сприяють швидкому наростанню асиміляційної поверхні листя й подовження їх 
зберігання в активному стані, сприяють отриманню високого врожаю цукрових 
буряків.  

Постановка завдання. Протягом 2010-2012 рр. були проведені 
дослідження з вивчення впливу різної густоти насадження рослин цукрових буряків 
на динаміку формування листкового апарату й маси коренеплода, в умовах 
дослідного поля Білоцерківського національного аграрного університету зони 
Правобережного Лісостепу України. Об'єктом досліду було насіння триплоїдного 
гібрида української селекції Уманський ЧС 97. Висів насіння здійснювали за 
встановленою нормою висіву на кінцеву густоту. 

Приріст маси листя і коренеплодів визначали відбором 20-ти кореневих 
проб за варіантами з кожної ділянки повторень із подальшим їх зважуванням і 
перерахунком на одну рослину [6]. 

Виклад основного матеріалу. У роки проведення дослідів складалися різні 
погодні умови, які так чи інакше відбилися на інтенсивності утворення листкової 
маси і приросту маси коренеплодів цукрових буряків залежно від густоти 
насадження. Результати наших спостережень за динамікою наростання маси 
листків показують, що за всі роки наростання листкового апарату в усіх варіантах 
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досліду найінтенсивніше відбувалося в серпні. Стосовно особливостей росту цих 
показників залежно від густоти насадження, необхідно зазначити таке. 
Сприятливіші умови для формування листкового апарату створюються за 
варіантами, де густота насадження становить 80-110 тис. шт/га. Станом на 01 липня 
маса листкового апарату в перерахунку на одну рослину у варіантах із 
використанням густоти насадження 80-90, 91-100 і 101-110 тис. шт/га в середньому 
за роки досліджень становила 95,5-108,3 г, на 01 серпня – 207,3-226,6, на 01 вересня 
– 204,8-223,1 г, за густоти насадження рослин 111-120, 121-135 і 136-145 тис. шт/га 
– відповідно 78,7-93,9, 173,9-209,7 і 184,6-212,5 г. Динаміка наростання листкової 
маси перед збиранням урожаю коренеплодів цукрових буряків була різною в різних 
варіантах досліду. Більшу масу листкового апарату спостерігали у варіанті з 
використанням густоти насадження 101-110 тис. шт/га – 136,7 г, що на 11,2 г 
більше порівняно з контрольним варіантом (густота насадження 91-100 тис. шт/га) 
за НІР05 – 49,1 г. Маса листкового апарату в інших дослідних варіантах варіювала в 
межах 78,7-120,5 г (див. табл.). 

Таблиця 
Динаміка приросту маси листків цукрових буряків залежно від густоти рослин 

(середнє за 2010-2012 рр.) 

Варіант 01 липня 01 серпня 01 вересня Перед збиранням 
урожаю 

80-90 тис шт/га 97,3 207,0 204,8 120,5 
91-100 – (контроль) 

тис шт/га 
95,5 223,5 223,1 125,5 

101-110 тис шт/га 110,8 226,6 212,6 136,7 
111-120 тис шт/га 93,9 209,7 212,5 97,8 
121-135 тис шт/га 86,2 187,3 191,0 87,1 
136-145 тис шт/га 78,7 173,9 184,6 78,7 

НІР05 29,8 51,9 50,7 49,1 
 

Оптимальні умови росту і розвитку рослин, створені на початку вегетації 
(водний і поживний режими), є запорукою отримання високих урожаїв 
коренеплодів з поліпшеними технологічними якостями. Зумовлена на початку 
досліду густота насадження рослин, слугувала фоном для вивчення процесів росту 
цукрових буряків, які певним чином позначилися на приростах маси коренеплодів. 

Аналізуючи динаміку приросту маси коренеплодів цукрових буряків, можна 
відзначити загальну закономірність для всіх варіантів досліду: коренеплоди, на 
відміну від листкового апарату, ростуть протягом усього вегетаційного періоду. 
Найінтенсивніше їх наростання, незалежно від досліджуваних варіантів, 
спостерігалося в кінці липня – наприкінці серпня. Із даних, поданих у табл., видно, 
що у рослин, які виросли на ділянках із застосуванням густоти насадження 80-90, 
91-100 і 101-110 тис. шт/га, приріст маси коренеплоду протягом усього 
вегетаційного періоду відбувався трохи інтенсивніше (це слід розглядати як 
тенденцію), ніж у рослин, що виросли на ділянках із застосуванням густоти 
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насадження 111-120, 121-135 і 136-145 тис. шт/га. Оскільки рослини з оптимальною 
площею живлення формують оптимальну листкову поверхню, яка сприяє кращому 
проникненню сонячного світла, повітря й вологи.  

Станом на 01 липня на ділянках із використанням густоти рослин 80-90, 91-
100 і 101-110 тис. шт/га маса коренеплода в середньому за роки досліджень 
становила 28,5-31,6 г; на 01 серпня – 186,5-222,6 г, і на 01 вересня – 354,3-368,0 г, а 
за використання густоти рослин 111-120, 121-135 і 136-145 тис. шт/га – відповідно 
21,5-27,0, 153,4-193,6 і 293,9-335,2 г. Перед збиранням урожаю коренеплодів 
цукрових буряків вищий приріст їхньої маси спостерігали у варіанті з 
використанням густоти насадження 101-110 тис. шт/га – 419, 6 г, що на 22,6 г вище, 
порівняно з контрольним варіантом (густота рослин – 91-100 тис. шт/га) (див. рис.). 

 

  

  
 
Рис. Динаміка наростання маси коренеплода цукрових буряків залежно від 

густоти рослин (середнє за 2010-2012 рр.): ряд 1 – густота 80-90 тис. шт/га, ряд 2 
– 91-100 тис. шт/га, ряд 3 – 101-110 тис. шт/га, ряд 4 – 111-120 тис. шт/га, ряд 5 
– 121-135 тис. шт/га, ряд 6 – 136-145 тис. шт/га. 
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Маса коренеплода в інших дослідних варіантах варіювала в межах 308,4-
372,4 г. Інтенсивність приросту маси коренеплодів, як і листкової маси, значною 
мірою залежала від густоти рослин. У різних варіантах, із використанням різної 
густоти, середня маса коренеплода варіювала станом на 01 липня від 21,5 до 31,6 г, 
на 01 серпня – від 153,4 до 222,6 г та на 01 вересня – від 293,9 до 368,0 г. 

Висновки. В середньому за роки досліджень (2010-2012) наростання 
листкового апарату в усіх варіантах досліду найінтенсивніше відбувалося в серпні. 
Стосовно особливостей росту цих показників залежно від густоти рослин, 
необхідно зазначити, що сприятливіші умови для формування листкового апарата 
створюються у варіантах, де густота насадження становить 80-90, 91-100 
(контроль) і 101-110 тис. шт/га. 

Інтенсивний приріст маси коренеплодів незалежно від досліджуваних 
варіантів спостерігали в кінці липня – наприкінці серпня. У рослин цукрових 
буряків, які виросли на ділянках із використанням густоти рослин 80-90, 91-100 і 
101-110 тис. шт/га, приріст маси коренеплодів протягом усього вегетаційного 
періоду відбувався трохи інтенсивніше (9,7-24,4%), ніж у рослин, що виросли на 
ділянках із використанням густоти рослин 111-120, 121-135 і 136-145 тис. шт/га. 
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Карпук Л. Динаміка формування листкового апарату і маси 

коренеплодів цукрових буряків залежно від густоти насадження 
Встановлено період, у який відбувався найінтенсивніший приріст листкової 

маси цукрового буряку в різних варіантах досліду. Визначено сприятливі умови для 
формування листкової маси культури. Порівняно різні варіанти густоти культури 
цукрового буряка. 

Ключові слова: цукрові буряки, густота рослин, динаміка наростання маси 
листків, динаміка наростання маси коренеплодів. 

 
Karpuk L. The dynamic of sugar beet leaf apparatus and root crop masses 

formation which depending on the plants density 
It was proved that the most intensive leaf mass growth on all variants of the 

experiment was in the month of July from 2010-2012. Favorable conditions for the leaf 
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mass formation created in variants where the plants density was between 80-110 thousand 
pcs./ha. However, the intensive sugar beet root crop growth was observed from end of 
July until the end of August. This is research results evidenced by the each of the research 
options. In variants where the plants density was between 80-110 thousand pcs./ha root 
crop mass increase and was higher by 9-25% compared with variants where plant density 
was between 111-145 thousand pcs./ha. 

Key  words: sugar beet, plants density, the dynamic of leaf apparatus growth, the 
dynamic of root crop mass growth. 

 
Карпук Л. Динамика формирования листового аппарата и массы 

корнеплода сахарной свеклы в зависимости от густоты насаждения 
Установлен период, в который происходила наиболее интенсивная 

прибавка листовой массы сахарной свеклы на разных вариантах опыта. 
Определены благоприятные условия для формирования листовой массы. Сравнены 
разные варианты густоты растений сахарной свеклы. 

Ключевые слова: сахарная свекла, густота растений, динамика нарастания 
массы листьев, динамика нарастания массы корнеплода. 
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Постановка проблеми. Гречка – цінна круп’яна і медоносна культура, яка 

має велике народногосподарське значення. Культуру використовують для 
одержання лікарських препаратів, харчового барвника, продуктів переробки тощо. 
Крім того, її високо цінують як медоносну культуру [1]. Незважаючи на важливе 
народногосподарське значення гречки, фактичний обсяг виробництва й заготівлі 
зерна не відповідає потребам. Посіви гречки в Україні останніми роками 
зменшилися: якщо у 2000 році нею було засіяно 573,5 тис. га, то у 2010 році – 
тільки 215,4 тис. Відповідно у 2010-2011 маркетингових роках виробництво гречки 
в Україні становило 134 тис. т, що найменше за останні 10 років [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з причин низьких 
урожаїв гречки є хвороби. За літературними даними, втрати від хвороб сягають 7-
75% залежно від ґрунтово-кліматичних умов, виду збудника, генетичних 
особливостей сорту [3].  

Аналіз фітосанітарного стану посівів гречки в Україні показав, що на ній 
зареєстровано 23 грибних, п’ять бактеріальних, чотири вірусні та 13 нематодних 
хвороб [3]. Якість посівного матеріалу також має велике значення в одержанні 
високих урожаїв цієї культури. Складність попередження хвороб гречки полягає в 
тому, що її зерно використовують як дієтичний продукт харчування і воно має бути 
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очищеним від залишків пестицидів, тому застосування хімічних засобів на її 
посівах небажане. Сьогодні відомі способи підвищення врожайності культури без 
застосування пестицидів. Один із них – впровадження в сільськогосподарське 
виробництво нових технологій із застосуванням мікроелементів. Останні беруть 
участь у багатьох фізіологічних і біохімічних процесах рослин, є обов'язковою 
складовою багатьох ферментів, вітамінів, ростових речовин.  

Перші досліди, що показали позитивний вплив мікроелементів на ріст і 
розвиток рослин, були проведені у другій половині XIX століття. Проте детальніше 
вивчення мікроелементів розпочалося тільки після 1930 року, хоча до цього часу 
було накопичено чимало фактів щодо значення їх для підвищення врожаю 
сільськогосподарських культур. Широке використання мікроелементів у 
сільському господарстві мало місце у США, Великобританії, Франції, Швеції, 
Німеччині, Польщі, Японії та інших країнах після 1940 року.  

Сьогодні в Україні спостерігаємо значний дефіцит мікроелементів у ґрунті, 
оскільки протягом останніх років агрономи дотримуються інтенсивних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, а надходження мікроелементів у 
ґрунт значно знижене за рахунок істотного зменшення поголів’я великої рогатої 
худоби.  

Усе це свідчить про актуальність теми та необхідність проведення 
досліджень, спрямованих на підвищення резистентності й продуктивності гречки за 
рахунок використання мікроелементів. 

Постановка завдання. Наше завдання – виявлення найефективніших 
мікроелементів, за допомогою яких можна підвищити резистентність та 
урожайність гречки. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом для досліджень було взято сорт 
гречки Вікторія. Вивчали дію мікроелементів (цинк – ZnSO4, мідь – CuSO4, бор – 
H3BO3, магній – MgSO4, молібден – (NH4)2MoO4, йод – КІ) за передпосівної 
обробки насіння та обприскування рослин у фазі бутонізації.  

Площа дослідної ділянки – 2 м2, повторність – чотириразова. Агротехніка в 
досліді – загальноприйнята для виробничих посівів гречки. Обліки і спостереження 
господарсько цінних ознак гречки охоплювали визначення врожайності, маси 1000 
зерен, продуктивності з однієї рослини, поширеності та ступеня розвитку хвороб. 
Ці показники вивчали за загальноприйнятими методиками [4-6].  

Наші дослідження показали, що мікроелементи впливали на урожайність і 
резистентність гречки. Як відомо, врожайність будь-якого посіву є функцією двох 
величин: кількості  рослин на одиниці  площі та середньої  продуктивності однієї 
рослини. Аналізуючи середню зернову продуктивність з однієї рослини, бачимо, 
що середнє перевищення контролю за всіма варіантами становило 0,1 г. Приріст 
урожаю за використання бору, міді, магнію та молібдену в різних способах 
застосування становив 0,1 – 0,2 г. За використання цинку і йоду приросту не було 
(табл. 1). 

Маса 1000 насінин характеризує розмір насіння і є важливим показником 
його посівної якості. Наші дослідження показали, що бор і молібден найбільше 
впливали на масу 1000 зерен за обробки вегетуючих рослин – 2,0 г.  
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Таблиця 1 
Технічні характеристики й урожайність зерна гречки залежно від застосування 

мікроелементів 
Середня зернова 
продуктивність 

однієї рослини, г 
Маса 1000 плодів, г Урожай зерна, ц/га 

М
ік

ро
ел

ем
ен

т 

С
по

сі
б 

 
за

ст
ос

ув
ан

ня
 

факт. ± контр. факт. ± контр. факт. ± контр. 

1 1,4  26,1  16,6  Контроль 2 1,4  25,8  16,4  
1 1,4 0,0 24,9 -1,2 16,6 0,0 

Цинк 
2 1,4 0,0 26,3 0,5 16,7 0,3 
1 1,6 0,2 27,5 1,4 17,4 0,8 

Бор 
2 1,5 0,1 27,8 2,0 17,8 1,4 
1 1,6 0,2 27,7 1,6 17,3 0,7 

Мідь 
2 1,6 0,2 26,9 1,1 17,7 1,3 
1 1,6 0,2 27,2 1,1 17,5 0,9 

Магній 
2 1,6 0,2 27,2 1,4 17,8 1,4 
1 1,6 0,2 26,9 0,8 17,4 0,8 

Молібден 
2 1,5 0,1 27,8 2,0 17,6 1,2 
1 1,4 0,0 25,5 -0,6 16,4 -0,2 Йод 
2 1,4 0,0 25,4 -0,4 16,4 0,0 

Середнє 1,5 0,1 26,6 0,7 17,1 0,7 
 
Застосування мікроелементів за обробки насіння перед сівбою забезпечило 

менший ефект. Найбільше зростання маси 1000 зерен за передпосівної обробки 
відзначено в разі застосування міді – 1,6 г. За застосування йоду в обох варіантах та 
цинку за передпосівної обробки насіння проявило негативний вплив – 0,6, 0,4 та   
1,2 г відповідно. Застосування мікроелементів дає змогу додатково отримати 0,2 – 
1,4 ц гречки з гектара. Середня врожайність сорту Вікторія становила 17,1 ц/га. 
Найбільший приріст урожаю отримали за обприскування вегетуючих рослин бором 
і магнієм – 1,4 ц/га, міді – 1,3 ц/га. Із-посеред мікроелементів найкраще себе 
проявив магній, (приріст урожаю становив 0,9 ц/га). Бор і молібден забезпечили 
приріст 0,8 ц/га. 

Використання цинку за обробки насіння не дало приросту врожаю, а за 
обприскування вегетуючих рослин приріст був незначний і становив 0,3 ц з 
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гектара. Застосування йоду за обробки насіння виявилося токсичним для насіння: 
втрати порівняно з контролем становили 0,2 ц/га, а за обприскування вегетуючих 
рослин приріст був нульовим. 

Результати досліджень показали, що найпоширенішими хворобами на 
гречці були аскохітоз, бактеріоз, пероноспороз, сіра гниль, фітофтороз. Результати 
вивчення впливу мікроелементів на поширення хвороб показано в табл. 2. Вони 
свідчать, що застосування мікроелементів підвищувало стійкість гречки до низки 
грибних і бактеріальних хвороб. Зокрема поширення бактеріозу (бактерії 
Pseudomonas syringae van Hall.) на варіанті застосування цинку зменшувалося від 
контролю на 83% за обробки насіння та на 67% за обробки вегетуючих рослин, 
поширення аскохітозу (збудник – недосконалий гриб Ascochyta fagopyri Bres.)  – 
відповідно на 82 і 64%, сірої гнилі (гриб Botrytis cinerea Pers ) – на 64 і 45%, 
фітофторозу (гриб Phytophthora parasitica Dastur (Ph. Fagopyri Takim.) – 60 і 67%, 
пероноспорозу (гриб Perenospora fagopyri Elenev) – на 60 і 42%.  

Таблиця 2 
Вплив мікроелементів на поширеність основних хвороб  

у посівах гречки, % 

Аскохітоз Бактеріоз Перо-
носпороз Сіра гниль Фітофтороз 

М
ік

ро
- 

ел
ем

ен
т 

С
по

сі
б 

 
за

ст
ос

ув
ан

ня
 

фа
кт

ич
но

 

± 
ко

нт
р.

  

фа
кт

ич
но

 

± 
ко

нт
р.

 

фа
кт

ич
но

 

± 
ко

нт
р.

 

фа
кт

ич
но

 

± 
ко

нт
р.

 

фа
кт

ич
но

 

± 
ко

нт
р.

