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Наведено результати досліджень з вивчення особливостей росту та розвитку рослин різних 

сортів пшениці озимої в осінній період вегетації в умовах північного Степу України. Експеримен-

тально доведено, що найвищий  коефіцієнт кущення на час припинення осінньої вегетації був у рос-

лин пшениці озимої сортів Зіра та Заможність, що йшли по чорному пару. Виявлено  вплив попе-

редників на запаси продуктивної вологи в ґрунті, польову схожість насіння та біометричні показ-

ники розвитку рослин озимини. 
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Пшениця озима в Степу України є основною зерновою культурою. За врожайністю та 

збором продовольчого зерна вона посідає перше місце серед озимих колосових культур. 

За результатами досліджень, проведених в різних ґрунтово-кліматичних зонах Ук-

раїни, кращими попередниками під пшеницю озиму є чорний та зайнятий пар. Розміщення 

озимини після непарових попередників призводить до зменшення запасів продуктивної во-

логи в ґрунті, погіршення фітосанітарного стану посівів, як наслідок – зниження врожай-

ності  цієї зернової культури [1, 2]. 

Сучасні високопродуктивні сорти пшениці озимої відзначаються підвищеними вимо-

гами до попередників та умов вирощування протягом осіннього періоду вегетації [3]. 

Метою наших досліджень було вивчення реакції сучасних сортів пшениці озимої різ-

ного рівня інтенсивності (Зіра, Заможність, Розкішна) при вирощуванні по чорному пару та 

після ячменю ярого і сої. 

Досліди з вивчення впливу попередників на ріст і розвиток різних сортів пшениці ози-

мої проводились протягом 2010–2011 рр. в дослідному господарстві „Дніпро” Інституту сіль-

ського господарства степової зони (Дніпропетровська область). Ґрунтовий покрив дослідних 

ділянок представлений чорноземом звичайним малогумусним слабоеродованим. Вміст гуму-

су в орному шарі ґрунту становить 3,1–3,3%, загального азоту – 0,17–0,18%, рухомого фос-

фору – 125–144 мг/кг, обмінного калію – 69–118 мг/кг абсолютно сухого ґрунту (за Чири-

ковим). 

Дослідження проводили у польовому трифакторному досліді, закладеному  методом 

послідовних ділянок систематичним способом. Площа елементарної ділянки 60 м
2
, обліко-

вої – 40 м
2
. Повторність – триразова.   

Після збирання попередників (ячменю ярого та сої) здійснювали якісне подрібнення 

пожнивних решток з частковою заробкою їх в ґрунт дисковими лущильниками або важкими 

дисковими боронами. Під передпосівну культивацію вносили фонові мінеральні добрива на 

підставі агрохімічного аналізу зразків ґрунту, взятих з ділянок відведених під  досліди. Перед 

сівбою насіння пшениці озимої протруювали препаратом раксіл ультра в нормі 0,2 л/т на-

сіння. Сівбу пшениці озимої проводили в різні календарні строки, передбачені існуючими ре-

комендаціями з вирощування озимих зернових культур в регіоні. Технологія вирощування 

озимини, крім поставлених на вивчення елементів технології, була загальноприйнятою для 

північної частини Степу України. 

В ході досліджень користувалися загальноприйнятими методиками та рекомендаці-

ями [4, 5]. 

Погодно-кліматичні умови осінніх періодів 2010–2011 рр. були несприятливими для 



сівби, росту і розвитку рослин пшениці озимої. В 2010 р. сума опадів за період ″сівба – 

припинення осінньої вегетації″ становила:  по чорному пару – 132,1 мм, після сої – 132,4 мм. 

Найбільша кількість опадів була при вирощуванні пшениці озимої по попереднику ячмінь 

ярий – 142,7 мм. В зв’язку з тим, що сівба озимини після попередників проводилась в різні 

строки, вологозабезпеченість посівного шару ґрунту була неоднаковою. Запаси продуктивної 

вологи в 0–10 см шарі ґрунту значно різнилися і становили по чорному пару 6,2 мм, після 

ячменю ярого – 2,9 мм, найнижчі показники були після сої – 1,4  мм.  В 2011 р. сума опадів 

за період від сівби до припинення осінньої вегетації в посівах по чорному пару та після сої 

була однаковою і становила 22,1 мм, після ячменю ярого – 34,8 мм.  Кількість продуктивної 

вологи в посівному шарі ґрунту різнилася залежно від попередників і  становила: по чорному 

пару – 7,8 мм, після сої – 6,0 мм і ячменю ярого – 6,7 мм. Тривалість осіннього періоду 

вегетації різних сортів пшениці озимої по роках була неоднаковою і коливалась залежно від 

попередників та строків сівби в достатньо  широких межах. Так, в 2010 р. її показники пе-

ревищували середні багаторічні дані при сівбі по чорному пару  на 23 доби, після сої та 

ячменю ярого на 26 та 33 доби відповідно. 
 

