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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вітчизняне виробництво зерна не характеризується 

стабільністю. Україна, яка має, практично, всю територію, придатну для 

виробництва значних обсягів високоякісного зерна, все ще не може стабільно 

конкурувати з провідними виробниками зерна на світовому ринку, хоча наша 

держава і відноситься до найбільших його постачальників. Однією з найважливіших 

проблем у цьому аспекті є виробництво не тільки хлібопекарського зерна, а й 

такого, яке б відповідало вимогам світового ринку за різноманітним цільовим 

призначенням. 

Широкий набір сортів, добрив, засобів захисту рослин, технологій потребує 

детальних знань для створення ефективних прийомів регуляції врожайності та 

якості зерна. У сучасному рослинництві почали домінувати емпіричні висновки, 

сформульовані на виробництві, які за браком аналітичних матеріалів і наукового 

обґрунтування не можуть бути однаковою мірою впроваджені для кожної зони 

виробництва. Розв’язання цієї важливої проблеми можливе лише за умови 

поєднання селекційного і агротехнічного наукових напрямів. До того ж існуючі 

інтенсивні технології вирощування пшениці озимої не можуть задовольняти сучасні 

вимоги до збереження навколишнього середовища і зменшення енергетичних 

затрат. Таким чином, питання регуляції врожайності і якості зерна має комплекс 

додаткових важливих аспектів.  

Зона східного Лісостепу має необхідні ґрунтово-кліматичні умови для 

вирощування високоякісного зерна пшениці. Однак, на більшості території 

одержують його з якісними показниками на рівні лише цінних пшениць. Причиною 

цього є нестабільність погодних умов, відмова від рекомендованих сівозмін і 

впровадження таких, що не мають наукового обґрунтування та базуються виключно 

на власному досвіді виробничників, а також недотримання сортових технологій 

вирощування і багато інших чинників, які є основними в регуляції урожайності та 

якості зерна. Крім цього, сортовий потенціал може бути реалізованим лише за умови 

відповідної технології вирощування, а в разі її недотримання сучасні сорти не здатні 

повністю розкрити свої генетичні можливості. У цілому, можна зробити висновок, 

що незважаючи на величезний хліборобський досвід зерно пшениці озимої не 

відповідає повною мірою сучасним вимогам: врожаї залишаються низькими і 

нестабільними, внаслідок чого неможливо спрогнозувати і розробити зернову 

політику. 

Праці багатьох українських вчених стали основою для розробки теорії 

управління врожайністю, серед яких необхідно відзначити досягнення В. Ф. Сайка, 

Г. П. Жемели, А. В. Черенкова, М. А. Литвиненка, С. П. Лифенка, В. В. Лихочвора, 

С. М. Каленської, В. М. Костромітіна, С. І. Попова, В. М. Гармашова, Н. І. Рябчун, 

С. М. Крамарьова, М. А. Бобро, І. І. Ярчука. В останні роки проблематика 

управління врожайністю розглянута в роботах А. О. Рожкова, А. Д. Гирки, 

М. М. Солодушка, Ю. Я. Сидоренка, С. В. Авраменка та багатьох інших. Окрему 

значну роль у дослідженнях впливу гумінових речовин відіграють наукові праці 

вчених Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського», зокрема Є. В. Скрильника.  



 

 

Отже, актуальність досліджень зумовлена ситуацією на ринку зерна в Україні 

та світі, особливостями виробництва, де основними пріоритетами стали економічна 

доцільність, заощадження ресурсів, зменшення хімічного навантаження та 

біологізація технологій вирощування.  

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

виконувалися відповідно до державних наукових програм і планів наукової роботи, 

господарсько-договірних тематик кафедри селекції, насінництва і генетики 

Полтавської державної аграрної академії. Наукова робота проводилася згідно тем: 

«Розробити технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна нових 

сортів озимої пшениці для господарств з різним рівнем ресурсного забезпечення 

Лівобережного Лісостепу України» (№ державної реєстрації 0104U003954) на 2004–

2005 рр.; «Розробити високоефективні технології вирощування озимої пшениці на 

основі діагностичних методів управління процесами формування врожаю, які 

забезпечать максимальну реалізацію біологічного потенціалу нових сортів та 

отримання екологічно чистого і якісного зерна в умовах недостатнього зволоження 

лівобережного Лісостепу України» (№ державної реєстрації 0106U008692) на 2006–

2010 рр.; «Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості зерна пшениці 

м'якої озимої в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій провінції» (№ державної 

реєстрації 0111U009762) на 2001–2016 рр., «Еколого-біологічні основи регуляції 

урожайності і якості продукції сільськогосподарських культур в Лівобережно-

Дніпровській лісостеповій провінції»  (№ державної реєстрації 0115U006917) на 

2016–2019 рр. 