 
1 11  6  10  11  5  

Контроль 
2 13  6  12  13  6  
1 5 -82 2 -83 6 -60 7 -64 2 -60 

Цинк 
2 6 -64 4 -67 9 -42 10 -25 5 -67 
1 2 -55 1 -67 4 -40 4 -36 2 -60 

Бор 
2 4 -54 2 -33 7 -25 7 -23 2 -17 
1 3 -72 2 -67 5 -50 5 -54 2 -60 

Мідь 
2 6 -54 5 -17 8 -34 9 -31 4 -33 
1 6 -45 3 -50 5 -50 6 -46 3 -50 

Магній 
2 9 -18 4 -33 8 -34 10 -23 4 -33 
1 5 -55 3 -50 5 -50 7 -36 3 -50 

Молібден 
2 7 -37 3 -50 9 -25 10 -23 4 -33 
1 5 -55 4 -33 6 -40 6 -46 4 -40 

Йод 
2 6 -54 5 -17 9 -25 9 -31 5 -17 

Середнє 6 -54 4 -47 7 -40 8 -38 4 -43 
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Висновки. Застосування мікроелементів сприяло підвищенню врожайності 
гречки. Середня врожайність у досліді становила 17,1 ц/га. Найбільший урожай 
отримали за обприскування вегетуючих рослин бором і магнієм – 17,8 ц/га; 
застосування міді на вегетуючих рослинах забезпечило приріст урожаю 17,7 ц/га. 
Застосування мікроелементів підвищувало стійкість гречки до низки грибних і 
бактеріальних хвороб. Особливо ефективним був цинк, який зменшив поширеність 
основних хвороб у посівах гречки на 25 – 83%. 
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Дорошенко О. Вплив мікроелементів на продуктивність та 

резистентність гречки в умовах Західного Лісостепу 
Розглянуто вплив мікроелементів на урожайність і резистентність гречки. 

Об’єктом для досліджень було взято сорт Вікторія. Агротехніка в досліді – 
загальноприйнята для виробничих посівів гречки. 

Визначено різні варіанти обробки препаратами: без мікроелемента; 
передпосівна обробка насіння; обробка посівів. Наші дослідження показали, що 
мікроелементи сприяли зростанню врожайності і технічних показників зерна 
гречки й підвищували стійкість культури до поширених хвороб.  

Ключові слова: мікроелемент, стійкість, гречка (Fagopyrum syringae 
Moench), шкодочинність. 
 

Doroshenko Е. The influence of micro elements on the potential productivity 
and resistance of buckwheat in Western Steppe 

The article explores the impact of micro elements on potential productivity and 
resistance of buckwheat. Buckwheat type Victoria was chosen as an object of the study. 
Аgrotechnics used in the study is commonly used in the production of crops. During the 
experimental part of the study different treatments of buckwheat were examined: without 
micro-element, pre-treatment of seeds, spraying of the crops. The results showed that the 
use of micro elements helped to improve the potential productivity of buckwheat and 
increased resistance of buckwheat to common diseases. 

Key words: microelement, resistance, buckwheat (Fagopyrum syringae 
Moench), gamagehess. 
 

Дорошенко Е. Влияние микроэлементов на продуктивность и 
резистентность гречихи в условиях Западной Лесостепи 
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Рассматривается влияние микроэлементов на урожайность и резистентность 
гречихи. Объектом исследования выбран сорт гречихи  Виктория. Агротехника в 
опыте общепринятая для производственных посевов.  В опытах изучались разные 
варианты  обработки препаратами: без микроэлемента, предпосевная обработка 
семян, опрыскивание посевов. Результаты исследований показали, что применение 
микроэлементов способствовало повышению урожайности и технических 
показателей зерна гречихи и повышало ее стойкость к распространенным болезням. 

Ключевые слова: микроэлемент, устойчивость, гречиха (Fagopyrum  
syringae Moench), вредоносность. 
 
 
УДК 633.853.483 

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  
НА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ  

В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 
 

І. Кифорук, О. Бойчук, С. Мойсей 
Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону  
 
Постановка проблеми. На ринку сільськогосподарської продукції в 

Україні великий сегмент займає олійна сировина. Основними олійними 
культурами, які спроможні відновити оптимальне співвідношення у сівозміні, не 
знижуючи при цьому показники господарської діяльності, є хрестоцвіті, у тому 
числі гірчиця. За обсягом виробництва вона поступається лише соняшнику, ріпаку 
й сої [1-3]. 

Серед переваг гірчиці білої є ґрунтово-кліматичні можливості вирощування, 
господарсько цінні властивості та зростаючий попит на насіння. Для отримання 
стабільного й оптимального для культури врожаю, високої рентабельності 
виробництва, необхідне чітке дотримання елементів технології вирощування, серед 
яких – строків сівби і норми висівання насіння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Продуктивність олійних 
хрестоцвітих культур залежить від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних 
особливостей культур, технологій вирощування. 

Від вибору строків сівби значною мірою залежать ріст і розвиток 
вегетативних і генеративних органів рослин, стійкість до несприятливих умов 
середовища, шкідників та хвороб, продуктивність рослин і якість урожаю [4]. 
Густота стояння рослин істотно впливає на розвиток кореневої системи, кількість 
галужень, стручків на рослині, кількість насінин, що, відтак безпосередньо впливає 
на обсяг урожаю гірчиці [2; 5]. 

Рекомендації щодо норми висівання гірчиці білої різняться: від 1,0-1,5 млн 
[3; 5-7] до 2,0-2,5 млн схожих насінин на 1 га [4; 8].  

Постановка завдання. Мета наших досліджень – вивчення особливостей 
формування насіннєвої продуктивності залежно від строків сівби та норми 
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висівання насіння гірчиці білої (сорт Підпечерецька) в умовах Прикарпаття. 
Дослідження проводили в однофакторних дослідах. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили на дослідному полі 
Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук 
України. 

Ґрунти дослідного поля (агрохімічна група): дернові глибокі опідзолені 
глеюваті, механічний склад: крупнопилувато–важкосуглинкові. Потужність 
гумусового горизонту – 75 см, глибина орного шару – 30 см.. Вміст гумусу (за 
Тюріним) – 2,53 - 2,61; кислотність ґрунту, РН – сольове (потенціометричний) – 5,2 
- 5,6. Агрохімічна характеристика: вміст лужногідролізованого азоту (за 
Корнфілдом) – 80,0-85,0; рухомого фосфору й обмінного калію (за Кірсановим) 
відповідно 29,0-58,0 і 56,0-58,0 мг/кг ґрунту; вміст рухомих форм мікроелементів: 
Мn – підвищений, В і Мо – високий. 

Досліди закладали в технологічній сівозміні, попередник – пшениця яра. 
Основний обробіток ґрунту – оранка на глибину 20-22 см. Передпосівний обробіток 
ґрунту проводили у два прийоми: перший – на глибину 7 – 8 см, другий – на 
глибину заробки насіння з ущільненням ґрунту. Добрива N40P40K40 (нітроамофоска) 
вносили під культивацію. Схема досліду з вивчення залежності розміру врожаю від 
строків посіву передбачала три терміни сівби з інтервалом 10 днів. Посів I строку 
проводили за оптимальними агрофізичними властивостями ґрунту, і він не був 
прив’язаний до календарних термінів. У 2011 р. I строк сівби – середина першої 
декади квітня, у 2012 році – середина третьої декади квітня. 

Вивчення норм висівання насіння проводили за I строку сівби pf 1,5, 2,0 і 
2,5 млн схожих насінин на 1 га. Для посіву використовували сівалку СН-16, 
повторність варіантів дослідів – чотириразова. Площа дослідної ділянки – 40 м2, 
облікової – 30 м2. Комплекс агрозаходів із догляду за посівами передбачав захист 
сходів і посівів у період вегетації від шкідників і бур’янів, підживлення посівів 
гірчиці азотом – N40 (аміачна селітра). 

У дослідах проводили фенологічні спостереження та необхідні обліки. 
Статистичну обробку результатів проводили методом дисперсійного аналізу [9] 
(табл. 1, 2). 

Таблиця 1 
Рівень зволоженості території дослідного поля 

Кількість за вегетаційний період 
Рік Строк 

сівби Опадів,  
мм 

Ефективних (>100) 
температур,0С 

ГТК 

I 228,1 717,1 3,18 
II 226,3 794,2 2,85 

2011 

III 254,1 818,9 3,10 
I 324,4 1074,5 3,02 
II 358,3 1004,0 3,57 

2012 

III 335,1 984,2 3,40 
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Проведені нами дослідження й отримані при цьому результати свідчать про 

те, що на ріст і розвиток рослин, коефіцієнт їх виживання та врожайність гірчиці 
білої значною мірою впливають строки сівби й норми висівання насіння. Зокрема 
густота стояння рослин на період збирання різниться залежно від строків сівби 
(табл. 3). За норми висівання 2,0 млн схожих насінин на 1 га за строку сівби 
кількість рослин на 1 га перед збиранням була 1,61, за другого – 1,62, при третьому 
– 1,64 млн шт/га; коефіцієнт виживання рослин становить 0,86, 0,84 і 0,83 
відповідно. 

Таблиця 2 
Метеорологічні умови в період вегетації гірчиці білої 

Середньодобова температура повітря, 0С 
2011 р. 2012 р. Період вегетації 

І* ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
Сівба-сходи 6,7 11,9 10,0 19,9 14,0 16,1 

Сходи-бутонізація 2,9 4,7 6,7 6,2 7,4 8,1 

Бутонізація-цвітіння 9,5 7,5 1,1 1,5 1,6 1,3 

Цвітіння - кінець наливу 8,8 8,9 8,8 0,5 9,4 0,7 

За вегетаційний період 5,8 6,7 7,6 8,7 8,5 9,3 
         Кількість опадів, мм 

Сівба-сходи 2,7 0,2 0,8 6,3 

Сходи-бутонізація 5,7 2,7 9,3 57,8 59,2 00,0 

Бутонізація-цвітіння ,0 6,8 0,1 8,9 4,1 5,0 

Цвітіння - кінець наливу 52,7 56,8 54,5 07,7 54,2 43,8 

За вегетаційний період 28,1 26,3 54,1 24,45 58,3 35,1 
*Примітка: І – перший строк сівби, ІІ – другий, ІІІ – третій строк сівби. 
 
У разі сівби з нормами висівання насіння 1,5, 2,0 і 2,5 млн схожих насінин 

на 1 га густота стояння рослин перед збиранням урожаю становила 1,31, 1,63 і 1,88 
млн шт/га, а коефіцієнт виживання рослин відповідно 0,90, 0,85 і 0,79 (табл. 4). 

Під час вирощування гірчиці білої за різних строків сівби встановлено 
незначне зниження виживання рослин за ІІ і ІІІ строків сівби, і значне – за густоти 
посіву 2,0 і 2,5 млн сх. нас./га. 

Тривалість вегетаційного та міжфазних періодів залежала від строків сівби і 
погодних умов у рік досліджень. Основним показником господарської цінності 
культури є урожайність насіння [2]. За роки досліджень найвищу врожайність 
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насіння гірчиці білої за строками сівби й норми висівання отримано у 2011 р. 
Нижчу врожайність спостерігалась у 2012 р. (табл. 5, 6). 

 
 

Таблиця 3 
Вплив строків сівби на формування густоти посівів гірчиці білої (середнє за 

2011-2012 рр.) 
Густота стояння рослин,  

млн шт/ га 
Строк 
сівби 

Норма 
висівання 
насіння, 

млн сх. нас./  
га 

на період сходів перед збиранням 

Коефіцієнт 
виживання 

рослин 

I 2,0 1,95 1,67 0,86 
II 2,0 1,92 1,62 0,84 
III 2,0 1,96 1,62 0,83 

 
Таблиця 4 

Вплив норм висівання на формування густоти посівів гірчиці білої (середнє 
за 2011-2012 р.р.) 

Густота стояння рослин,  
млн шт/ га 

Норма висівання 
насіння, 

млн сх. нас./  
га на період сходів перед збиранням 

Коефіцієнт 
виживання рослин 

1,5 1,45 1,31 0,90 
2,0 1,92 1,63 0,85 
2,5 2,38 1,88 0,79 

 
Таблиця 5 

Урожайність насіння гірчиці білої залежно від строків сівби  
Урожайність, т/га 

Строк 
сівби 

Норма 
висівання 
насіння, 

Млнсх. нас./ га 

2011 2012 середня 

I 2,0 2,02 1,58 1,80 
II 2,0 1,84 1,34 1,59 
III 2,0 1,26 0,72 0,99 

НІР05 0,06 0,04 0,07 
 

Таблиця 6 
Урожайність насіння гірчиці білої залежно від норм висівання насіння 

Урожайність, т/га Норма  
висівання насіння, 

млн сх нас./ га 2011 2012 середня 
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1,5 1,76 1,35 1,55 
2,0 2,02 1,60 1,81 
2,5 1,91 1,56 1,73 

НІР05 0,03 0,05 0,05 
У роки досліджень за однакової норми висівання насіння (2,0 млн сх. 

нас./га) за різних строків сівби гірчиці білої отримано суттєву різницю у 
врожайності насіння. Зокрема за I строку сівби за два роки досліджень урожайність 
становила в середньому 1,80 т/га. За II і III – знижувалася на 0,21 і 0,81 т/га, або 
11,7 і 45,0%. У 2011 р. врожайність насіння гірчиці білої за II і III строків сівби 
знижувалася порівняно з першим строком на 8,9 і 37,6%, а в 2012 році – на 15,2 і 
54,4% відповідно. Норми висівання насіння менше впливали на розмір урожаю 
гірчиці білої. Найвищу врожайність насіння за два роки отримано за норми 
висівання насіння 2,0 млн схожих насінин/га – 1,81 т/га. У посіві з нормами 1,5 і 2,5 
млн схожих насінин/га урожайність насіння знижувалася в середньому на 0,26 і 
0,09 т/га (14,4 і 4,4%). 

Висновки 
1. Насіннєва продуктивність рослин гірчиці білої значною мірою залежить 

від строків сівби і норми висівання насіння. 
2. Найвищу врожайність забезпечує I строк сівби – 1,80 т/га, за II строку 

врожайність знижується на 11,7%, за III – на 45,0%. 
3. Оптимальною встановлено норму висівання насіння – 2,0 млн сх. 

насінин/га, за якої отримано найвищу врожайність насіння – 1,81 т/га. 
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Подано результати досліджень щодо строків сівби, норм висівання насіння 
гірчиці білої сорту Підпечерецька в умовах Прикарпаття. Встановлено оптимальні 
строк сівби і норму висівання насіння культури. 

Ключові слова: гірчиця біла, норма висіву, строки сівби, урожайність. 
 
Kyforuk I., Boychuk О., Moiseу S. Impact of cultivation technologies 

elements on the yielding capacities of the white mustard of Pidpechereska variety 
under conditions of Pre-Carpathia. 

The article examines terms and standards of sowing of the white mustard of 
Pidpechereska variety under conditions of Pre-Carpathia. The crop optimal terms and 
rates of sowing are determined. 

Key words: mustard white, seeding rate, planting dates, yielding capacity. 
 
Кифорук И., Бойчук О., Мойсей С. Влияние элементов технологии 

выращивания на урожайность горчицы белой в условиях Прикарпатья 
Установлено, что первый срок сева горчицы белой способствует получению 

наивысшей урожайности семян – 1,80 т/га. Оптимальная норма высева семян – 2,0 
млн всхожих семян на 1 га, урожайность составила 1,81 т/га. 

Ключевые слова: горчица белая, норма высева, сроки сева, урожайность. 
 
 
УДК 581.1:633 

ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ  
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ 

 
Н. Лис, к. с.-г. н., с. н. с., О. Боднар, С. Мойсей, Р. Іванюк 

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція  
Інституту сільського господарства Карпатського регіону  

 
Постановка проблеми. Загальна потреба збільшити виробництво харчової 

рослинної олії в Україні вимагає предметного підходу до вирощування та 
використання господарсько цінних можливостей хрестоцвітих культур, особливо в 
Західному регіоні, де ґрунтово-кліматичні умови сприятливі для їхнього 
вирощування. Серед причин, які сповільнюють розвиток галузі, важливе місце 
займає відсутність енергомалоємних технологій вирощування, адаптованих до 
сучасних умов, де була б достатньо зменшена необхідність значних 
капіталовкладень. Враховуючи значне забруднення більшості території України 
хімічними препаратами та необхідність комплексного застосування мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, тощо, для отримання стабільних урожаїв 
хрестоцвітих культур, з одного боку, і численні літературні дані про позитивний 
ефект використання в землеробстві препаратів мікроорганізмів, з іншого, проблема 
біологізації вирощування ріпаку, гірчиці, редьки олійної набуває широкої 
актуальності [1; 4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із аспектів вирішення 
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цієї проблеми є пошук агрономічно цінних штамів мікроорганізмів, спроможних 
здійснювати ефективну азотфіксацію і трансформувати важкорозчинні органічні й 
мінеральні сполуки фосфору в форми, що легко засвоюються рослинами, й 
створення на їх основі мікробних препаратів [2; 3; 7]. 

В Україні розроблено бактеріальні препарати, рекомендовані для 
підвищення врожайності й поліпшення якості сільськогосподарської продукції. 
Розроблено спосіб бактеризації насіння сільськогосподарських культур мікробними 
препаратами на основі азотфіксувальних та фосфатмобілізуючих бактерій, що 
передбачає завчасну їх обробку в поєднанні з фунгіцидами та інсектицидами на 
насіннєвих заводах або підприємствах різної форми власності. 

На сьогодні випробування мікробних препаратів у сучасних технологіях 
ріпаку проводять різні установи України. Отримано позитивні результати, які 
доводять перспективність цього енергоощадного та екологічно цінного напряму [6; 
7]. Однак для масштабного впровадження зазначених препаратів необхідне глибоке 
вивчення їхньої дії на рослинний організм, стан ґрунтів і все довкілля. 

Постановка завдання. За останні 10 років попит на насіння гірчиці білої на 
внутрішньому та міжнародному ринках постійно зростає. Площі посівів зазначених 
культур в Україні з року в рік збільшуються. За існуючих індикативних цін на 
товарне насіння гірчиці понад 350 дол. США господарства в умовах ринкових 
відносин мають постійне й надійне джерело фінансових доходів. Серед причин, які 
сповільнюють зростання галузі, не останнє місце займає відсутність 
енергомалоємних технологій вирощування, адаптованих до сучасних умов, де була 
б достатньо зменшена необхідність значних капіталовкладень. Враховуючи значне 
забруднення більшості територій України хімічними препаратами та необхідність 
комплексного застосування мінеральних добрив, засобів захисту рослин, тощо для 
отримання стабільних урожаїв хрестоцвітих культур, з одного боку, і численні 
літературні дані про позитивний ефект використання в землеробстві препаратів 
мікроорганізмів, з іншого, проблема біологізації вирощування ріпаку, гірчиці, 
редьки олійної набуває широкої актуальності.  

Для виконання цього завдання було взято високопродуктивний сорт гірчиці 
білої – Підпечерецька селекції інституту, який добре себе зарекомендував у 
місцевих умовах. 