1. Гідротермічні умови і  тривалість осіннього періоду вегетації  пшениці озимої  

залежно від попередників (2010–2011 рр.) 
 

Показник Рік 
Попередники 

чорний пар соя ячмінь ярий 

Кількість продуктивної вологи в шарі 

грунту 0–10 см, мм 

2010 6,2 1,4 2,9 

2011 7,8 6,0 6,7 

середнє 7,0 3,7 4,8 

Сума опадів за період «сівба –

припинення осінньої вегетації», мм 

2010 132,1 132,4 142,7 

2011 22,1 22,1 34,8 

середнє 77,1 77,3 88,7 

Сума ефективних 

(вище 5
0 
С) температур повітря, 

0 
С 

2010 261,3 295,3 385,6 

2011 240,1 270,7 358,3 

Тривалість осіннього періоду 

вегетації, діб 

2010 73 76 83 

2011 47 52 56 

Дата припинення осінньої вегетації 

2010                           2 грудня 

2011                           6 листопада 

середня 

багаторічна 
                        20 листопада 

 

В 2011 р. припинення осінньої вегетації рослинами пшениці озимої припадало на 6 

листопада, що виявилося на 14 діб раніше за середні багаторічні показники. Внаслідок цього 

тривалість осінньої вегетації рослин, залежно від умов вирощування, була різною. Так, най-

менша тривалість осінньої вегетації (47 діб) була в пшениці озимої, що йшла по чорному па-

ру. Після сої та ячменю ярого вегетація озимини була більш тривалою і становила 52 та 56 

діб відповідно (див. табл. 1). 

Відомо, що у зоні нестійкого та недостатнього зволоження гарантований урожай зерна 

пшениці озимої може бути забезпечений за умови отримання  своєчасних та дружних сходів. 

При цьому вирішальне значення має кількість продуктивної вологи в посівному шарі ґрунту.  

В наших дослідах запаси доступної рослинам вологи залежали від погодних умов, 

попередників та способів підготовки грунту до сівби. 

Інтенсивність росту та розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації 

визначається багатьма факторами, серед яких велику роль відіграють польова схожість насіння 

та густота стояння  рослин на одиниці площі.  

Польова схожість насіння пшениці озимої залежить від сортових особливостей куль-

тури та умов вирощування. Так, при розміщенні озимини по чорному пару в середньому за 

2010–2011 рр, найвищою польовою схожістю відзначався сорт Заможність – 95,3%, у сорту 



Розкішна цей показник був дещо менший – 94,6%, а у сорту Зіра становив 93,8% (табл. 2). 
 

 2. Польова схожість насіння пшениці озимої (%) залежно від попередників (2010–2011 рр.) 
 

Попередник 

Сорти 

Зіра Заможність Розкішна 

2010 р. 2011 р. середнє 2010 р. 2011 р. середнє 2010 р. 2011 р. середнє 

Чорний пар 92,2 95,5 93,8 94,0 96,6 95,3 93,1 96,2 94,6 

Соя 85,4 87,6 86,5 81,0 83,2 82,1 82,4 84,4 83,4 

Ячмінь ярий 81,1 82,4 81,7 80,2 81,1 80,6 81,9 83,1 82,5 
 

Дещо нижчі показники польової схожості насіння мали сорти пшениці озимої по 

попереднику соя: Зіра – 86,5%, Розкішна – 83,4%, Заможність – 82,1%, гірші –  були після яч-

меню ярого: Зіра – 81,7%, Заможність  – 80,6%. Вищі показники польової схожості по цьому 

попереднику були у сорту Розкішна – 82,5%. 

