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Посів – це біологічна система рослинних організмів, яка характеризується певною 

структурою стеблостою, надземною біомасою з фотосинтезуючим апаратом та кореневою 

системою і яка постійно взаємодіє з оточуючим середовищем, що в кінцевому рахунку   

визначає її здатність сформувати той чи інший рівень урожайності та якості зерна [1].  

Надземна вегетативна маса рослин – одна із основних складових посіву пшениці озимої, від 

якої великою мірою залежить продуктивність цієї важливої зернової культури. Як правило, 

між величиною надземної маси та врожаєм зерна існує прямий зв'язок [2, 3]. Але в умовах 

недостатнього зволоження важливо мати не надмірні розміри надземної маси, а такі, що 

відповідають запасам вологи в ґрунті, особливостям сорту та ін. Формування оптимальної 

вегетативної маси  й одержання високого врожаю зерна  пшениці озимої визначаються низ-

кою факторів, зокрема, погодними умовами в період вегетації рослин, рівнем вологозабез-

печення, поживним режимом ґрунту. Очевидно, що зріджені посіви з нерозкущеними росли-

нами не можуть сформувати високий урожай зерна, як би добре вони не були забезпечені 

всім необхідним [1]. 

Велике значення при вирощуванні пшениці озимої має збалансоване живлення рос-

лин. Залежно від природно-кліматичних умов на кожну тонну основної продукції пшениця 

озима виносить з ґрунту, кг: азоту – 24–31, фосфору – 8–11, калію – 17–27. Нестача основ-

них елементів живлення помітно впливає на загальний стан рослин. За дефіциту азоту  має 

місце зменшення  вмісту хлорофілу в листках, кількості колосків і зерен у колосі, фосфору   

вповільнення росту кореневої системи, розвитку рослин, калію зниження холодостійкості 

рослин, міцності стебел [4]. Повне мінеральне добриво, до складу якого входить азот, фос-

фор і калій, вносять, як правило, до  сівби (під основний обробіток ґрунту чи в передпосівну 

культивацію). 

Дослідження з пшеницею озимою проводились в 2012–2015 рр. у дослідному госпо-

дарстві «Дніпро» ДУ Інститут сільського господарства степової зони (Дніпропетровська 

область) – зона північного Степу України. Ґрунтовий покрив ділянок – чорнозем звичайний 

малогумусний середньосуглинковий із вмістом гумусу в орному шарі (за Тюріним) 3,14 %, 

загального азоту – 0,18–0,20 %, рухомого фосфору (за Чириковим) – 90–120 та обмінного 

калію – 70–120 мг/кг абсолютно сухого ґрунту. Клімат зони – помірно континентальний; за 

середніми багаторічними даними річна кількість опадів становить 514 мм, середньорічна 

температура повітря – 8,5 
о
С. 

Попередник пшениці озимої – ячмінь ярий. Під передпосівну культивацію залежно від 

схеми досліду вносили фонове мінеральне добриво в дозах: P60K30, N30P60K30, N60P60K30 та 

N90P60K30. Перед сівбою насіння обробляли протруйником вітавакс 200 ФФ в нормі 2,5 л/т 

насіння. Технологія вирощування пшениці озимої – загальноприйнята для північної частини 

Степу України, крім питань, які поставлені на вивчення. Досліджували  два сорти пшениці 
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озимої: Благодарка одеська (Селекційно-генетичний інститут) та Златоглава (Луганський 

інститут селекції і технологій). Насіння пшениці висівали сівалкою СН-16. Спосіб сівби – 

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

насінин/га. Строк сівби  – 15 вересня. 

  У ході досліджень користувались загальноприйнятими методиками Б. О. Доспєхова 

[5]. Дослід закладали методом послідовних ділянок систематичним способом. Площа 

елементарної посівної ділянки 45 м
2
, облікової – 35 м

2
, повторність у досліді – триразова. 

Хімічні обробки посівів пшениці озимої від хвороб, шкідників і бур’янів проводили в опти-

мальні для технологічних операцій строки рекомендованими нормами пестицидів.  

У різні фази  росту і розвитку пшениці озимої   визначали густоту стояння рослин на 

одинці площі, вимірювали їхню висоту, встановлювали середню кількість стебел і площу 

листкової поверхні на одну рослину, надземну вегетативну частину рослин висушували до 

абсолютно сухого стану.   
 

1. Густота стояння рослин пшениці озимої (шт./м
2
) залежно від фону мінерального 

живлення в період весняної вегетації (у середньому за 2013–2015 рр.) 
 