Метою дослідження було вивчення впливу бактеріальних препаратів на 
особливості формування врожаю гірчиці білої. Науковий пошук проводили за 
такими напрямами: дослідження дії бактерій на ріст і розвиток рослин у польових 
умовах; вивчення впливу мікробних препаратів на формування врожаю насіння та 
зеленої маси рослинами гірчиці. 

Виклад основного матеріалу. Науково-дослідну роботу проводили на 
дослідних полях Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та в лабораторних 
умовах на базі відділу біохімічної оцінки насіння хрестоцвітих культур цього ж 
інституту.  

Ґрунт дослідного поля – дерновий опідзолений. Потужність гумусового 
горизонту становить 40-60 см. За гранулометричним складом ґрунт грубопилувато-
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середньосуглинковий. Структура орного шару розпилена (грудкувато-пилувата). 
Тому після випадання дощів ці ґрунти можуть запливати й на них утворюється 
кірка. Вміст гумусу в орному шарі коливається від 2,6 до 3,2%. Сума ввібраних 
основ становить у середньому 11-12 мг-екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення 
основами – 85%, реакція слабокисла (рН сольової витяжки 4,8-5,8, гідролітична 
кислотність незначна).  

За даними агрохімлабораторії забезпеченість ґрунтів дослідного поля 
інституту основними елементами живлення є такою: азот – 73, фосфор – 94, калій – 
106 мг на 1 кг ґрунту. 

Попередник – зернові.  
Основний обробіток ґрунту: лущення стерні, оранка на глибину орного 

шару. Передпосівний обробіток ґрунту: дискування, культивація з вирівнюванням і 
коткуванням перед посівом.  

Для передпосівної обробки насіння використовували бактеріальні 
препарати, розроблені Інститутом сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН. Бактеризацію проводили ручним способом 
у день посіву згідно з інструкцією, або  внесенням під сходи.  

Обробку насіння гірчиці здійснювали препаратами альбобактерин і 
поліміксобактерин. 

У всіх варіантах дослідів проводили фенологічні спостереження за 
загальноприйнятою методикою; густоту стояння рослин – методом облікових 
площадок; обліки забур'яненості та ентомологічну оцінку – за методикою Ю.Б. 
Шуровенка та ін. (1989 р.), фітопатологічну оцінку – за методикою І.Л.Маркова 
(1991 р.). 

Урожай насіння обліковували методом суцільного обмолоту попередньо 
перерахованої кількості рослин із кожної ділянки та його зважуванням. Аналіз 
насіння на вміст олії – за методом С.В. Рушковського; вміст глюкозинолатів 
(кількісно) – фотоколориметричним методом із паладієвим реактивом (Дем’янчук 
Г.Т. и др., 1987 р.); ерукової та інших жирних кислот – методом газорідинної 
хроматографії, а протеїну в насінні – фотоколориметричним методом (Алікаєв та 
ін., 1982 р.).  

Статистичну обробку результатів проводили методом дисперсійного аналізу 
за Б.О. Доспеховим (1985 р.). 

Вплив біопрепаратів на формування вегетативної маси рослин гірчиці 
білої. Залежно від підживлення азотними добривами і своєчасного скошування 
гірчиця біла забезпечує високі врожаї високобілкового зеленого корму, який можна 
використовувати на силос, трав'яне борошно, зелене добриво тощо. 

Важливим показником цінності кормових культур є поїдання зеленої маси 
різними видами тварин. Зелена маса гірчиці багата на незамінні амінокислоти, 
особливо сірковмісні. Тому годівля овець зеленою масою гірчиці білої, як 
показують численні дослідження, збільшує настриг вовни. Пасовища з гірчиці білої 
ефективніше використовують для овець і свиней. 
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Силос із гірчиці білої за поживним складом не поступається 
кукурудзяному. Отже, гірчиця – цінна господарська культура. Проблема вивчення 
впливу біопрепаратів на формування вегетативної маси цих рослин – актуальна. 

Для експерименту ми використовували рослини гірчиці білої сорту 
Підпечерецька. Вивчали дію запропонованих препаратів на формування 
вегетативної маси рослин (табл. 1). Як бачимо з результатів, бактеріальні препарати 
(альбобактерин та поліміксобактерин) позитивно впливали на розвиток 
вегетативної маси гірчиці білої сорту Підпечерецька у фазі бутонізації. Проте варто 
відзначити, що препарат поліміксобактерин ефективніше впливав на приріст 
вегетативної маси порівняно з препаратом альбобактерином, адже вага сирої 
зеленої маси з однієї рослини, вирощеної на ґрунті з поліміксобактерином, 
становила 23,9 г, а вага рослини, вирощена на ґрунті з альбобактерином –  23,6 г.  

Вага сирої зеленої маси контрольних рослин була на 8-10% меншою від 
ваги рослин, оброблених бактеріальними препаратами, що свідчить про їх 
позитивний вплив на формування надземної частини рослин гірчиці білої. 

Різницю між контрольними і дослідними рослинами спостерігали й за 
визначення повітряно-сухої зеленої маси. Тут інфіковані рослини накопичували на 
7-8% більше сухої речовини.  

Вага сирої зеленої маси контрольних рослин була на 1-4% меншою від ваги 
рослин, оброблених бактеріальними препаратами, що свідчить про їх позитивний 
вплив на формування надземної частини рослин гірчиці білої. 

Таблиця 1 
Вплив біопрепаратів на формування вегетативної маси рослин 

гірчиці білої сорту Підпечерецька 

Вага сирої зеленої 
маси з однієї рослини 

Вага повітряно-
сухої зел. маси з 
однієї рослини 

№ 
з/п Варіант Кількість 

рослин 
г % до К г % до К 

1 Контроль (Н2О) 223 21,7 - 2,07 - 
2 Альбобактерин 224 23,6 108 2,22 108 

3 Поліміксобакте
рин 215 23,9 110 2,21 107 

НІР0,5  0,7  0,11  
 
Ще більшу різницю між контрольними і дослідними рослинами 

спостерігали за визначення повітряно-сухої зеленої маси. Тут інфіковані рослини 
накопичували на 3-7% більше сухої речовини і, як і у випадку сирої зеленої маси у 
варіанті з поліміксобактерином ця різниця була достовірною. 

Отже, поліміксобактерин достовірно збільшує приріст сирої та повітряно-
сухої зеленої маси рослин гірчиці білої на 4 і 7% відповідно, а за застосування 
альбобактерину лише спостерігається тенденція до наростання вегетативної маси 
рослин, про що свідчать дані експерименту.  
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Вплив біопрепаратів на врожайність насіння гірчиці білої. Обсяг 
урожаю – основна ознака будь-якої сільськогосподарської культури. 

Потенційна врожайність гірчиці білої – близько 250–300 ц зеленої маси і 
25–27 ц насіння з гектара. Передові господарства України практично щорічно в 
основних і проміжних посівах збирають високі й сталі врожаї гірчиці білої. 
Інтенсифікація сівозмін проміжними посівами цієї культури дає змогу без 
виділення додаткової площі одержувати другий урожай за рік.  

Для визначення біологічної врожайності в кожному конкретному випадку 
треба підрахувати кількість рослин на 1 м2, кількість стручків на одній рослині, 
середню кількість насінин у стручку та масу тисячі насінин. 

У процесі дослідження впливу бактеріальних препаратів (альбобактерину та 
поліміксобактерину) на врожайність насіння гірчиці було встановлено позитивний 
вплив цих препаратів, про що свідчать дані табл. 2. 

За структурним аналізом вага насіння з однієї рослини коливалася в межах 
2,28-2,69 г. За обмолочування рослин із ділянок втрати не перевищували 15%, і вага 
зібраного насіння становила 2,11-2,39 г на одну рослину. Кожен із препаратів 
забезпечив приріст до загального врожаю й урожаю з однієї рослини. І за 
розрахунками, і за фактично отриманим матеріалом найбільший урожай мали 
ділянки, інокульовані поліміксобактерином. Він перевищував контроль на 0,38 т/га. 
Ділянки, інокульовані альбобактерином, також позитивно впливали на обсяг 
урожаю, проте порівняно з поліміксобактерином цей препарат виявився менш 
ефективним. Приріст до врожаю в цьому варіанті становив 0,21 т/га. 

Таблиця 2 
Вплив біопрепаратів на врожайність насіння гірчиці білої сорту Підпечерецька 

Варіант Урожайність, т/га 
Відхилення від 

контролю, 
т/га 

Контроль (Н2О) 1, 29 - 

Альбобактерин 1,50 + 0,21 
Поліміксобактерин 1,67 + 0,38 

НІР05 , т/га                  0,08 

 
Отже, бактеріальні добрива збільшують урожай насіння гірчиці білої. За 

результатами проведених обліків і підрахунків можна говорити про позитивний 
вплив бактеріальних препаратів на формування вегетативної маси, структури і на 
обсяг урожаю гірчиці білої. На бактеріальному фоні рослини краще росли й 
розвивалися, створювали більшу зелену масу і накопичували більше сухої 
речовини, забезпечуючий більший урожай зеленої маси та насіння.  

Отже, інокуляція насіння гірчиці перед посівом мікробними препаратами 
стимулювала ріст і розвиток рослин і збільшувала урожай зеленої маси та насіння. 
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Розмір приросту до врожаю залежить від виду бактерій, культури та умов 
вирощування. Кращі результати отримано за застосування поліміксобобактерину. 

Висновки. Застосування бактеріальних препаратів за посіву впливає на 
ріст, розвиток і врожайність рослин гірчиці білої. Бактеріальні препарати 
збільшують приріст сирої та повітряно-сухої зеленої маси рослин гірчиці білої на 
10 і 6%. Бактеріальні добрива збільшують урожай насіння гірчиці. На фоні 
поліміксобактерину й альбобактерину рослини гірчиці білої утворювали більше 
насіння на 0,21-0,38 т/га відповідно. Найбільший урожай отримали на ділянках, де 
застосовували поліміксобактерин.Отже, внесення бактеріальних препаратів у ґрунт 
поліпшує мінеральне живлення, ріст і розвиток рослин, що в підсумку, впливає на 
зростання продуктивності посівів. Мікробні препарати забезпечують приріст до 
урожаю як зеленої маси, так і насіння рослин гірчиці білої, що екологічно та 
економічно вигідно. 
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Лис Н., Боднар О., Мойсей С., Іванюк Р. Вплив бактеріальних 
препаратів на продуктивність гірчиці білої 

Встановлено позитивну дію фосформобілізуючих бактеріальних препаратів 
на ґрунтове живлення і ріст гірчиці білої. Внесення бактерій у ризосферу 
збільшувало розміри рослин, кількість стручків на пагонах, кількість насінин та 
вагу насіння з однієї рослини. Все це в підсумку вплинуло на продуктивність 
посівів. 

Ключові слова: бактеріальні препарати, гірчиця біла, продуктивність 
рослин, урожайність насіння. 

 



 

88 

Lys N., Bodnar O., Moiseу S., Ivaniuk R. Bacterial agents impact on the 
white mustard productivity. 

The article determines the favourable effects of phosphorus-mobilizing bacterial 
agents on the soil feeding and the white mustard growth. The bacterial application in 
rhizosphere caused the plant’s parameters magnification as well as the multification of 
pods per a sprout and seeds per the mass of one plant’s seeds. All those factors generally 
improved the cropping areas productivity. 

Key words: bacterial preparations, mustard white, productivity of plants, 
productivity of seed. 
 

Лыс Н., Боднар О., Моисей С., Иванюк Р. Влияние бактериальных 
препаратов на производительность горчицы белой 

Установлено положительное действие фосформобилизующих 
бактериальных препаратов на почвенное питание и рост горчицы белой. Внесение 
бактерий в ризосферу увеличивало размеры растений, количество стручков на 
побегах, количество и вес семян с одного растения. Все это в конечном итоге 
повлияло на производительность посевов. 

Ключевые слова: бактериальные препараты, горчица белая, 
производительность растений, урожайность семян. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І МОРОЗОЗИМОСТІЙКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ 

 
С. Ярошенко, к. с.-г. н. 

Інститут сільського господарства  степової зони НААН України 
 

Постановка проблеми. Агроекологічні умови в зоні Степу нестабільні, а 
окремими роками екстремальні. В зимовий період регулярно спостерігається 
пошкодження, а нерідко й загибель рослин пшениці озимої від  абіотичних 
факторів, що суттєво знижує врожайність посівів –  це явище не нове, і широко 
поширені.   

Строки сівби значною мірою впливають на перезимівлю рослин і 
відповідно на зернову продуктивність пшениці. Науковими дослідженнями 
визначено, що сіяти пшеницю озиму слід за 50–60 діб до припинення осінньої 
вегетації, що дасть змогу рослинам перед входом у зиму сформувати 3–4 пагони й 
накопичити необхідну кількість вуглеводів. За таких умов пшениця добре зимує й 
забезпечує високі врожаї [1; 2; 5]. Емпіричним шляхом визначено  дати 
оптимальних строків сівби для різних ґрунтово-кліматичних умов. Однак часто за  
несприятливих погодних умов рослини або не встигають утворити достатній 
асимілюючий апарат, або в певною мірою, переростають та знижують 
морозостійкість і врожайність. Останнім часом спостерігають тривалішу вегетацію 
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рослин в осінній період та раннє відновлення весняної вегетації, тому існує потреба 
в уточненні строків сівби пшениці озимої. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема перезимівлі має 
велике господарське значення, від розміру загибелі пшениці озимої залежить рівень 
збитків, як кожного господарства окремо,, так і країни загалом [4; 6]. 
Дослідженнями встановлено – чим молодша рослина, тим вища її резистентність до 
низьких температур [6; 7]. За порівняння морозостійкості рослин пшениці озимої 
пізніх і ранніх строків сівби більшу стійкість до низьких температур мали пізно 
посіяні молоді рослини, які входили в зиму в менш активному стані, ніж за 
раннього і оптимального строків сівби [3; 5]. Водночас, найбільшу зернову 
продуктивність мають добре розвинуті рослини, тобто менш стійкі до низьких 
температур. За таких умов виникла потреба в пошуку агротехнічних засобів 
підвищення морозостійкості та продуктивності рослин пшениці.  

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – встановити, за яких 
умов вирощування і строків сівби  формуються найбільша морозо- зимостійкість і 
врожайність пшениці озимої.  

Виклад основного матеріалу. Експериментальна частина роботи виконана 
в 2004-2009 рр. в Дослідному господарстві “Дніпро” Інституту сільського 
господарства степової зони. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений 
чорноземом звичайним малогумусним важкосуглинкового гранулометричного 
складу. Вміст гумусу в орному шарі (за Тюріним) – 2,5 – 3,0 %. У період 
проведення досліджень погодні умови істотно відрізнялися від 
середньобагаторічних, що сприяло детальнішому вивченню впливу строків сівби на 
морозостійкість рослин.  

Пшеницю м’яку озиму сортів Подолянка і Пошана висівали: 5, 15, 20,       25 
вересня і 5, 10, 15, 25 жовтня. Сівбу проводили селекційною сівалкою СС-16 на 
глибину 6-8 см. Повторність – триразова,  розміщення варіантів послідовне,  площа 
посівної ділянки – 41 м2, облікової ділянки – 31 м2. Попередник – чорний пар, фон 
добрив – N30P60K60. Агротехніка загально – рекомендована в зоні досліджень.   

Дослідження показали, що найбільша морозостійкість формувалася у 
рослин, висіяних 20–25 вересня  (табл. 1).  

Таблиця 1 
Морозостійкість рослин пшениці озимої на початку зимівлі, попередник –  

чорний пар, проморожування за температури –17°С* 
Дата відбору проб 

12.12.2007р. 10.12.2008р. 16.12.2009р. Середнє 
Строк сівби 

Виживаність рослин, % 
5.09 47,0 51,4 49,7 49,4 

15.09 83,4 86,2 87,9 85,8 
20.09 87,2 89,1 89,0 88,4 
25.09 88,1 90,0 89,1 89,1 
5.10 81,2 82,2 87,6 83,7 

15.10 67,7 76,5 81,2 75,1 
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25.10 68,0 76,1 79,3 74,5 
*Примітка: проморожували сорт Подолянка. 
 
Рослини за таких строків сівби розвивалися до припинення осінньої 

вегетації за помірних температур і зазвичай встигали утворити 2–4 пагони та          
4–6 вузлових корені. На час припинення осінньої вегетації перерослі рослини були 
виснаженими і навіть за сприятливих умов загартування не формували достатньої 
зимостійкості. В середньому за п’ять років досліджень, за проморожування в 
холодильних камерах, за температури –17° С у посівах 5 вересня збереглося тільки 
49,4 % рослин, тоді як у посівах 15–25 вересня – 85,8–89,1 %. 

Стосовно озимих пізніх строків сівби, які входили в зиму нерозкущеними, і 
навіть неповними сходами, то вони, незважаючи на досить високу зимостійкість, 
погано переносили несприятливі умови зимівлі. Озима пшениця ранніх строків 
сівби сильно пошкоджувалася взимку, навіть за помірних морозів (–12 –15°С) 
втрачала значну частину вегетативної маси. Впродовж весняно-літньої вегетації, в 
посівах раннього строку сівби спостерігалися помітна депресія та випадіння рослин 
аж до повної стиглості. Рослини, що вижили, мали недостатню озерненість колосу і 
знижену зернову продуктивність (табл. 2). 

За сівби 15–25 жовтня озимина після відновлення вегетації не утворювала 
необхідної кількості  вегетативної маси для формування високого врожаю. Весняне 
кущення відбувалося  повільно, а пагони формували малопродуктивне колосся.  

Таблиця 2 
Урожайність зерна озимої пшениці за різних строків сівби по  

 чорному пару, т/га* 
Рік Строк сівби Сорт 2005 2006 2007 2008 2009 

У 
середньому 

1 5,31 5,02 3,51 6,62 6,77 5,45  
5.09 2 5,02 5,00 3,48 6,53 5,99 5,20 

1 6,01 5,81 4,41 7,04 7,38 6,13 15.09 2 5,70 5,26 4,26 6,90 6,35 5,69 
1 6,25 5,54 4,51 8,12 7,53 6,39 20.09 2 5,95 5,04 4,17 7,81 7,01 6,00 
1 6,21 5,00 4,49 8,08 7,52 6,26 25.09 2 5,93 4,97 4,11 7,72 6,41 5,83 
1 5,74 4,98 3,99 6,74 4,74 5,24 5.10 2 5,62 4,52 3,76 6,03 5,33 5,05 
1 5,07 4,81 3,48 4,55 3,31 4,24 15.10 2 4,95 4,78 3,34 4,54 3,98 4,32 
1 4,04 3,70 3,15 3,12 2,03 3,21 25.10 2 3,98 3,53 3,08 3,57 3,07 3,45 
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НІР05 Сорт 
Строк сівби 
Взаємодія 

0,21 
0,38 
1,48 

0,23 
0,36 
1,91 

0,23 
0,37 
0,95 

0,47 
0,51 
1,58 
 

0,33 
0,42 
1,12 

 

*Примітка: 1 – Подолянка, 2 – Пошана. 
 