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень полягала в науковому 

обґрунтуванні і практичному впровадженні методів управління врожайністю пшениці 

озимої в умовах нестійкого зволоження, розроблених на основі прогнозування 

врожайності залежно від змін кліматичних факторів та оптимізації технологій 

вирощування. Для реалізації мети поставлені наступні завдання: 

– теоретично обґрунтувати основні показники виробництва зерна пшениці 

озимої, визначити причини, межі його варіювання та виявити напрямки стабілізації 

виробництва зерна на основі забезпечення економічної доцільності і екологізації 

технологій вирощування; 

– з’ясувати вплив агрометеорологічних факторів на ріст, розвиток, 

формування продуктивності пшениці озимої та встановити закономірності їхнього 

варіювання з метою розробки методики прогнозування врожайності культури на 

основі математичних моделей; 

– визначити ефективність бактеріальних препаратів, стимуляторів росту на 

показники продуктивності й якості зерна за передпосівної обробки насіння в умовах 

нестійкого та недостатнього зволоження; 

– визначити оптимальні строки сівби, норми висіву насіння пшениці озимої 

для умов нестійкого зволоження у зв’язку із перманентними змінами характеру 

кліматичних умов, трансформації структури посівних площ; 

– встановити вплив гумінових стимуляторів за передпосівної обробки 

насіння, позакореневого застосування як в чистому виді, так і в сумішах з 

пестицидами на біометричні показники рослин та урожайність сортів пшениці 

озимої; 



 

 

– визначити ефективність різних норм мінеральних добрив у поєднанні з 

використанням засобів захисту рослин та стимуляторів росту за впливом на 

продуктивність пшениці озимої; 

– виявити особливості формування якісних показників зерна пшениці озимої 

та їхньої мінливості залежно від умов вирощування з метою розробки ефективних 

заходів їх регулювання; 

– визначити взаємозалежності формування господарсько-цінних показників у 

процесі вирощування пшениці та післязбиральної обробки зерна; 

– дати економічну оцінку ефективності окремих елементів та цілісних 

технологій вирощування пшениці озимої. 

Об’єкт досліджень – особливості росту, розвитку рослин та формування 

врожайності і якості зерна пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження. 

Предмет досліджень – агрометеорологічні фактори, сорти пшениці озимої 

різного походження, передпосівна обробка насіння, способи та норми використання 

гумінових стимуляторів росту, удобрення посівів в контексті розробки ефективних 

прийомів управління врожайністю і якістю зерна. 

Методи досліджень. Загальнонаукові – гіпотеза, дослід, спостереження. 

Спеціальні: польовий – для встановлення особливостей реалізації сортового 

потенціалу та формування врожайності і якості зерна; лабораторний – для 

поєднання біометричного та біохімічного методів досліджень; статистичний, який 

включав методи варіаційного, кластерного, багатофакторного дисперсійного та 

парного і множинного регресійного аналізів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних принципів та вдосконаленні практичних підходів до управління 

врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах нерівномірного зволоження 

Лівобережного Лісостепу України, які дають змогу з високою ймовірністю 

прогнозувати врожайність та значно зменшити ризики її втрат.  

Уперше в Україні: 

–  встановлено втрату об’єктивності агрометеорологічних критеріїв 

формування урожайності, за якими здійснювалася оцінка впливу нерегульованих 

факторів вирощування на формування урожайності зерна;  

–  на основі глибокого аналізу масштабних баз даних розроблено методику 

прогнозування врожайності, яка дозволила виявити закономірність прояву 

екстремальних погодних факторів, які стримують стійке зростання врожайності 

пшениці озимої; 

–  розроблені математичні моделі формування врожайності, які базуються на 

критичних значеннях агроекологічних факторів; 

–  визначено ефективність фізичних методів передпосівної обробки насіння 

пшениці озимої, зокрема ультрафіолетового опромінення на його посівні якості; 

–  обґрунтовані норми і способи використання нових гумінових стимуляторів 

та активаторів ґрунту, які забезпечують ефективне управління формуванням 

урожайності та показників якості зерна; 

–  науково обґрунтовано комбінації стимуляторів росту з мінеральними 

добривами та засобами захисту рослин, які забезпечують стабільність урожайності і 



 

 

якості зерна пшениці озимої та визначено їхню антистресову дію для всіх рослинних 

компонентів агроценозу пшениці озимої; 

–  виявлено позитивний вплив гумінових стимуляторів природного 

походження на підвищення ефективності мінеральних добрив, покращення 

показників якості насіння та економічної ефективності виробництва зерна, а також 

біологізацію технологій вирощування пшениці озимої; 

–  визначено методи управління якістю зерна в процесі зберігання. 

Удосконалено елементи технології вирощування:  

–  передпосівної обробки насіння, що сприяло зменшенню фітотоксичності 

протруйників і виявлено можливості для зменшення норм висіву насіння; 

–  систему удобрення агроценозів та захисту їх від бур’янів та хвороб,  

–  вирощування пшениці озимої з врахуванням управління якістю зерна 

впродовж вирощування та післязбирального зберігання. 

Набули подальшого розвитку: 

–  створення прогностичних моделей для умов окремого підприємства 

шляхом фіксації та збору детальних даних про умови вирощування з подальшим 

застосуванням методів регресійного аналізу; 

– дослідження попередників, оптимізації сортового складу, формування 

густоти стояння рослин в різні періоди росту і розвитку посівів залежно від рівня 

сприятливості гідротермічних умов середовища. 