Сорт 
Фон мінерального 

живлення 

На час відновлення 

весняної вегетації 

Фаза розвитку рослин 

вихід у трубку колосіння 

Благодарка 

одеська 

P60K30 380,1 303,8 260,5 

N30P60K30 386,2 320,2 278,9 

N60P60K30 405,7 348,7 315,4 

N90P60K30 401,0 322,2 291,0 

Златоглава 

P60K30 360,0 311,0 252,1 

N30P60K30 365,3 321,0 262,4 

N60P60K30 374,9 335,5 286,0 

N90P60K30 380,2 311,1 281,2 

 
 

З'ясовували залежність між густотою стояння рослин, біометричними показниками 

(висота, кількість пагонів, площа листкової поверхні), надземною  біомасою рослин і фоном 

мінерального живлення. У середньому за 2013–2015 рр. на час відновлення весняної веге-

тації густота стояння рослин сорту Благодарка одеська за передпосівного внесення P60K30  

становила 380,1 шт./м
2
, N30P60K30 – 386,2, N60P60K30 – 405,7, а N90P60K30  – 401,0 шт./м

2
. У 

сорту Златоглава значення цього показника змінювались з 360,0 шт./м
2 

у варіанті удобрення 

P60K30 до 380,2 шт./м
2 

 за внесення у передпосівну культивацію повного мінерального доб-

рива N90P60K30. У фазах виходу в трубку і колосіння густота стояння  рослин зменшувалась, 

найвищі її показники були за передпосівного внесення N60P60K30 (див. табл. 1). 

Коефіцієнт загальної кущистості рослин сорту Благодарка одеська на час відновлення 

весняної вегетації на фоні P60K30  становив 3,2, на фоні N30P60K30 – 3,3, за внесення N60P60K30  

значення цього показника збільшувались до 3,7, а N90P60K30  – до 3,9, у сорту Златоглава 

загальна кущистість  відповідно до фонів живлення  дорівнювала 3,3;  3,5;  3,7  та  3,8. 

Аналогічна закономірність  простежувалася і в фази виходу рослин у трубку та колосіння 

(табл. 2).  

У фазі виходу в трубку, особливо у фазі колосіння, у сортів більш чітко проявилась 

різниця за висотою рослин. Залежно від фону мінерального живлення висота рослин сорту 

Благодарка одеська у фазі виходу в трубку варіювала від 38,3 до 44,2 см, а  сорту Златоглава 

– від 42,4 до 49,7 см; у фазі колосіння відповідно  від  83,5 до 94,0 см   та  від 98,6 до 106,9 

см.   Найбільші   значення  цього показника  були на  фоні  інтенсивного  живлення – 

N90P60K30. 
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2. Стан рослин пшениці озимої залежно від фону мінерального живлення 

 в період весняної вегетації (у середньому за 2013–2015 рр.) 
 

 

Абсолютно суха надземна маса 100 рослин на час відновлення весняної вегетації у 

сорту Благодарка одеська на фоні P60K30 становила 30,9 г, а на фоні N90P60K30  вона збіль-

шувалась до 53,5 г,  у сорту Златоглава значення цього показника відповідно дорівнювали 

33,5 та 50,8 г. У фазі виходу в трубку абсолютно суха надземна маса 100 рослин сорту Благо-

дарка одеська на фоні N60P60K30 становила 189,4 г, а за внесення N90P60K30  – 207,2 г, у фазі 

колосіння – відповідно 421,8 та 466,7 г. У рослин сорту Златоглава аналогічні показники 

відповідно фонам  живлення дорівнювали 181,9 та 193,7 г у фазі виходу  в трубку і 394,5 та 

416,7 г  у фазі колосіння. 

У розрахунку на одиницю площі надземна суха вегетативна маса рослин пшениці 

озимої сорту Благодарка одеська залежно від фону мінерального живлення на час віднов-

лення весняної вегетації варіювала від 117,5 (P60K30) до 214,5 г/м
2
 (N90P60K30), у фазах виходу 

в трубку – від 325,4 (P60K30) до 667,6 г/м
2 

(N90P60K30) та колосіння – від 680,2 (P60K30) до 

1358,1 г/м
2 

(N90P60K30). У сорту Златоглава значення цього показника на час відновлення 

весняної вегетації відповідно коливались від 120,6 (P60K30) до 193,1 г/м
2 

(N90P60K30), у фазах 

виходу рослин в трубку – від 339,0 (P60K30) до 610,3 г/м
2 

(N60P60K30) і колосіння – від 722,0 

(P60K30) до 1171,8 г/м
2 

(N90P60K30). 