Аналізуючи стійкість рослин озимої пшениці до низьких температур на 
початку зимівлі (друга половина грудня – перша половина січня) за 2006–2009 рр., 
можна дійти висновку, що рослини оптимальних строків сівби після проходження 
загартування витримували температуру –17°С у морозильній камері й нормально 
зимували, але для успішної регенерації рослин після зимівлі і формування високої 
їх продуктивності, вони повинні мати досить розвинуту вегетативну масу ще з 
осені. Наприклад, 2006 р. до часу припинення вегетації розвиток рослин був 
меншим, ніж у звичайні роки, і це негативно вплинуло на їх продуктивність. 
Строки сівби, за яких був отриманий максимальний урожай в 2006 р., змістилися в 
бік початку оптимальних. Якщо в 2005, 2007–2009 роках високий урожай зерна 
відзначався за сівби 20–25 вересня, то в 2006 р. максимальний урожай був 
отриманий за сівби 15 вересня. 

За період досліджень не спостерігалося чіткої сортової реакції на строк 
сівби. В обох сортів максимальний урожай формувався за посіву в кінці 
оптимальних – початку пізніх строків (20–25 вересня). 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що більша морозостійкість озимої 
пшениці формується за сівби в діапазоні: кінець оптимальних – початок пізніх 
строків. Такі рослини характеризуються підвищеною регенеративною 
спроможністю після впливу низьких температур. Навесні вони краще відростають і 
формують більший урожай. 

Бібліографічний список 
1. Агрометеорологічні умови вирощування озимої пшениці в північно-східній частині 
Степу протягом 2001-2005 рр. / В. Нестерець, М. Пихтін, М. Солодушко та ін. // Бюлетень 
Інституту зернового господарства УААН. – 2006. – № 28. – С. 124-131. 
2. Задонцев А. И. Зимостойкость и продуктивность озимой пшеницы в зависимости от 
сроков сева (Юго-Восток Украины) / А. И. Задонцев, В. И. Бондаренко, В. Г. Нестерец // 
Вестн. с.-х. науки. – 1972. – № 4. – С. 24–29. 
3. Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы / Г. Р. Пикуш, В. И. Бондаренко, 
А. Д. Артюх [и др.] //  Научно обоснованная  система земледелия Днепропетровской 
области. – Днепропетровск, 1988. – С. 44-78. 
4. Лихочвор В. В. Посев озимой пшеницы в фермерских хозяйствах / В. В. Лихочвор //  
Достижения науки и техники АПК. – 1992. – № 4. – 22 с. 
5. Митрополенко А. И. Влияние погоды на зимостойкость озимых культур / А. И. 
Митрополенко // Земледелие. – 1988. – № 10. – С. 60–62.  
6. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. 
Маласай, А. Ф. Пензев и др.; под ред. Шелепова В. В. – Мироновка, 2004. – 526 с. 
7. Нестерец В. Г. Агротехнические приемы повышения зимостойкости и продуктивности 
озимой пшеницы в юго-восточных регионах УССР / В. Г. Нестерец // Повышение 
продуктивности озимой пшеницы. – Днепропетровск, 1980. – С. 131-137. 



 

92 

 
Ярошенко С. Продуктивність і морозозимостійкість пшениці озимої 

залежно від строку сівби 
Наведено результати досліджень за 2005-2009 рр., з вивчення впливу 

низьких температур на морозозимостійкість і продуктивність різновікових рослин 
пшениці озимої залежно від строку сівби і сортових особливостей. За сприятливих 
осінніх умов сівбу пшениці озимої слід провести в кінці оптимальних – на початку 
пізніх строків (20-25 вересня); що дасть змогу рослинам пшениці озимої 
сформувати на досить високому рівні морозозимостійкість і високу зернову 
продуктивність. 

Ключові слова: пшениця озима, строк сівби, чорний пар, морозостійкість, 
зернова продуктивність.  

 
Yaroshenko S. Winter wheat productivity and frost resistance depending on 

the term of sowing 
The article highlights the impact low temperatures on frost ages plant winter 

wheat, depending on the term of sowing and peculiarities of variety. Under favorable fall 
conditions winter wheat should be planted at the end of optimal – on the beginning of late 
s (20-25 of September). It will allow to from frost thaw resistance and high grain 
productivity of winter wheat 

Key words: winter wheat, term of sowing, black fallow, frost resistance, grain 
productivity. 

 
Ярошенко С. Продуктивность и морозозимостойкость пшеницы озимой 

в зависимости от срока посева 
Приведены результаты исследований за 2005-2009 гг., по изучению влияния 

низких температур на морозозимостойкость и продуктивность разновозрастных 
растений пшеницы озимой в зависимости от срока посева и сортовых 
особенностей. Посев пшеницы озимой нужно проводить в конце оптимальных – 
начале поздних сроков (20–25 сентября); это даст возможность растениям пшеницы 
озимой сформировать на достаточно высоком уровне морозозимостойкость и 
высокую зерновую продуктивность. 

Ключевые слова: пшеница озимая, срок посева, черный пар, 
морозостойкость, зерновая продуктивность.  
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Постановка проблеми. У вирішенні першочергових завдань піднесення 
аграрного сектору економіки величезне значення мають планомірні заходи щодо 
подальшого нарощування виробництва олійних культур, підвищення їх якості. 
Особлива роль у цьому належить ріпаку ярому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У насінні ріпаку ярого міститься 
до 45% олії, що мало висихає (йодне число – 101), 20-26% білка, до 17-18% 
вуглеводів. Олія з ріпаку ярого має чудові харчові якості, високі технічні показники 
й широко використовується в різних галузях народногосподарського комплексу. 
Макуха – добрий корм для тварин, а макуха з нових двонульових сортів – ще й 
високобілковий складник для виробництва продуктів харчування, у тому числі 
дитячого. Господарська цінність ріпаку ярого полягає ще й у тому, що він може 
успішно культивуватися в зоні, ризикованій для вирощування ріпаку озимого, є 
доброю страховою культурою. У роки коли ріпак озимий вимерзає, його площі 
пересівають ярим [1]. Досить велика користь ріпаку ярого як медоноса, період його 
цвітіння триває 14-25 днів. За цей час із гектара посівів ріпаку можна заготовити до 
80 кг меду [2]. Окрім використання ріпакової олії в харчовій індустрії, вона також є 
сировиною для хімічної, медичної, парфумерної, військової промисловості та 
інших галузей народного господарства, а також як сировина для отримання 
екологічно чистого пального (біодизеля) [3]. 

У більшості господарств дуже низький рівень проведення агротехнічних 
заходів, у результаті чого одержують урожай за рахунок природної родючості 
ґрунту. Для підвищення рівня врожайності цієї культури необхідно впровадити у 
виробництво раціональні, адаптовані до ґрунтовокліматичних умов, технології, які 
забезпечують високий рівень урожайності насіння та високий вміст олії. 

Аналізуючи світовий ринок рослинної продукції, можна впевнено 
стверджувати, що найближчими роками перспективним залишається виробництво 
олійних культур, передусім ріпаку. 

Постановка завдання. Для одержання високих урожаїв культури важливе 
значення має дотримання всіх елементів технології вирощування ріпаку. У зв’язку з 
цим були проведені дослідження з вивчення різних технологій вирощування ріпаку 
ярого для господарств різних форм власності з рентабельною продуктивністю 
насіння, придатного на харчові, технічні та кормові цілі. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили на дослідному полі 
технологічної сівозміни Івано-Франківського інституту агропромислового 
виробництва НААН. Агровиробнича група ґрунтів: дернові глибокі опідзолені 
глеюваті, механічний склад: крупнопилувато–важкосуглинкові. Потужність 
гумусового горизонту – 75 см. Агрохімічна характеристика: кислотність, рН – 5,5; 
вміст гумусу, % – 2,96; забезпеченість ґрунту, мг/кг: азоту – 73; фосфору – 105; 
калію – 94. Для посіву використовували сорт ріпаку ярого Микитинецький. Посів 
проводили в оптимальні для нашої зони строки. У всіх варіантах дослідів проводили 
фенологічні спостереження за методикою Е.Б. Бочкарьової (1979). Обліки забур’яненості – 
по методиці І.Л. Маркова (1991р.). 
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Урожай насіння обліковували методом суцільного обмолоту з кожної 
ділянки і його зважуванням. Статистичну обробку результатів проводили за 
методом дисперсного аналізу за методикою Б.А.Доспехова (1985 р.). 

У дослідженнях вивчали норми висівання, вплив мінеральних добрив, 
мікроелементів, пестицидів, регуляторів росту на врожайність насіння ріпаку ярого. 

Варіанти досліду (технології): 
1. Мінімальна (контроль) – без добрив + Децис Профі, 25 % в.г. –     

0,03 л/га; 
2. Невисокого рівня – фон (N0P10K420) + N30 + Децис Профі, 25% в.г. – 

0,04 л/га (дворазова обробка); 
3. Раціональна – фон (N0P25K4O ) + N60 + Децис Профі, 25% в.г. – 0,04 

л/га (дворазова обробка) + В 0,5 кг/га; 
4. Інтенсивна – фон (N30P50K90 ) + N60 + N30 + Децис Профі, 25% в.г. – 

0,04 л/га (дворазова обробка) + В 0,5 кг/га + Мо – 0,2 кг/га, Марс -У, 77 % – 300 л, 
Реглон Супер 150 SL в.р.к. – 3,0 л/га + Нью-Філм – 17-1,0 л/га. 

У дослідженнях вивчали такі норми висівання ріпаку ярого – 1,0; 1,5; 2,0; 2,0 млн 
схожих насінин на 1 га. Вивчення різних технологій вирощування ріпаку ярого за період 
дослідження з 2006 по 2010 роки показало, що дотримання таких елементів технології, як 
якісний обробіток ґрунту, комплексне поєднання добрив, захист високоефективними 
пестицидами, внесення мікроелементів та десикантів значною мірою підвищує врожайність. 

Правильне поєднання цих елементів дає змогу отримати врожайність ріпаку 
45 ц/га і більше [1]. У результаті проведених досліджень бачимо, що вирощування 
ріпаку за інтенсивною технологією забезпечимо більшу врожайність порівняно з 
контролем (мінімальна технологія) у 2,5 раза. 

При цьому висівання ріпаку за нормою 2 млн сх. насінин забезпечило 
найвищу врожайність за всіма технологіями. Наврожайнішим виявився 2008 рік – 
2,55-3,0 т/га. Це пояснюється тим, що погодні умови дали змогу вчасно та якісно 
провести обробіток ґрунту і захист рослин. Дещо нижчий врожай за період 
дослідження 2010 р. (1,72 -1,9 т/га) було отримано за раціональною технологією 
вирощування (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Врожайність ріпаку ярого, т/га 

Рік Норма 
висіву, 

млн сх. н. 

Варіант 
техно-
логії 

2006 2007 2008 2009 2010 
Середнє 

(2006-2010 
рр.) 

1 0,87 1,0 1,07 0,86 0,85 0,93 
2 1,36 1,47 1,5 1,30 1,30 1,39 
3 1,80 1,85 1,91 1,75 1,72 1,81 

 
 

1,0 
4 2,20 2,54 2,55 2,20 2,0 2,30 
1 0,92 1,1 1,15 0,92 0,83 0,99 
2 1,41 1,55 1,55 1,45 1,47 1,49 
3 1,98 2,0 2,05 1,97 1,85 1,97 

 
 

1,5 
4 2,38 2,70 2,80 2,40 2,20 2,50 

 1 0,95 1,20 1,30 1,05 0,9 1,08 
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2 1,50 1,65 1,71 1,55 1,55 1,60 
3 2,0 2,27 2,35 2,00 1,9 2,10 

 
2,0 

4 2,56 2,85 3,0 2,70 2,53 2,73 
1 0,90 1,15 1,1 0,90 0,84 0,98 
2 1,38 1,6 1,6 1,38 1,40 1,50 
3 1,91 1,97 2,0 1,95 1,80 1,93 

 
 

2,5 
4 2,40 2,65 2,70 2,38 2,10 2,45 

НІР 05 т 0,12 
Із результатів дослідження виходить, що оптимальною нормою висівання 

ріпаку ярого є 2,0 млн сх. насінин на 1 га. 
Необґрунтоване зменшення або збільшення норми висівання, як показали 

дослідження, призводить до зменшення врожаю. 
П’ятирічні дослідження показали, що врожайність насіння ріпаку 

безпосередньо залежить від кількості стручків на рослині, кількості насінин у 
стручках, маси 1000 насінин (табл. 2.).  

Таблиця 2 
Вплив норм висіву, елементів технологій на кількісні показники ріпаку ярого 

(середнє за 2006-2010 рр.) 
Варіант Кількість стручків 

на рослині, шт 
Кількість насінин 

у стручку, шт 
Маса 1000 
насінин, г 

Норма висівання насіння 1,0 млн сх. .н. на 1 га 
1 40,76 20,32 2,58 
2 53,38 21,56 2,61 
3 66,09 22,96 2,63 
4 80,11 24,12 2,66 

Норма висівання насіння 1,5 млн сх. н. на 1 га 
1 37,1 19,64 2,56 
2 48,93 21,12 2,59 
3 58,93 22,52 2,63 
4 72,35 23,30 2,64 

Норма висівання насіння 2,0 млн сх. н. на 1 га 
1 34,60 19,30 2,55 
2 46,01 20,28 2,59 
3 56,06 21,74 2,61 
4 65,70 22,52 2,63 

Норма висівання насіння – 2,5 млн сх. н. на 1 га 
1 29,06 18,64 2,52 
2 35,0 19,52 2,55 
3 44,28 20,88 2,58 
4 51,88 21,86 2,59 

НІР05 шт 3,8 0,65 0,06 
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Найбільшу кількість стручків – 77,0-88,1 шт на рослині – відзначено в 4-му 
варіанті (інтенсивна технологія) за норми висівання 1,0 млн сх. насінин на 1 га. Ця 
тенденція зберігалася в усі роки дослідження. Найбільшу масу 1000 насінин (2,59-
2,66) спостерігали за інтенсивною технологією вирощування. 

Важливим елементом технології є захист від бур’янів, шкідників, хвороб. 
Значної шкоди на початкових фазах розвитку посівам ріпаку завдають 

бур’яни. Високу ефективність проти бур’янів показали ґрунтові гербіциди Дуал 
Голд, 96% к.е. (1,0 л/га) + Комманд, 48% к.е. (0,20 л/га).  

 
Внесення цих гербіцидів знижувало забур’яненість посівів на 76,0-86,0%. 

Добре зарекомендувало себе комплексне внесення гербіцидів Лонтрел Гранд, 75% 
в.г. (0,2 кг/га) + селективний грамініцид Зелек Супер, 10,4% к.е. (1,0 л/га) за 
вегетуючими рослинами, що значно знижувало забур’яненість посівів. Найменшу 
забур’яненість посівів відзначено у варіанті інтенсивної технології вирощування. Із 
збільшенням норм висівання кількість бур’янів зменшувалася на 15 – 20%. (табл.3). 

Таблиця 3 
Забур'яненість посівів ріпаку ярого на досліджуваних варіантах за різних норм 

висівання у фазі 5-6 справжніх листочків, шт./м 
Варіанти Норма висівання  

насіння,  
млн сх. н. 

 на 1 га 

Рік Контроль  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2006 350 100 97 90 87 
2007 300 92,5 82 76 66 
2008 300 84 80 61 51 
2009 285 85 71 60 53 
2010 310 90 81 65 57 

1,0 

середнє 309,0 90,3 82,2 70,4 62,8 
2006 340 97 90 85 63 
2007 270 83 74 56 51 
2008 265 78 61 51 49 
2009 270 79 60 54 48 
2010 283 82 70 60 51 

1,5 

середнє 285,6 83,8 71 61,2 52,4 
2006 305 80 82 75 60 
2007 240 79 61 51 44 
2008 247 69 58 44 40 
2009 250 70 54 47 45 
2010 265 76 64 57 48 

2,0 

середнє 216,4 74,8 63,8 54,8 47,4 
2006 280 75 80 68 58 
2007 210 74 61 47 38 

2,5 

2008 205 65 51 40 36 
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2009 230 66 50 42 41 
2010 247 70 57 50 42 

середнє 234,4 70 59,6 49,4 43 
 
Затрати на вирощування ріпаку ярого за різних технологій вирощування 

становили від 1356 – 3199 грн на 1 га. 
Найбільші витрати були за інтенсивної технології вирощування –         

3199 грн на 1 га.  
Висновки. Науково обґрунтоване поєднання комплексу агроприйомів 

(обробіток ґрунту, норми висіву, внесення макро- і мікродобрив, високоефективних 
пестицидів, регуляторів росту, десикантів), що передбачає інтенсивна технологія, 
створює сприятливі умови для росту й розвитку рослин, отримання максимальної 
врожайності насіння ріпаку ярого – 3,0 т/га. Оптимальною нормою висівання 
ріпаку ярого є 2,0 млн схожих насінин на 1 га. 
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Стельмах О., Мойсей С., Максимів Т. Продуктивність ріпаку ярого за 

різних технологій вирощування 
Встановлено, що оптимальною нормою висівання ріпаку ярого сорту 

Микитинецький є 2,0 млн схожих насінин на 1 га. Найвищу врожайність насіння 
ріпаку ярого отримано у варіанті інтенсивної технології – 2,73 т/га. Врожай насіння 
безпосередньо залежить від кількості стручків на рослині, насінин у стручках і 
маси 1000 насінин. 

Ключові слова: мінеральні добрива, норми висівання, ріпак ярий, 
технології, урожайність. 

 
Stelmach О., Moysey S., Maksymiv T. Spring rape productivity under 

different growing technologies 
It was estimated that the optimal rate of sowing the Mykytynetskyy spring rape 

variety is 2,0 million germinating seeds per 1 hectare. The highest yield of spring rape 
seed is obtained due to intensive technology – 2,73 t/ha Seed yield directly depends on 
the amount  of pods on plant, seeds in pods and weight of 1000 seeds. 
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Key words: mineral fertilizers, rates of sowing, spring rape, technology, yielding 
capacity. 