Незважаючи на те, що на час сівби запаси продуктивної вологи в посівному шарі 

грунту після ячменю ярого були більшими, ніж після сої, польова схожість насіння пшениці 

озимої по стерньовому попереднику у всіх досліджених сортів виявилася нижчою. Ана-

логічні результати досліджень були отримані й іншими дослідниками, які пояснюють низьку 

польову схожість пшениці озимої інгібуючою дією рослинних решток попередньої культури 

[6, 7]. 

В умовах 2010 р. польова схожість насіння  сортів пшениці озимої була значно ниж-

чою порівняно з 2011 р. в зв'язку з меншими запасами продуктивної вологи в посівному ша-

рі ґрунту. На час сівби в 2010 р., незважаючи на більшу кількість опадів в осінній період, по-

льова схожість насіння була гіршою, але добра зволоженість грунту в другій половині осін-

ньої вегетації, підвищений температурний режим у листопаді мали позитивний вплив на ріст 

і розвиток рослин пшениці озимої. В 2011 р. значна кількість опадів випала в першій декаді 

вересня, що мало суттєвий позитивний вплив на польову схожість насіння  після  всіх попе-

редників.  

            Умови вирощування та сортові особливості пшениці озимої впливали на біометричні 

показники розвитку, зокрема коефіцієнт кущення, значення  якого суттєво різнилися на час 

припинення рослинами осінньої вегетації.  
 

3. Біометричні показники рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації 

(2010–2011 рр.)  
 

Сорт 

Висота рослин,  

см 
Коефіцієнт  кущення 

Кількість вузлових  

коренів, шт./рослину 

2010 р. 2011 р. середнє 2010 р. 2011 р. середнє 2010 р. 2011 р. середнє 

Попередник – чорний пар 

  Зіра 19,8 24,1 22,0 4,0 3,7 3,9 4,7 4,1 4,4 

  Заможність 18,3 22,4 20,4 4,5 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 

  Розкішна 19,6 23,8 21,7 4,8 4,1 4,5 4,8 4,5 4,7 

Попередник – соя 

  Зіра 18,4 19,6 19,0 3,4 3,2 3,3 3,9 3,4 3,7 

  Заможність 18,9 18,8 18,9 3,8 3,0 3,4 3,4 3,1 3,3 

  Розкішна 17,7 20,1 18,9 3,8 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 

Попередник – ячмінь ярий 

  Зіра 18,3 18,6 18,5 2,8 2,5 2,7 3,5 3,2 3,4 

  Заможність 17,2 17,5 17,4 3,1 2,8 3,0 3,0 2,8 2,9 

  Розкішна 17,2 19,2 18,2 3,2 2,9 3,1 4,3 3,3 3,8 

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що перед початком зимового 

періоду рослини пшениці озимої помітно різнилися між собою за біометричними показни-



ками залежно від біологічних особливостей сортів, попередників та гідротермічних умов ро-

ку. Так, в 2010 р. наведеним оптимальним параметрам більшою мірою відповідали рослини 

всіх сортів  в посівах по чорному пару. В середньому коефіцієнт кущення у сорту Зіра ста-

новив  4,0, висота рослин – 19,8 см, кількість вузлових коренів – 4,7 шт./рослину; у сорту За-

можність – 4,5; 18,3 см; 4,3 шт./рослину; у сорту Розкішна – 4,8; 19,6 см;  4,8 шт./рослину 

відповідно (табл. 3). 

В 2011 р. в кращому стані були рослини всіх сортів, що йшли по чорному пару та піс-

ля сої. При сівбі озимини після ячменю ярого оптимальні біометричні показники були у рос-

лин сорту Розкішна і в середньому становили: висота   – 19,2 см, кількість пагонів – 2,9 шт./ 

рослину; кількість вузлових коренів – 3,3 шт./рослину. 

Отже, за результатами аналізу особливостей росту і розвитку рослин різних сортів 

пшениці озимої в осінні періоди 2010–2011 рр. можливо зробити попередні висновки, що 

своєчасна і дружна поява сходів, найбільш інтенсивне формування надземної маси мають 

місце у всіх сортів при вирощуванні  по чорному пару. Після сої найкращі біометричні по-

казники були у сортів Зіра та Заможність. Після ячменю ярого найкращим ростом та роз-

витком  відзначалися рослини пшениці озимої сорту Розкішна.  
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