Важливим фактором формування високих врожаїв пшениці озимої є збільшення 

продуктивності фотосинтезу посіву [6]. Фотосинтетичний процес – біологічна основа вро-

Сорт 

Фон 
мінераль-

ного 
живлення  

Висота 
рослин, 

см 

Коефі-
цієнт 

загальної 
кущис-
тості 

Абсолютно   
 суха  надземна  

маса 

Площа листкової 
поверхні 

100 
рослин,  

г 
г/м

2 
на одну 
рослину, 

см
2 

тис. м
2 
/га 

 

На час відновлення весняної вегетації 

Благодарка 

одеська 

P60K30 16,9 3,2 30,9 117,5 11,7 4,4 

N30P60K30 18,3 3,3 36,4 140,6 13,0 5,0 

N60P60K30 18,7 3,7 43,5 176,5 14,5 5,9 

N90P60K30 19,0 3,9 53,5 214,5 16,3 6,5 

Златоглава 

P60K30 17,4 3,3 33,5 120,6 9,8 3,5 

N30P60K30 17,8 3,5 40,2 146,9 11,9 4,3 

N60P60K30 17,7 3,7 43,0 161,2 14,4 5,4 

N90P60K30 18,1 3,8 50,8 193,1 16,0 6,1 

У фазі виходу в трубку 

Благодарка 

одеська 

P60K30 38,3 2,9 107,1 325,4 51,0 15,5 

N30P60K30 41,3 3,2 123,9 396,7 59,8 19,1 

N60P60K30 42,8 4,4 189,4 660,4 72,9 25,4 

N90P60K30 44,2 4,5 207,2 667,6 78,9 25,4 

Златоглава 

P60K30 42,4 3,2 109,0 339,0 53,1 16,5 

N30P60K30 46,2 3,6 145,1 465,8 57,7 18,5 

N60P60K30 48,7 3,9 181,9 610,3 66,1 22,2 

N90P60K30 49,7 4,1 193,7 602,6 71,0 22,1 

У фазі колосіння 

Благодарка 

одеська 

P60K30 83,5 2,6 261,1 680,2 55,6 14,5 

N30P60K30 89,0 2,9 298,1 831,4 66,5 18,5 

N60P60K30 91,2 3,5 421,8 1330,4 92,8 29,3 

N90P60K30 94,0 3,6 466,7 1358,1 94,7 27,6 

Златоглава 

P60K30 98,6 2,6 286,4 722,0 60,2 15,2 

N30P60K30 100,3 2,8 337,3 885,1 64,2 16,8 

N60P60K30 103,1 3,2 394,5 1128,3 70,6 20,2 

N90P60K30 106,9 3,3 416,7 1171,8 83,4 23,5 
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жайності сільськогосподарських культур, частка якого в утворенні сухої біомаси рослин  ста-

новить до 95 % [7]. З ним пов’язані найважливіші функції життєдіяльності рослин. Основ-

ними органами рослин пшениці, які беруть участь у фотосинтезі, є листки, стебла і колосся. 

Площа асиміляційної поверхні суттєво впливає на формування врожаю [8, 9]. Значний вплив 

на процеси росту та розвитку листкового апарату, крім кількості сонячної радіації, здійсню-

ють опади за період вегетації та агротехнічні заходи: вибір сорту, попередник, фон живлення  

тощо [10]. 

На час відновлення весняної вегетації площа листкової поверхні пшениці озимої у 

розрахунку на одну рослину разом з інтенсифікацією мінерального фону  живлення збільшу-

валась:  Благодарка одеська – з 11,7 до 16,3 см
2
, Златоглава – з 9,8 до 16,0 см

2
, у фазі виходу   

в трубку  – з 51,0 до 78,9 см
2
   та  з 53,1 до 71,0 см

2
 відповідно. У фазі колосіння площа лист-

кової поверхні рослин сорту Благодарка одеська підвищувалась з 55,6 до 94,7 см
2
, а  сорту 

Златоглава – з 60,2 до 83,4 см
2
. Аналогічно зі збільшенням дози азоту у складі повного 

мінерального добрива зростали розміри листкової поверхні рослин пшениці озимої на 

одиницю площі. Найкращі результати були отримані за передпосівного внесення N60-90P60K30. 

У фази виходу в трубку та колосіння на інтенсивному мінеральному фоні (N60-90P60K30) біль-

шою площа листкової поверхні, як у середньому на одну рослину, так і на одиницю площі, 

була  сформована посівами пшениці озимої сорту Благодарка одеська. 

Таким чином, відбір рослинних зразків у різні фази розвитку пшениці озимої пока-

зав, що у рослин сортів Благодарка одеська і Златоглава за передпосівного внесення P60K30 

значення біометричних показників були найменшими. За умови включення до складу основ-

ного мінерального добрива азоту густота стояння і висота рослин, їхня загальна кущистість, 

надземна вегетативна маса та фотосинтетична поверхня збільшувались і набували найвищих 

значень у варіантах з дозою азоту 60–90 кг діючої речовини на 1 га. 

Під час весняної вегетації в посівах пшениці озимої сорту  Благодарка одеська,  як 

правило, такі показники, як густота стояння рослин, кількість стебел, надземна вегетативна 

маса і площа листкової поверхні, характеризувались більшими значеннями порівняно з сор-

том Златоглава. Разом з тим у фази виходу в трубку та колосіння чітко проявлялась перевага 

останнього сорту за висотою рослин.   
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