 
Стельмах О., Моисей С., Максимов Т. Продуктивность рапса ярового 

при различных технологиях выращивания 
Установлено, что оптимальной нормой высева рапса ярового сорта 

Микитинецкого является 2,0 млн всхожих семян на 1 гектар. Наивысшую 
урожайность семян ярового получено на варианте интенсивной технологии – 2,73 
т/га. Урожай семян находится в прямой зависимости от количества стручков на 
растении, семян в стручках и массы 1000 семян.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, нормы высева, рапс яровой, 
технологии, урожайность. 
 
 
УДК 632.51:633.854.79  

БОТАНІЧНА ТА АГРОБІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА АГРОФІТОЦЕНОЗУ 
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 

 
В. Вихованець, к. с.-г. н, Б. Костюк, к. с.-г. н. 
Івано-Франківський коледж Львівського НАУ 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасного інтенсивного землеробства 

постійно зростає необхідність збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції. Натомість підвищується ризик збільшення втрат урожаю в абсолютних і 
грошових величинах, що спричинені забур’яненістю. На відміну від інших 
шкідливих організмів, бур’яни в будь-якому агрофітоценозі завжди представлені 
певною сукупністю видів. Це зумовлює необхідність обов’язкового проведення 
фітоценотичного аналізу бур’янового угрупування з метою визначення проблемних 
видів і прогнозу можливого рівня їх ефективного впливу на продуктивність 
культури. Рівень і час наявності бур’янів в агрофітоценозах – явище динамічне. 
Проти бур’янів немає універсального заходу, при чому кожен захід має певний 
термін ефективної дії. Це зумовлює необхідність розробляти певну систему – 
послідовну сукупність заходів і засобів впливу на бур’яни. Лише оптимальна 
система може забезпечити отримання бажаного ефекту – високого рівня біологічної 
ефективності за економічної доцільності та екологічної безпечності.  

Останніми роками на Прикарпатті найбільші посівні площі припадають на 
озимі зернові колосові культури. Наприклад, в Івано-Франківській області під 
урожай 2013 року озимі зернові колосові культури посіяно на площі 71,6 тис. га, що 
на 8,9 тис. га більше від  попереднього року. Найбільше посіяно пшениці озимої – 
68 тис. га. Отже, що саме ця зернова культура є основною.  

Серед чинників, які гальмують збільшення виробництва зерна пшениці 
озимої, бур’янова рослинність залишається найбільш від’ємною і сильнодіючою. У 
посівах цієї культури в зоні Прикарпаття трапляється близько 30 різних видів, які 
вважають найшкідливими і найнебезпечнішим : ефемери, озимі й зимуючі бур’яни. 
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Вони конкурують із рослинами за елементи живлення, сприяють поширенню 
хвороб, що призводить до зниження врожайності на 25-30%. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка високоефектив-них 
систем захисту посівів сільськогосподарських культур, у тому числі пшениці 
озимої, від бур’янів на сьогодні актуальна і значною мірою залежить від повноти 
вивчення бур’янового фітоценозу, виявлення складу бур’янів у різних культурах, з 
аналізом угрупувань, які вони формують, та від правильності узагальнення 
одержаних результатів [3] В.І.Веселовський з співавт. [2] вважає, що до системи 
заходів захисту культурних рослин від бур’янів входять не тільки знищення 
шкідливої рослинності, а й урахування природних механізмів регулювання, 
визначення можливих масштабів поширення, припинення їх розселення з одних 
регіонів і країн в інші.  

Автор О.О. Іващенко [6] зазначає, що відсутність прогнозу забур’яненості 
полів, їх ботанічного та біологічного складу й наукового обґрунтування 
економічної й екологічної доцільності застосування інтегрованої системи захисту 
посівів пояснює те, що за останні роки площі сільськогосподарських угідь, 
оброблені гербіцидами, значно збільшилися, проте втрати валової продукції 
землеробства від бур’янів не знизилися, а абсолютні величини навіть збільшилися.  
При цьому слід зростання ріст цін на досконаліші й ефективніші гербіциди, які 
поставляють землеробству. Тому під час удосконалення існуючих і розробки 
нових, ефективніших заходів, а також зниження затрат на захист посівів від 
бур’янів, слід враховувати видовий склад бур’янової частини агрофітоценозу і 
критерії тих рівнів забур’яненості посівів, за яких впровадження захисних заходів і 
засобів буде доцільним і рентабельним [7]. 

На переконання низки вчених [1; 4; 5; 7], вирішення цієї проблеми значною 
мірою залежить від правильності та вдосконалення методики досліджень, які дають 
змогу найповніше розкрити основні закономірності формування фактичної 
забур’яненості. 

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – вивчення динаміки 
ботанічного складу бур’янів в агрофітоценозах пшениці озимої в умовах 
Прикарпаття та шкодочинності найпоширеніших їх  видів.   

Виклад основного матеріалу. Важливим резервом підвищення 
врожайності пшениці озимої в умовах Прикарпаття є боротьба з бур'янами. За 
недостатнього проведення захисних заходів проти бур’янів виробники зерна 
втрачають 10-20% урожаю, а на дуже засмічених площах ці втрати збільшуються в 
1,5-2 раза. Зниження врожаю зерна та погіршення його якості відбувається 
внаслідок конкуренції між бур'янами і культурними рослинами за воду, світло, 
поживні речовини.  

Як свідчать результати експериментальних досліджень, втрати врожаю за 
наявності лише бур'яну на 1 м2 у посівах пшениці озимої становлять: берізка 
польова – 0,24 ц/га; лобода біла – 0,27; метлюг польовий – 0,19; осот рожевий – 
0,69; пирій повзучий – 0,58; підмаренник чіпкий – 0,24 ц/га. 
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Також встановлено, що за наявності 10 рослин однорічних бур’янів на 1 м2  
урожай зерна пшениці знижується на 8-11%, а за 30-40 шт./м2  втрати становлять 
уже 30-33%. 

За високої агротехніки вирощування пшениця озима ще восени добре 
кущиться, перешкоджаючи розвитку бур'янів. Після сприятливої перезимівлі вона 
рано навесні починає інтенсивний розвиток і закриває своїм стеблостоєм усю 
поверхню ґрунту, пригнічуючи сходи бур'янів. З іншого боку, тривале перебування 
цієї культури у фазі осіннього й весняного кущіння (в умовах зони – до двох 
місяців), коли ріст рослини у висоту мінімальний, створює належні умови для 
випереджаючого розвитку бур'янів. Це спостерігають за несприятливих умов росту, 
на дуже забур'янених полях і на зріджених посівах. 

За нашими даними, бур’яновий компонент агрофітоценозу пшениці озимої 
в кількісному та якісному аспектах утворюється внаслідок взаємодії потенційних 
запасів насіннєвих і вегетативних зачатків бур’янів, факторів зовнішнього 
середовища, параметри яких визначають погодні й технологічні умови.  

Ми також дослідили, що на видовий склад бур’янів у посівах пшениці 
озимої впливають метеорологічні умови. В умовах підвищеної вологості ґрунту 
краще проростає лобода біла. За умов помірної вологості виділяються зірочник 
середній, мак дикий та інші. А от для посушливих умов характерні підмаренник 
чіпкий, осот рожевий.  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що в  умовах 
Прикарпаття найпоширеніші такі бур’яни, як ромашка непахуча, волошка синя, 
талабан польовий, грицики звичайні, осот жовтий польовий, осот рожевий, гірчиця 
польова, суріпиця звичайна, редька дика, зірочник середній, фіалка польова, гірчак 
березкоподібний, гірчак шорсткий, глуха кропива пурпурова, метлюг звичайний, 
пирій повзучий. 

Останніми роками систематичне застосування в господарствах зони 
гербіцидів для знищення дводольних бур’янів створило кращі умови для розвитку і 
розмноження злакових (однодольних) бур’янів. Кращому росту злакових бур’янів 
сприяє також зменшення висоти рослин нових інтенсивних сортів, обробка посівів 
ретардантами, високі дози азотних добрив. Унаслідок цього посіви масово 
забур’янюються злаковими видами бур’янів, особливо за недотримання вимог 
технології обробітку ґрунту. 

Ми дослідили, що злакові бур’яни особливо значної шкоди завдають у 
вирощуванні пшениці озимої за інтенсивною технологією, зменшуючи 
ефективність добрив, пестицидів, не даючи змоги повністю реалізувати потенціал 
технології. Як правило, ця проблема гостро постає у тих господарствах 
Прикарпаття, де пшеницю озиму за інтенсивною технологією вирощують три - 
чотири роки, коли повністю знищують у посівах дводольні бур’яни, а боротьбу з 
однодольними не здійснюють. Сприятливі умови для масового поширення 
злакових бур’янів утворюються за сівби зернових після зернових. 

Слід зазначити, що нині на Прикарпатті збільшилася в сівозміні частка 
ріпаку озимого. Ріпак, як відомо, є одним із найкращих попередників пшениці 
озимої, що призвело до засмічення площ падалицею цієї культури. Тому 
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здебільшого потрібне обов'язкове знищення падалиці відразу після сходів, оскільки 
ріпак має потужніший стартовий розвиток, ніж пшениця озима. Знищення падалиці 
ріпаку аж навесні – технологічна (і особливо фінансова, через вартість добрив) 
помилка. 

Чимало господарств на Прикарпатті відмовилися від використання чорних 
парів, мотивуючи це тим, що прибуток від майбутнього врожаю не окуповує затрат 
із догляду за чорним паром. Але дослідженнями найменшу забур’яненість 
відзначено саме в полі озимої пшениці після чорного пару: – 58 шт./м2, тоді як 
після ріпаку озимого – 67 шт./м2. 

Висновки. Видове розмаїття бур’янової рослинності в посівах пшениці 
озимої сформувалося під впливом кліматичних і ґрунтових умов, антропогенних 
чинників та їх взаємодії. Домінуючим у землеробстві Прикарпаття є малорічний 
тип забур’яненості. Серед причин, що зумовлюють зниження врожайності пшениці 
озимої, – висока забур’яненість ґрунту й посівів найшкідливішими бур’янами. 

На сьогодні виникла об’єктивна потреба у вивченні та вдосконаленні 
ефективних комплексних заходів і засобів зниження потенційної засміченості полів 
та зниження фактичної забур’яненості посівів пшениці озимої, на основі чого 
підвищення її врожайності. 
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Вихованець В., Костюк Б. Ботанічна та агробіологічна структура 

агрофітоценозу пшениці озимої в умовах Прикарпаття 
Визначено ботанічну та агробіологічну структуру агрофітоценозу пшениці 

озимої в умовах Прикарпаття. Встановлено, що бур’яновий компонент  
агрофітоценозу пшениці озимої в кількісному та якісному аспектах утворюється 
внаслідок взаємодії потенційних запасів насіннєвих та вегетативних зачатків 
бур’янів, суми факторів зовнішнього середовища, параметри яких визначаються 
погодними й технологічними умовами. Встановлено також вплив забур’яненості на 
продуктивність пшениці озимої. 
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Ключові слова: пшениця озима, видовий склад бур’янів, фактична 
забур’яненість, шкідливість бур’янів, продуктивність. 
 

Vyhovanets V., Кostjuk B. Agrobiological and botanical structure of winter 
wheat agrofitocinosis in Carpathians 

Botanical and agrobiological structure of winter wheat agrofitocinosis in the 
Carpathians is determined. It was estimated that weedy component of winter wheat 
agrofitocinosis in quantitative and qualitative relationships is formed as a result of the 
interaction of potential reserves of seed and vegetative rudiments of weed, the amount of 
environmental factors, parameters which are defined by weather and technological 
conditions. It was defined the influence of weed infestation on the productivity of winter 
wheat. 

Key words: winter wheat, weed species composition, weed infestation, harmful 
of weeds, productivity. 

 
Вихованец В., Костюк Б. Ботаническая и агробиологическая структура 

агрофитоценоза пшеници озимой в условиях Прикарпаттья 
Определена ботаническая и агробиологическая структура агрофитоценоза 

пшеницы озимой. Установлено, что сорняковый компонент агрофитоцено-за 
пшеницы озимой в количественном и качественном отношениях образуется 
вследствии взаимодействия потенциальних запасов семенных и вегета-тивных 
зачатков сорняков, суммы факторов внешней среды, параметры котрых 
определяются погодными и технологическими условиями. Установлено также 
влияние засоренности на продуктивность пшеницы озимой.  

Ключевые слова: пшеница озимая, видовой состав сорняков, фактическая 
засоренность, вредоносность сорняков, продуктивность. 
 
 
УДК 635.13 : 631.526.3 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ І РІВНЯ 
МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ  

 
Р. Орловський, к. с.-г. н. 

Івано-Франківський коледж  Львівського національного  
 
Постановка проблеми. У комплексі агротехнічних заходів, спрямованих 

на формування високих врожаїв гречки, важливим є правильний вибір площі 
живлення, яка визначається нормою висіву насіння і способом сівби. Оптимальна 
площа живлення рослин дає змогу раціонально використати поживні речовини і 
вологість ґрунту, а також сонячну енергію. Змінюючи густоту стояння на одиниці 
площі, можна створити оптимальні умови, які забезпечать найбільшу її 
продуктивність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У технології вирощування 
гречки допускаються значні коливання норм висівання насіння (від 1,5 до 4,5 млн 
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схожих насінин на гектар). У загущених посівах рослини гречки відстають у рості й 
розвитку через недостатню кількість поживних речовин та вологи, погіршення 
освітлення, яке необхідне для фотосинтезу [1]. Тому в інтенсивних технологіях 
вирощування гречки важливим елементом є формування оптимальної густоти 
стеблостою. Для одержання високих і стабільних урожаїв потрібно не тільки 
створити оптимальну вологість у ґрунті та забезпечити вміст елементів 
мінерального живлення, а й сформувати таку морфоструктуру рослин і структуру 
агрофітоценозу, які б дозволили ефективно використовувати ці чинники для 
формування врожаю [2]. Основною вимогою до системи удобрення гречки, у разі 
вирощуванні її за інтенсивною технологією є оптимізація режиму живлення і повне 
забезпечення потреб у добривах протягом вегетації, особливо у найбільш критичні 
періоди її росту й розвитку. 

Максимальний урожай можливий лише за оптимального забезпечення 
рослин поживними елементами. Важливим завданням є створення оптимальних 
умов живлення рослин, які забезпечують одержання максимального врожаю із 
заданими показниками якості продукції [3; 4].  

Постановка завдання. Основне завдання наших досліджень полягало у 
визначенні науково обґрунтованої норми висіву насіння, яка забезпечить 
заплановану густоту стеблостою і формування максимального врожаю.  

Виклад основного матеріалу. Комплексний вплив густоти стояння і рівня 
мінерального живлення рослин на продуктивність сортів гречки на дерново-
підзолистих ґрунтах Прикарпаття вивчали з 2007 – 2009 рр. на колекційно-
дослідному полі Івано-Франківського коледжу Львівського національного 
аграрного університету. 

Територія колекційно-дослідного поля розташована в селі Чукалівці 
Тисменицького району Івано-Франківської області. Район входить до складу 
передгірської агрокліматичної зони. Ґрунти поля – дерново-підзолисті 
середньосуглинкові. Вміст в орному шарі ґрунту: гумусу - 2,34% (за Тюріним); рН 
сольової витяжки – 5,5; гідролітична кислотність – 4,0 мг-екв./100 г ґрунту (за 
Каппеном); сума увібраних основ – 14,6 мг-екв./100 г ґрунту (за Каппеном); 
лужногідролізованого азоту – 56,0 мг/кг (за Корнфільдом); рухомого фосфору – 
73,0 мг/кг (за Кірсановим); обмінного калію – 150,0 мг/кг (за Кірсановим).  

Зазначені ґрунти характеризуються також вмістом рухомих форм таких 
мікроелементів, як бор (0,70 мг/кг), молібден (0,13 мг/кг), марганець (30 мг/кг), 
кобальт (0,54 мг/кг), мідь (5,4 мг/кг), цинк (1,4 мг/кг). 

Трифакторний дослід проводили за схемою: 
Фактор А – сорти: 
1. Українка – контроль;  
2. Антарія; 
3. Оранта. 
Фактор Б – норми висіву: 
1. 3 млн схожих насінин/га; 
2. 4 млн схожих насінин/га – контроль; 
3. 5 млн схожих насінин/га.  
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Фактор В – удобрення: 
1. N45P 45K 45 – контроль; 
2. N60P60K45; 
3. N 90P 90K45 – на запланований врожай. 
Запланований врожай – 3 т/га. Площа облікової ділянки – 50 м2. 

Повторність досліду – триразова. Розміщення ділянок рендомізоване. Попередник – 
озима пшениця.  

Погодні умови в роки досліджень за температурним режимом і кількістю 
опадів були неоднорідними та істотно різнилися від середньобагаторічних 
показників. У 2007 і 2009 рр. починаючи з проростання насіння спостерігали 
досить низьку відносну вологість повітря – 69%, яка супроводжувалася високими 
температурами, що призвело до пересушування верхнього шару ґрунту і зниження 
польової схожості гречки.  

Зокрема, у червні теплозабезпечення рослин перевищувало вище норму. 
Суми ефективних температур понад +5, +10, +15°С перевищували норму на 104°С- 
240°С. У результаті це призвело до часткового відмирання зав’язі, втрати тургору, а 
також стало основною причиною перерозподілення асимілянтів до молодих 
рослин, що прискорило розвиток і дозрівання гречки. У кінцевому результаті це 
призвело до часткового недобору врожаю гречки.   

У 2008 р. погодні умови характеризуються теплою та достатньо вологою 
погодою як у вегетаційний, так і в генеративний періоди, що сприяло інтенсивному 
росту й розвитку культури. Теплозабезпеченість рослин була дещо вищою за 
норму, сума ефективних температур понад +10°С перевищувала норму на 17-43°С. 
Такі погодні умови разом з агротехнічними заходами зумовили добрий налив зерна, 
тому кількість зерен на рослині становила до 90% від усіх утворених. Тільки у 
другій половині липня внаслідок випадіння сильних дощів протягом трьох днів 
умови вегетації були несприятливими. На ділянках спостерігалось полягання 
частини посівів гречки, а також проростання зерна, але  такі погодні умови 
несуттєво вплинули на врожайність.  

Для отримання високих урожаїв якісної продукції важливо своєчасно 
одержати та зберегти дружні й повноцінні сходи оптимальної густоти. Гречка 
потребує підвищеного волого забезпечення і відповідної температури ґрунту для 
проростання насіння. Тому за несприятливих погодних умов насіння гречки має 
довший період проростання. Це призводить, як правило, до значного зниження 
польової схожості та продуктивності культури. Необґрунтоване підвищення норм 
висіву насіння знижує реалізацію потенціалу продуктивності рослин гречки і 
збільшує затрати на її вирощування. 

Дослідженнями встановлено, що збільшення густоти стояння рослин з 3 до 
5 млн шт./га призводило до зниження польової схожості насіння в усіх 
досліджуваних сортів гречки (табл.1).  

Найвищу польову схожість насіння було відмічено у сорту Антарія за 
норми висіву 3 млн шт./га і удобрення N90P90K45, а найменшу – у сорту Українка за 
норми висіву 5 млн шт./га і удобрення N90P90K45. За удобрення гречки N45P45K45 з 
густотою стояння 3 млн шт./га у сорту Антарія польова схожість складала 87,2%, а 
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внесення мінеральних добрив із розрахунку N90P90K45 підвищувало цей показник до 
89,8%. Із збільшенням густоти стояння з 3 до 5 млн шт./га польова схожість насіння 
зменшилася з 87,2% до 69,8%. 

У сорту Оранта найвищі показники польової схожості спостерігали за 
густоти стояння 3 млн шт./га і на фоні удобрення N90P90K45 – 87,6%, це на 1,1% 
більше, ніж у сорту Українка.  

За удобрення N90P90K45 найвища схожість була у сорту Антарія за густоти 
стояння 3 млн шт./га – 89,8%, що на 20,7% більше, ніж у сорту Українка. На 
варіанті з густотою стояння 5 млн шт./га у всіх сортів гречки за удобрення 
N90P90K45 польова схожість знижувалася порівняно з фонами удобрень N45P45K45 і 
N60P60K45. 

Таблиця 1 
Польова схожість насіння гречки залежно від норм висіву та рівня 

мінерального живлення, середнє за 2007-2009 рр., % 
Польова схожість насіння, %  

Сорт 
Густота 
стояння, 

 млн шт./га 
N45P45K45 

(контроль) 
N60P60K45 

 
N90P90K45 

 
3 82,3  84,5 86,6 
4  

(контроль) 
69.1 74,1 75,1 

 
Українка 

(контроль) 
5 63,3 69,0 62,5 
3 87,2 88,3 89,8 
4 72,8 75,7 77,8 

 
Антарія 

5 69,8 69,7 67,2 
3 83,2 84,3 87,6 
4 71,7 74,2 76,3 

 
Оранта 

5 64,3 65,9 63,9 
 

Формування листкового апарату рослин – складний процес. У результаті 
послідовного утворення листкового апарату на одній і тій самій рослині одночасно 
є листя різного віку: тільки утворене і яке ще росте (молоде); дорослі діючі листки і 
ті, які характеризуються послабленою життєздатністю або навіть відмираючі (старі) 
[5; 6].  

На ранніх фазах росту й розвитку рослин переважають процеси 
новоутворення та росту листків, на пізніших – процеси відмирання, пов'язані з 
посиленим транспортуванням запасів пластичних речовин із припиняючих 
життєдіяльність листків у запасаючі і репродуктивні органи [7]. 

У першій половині вегетаційного періоду відбувається швидкий ріст 
сумарної площі листя, потім вона досягає максимуму і починає у зв’язку з 
відмиранням листя. Більшість сільськогосподарських рослин збирають, коли листя 
повністю відмирає. У гречки до періоду збирання врожаю листя залишає в 
життєдіяльному стані, але активність його сильно знижується [7]. 
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Площа листкової поверхні – один з основних показників фотосинтетичної 
активності гречки. На відміну від інших культур, асиміляційний апарат гречки 
формується протягом усієї вегетації [8].  

Результати досліджень показали, що зменшення асиміляційної поверхні 
призводить до зниження продуктивності рослин. Встановлено, що сорти гречки 
неоднаково реагують на зміну густоти стояння та норми мінеральних добрив (табл. 
2). 

Наші дослідження показали, що наростання площі листкової поверхні 
рослин різних сортів гречки тривало від фази бутонізації і до фази плодоутворення. 
У фазі бутонізації найбільша площа асиміляційної поверхні однієї рослини і посіву 
загалом була у сорту гречки Антарія (21,4 -26,9 тис. м2/га), дещо менша – у Оранта 
(19,3-24,6 тис. м2/га), на контрольному варіанті вона була найменшою – 18,8-23,7 
тис. м2/га. 

На формування асиміляційної поверхні значний вплив мали добрива та 
різна густота стояння рослин гречки. Із збільшенням густоти стояння з 3 до 5 млн 
шт./га площа листкової поверхні на всіх варіантах досліду зменшувалася, а площа 
посіву, навпаки, збільшувалася. Внесення добрив сприяло зростанню площі 
листкової поверхні. Зокрема, у сорту Українка за густоти стояння 3 млн шт./га на 
контрольному  варіанті N45P45K45 площа асиміляційної поверхні однієї рослини 
складала 62,0 см2, а на варіанті із внесенням N90P90K45 – 75,5 см2. На цих самих 
варіантах, але за густоти 5 млн шт./га площа листкової поверхні відповідно 
складала – 59,5-72,9 см2. У сортів Антарія та Оранта площа листкової поверхні за 3 
млн шт./га на варіанті N45P45K45  відповідно становила 71,6 і 68,1см2. Внесення 
добрив у нормі N90P90K45 збільшило поверхні однієї рослини відповідно на 13,7 і 
11,5 см2.  

Таблиця 2  
Площа листкової поверхні рослин різних сортів гречки залежно від густоти стояння 

і норм мінеральних добрив, середнє за 2007-2009 рр., тис. м2/га 
Площа листкової поверхні у фазі цвітіння 

N45P45K45 (контроль) N60P60K45 N90P90K45 
Густота 
стояння 
рослин, 
млн 
шт./га 

однієї 
рослини, 
см2 

посіву, 
тис. м2/га 

однієї 
рослини, 
см2 

посіву, 
тис. м2/га 

однієї 
рослини, 

см2 

посіву, 
тис. м2/га 

Українка( контроль) 
3 151,0 32,1 165,0 37,8 181,0 42,2 
4 (к) 149,6 35,5 164,2 40,6 177,6 45,6 
5 147,6 39,1 152,2 46,9 164,5 47,4 

Антарія 
3 155,7 36,0 173,0 41,9 179,5 43,7 
4 153,0 39,3 166,9 47,4 184,1 52,4 
5 151,3 47,2 166,2 52,3 177,7 53,1 

Оранта  
3 153,8 32,7 172,0 37,9 182,5 42,8 
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4 152,2 37,3 165,4 44,1 177,8 48,0 
5 148,8 40,4 164,0 47,8 174,9 49,8 

 
Отже, починаючи з фази бутонізації густота стояння і різний рівень 

мінерального живлення впливали на формування асиміляційної поверхні сортів 
гречки.  

У фазі цвітіння закономірність зміни площі листкової поверхні залежно від 
густоти стояння і норм добрив у досліді збереглася. Зростання густоти стояння з 3 
до 5млн шт./га в середньому за сортами сприяло зменшенню площі листкової 
поверхні однієї рослини на 5,2%. Внесення добрив збільшило цей показник на 
19,9%. Серед досліджуваних сортів найбільшу площу асиміляційної поверхні однієї 
рослини формував сорт Антарія за густоти 3 млн шт./га і внесення N90 P90 K45 –
184,1 см 2, що на 18,0% більше, ніж на контрольному варіанті. Дещо меншу площу 
листкової поверхні забезпечував  сорт Оранта – 182,5 см2. 

Найбільша площа листкової поверхні з посіву була у сортів Антарія і 
Оранта за густоти 5 млн шт./га і внесення N90P90K45 – відповідно 53,1 і 49,8 тис. 
м2/га. Найменша – у сорту Українка: за густоти 3 млн шт./га на фоні удобрення 
N45P45K45 – 32,1 тис. м2/га, за густоти 5 млн шт./га і внесення максимальної норми 
цей показник зріс до 47,4 тис. м2/га.  

У фазі плодоутворення площа листкової поверхні як однієї рослини, так і 
посіву зростала. Зокрема в середньому за сортами площа листкової поверхні посіву 
порівняно з фазою цвітіння збільшилася на 27,1%. Зауважимо, що площа 
асиміляційної поверхні у сортів Антарія і Оранта зросла на 25,8 – 25,6%, а у сорту 
Українка – на 25,1%, що свідчить про тривалішу активну фотосинтетичну 
діяльність листкового апарату і збільшення коефіцієнта фотосинтетичної активної 
радіації, що власне, й визначає розмір врожаю.  

У фазі дозрівання насіння площа листкової поверхні у сортів гречки 
порівняно з фазою плодоутворення зменшувалася у зв’язку з пожовтінням і 
відмиранням листків.  

Проаналізувавши динаміку формування площі асиміляційної поверхні 
рослин сортів гречки, можна дійти висновку, що за перші дві неділі формування 
асиміляційного апарату відбувається досить повільно – на рівні 25-30% від 
максимального. Відтак протягом 35-45 днів триває інтенсивний ріст і утворюється  
50-60 % листкової поверхні, далі цей процес уповільнюється, але повністю не 
припиняється. Максимальна площа листків утворюється на 70-й день після появи 
сходів. За фенологією це припадає на час плодоутворення. Після цього відбувається 
поступове зменшення площі листової поверхні. 

Отже, площа листкової поверхні залежить від морфобіологічних 
особливостей рослин досліджуваних сортів, густоти стояння рослин і норм 
мінеральних добрив. Зокрема зі збільшенням густоти стояння з 3 до 5 млн шт./га 
площа асиміляційної поверхні однієї рослини зменшується, а з цілого посіву 
зростає. Внесення добрив позитивно впливає на формування листкової поверхні. 
Найбільшу площу асиміляційної поверхні з однієї рослини і з посіву як за 
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періодами вегетації, так і за весь вегетаційний період показали сорт Антарія та 
Оранта. 

Одержання високого врожаю nf якісної продукції – кінцеве завдання будь 
якої-технології вирощування культури, рівень урожайності рослин  
значною мірою залежить від якості насіння, яка зумовлюється генетичним 
потенціалом сорту, умовами розвитку рослин, умовами навколишнього 
середовища, в яких розвивається організм [9]. 

Результати наших досліджень показали, що сорти гречки Українка 
(контроль), Антарія та Оранта найвищий урожай зерна сформували за 
передзбиральній густоти стояння рослин – 4 млн шт./га.  

У середньому за роки досліджень максимальна врожайність зерна у сорту 
Українка (контроль) сформувалася за густоти 4 млн шт./га і становила 2,54 т/га. 
Збільшення густоти стояння до 5 млн шт./га призводило до зниження врожайності 
на 3,15 %. У посівах гречки з густотою стояння 3 млн шт./га урожайність зерна 
порівняно з 4 млн шт./га була меншою на 0,12 т/га, або на 4,7% (табл. 3).  

Таблиця 3 
Урожайність зерна гречки (т/га ) залежно від густоти стояння рослин  

і норм мінеральних добрив, середнє за 2007-2009 рр./ т/га 

 
У сорту Оранта найбільшу врожайність зерна зафіксовано за густоти 

стояння 4 млн шт./га (2,56 т/га), що на 0,2 т/га, або на 0,8 % більше, ніж у сорту 
Українка. У сорту гречки Антарія найвищий врожай, в середньому за роки 
досліджень сформувався за густоти стояння 4 млн шт./га – відповідно 2,60 т/га. У 
середньому за 2007-2009 рр. відмінності між варіантами 5 і 4 млн шт./га були 
несуттєвими – 2,50 – 2,60 т/га, або на 4 % більше. Формування 3 млн шт./га рослин 
на 1 га призводило до втрат зерна 0,12 т/га. 

С о р т и 
Варіант 
досліду 

Густота стояння, 
млн шт./га Українка 

(контроль) Антарія Оранта 

3 2,42 2,48 2,44 
4 (контроль) 2,54 2,60 2,56 N45P45K45 

(контроль) 5 2,46 2,50 2,48 
3 2,86 3,03 2,92 
4 3,06 3,25 3,19 N60 P60 K45 
5 3,01 3,09 2,98 
3 2,92 3,02 2,96 
4 3,03 3,14 3,09 

 
N90 P90 K45 

 5 2,89 3,06 2,93 
сорти 0,13 
добрива 0,13 
густота 0,13 НІР 05, ц/га 

взаємодія 0,38 
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Наведені в табл. 3 дані також свідчать, що урожайність зерна сорту 
Українка на контрольному фоні в середньому за роки досліджень була нижчою 
порівняно зі сортами Антарія та Оранта.  

На фоні удобрення N60P60K45 і N90P90K45 різниці в урожаї були дещо 
більшими, що можна пояснити кращою чутливістю сортів до мінеральних добрив. 
Зокрема, за густоти стояння рослин 3 млн шт./га внесення мінеральних добрив у 
нормах N60P60K45 і N90P90K45 забезпечило приріст урожаю зерна у сорту Українка 
(контроль) відповідно на 0,4 і 0,5 т/га.  

У середньому за роки досліджень найбільший урожай зерна сорту гречки 
Антарія отримали у варіанті з внесенням N60P60K45 – 3,25 т/га, що на 27,9% більше, 
ніж на контрольному варіанті (N45P45K45). 

Проаналізувавши рівні урожайності досліджуваних сортів, зауважимо, що 
урожайність сорту Українка за норми висіву 4 млн шт./га і норми добрив N60P60K45 
була найнижчою (3,06 т/га). Використання сортів гречки Оранта і Антарія дало 
змогу підвищити урожайність відповідно на 0,13 і 0,19 т/га, або на 5,9 і 8,4 %.  

Висновки. Оптимальна густота ценозу гречки на дерново-підзолистих 
ґрунтах в умовах Прикарпаття України для сортів Антарія, Оранта та Українка 
формується за норми висіву 4,0 млн шт./га і рівня мінерального живлення 
N60P60K45.  
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Орловський Р. Продуктивність гречки залежно від норм висіву і рівня  

мінерального живлення  
Викладено результати досліджень за 2007-2009 рр. продуктивності сортів 

гречки залежно від норм висіву і норм мінеральних добрив. Розкрито їх істотний 
вплив на польову схожість насіння, формування листової поверхні і врожайність 
гречки. Встановлено, що оптимальна густота ценозу гречки на дерново-підзолистих 
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ґрунтах в умовах Прикарпаття України для сортів Антарія, Оранта та Українка 
формується за норми висіву 4,0 млн шт./га і рівня мінерального живлення 
N60P60K45. Урожайність сортів гречки за таких норм склала 3,25,3,19 і 3,06 т / га. 

Ключові слова: гречка, сорти, норми висіву, мінеральні добрива. 
 
Orlovskiy R. Productivity of buckwheat varieties depend on the rate of 

sowing and the rate of mineral fertilizer 
The article is devoted to the results of researches during 2007-2009 into studіng 

of productivity of buckwheat varieties depend on the rate of sowing and the rate of 
mineral fertilizer. The important influence of the rate of sowing and the rate mineral 
fertilizer for field sprouting of seeds, formation leaf surface and yielding of buckwheat 
exposed. Determined that optimal density sowing of buckwheat at the sod – podzolic soil 
in the conditions of Pricapathian for varieties Antariya, Oranta and Ukrainka are formed 
by rate of sowing 4,0 mln. /g sprouting seeding and level mineral feeding N60P60K45. 
Yielding varieties of buckwheat by these rate are 3,25,3,19 and 3,06 t/g. 

Key words: buckweat, varieties, rate of sowins, mineral fertilizer. 
 
Орловский Р. Продуктивность гречихи в зависимости  от норм высева 

и уровня минерального питания  
Изложены результаты исследо-ваний за 2007-2009 гг. продуктивности 

сортов гречихи в зависимости от норм высева и норм минеральных удобрений. 
Раскрыто существенное влияние норм высева и норм минеральных удобрений  на 
полевую всхожесть семян, формирование листовой поверхности и урожайность 
гречихи. Установлено, что оптимальная густота ценоза гречихи на дерново-
подзолистих почвах в условиях Прикарпатья Украины для сортов Антария, Оранта 
и Украинка формируется при норме висева 4,0 млн шт. всхожих семян на 1 га и 
уровне минерального питания N60P60K45. Урожайность сортов гречихи при таких 
нормах составляла 3,25; 3,19 и 3,06 т/га. 

Ключевые слова: гречиха, сорта, нормы висева, минеральные удобрения. 
 
 
УДК 635.1:631.5:635.21:635.11:635.17 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ У ДВОВРОЖАЙНІЙ КУЛЬТУРІ ТА 
ПОВТОРНИХ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН ЛІТНІХ СТРОКІВ СІВБИ НА 

ЗРОШЕННІ ДОЩУВАННЯМ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 
 

О. Семенченко, аспірант  
Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва  

 
Постановка проблеми. Виробництво молодої картоплі в Україні становить 

35 – 40% від загального обсягу вирощування культури і припадає на початок весни 
та літа, у той самий час вона надходить з Єгипту, Туреччини, Іспанії та інших 
південних країн (оскільки забезпечити попит ринку на таку продукцію вітчизняним 
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товаровиробникам повною мірою не вдається) [1]. В Європі зазначеною 
продукцією населення забезпечене впродовж року. 

Виробництво молодої картоплі у двоврожайній культурі дає змогу 
задовільнити стабільний попит ринку на цю продукцію [2-4]. 

Для раціональнішого використання земельних угідь після збирання молодої 
картоплі першого врожаю (весняного строку висаджування) поряд із виробництвом 
картоплі у двоврожайній культурі доцільно вирощувати повторні овочеві культури 
на пучкову продукцію та маточники: буряк столовий і редьку лобо [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості вирощування 
картоплі у двоврожайній культурі в зоні Північного Степу України досліджували в 
1960 – 1970 рр. [6-8]. Інформація з питань вирощування літніх посівів буряку 
столового та редьки лобо на пучкову продукцію та маточники в зазначеній зоні у 
відкритому друку відсутня. Окремі питання з вирощування буряку столового в зоні 
Лісостепу України вивчали у 2000 – 2002 рр., редьки лобо (сорт Лебідка) – у 2001 – 
2004 рр. (також для зони Лісостепу України) [9-10]. 

Постановка завдання. Наше завдання – було вивчення закономірностей 
формування двох урожаїв молодої картоплі для літнього та осіннього споживання, 
наукове обґрунтування можливості вирощування овочевих культур (буряку 
столового, редьки лобо) у повторних посівах після картоплі ранньої. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили на ДДС ІОБ НААН 
України впродовж 2011 – 2012 рр. на чорноземі звичайному малогумусному 
вилугуваному. Гумусовий горизонт – 40 – 45 см, вміст гумусу – 3,6% (за Тюріним). 

Під час проведення досліджень користувалися рекомендованими 
методиками [11-13]. Вивчали вплив різних способів підготовки садивного 
матеріалу картоплі (сорт Імпала) до висаджування в літні строки та ефективність 
застосування регулятора росту біоглобін за різної густоти рослин буряку столового 
(сорт Бордо харківський) та редьки лобо (сорт Трояндова) літніх строків сівби у 
повторній культурі (після картоплі ранньостиглої). 

Погодні умови для літнього висаджування та сівби 2011 – 2012 рр. були 
несприятливими: жарка погода та високі середньодобові температури в червні й 
липні, що перевищували середню багаторічну норму на 2,8º - 1,1ºС (2011 р.) та на 
1,3º - 1,2ºС (2012 р.) відповідно. 

Проте завдяки зрошенню перші сходи картоплі отримали на початку серпня 
(дата літнього висаджування I – II декада липня 2011 – 2012 рр. відповідно). Сходи 
буряку столового та редьки лобо з’явилися дружно на початку III декади липня. 

За дворічними даними встановили, що врожайність молодої картоплі сорту 
Імпала залежала від способу підготовки бульб до висаджування у двоврожайній 
культурі. У середньому за два роки врожайність варіантів із обробкою 
свіжозібраних бульб різними поєднаннями регуляторів росту [14] суттєво 
перевищувала показники абсолютного контролю (з пророщених і непророщених 
свіжозібраних бульб). У дослідах використовували бульби картоплі цього сорту 
різного походження, а саме: минулорічні, які зберігали до літнього висаджування, і 
свіжозібрані пророщені та непророщені. Минулорічні бульби висаджували для 
порівняння продуктивності свіжозібраних бульб у двоврожайній культурі та 
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проходження фаз росту й розвитку. Врожайність варіанта з висаджуванням 
минулорічних бульб перевищує всі інші варіанти, проте рослини потрібно 
обробляти 3 – 5 разів інсектицидами, оскільки сходи з’являються в період масової 
появи колорадського жука (картопля весняних строків висаджування вже у фазі 
відмирання бадилля). Тому молоду картоплю цього варіанта не можна реалізувати 
на продовольчі цілі, а слід використати на насіннєві (табл. 1). 

Урожайність пучкової продукції буряку столового та редьки лобо в 
середньому за два роки становила 10,5 т/га – 14,0 т/га відповідно. Вихід маточників 
залежав від щільності рослин та обробки регулятором росту біоглобіном. Найвища 
врожайність маточника буряку столового та редьки лобо формується за обробки 
насіння та посівів 2,5-відсотковим розчином біоглобіну (варіант 4)  (табл. 2 – 3). 

 
Таблиця 1 

Вплив підготовки бульб різного походження сорту Імпала на врожайність молодої 
картоплі в літні строки висаджування 

2011 р. 2012 р. Середнє за два роки 

до 
контр
олю, 
+/- 

урожайність, т/га урожайність, т/га 
Варіант досліду 
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пр
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ен
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1. Бульби врожаю 2010 – 
2011 рр. (минулорічні) 15,1 - 25,1 - 20,1 - - - 

Варіанти обробок свіжозібраних бульб: 
2. Розчин: тіосечовина 
(100 г) + роданістий калій 
(100 г) + гіберелін (50 мг) 
+ янтарна кислота (200 
мг) на 10 л води 
(експозиція 3 хв.) 
Контроль 

7,5 7,6 12,0 10,9 9,7 9,2 - - 

3. Без обробки 
(абсолютний контроль) - - 2,1 2,3 1,0 1,1 -8,7 -8,1 

4. 0,3% розчин потейтіну 
(експозиція 3 хв.) - - - - - - - - 

5. 2% розчин біоглобіну 
(експозиція 3 хв.) - - 8,2 8,2 4,1 4,1 -5,6 -5,1 

6. Розчин: фумар (2 г) + 
гіберелін (50 мг) на 10 л 
води (експозиція 3 хв.) 

8,4 8,0 11,4 10,8 9,9 9,4 +0,2 +0,2 

7. Розчин: реастим (0,5 л) 7,9 7,8 14,1 13,6 11,0 10,7 +1,3 +1,5 
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+ гіберелін (50 мг) на 10 л 
води (експозиція 3 хв.) 
8. Розчин: гумат калію 
(50 г) + гіберелін (50 мг) 
на 10 л води (експозиція 
3 хв.) 

7,7 7,3 - - 3,8 3,6 -5,9 -5,6 

НІР 0.005 0,13 0,14 1,15 1,16     
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2 
Вихід маточників буряку столового сорту Бордо харківський залежно від щільності 

рослин та дії препарату біоглобін 
Загальна 

врожайність 
коренеплодів, т/га 

Вихід 
маточників, 

% Варіант 
(фактор А) 

Густота 
рослин, 
(фактор 
В), тис. 
шт./га 

2011 р. 2012 р. 

С
ер

ед
нє

 за
 д

ва
 

ро
ки

 

2011р 2012р 

С
ер

ед
нє

 за
 д

ва
 

ро
ки

 

250 (к) 30,0 45,1 37,5 80 70 75 
300 27,0 37,1 32,0 76 74 75 1. Сівба необробленим 

насінням без обробки під 
час вегетації 
стимулятором росту 
біоглобіном (контроль) 

350 25,0 31,1 25,1 75 69 72 

250 (к) 36,0 45,7 40,8 78 70 74 
300 32,0 37,4 34,6 80 72 76 2. Сівба насінням, 

обробленим 2,5-
відсотковим розчином 
біоглобіну 350 33,0 31,1 27,0 79 71 75 

250 (к) 40,0 45,5 42,7 74 74 74 
300 38,0 38,4 38,2 79 79 79 3. Обробка під час 

вегетації 2,5-відсотковим 
розчином біоглобіну 350 36,0 32,3 34,1 72 76 74 

250 (к) 41,0 46,6 43,8 80 79 79 4. Сівба насінням, 
обробленим 2,5- 300 38,2 38,7 38,4 80 80 80 
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відсотковим розчином 
біоглобіну з обробкою 
під час вегетації 2,5-
відсотковим розчином 
біоглобіну 

350 38,7 33,4 36,0 80 78 79 

НІР 0,05 для фактора А 0,57 0,18 0,35 0,38 
НІР 0,05 для фактора В 0,49 0,16 0,31 0,33 
НІР 0,05 для фактора АВ 0,98 0,31 

 
0,61 0,66 
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Таблиця 3 
Вихід маточників редьки лобо сорту Трояндова залежно від щільності рослин та дії 

препарату біоглобін 
Загальна 

врожайність 
коренеплодів, т/га 

Вихід маточників, 
% Варіант 

(фактор А) 

Густота 
рослин,  
(фактор 
В), тис 
шт./га 

2011 р. 2012 р. 

С
ер

ед
нє

 
за

 
дв

а 
ро

ки
 

2011 р. 2012 р. 

С
ер

ед
нє

 
за

 
дв

а 
ро

ки
 

200 (к) 29,0 29,2 29,1 58 59 58,5 
280 32,0 31,4 31,7 57 58 57,5 

1. Сівба необробленим 
насінням без обробки 
під час вегетації 
стимулятором росту 
біоглобіном (контроль) 

350 18,0 20,2 19,1 58 59 58,5 

200 (к) 37,0 38,1 37,5 69 69 69,0 
280 34,0 33,2 33,6 68 67 67,5 

2. Сівба насінням, 
обробленим 2,5-
відсотковим розчином 
біоглобіну 350 22,0 21,8 21,9 67 66 66,5 

200 (к) 39,0 39,2 39,1 64 65 64,5 
280 35,0 34,7 34,8 59 63 61,0 

3. Обробка під час 
вегетації 2,5-
відсотковим розчином 
біоглобіну 350 21,0 22,7 21,8 62 63 62,5 

200 (к) 41,0 38,9 39,9 72 73 72,5 
280 36,0 37,1 36,5 70 74 72,0 

4. Сівба насінням, 
обробленим 2,5-
відсотковим розчином 
міоглобіну, з обробкою 
під час вегетації 2,5-
відсотковим розчином 
біоглобіну 

350 24,0 25,3 24,6 73 73 73,0 

НІР 0,05 для фактора А 0,54 0,04 0,28 0,28 
НІР 0,05 для фактора В 0,47 0,04 0,24 0,24 
НІР 0,05 для фактора АВ 0,94 0,08 

 
0,49 0,49 

 

 
Висновки. Найдієвішим способом підвищення врожайності молодої 

картоплі сорту Імпала для осіннього споживання є обробка перед висаджуванням 
свіжозібраних (пророщених і непророщених) бульб розчином фумару з гібереліном 
(варіант 6) та реастиму з гібереліном (варіант 7). Застосування 2,5-відсоткового 
розчину біоглобіну для обробки насіння перед сівбою з подальшою обробкою під 
час вегетації рослин буряку столового та редьки лобо сприяє підвищенню 
врожайності пучкової продукції та маточників незалежно від густоти рослин. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 
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Постановка проблеми. Останніми роками все більше уваги приділяють 

нарощуванню темпів виробництва фуражного зерна ячменю ярого та поліпшенню 
його якості. Внаслідок цього вимагає певних змін структура виробництва зерна в 
напрямі зменшення частки продовольчого і збільшення фуражного зерна [1]. В 
Україні площа посіву ячменю ярого становить понад 3 млн га, а в структурі 
посівних площ  Лісостепу ця культура займає 10-12% [2]. Проте поки що попит на 
цю продукцію перевищує пропозицію. Створення нових високопродуктивних 
сортів вітчизняної селекції з одночасним впровадженням у виробництво 
інтенсивних технологій має важливе значення в плані нарощування ринку зерна. 
Формування врожаю ячменю ярого послідовно досягається внаслідок розвитку 
оптимальної кількості продуктивних стебел, довжини та озерненості колоса, маси 
зернівки. Кількісне вираження компонентів урожайності відбувається неодночасно, 
що дає змогу ліквідувати погрішності початкових етапів розвитку культури через 
призму вдосконалення технології вирощування [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах 
господарювання технологія вирощування повинна сприяти реалізації біологічно-
генетичного потенціалу гібридів і сортів широкого спектра культур, гармонійно 
вписуватися в агроекосистему, бути ґрунтозахисною та енергоощадною, 
забезпечувати високу врожайність культурних рослин і якість продукції, зберігати 
родючість ґрунтів та послабити шкідливу дію антропогенних чинників на довкілля 
[4]. Ячмінь ярий має слаборозвинену кореневу систему з низькою засвоювальною 
здатністю поживних речовин, тому він дуже добре реагує на внесення добрив, 
особливо в умовах достатнього зволоження. Приріст врожаю від мінеральних 
добрив може сягати 15-20 ц/га [5]. Враховуючи також відносно короткий період 
вегетації, питання удобрення в технології вирощування ячменю ярого заслуговує 
особливої уваги. Окремі вчені зазначають, що внесення мінеральних добрив у дозі 
N45P45K45 істотно збільшує врожайність ячменю ярого порівняно з контролем (без 
добрив), сприяє зростанню маси 1000 зерен, підвищенню натури зерна, маси зерна з 
одного колоса [6; 7], а також білковості зерна [8; 9]. 

Постановка завдання. Метою наших досліджень було дослідити 
закономірності формування врожаю, його структури та якісних показників зерна 
сортів ячменю ярого залежно від рівня удобрення в умовах достатнього зволоження 
Західного Лісостепу. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили впродовж 2010-2012 
рр. на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті Навчально-науково-
дослідного центру Львівського національного аграрного університету. 
Попередником ячменю ярого був ріпак озимий. Технологія вирощування в досліді 
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загальноприйнята для зони Західного Лісостепу. Дослід закладали в триразовому 
повторенні методом розщеплених ділянок. Фактор А – сорти: Геліос, Водограй, 
Козацький. Фактор В – норми удобрення: 1) N30P30K30; 2)N60P40K60; 3) N90P50K70; 4) 
N45+45P50K70; 5) N120P60K80; 6) N60+60P60K80; 7) N150P70K90; 8) N75+75P70K90. Із 
мінеральних добрив у досліді використовували суперфосфат і хлористий калій, які 
вносили восени під основний обробіток ґрунту. Азотні добрива у формі аміачної 
селітри вносили в передпосівну культивацію, а також проводили підживлення  у 
фазі кущіння на 4, 6 і 8 варіантах удобрення.  

У середньому за три роки вищу врожайність забезпечив високоінтенсивний 
сорт Геліос, що належить до підвиду багаторядного ячменю (Hordeum vulgare), – в 
середньому за всіма варіантами удобрення 57,5 ц/га. Як видно з таблиці,  для цього 
сорту кращим виявився варіант, де мінеральні добрива вносили в нормі N60+60Р60К80 
– 63,2 ц/га. На варіанті N75+75Р70К90  врожайність була ще вищою, проте приріст 
порівняно з попереднім варіантом становив 1,6 ц/га, тобто тримався в межах 
помилки досліду (див. табл.).  

Напівінтенсивний сорт Водограй належить до підвиду дворядного ячменю 
(Hordeum distichum). У середньому в досліді він забезпечив урожай на рівні 51,7 
ц/га. З таблиці видно, що найвищий урожай зерна сорту Водограй формувався 
також на варіанті N60+60Р60К80 – 56,5 ц/га. Подальше збільшення норми 
мінерального живлення не сприяло підвищенню врожайності зерна. 

Урожайність голозерного ячменю сорту Козацький, що так само належить до 
підвиду дворядного ячменю (Hordeum distichum), у середньому в досліді за 2010-
2012 рр. становила 51,9 ц/га. Підвищення рівня удобрення сприяло зростанню 
врожайності на варіантах N60+60Р60К80  та N75+75Р70К90 – відповідно до 57,5 та 58,4 
ц/га. Приріст порівняно з варіантом, де на гектар вносили по 30 д.р кг/га кожного з 
елементів живлення, становила 18,3-19,2 ц/га, або 46,7-49,0 %. 

Різну врожайність у варіантах досліду можна пояснити структурою рослин, 
продуктивністю колоса, масою 1000 насінин тощо. Усі три досліджувані сорти 
ячменю ярого характеризуються істотним підвищенням продуктивного кущіння 
рослин під дією мінеральних добрив. У сортів Водограй та Козацький коефіцієнт 
продуктивного кущіння був практично однаковим і коливався в середньому за три 
роки від 1,56-1,60 на фоні N30P30K30 до 2,25-2,31 на варіанті N150P70K90.  Сорт Геліос 
відзначився дещо нижчим продуктивним кущінням – 1,22-1,72 умовних одиниць 
залежно від удобрення. Закономірно зростала й густота продуктивного стеблостою 
– від 348 до 521 шт./м2 у сорту Геліос та від 425-427 до 641-642 шт./м2 у сортів 
Водограй і Козацький. 

Сорт Геліос характеризувався високою озерненістю колоса – 29,9-33,2 шт. 
та масою зерна з нього – 1,31-1,44 г залежно від удобрення. У сорту Водограй 
кількість зерен у колосі та їх маса становили відповідно 19,2-22,0 шт. та 0,93-1,09 г. 
Показники колоса сорту Козацький були близькими до показників сорту Водограй: 
озерненість коливалася в межах 19,7-23,3 шт., а маса зерна – на рівні 0,96-1,10 г 
залежно від удобрення. Слід зазначити, що в наших дослідженнях спостерігали 
тенденцію до зниження продуктивності колоса на варіантах, де норма азотних 
добрив становила 120-150 д.р кг/га. Проте маса зерна з 1 м2 на цих варіантах 
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зростала порівняно з варіантом N30P30K30 на 162-202, 142-156 та 167-192 г 
відповідно у сортів Геліос, Водограй та Козацький. 

Таблиця 
Урожайність сортів ячменю ярого залежно від удобрення, ц/га 

Рік  Відхилення, + Варіант 
удобрення (В) 2010 2011 2012 

 
Середня ц/га % 

Сорт Геліос (А) 
N30P30K30 40,1 46,0 47,2 44,4 -  
N60P40K60 46.9 52,2 53,3 50,8 6,4 -14,4 
N90P50K70 50,6 57,3 58,2 55,4 11,0 24,8 
N45+45P50K70 53,2 59,3 60,0 57,5 13,1 29,5 
N120P60K80 55,3 63,6 64,4 61,1 16,7 37,6 
N60+60P60K80 57,8 65,1 66,8 63,2 18,8 42,3 
N150P70K90 57,2 64,6 66,6 62,8 18,4 41,4 
N75+75P70K90 59,6 66,8 68,0 64,8 20,4 45,9 

Сорт Водограй (А) 
N30P30K30 37,9 41,3 43,4 40,9 - - 
N60P40K60 42,8 46,4 47.7 45,6 4,7 11,5 
N90P50K70 46,5 52,9 53,1 50,8 9,9 24,2 
N45+45P50K70 49,7 55,6 56,6 54,0 13,1 32,0 
N120P60K80 50,6 56,4 58,1 55,0 14,1 34,5 
N60+60P60K80 51,9 58,2 59,5 56,5 15,6 38,1 
N150P70K90 50,2 56,0 58,9 55,0 14,1 34,5 
N75+75P70K90 52,0 57,3 58,7 56,0 15,1 36,9 

Сорт Козацький (А) 
N30P30K30 35,3 40,1 42,3 39,2 - - 
N60P40K60 41,4 45,7 46,1 44,4 5,2 13,3 
N90P50K70 45,6 51,6 52,5 49,9 10,7 27,3 
N45+45P50K70 48,7 54,1 55,2 52,7 13,5 34,4 
N120P60K80 51,5 57,8 58,9 56,1 16,9 43,1 
N60+60P60K80 54,1 58,3 60,2 57,5 18,3 46,7 
N150P70K90 52,6 58,7 59,8 57,0 17,8 45,4 
N75+75P70K90 54,8 59,2 61,3 58,4 19,2 49,0 

 
1,22 

 
1,08 

 
1,05 

2,00 1,76 1,72 

НІР05, ц/га 
А - 
Б - 

АБ - 3,46 3,05 2,98 
 

Мінеральні добрива позитивно впливали на фізичні показники зерна 
досліджуваних сортів ячменю ярого. Маса 1000 зерен і натура зерна в сорту Геліос 
із підвищенням норми мінеральних добрив зростали відповідно від 41,5 до 43,7 г та 
від 582 до 613 г/л. Сорти Водограй та Козацький характеризувалися дещо вищими 
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показниками: маса 1000 зерен залежно від удобрення коливалася в межах 46,0-48,2 
та 46,3-49,0 г, а натура зерна – 645-676 та 649-687 г/л відповідно (середнє за 2010-
2012 рр.). 

Підвищення рівня мінерального живлення позитивно впливало на вміст 
білка в зерні ячменю ярого. Із збільшенням норми удобрення від N30P30K30 до 
N150P70K90  цей показник  у зерні сорту Водограй зріс на 1,9 одиниць  і становив 11,9 
%. Дещо вищим вмістом білка характеризується зерно сорту Геліос – 11,0-12,7 % 
залежно від удобрення. Особливо високий вміст білка в зерні голозерного ячменю 
сорту Козацький: 14,0% за мінімальної норми удобрення і  на 1,7 % вище на 
варіанті N150P70K90.  

У наших дослідженнях спостерігали обернену залежність між вмістом білка 
і крохмалю в зерні ячменю ярого. Найвищий вміст крохмалю був у сорту Водограй, 
який коливався залежно від норми удобрення в межах 63,75-60,83 %, дещо нижчий 
– 62,04-59,29 % – у сорту Геліос і найменший – 59,24-56,33 % – у голозерного сорту 
Козацький. 

Кращі показники економічної ефективності вирощування забезпечили сорти 
ячменю ярого Геліос і Козацький на варіанті N60+60Р60К80: чистий прибуток і рівень 
рентабельності відповідно становили 4980 і 4054 грн./га та 77,9 і 64,3 %. Сорт 
Водограй найвищий рівень рентабельності (68,1 %) та чистий прибуток (3938 
грн/га) за собівартості зерна 107,1 грн/ц забезпечив на фоні N45+45P50K70.  

Висновки. На темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах 
Західного Лісостепу під ячмень ярий сортів Геліос та Козацький економічно 
доцільно вносити мінеральні добрива з нормою  N60+60Р60К80, а для сорту Водограй – 
зменшити її до N45+45Р50К70. 
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Потопляк О. Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від умов 
мінерального живлення 

Висвітлено результати досліджень щодо формування врожаю, його 
структури та якісних показників зерна сортів ячменю ярого залежно від умов 
мінерального живлення рослин на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного 
Лісостепу України. 

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, норма удобрення, врожайність, 
структура врожаю, якісні показники зерна. 

 
Potoplyak O. Productivity of spring barley varieties depending upon 

conditions of mineral nutrition  
The article deals with the yield formation, its structure and quality indices of 

spring barley grain varieties, depending upon conditions of mineral plant nutrition on the 
dark-grey podzolic soils of the West Forest Steppe Zone of Ukraine. 
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Потопляк О.И. Продуктивность сортов ячменя ярового в зависимости 
от условий минерального питания 

Освещены результаты исследований относительно формирования урожая, 
его структуры и качественных показателей зерна сортов ячменя ярового в 
зависимости от условий минерального питания растений на темно-серых 
оподзоленных почвах Западной Лесостепи Украины. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, норма удобрения, урожайность, 
структура урожая, качественные показатели зерна. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО 
ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ, НОРМИ ВИСІВУ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ 
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Постановка проблеми. Світове виробництво насіння льону олійного з 

кожним роком зростає. Так, зокрема у 2012 році воно склало 2,1 млн тонн. В 
Україні ж не спостерігаємо тенденції до збільшення виробництва цієї цінної 
енергетичної культури. У 2012 році вирощено лише 57 тис. т, а експорт становив 48 
тис. т. Урожайність льону надто низька в межах 0,8-0,9 т/га, водночас як у США 
вона складає 1,4-1,5, Канаді – 1,2-1,5, Росії – до 1,2 т/га. Причиною цього є 
відсутність комплексного підходу до агротехніки льону олійного, яка визначає 
сукупність цінних технологічних показників насіння зокрема й якість його олії. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рослинні олії – це суміш 
тригліциридів жирних кислот. Для харчових цілей використовують переважно, 
рослинні жири, до складу яких входять олеїнові, лінолеві та ліноленові жирні 
кислоти [1; 2].  

Пальмітинова з 16 атомами та стеаринова з 18 атомами вуглецю є 
насиченими жирними кислотами, тому що не містять подвійних і потрійних 
зв’язків між атомами вуглецю. Олеїнова, лінолева та ліноленова кислоти несуть 18 
атомів вуглецю, ейкозенова – 20, до складу ерукової кислоти входять 22 атоми 
вуглецю. Ці кислоти називають ненасиченими, тому що вони мають один (олеїнова, 
ейкозинова, ерукова), два (лінолева) або три (ліноленова) подвійні зв’язки, 
внаслідок розщеплення яких в організмі людини та тварин утворюються інші 
незамінні речовини [1; 5]. 

Вимоги до якості олії та її жирнокислотного складу різняться залежно від 
його призначення. В олії для салатів повинна переважати лінолева кислота, У олії, 
для харчової промисловості, виготовлення маргаринів і виробництва консервів 
бажаний високий вміст олеїнової кислоти. Для лакофарбової промисловості 
потрібні культури і сорти, що дають висихаючі олії, з високим йодним числом і 
вмістом ліноленової кислоти до 80 % [2]. 

Постановка завдання. З огляду на господарське значення олійних культур, 
зокрема льону олійного, стають актуальними вивчення та розробка технологічних 
прийомів його вирощування у такій льоносійній зоні, якою є Полісся України. 
Ставимо завдання вивчити насіннєву продуктивність та якість олії льону олійного 
залежно від сорту, норм висіву насіння і доз удобрення посівів.  

Виклад основного матеріалу. Методика досліджень. Технологічні 
показники якості льону олійного залежно від сортового складу (Блакитно-
помаранчевий, Симпатик та Еврика), доз мінеральних добрив на запрограмований 
урожай насіння (1,0, 1,5 та 2,0 т/га) і норм висіву насіння досліджували на ясно-
сірих ґрунтах Полісся України. 

Польові досліди проведені протягом 2010-2012 рр. на дослідному полі 
Житомирського національного агроекологічного університету. Лабораторні, 
агрохімічні, біохімічні й технологічні дослідження проводили в лабораторіях 
кафедри технології зберігання переробки продукції рослинництва та науково-
дослідного інституту регіональних екологічних проблем Житомирського 
національного агроекологічного університету. 

Ґрунт дослідного поля ясно-сірий лісовий, за механічним складом 
супіщаний; материнська порода – водно-льодовикові відкладати, ступінь 
окультурення – середній.  

Орний шар ґрунту (18-20 см) з вмістом гумусу (за Тюріним) - 1,1-1,4%; 
легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 119-120 мг/кг ґрунту; рухомого 
фосфору (за Кірсановим) та обмінного калію (за Масловою) – відповідно 70-80 і 80-
100 г/кг ґрунту. Реакція ґрунтового розчину pHKсl кисла – 5,4-5,6; Hг – 2,2-2,5 мг-
екв./100 г ґрунту; сума увібраних основ становить 2,55 мг-екв 100 г ґрунту. 

Польові досліди проводили за загальноприйнятими методиками [3] та 
методикою польових досліджень в агрономії [4]. 
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Вегетаційний період 2010 р. характеризувався посушливими умовами: у 
третій декаді квітня гідротермічний коефіцієнт становив 0,4, тобто умови сівби 
льону були несприятливими  для отримання дружніх сходів. 

Друга і третя декади травня супроводжувалися достатньою кількістю опадів 
і підвищеною температурою повітря, тому гідротермічний коефіцієнт коливався в 
межах 2,57-1,84, що сприяло розвитку кореневої системи льону олійного. Червень 
характеризувався посушливими умовами, а ГТК був у межах 0,9-1,1, що відповідає 
біологічним особливостям росту й розвитку культури. 

Метеорологічні умови травня 2011 року сприяли появі дружніх сходів, тому 
що перша і друга декади характеризувалися оптимальними для сівби і початку 
росту й розвитку рослин опадами і температурою повітря. Надмірна кількість 
опадів в останні дві декади червня та оптимальна температура повітря у першій 
декаді липня сприяли розвитку і розгалуженню суцвіття та формуванню 
урожайності насіння.  

Травень і перша декада червня 2012 року були надто перезволожені, 
гідротермічний коефіцієнт коливався в межах 2,93-9,17. 

Загалом вегетаційний період травня і червня характеризується як 
перезволожений з підвищеним температурним градієнтом на +4 +5 оС порівняно із 
середньобагаторічними даними. Формування коробочок та їх достигання 
відбувається впродовж липня за оптимальних погодних умов., які сприяли 
отриманню насіння високої якості. У цей період стояла посушлива погода з 
гідротермічним коефіцієнтом 0,89. 

Об’єктом досліджень виступав процес формування насіння з високими 
показниками технологічних якостей олії. 

Останні визначали за стандартними методиками. Зокрема йодне число 
визначали за ГОСТ Р50457-92. Кислотне число визначали за методикою [5], вміст 
«сирого» жиру – методом знежиреного залишку, використовуючи апарат Сокслета. 

Схема досліджень передбачала трифакторний дослід: сортовий склад, 
норми висіву і дози добрив. 

Фактор А – сорти льону олійного: Блакитно-помаранчевий, Симпатик, 
Еврика. 

Фактор Б – норма мінеральних добрив: 1. Без добрив – 0,9 т/га; 2. N34P10K21 
– 1,0 т/га; 3. N52P16K36 – 1,5 т/га; 4. N71P22K51 – 2,0 т/га. 

Фактор В – норма висіву: 6, 8, 10 млн шт. /га. 
Загальна площа дослідної ділянки 50 м2, облікової – 25 м2. Повторність 

досліду – чотириразова. Варіанти розміщували за методом розщеплення ділянок. 
Облік урожайності насіння і соломи проводили методом суцільного обмолоту з 
наступним доведенням до стандартної вологості насіння –19 %. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведених багаторічних 
досліджень із визначення адаптивності сортів льону олійного агроекологічних умов 
Полісся України та впливу норм висіву і доз мінеральних добрив на врожай насіння 
показані в табл. 1.  
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Таблиця 1 

Вихід олії залежно від елементів технології вирощування льону олійного, середнє за 2010-2012 рр. 
Норма висіву насіння, млн шт./га 
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Сорт Блакитно-помаранчевий 
Без добрив 0,95 38,8 34,5 327,7 1,01 39,1 35,2 355,5 1,05 38,4 34,6 363,3 
N34P10K21 1,09 40,1 35,7 389,1 1,26 40,4 36,4 458,6 1,21 40,2 36,2 438,0 
N52P16K36 1,25 43,5 38,7 483,8 1,36 42,3 38,1 518,2 1,38 42,1 37,9 523,0 
N71P22K51 1,24 42,3 37,7 467,5 1,38 41,4 37,3 514,7 1,40 40,8 36,7 513,8 

Сорт Симпатик 
Без добрив 1,12 38,5 34,6 387,5 1,09 38,3 34,5 376,1 1,11 38,2 34,4 381,8 
N34P10K21 1,20 39,8 35,8 429,6 1,22 40,1 36,1 440,4 1,24 39,9 35,9 445,2 
N52P16K36 1,28 42,4 38,2 488,9 1,38 42,7 38,4 529,2 1,40 42,2 38,0 532,0 
N71P22K51 1,30 41,1 37,0 481,0 1,40 41,4 37,3 522,2 1,42 40,8 36,7 521,1 

Сорт Еврика 
Без добрив 1,22 38,9 35,0 427,0 1,28 39,3 35,4 453,1 1,28 39,5 35,5 454,4 
N34P10K21 1,23 41,2 37,1 456,3 1,32 41,5 37,3 492,4 1,37 41,2 37,0 506,9 
N52P16K36 1,44 43,8 39,4 567,4 1,48 44,1 39,7 587,6 1,49 43,7 39,3 585,6 
N71P22K51 1,46 42,9 38,5 562,1 1,50 43,1 38,8 582,0 1,51 42,8 38,5 581,4 

Примітка: НІР05: 2010 р. – за фактором А – 0,03; за фактором ВС – 0,04 т/га; 2011 р. – за фактором А – 
0,03; за фактором ВС – 0,04 т/га; 2012 р. – за фактором А – 0,04; за фактором ВС – 0,04 т/га.
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Незалежно від норми висіву на варіанті без внесення мінеральних добрив 
урожайність сортів льону олійного тримається в межах 0,95-1,12-1,22 т/га. При 
цьому достовірний приріст  сорту Симпатик становить – 0,17 та сорту Еврика 0,27 
т/га порівняно із сортом Блакитно-помаранчевий за норми висіву 6 млн шт./га. 

Спостерігається тенденція до збільшення урожайності насіння за норми 
висіву 8-10 млн шт./га, особливо у сорту Еврика, приріст якого становить 0,06 т/га. 
Внесення добрив на запрограмований урожай – 1,0 т/га – забезпечувало отримання 
врожаю сортів Блакитно-помаранчевий, Симпатик та Еврика відповідно 1,09;1,26 і 
1,21 т/га. За норм висіву 6, 8 і 10 млн шт./га найбільшим приростом урожаю 
відзначався сорт Еврика, який становив  0,07 т/га. 

Розраховані дози добрив на програмований врожай – 1,5 т/га – забезпечили 
отримання насіння за норми висіву 6 млн шт./га. сорту Блакитно-помаранчевий – 
1,25, Симпатик – 1,28 та Еврика – 1,44 т/га. За норми висіву 8 млн шт./га – 
відповідно 1,36; 1,38 і 1,48 т/га та норми висіву 10 млн шт. /га – 1,38;1,40 і 1,49 т/га. 
Дози добрив N71P22K51, розраховані на програмований урожай насіння льону 
олійного 2,0 т/га, не забезпечили отримання розрахункового рівня урожайності усіх 
досліджуваних сортів. Зауважимо, що у сорту Еврика за норми висіву 8 млн шт. /га 
отримано достовірний приріст урожаю порівняно із сортом Блакитно-
помаранчевий – 0,12 та сорту Симпатик – 0,1 т/га. Найвищий вміст олії – 44,1 % – 
сформовано у сорту Еврика за норми висіву 8 млн. шт./га, приріст якої порівняно із 
сортами Блакитно-помаранчевий та Симпатик на 1,9-1,4 % більший, що й 
забезпечило найбільший збір олії, який становить 587,6 кг/га. 

Йодне число – важлива константа, яка характеризує ступінь ненасиченості 
жирних кислот, що входять до складу жиру. Високе йодне число свідчить про 
значний вміст ненасичених жирних кислот. Однак, чим більше ненасичених 
кислот, тим вищі технічні й харчові якості олії. Крім того, йодне число – показник 
чистоти олії. 

Висока харчова й технічна якість олії залежить від сортового складу, 
удобрення та норм висіву і варіює у межах 175-190 мг йоду на 100 г олії (табл. 2).  

З даних табл. 2 видно, що олія з льону олійного, вирощеного на ясно-сірих 
ґрунтах Полісся, характеризується високими показниками якості. На варіантах без 
внесення мінеральних добрив сорт Еврика за норми висіву насіння 6-10 млн шт./га 
перевищує показники сортів Блакитно-помаранчевий та Симпатик. Внесення 
мінеральних добрив на запрограмований врожай сприяє поліпшенню олійного 
складу. Оптимальною нормою мінеральних добрив для сортів Симпатик та Еврика 
є внесення N52P16K36, за якої показник йодного числа становить 188 – 190, що вище 
порівняно із сортом Блакитно-помаранчевий. За результатами наших досліджень, 
технологічний показник йодного числа залежить зазвичай від абіотичних факторів. 

Показник кислотного числа за сортовим складом, дозою мінеральних 
добрив і нормою висіву варіює у межах 3,1 – 3,4. Спостерігається тенденція до 
збільшення показника кислотного числа за підвищення доз внесення добрив, 
особливо азотних у вигляді аміачної селітри. Максимальним він був у сорту Еврика 
за внесення N71P22K51 і густоти стеблостою близько 4 млн шт./га. 
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Таблиця 2 
Технологічні показники якості олії залежно від сортового складу, удобрення 

та норм висіву льону олійного, середнє за 2010-2012 рр. 
 

Йодне число Кислотне число 

Норма висіву, млн шт./га 
Удобрення 

6 8 10 ± 6 8 10 ± 
Сорт Блакитно-помаранчевий 

Без добрив 175 177 176 1,00 3,2 3,3 3,1 0,10 
N34P10K21 178 179 178 0,58 3,3 3,4 3,2 0,10 
N52P16K36 181 182 180 1,00 3,4 3,3 3,1 0,15 
N71P22K51 183 184 181 1,53 3,5 3,4 3,1 0,21 

Сорт Симпатик 
Без добрив 178 180 179 1,00 3,2 3,3 3,2 0,06 
N34P10K21 184 184 183 0,58 3,1 3,3 3,2 0,10 
N52P16K36 187 188 185 1,53 3,2 3,4 3,3 0,10 
N71P22K51 188 186 186 1,15 3,4 3,4 3,2 1,12 

Сорт Еврика 
Без добрив 183 185 184 1,00 3,0 3,1 3,1 0,06 
N34P10K21 185 189 189 2,31 3,1 3,1 3,0 0,06 
N52P16K36 189 190 187 1,53 3,3 3,3 3,2 0,06 
N71P22K51 186 188 185 1,53 3,5 3,4 3,3 0,10 

НІР05 заг.              5,70                     0,19 
НІР05 АВ   3,29     0,11 
 

За показниками йодного та кислотного числа (відповідно 191 і 7,8) 
високоякісна олія отримана в сорту Еврика за норми висіву 6 млн шт./га та 
внесення добрив у дозах N52-17, P16-22, K36-51. 

Висновки. В умовах Полісся України на середньозабезпечених елементами 
живлення ясно-сірих ґрунтах сорт льону олійного Еврика забезпечує урожайність 
насіння 1,5 т/га, що більше порівняно із середньою урожайністю в Україні на 0,7 
т/га. 

Довгостроковою програмою передбачено подальше вивчення та 
удосконалення технології вирощування льону олійного з урахуванням процесів 
управління ростом і розвитком та продуктивністю ранньостиглих сортів в умовах 
Полісся України. 
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