– управління врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах нестійкого 

зволоження чи прояву інших екстремальних факторів, які лімітують вчасне 

отримання сходів, перезимівлю посівів та формування сталої продуктивності 

агроценозів шляхом зменшення залежності від агроекологічних факторів; 

– перспектива подальшого поглибленого вивчення використання ріст 

стимулюючих препаратів гумінової природи. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами багаторічних 

досліджень розроблено методику прогнозування врожайності пшениці озимої, яка 

стала основою для подальшої побудови прогностичних моделей основних 

сільськогосподарських культур агропромислового комплексу України. Розроблено 

прийоми передпосівної обробки насіння на основі застосування гумінових 

стимуляторів, що забезпечило збільшення польової схожості (на 7–15 %), сприяло 

кращій динаміці ростових процесів рослин (на 14–26 %). Комбінування 

використання засобів інтенсифікації в технологічних операціях дозволило значно 

збільшити продуктивність агроценозів пшениці та поліпшити якість зерна, які 

регламентуються стандартом. Визначено можливості управління показниками 

якості зерна в післязбиральний період. 

Методика прогнозування врожайності впроваджена у найбільшій іноземній 

компанії на ринку зерна України «Louis Dreyfus Commodities Україна ЛТД» 

(2013 р.). Основні результати досліджень впроваджені у господарствах 

Миргородського, Семенівського, Хорольського, Гадяцького, Великобагачанського, 

Глобинського, Котелевського та Новосанжарського районів Полтавської області на 

площі 12,8 тис. га; Зміївського та Валківського районів Харківської області на площі 

500 га протягом 2018–2020 рр. Удосконалені елементи технології вирощування 

дозволили збільшити урожайність та поліпшити якість зерна в ФГ «Агросвіт-СВ» 



 

 

Глобинського району на площі 100 га до 5,1 т/га, вміст білка зріс на 1,2 %, умовний 

чистий прибуток збільшився на 458 грн/га. У СФГ «Дослідне» Семенівського 

району урожайність зросла на 17 % на площі 470 га, а додатковий економічний 

ефект склав 745 грн/га. У ТОВ «Білагро» Великобагачанського району урожайність 

отримано на 0,93 т/га більшу, що збільшило чистий прибуток на 3,4 тис. грн на 

площі 984 га.  

Матеріали досліджень використовуються в освітньому процесі за викладання 

дисциплін: «Основи наукових досліджень в агрономії», «Методи і організація 

досліджень в агрономії», «Сільськогосподарське дорадництво», під час проведення 

семінарів та днів поля. Положення дисертації, які стосуються створення баз даних та 

управління агротехнологічними процесами, ввійшли до навчального посібника 

«Інформаційні технології в агрономії» (Полтава, 2017) для студентів СВО Магістр 

спеціальності Агрономія. 

Виробнича перевірка здійснена в ряді господарств, розміщених в різних 

підзонах Лівобережного Лісостепу України, що підтверджено відповідними актами 

та довідками про впровадження.  

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичному аналізі проблематики 

та формулюванні концепції, завдань і цілей програми досліджень, плануванні 

програми досліджень, її постановці та виконанні завдань, узагальненні результатів, 

підбору методів статистичної обробки даних та оцінки результатів експериментів. 

Окремі дослідження проведені з науковцями Полтавської державної 

сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова. У спільних публікаціях з 

іншими дослідниками частка авторства становила від 30 до 80 %. До виконання 

деяких завдань програми досліджень долучались також керівники господарств, 

провідні спеціалісти, аспіранти та дипломники кафедри селекції, насінництва і 

генетики Полтавської ДАА.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та проміжні 

результати досліджень обговорювались на науково-методичних та науково-

практичних конференціях, семінарах і засіданнях вченої ради, зокрема: на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні й практичні аспекти 

використання національного генофонду та ефективні екологічно безпечні теорії 

виробництва сільськогосподарської продукції» (Львів, 2007); Міжнародній науково-

практичній конференції «Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних 

та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» (Кам’янець-

Подільський, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового виробництва в 

умовах трансформації клімату» (Полтава, 2018); ІІ міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій 

у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний 

аспекти» (Полтава, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченої 90-річчю з дня народження генетика, селекціонера, професора 

М. М. Чекаліна «Еколого-генетичні аспекти в селекції польових культур в умовах 

змін клімату» (Полтава, 2019); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Хімія, агрохімія, екологія та освіта» (Полтава, 2019); щорічних викладацьких 

науково-практичних конференціях, Всеукраїнському практичному семінарі 



 

 

«Проблеми збереження якості ґрунтів в процесі інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва» (Полтава, 2019); VІІ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: 

теорія, практика, освіта» (Полтава, 2020); в рамках 259-го Національного зібрання 

Американського хімічного товариства (Філадельфія, 2020), IV Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Хімія, екологія та освіта» 

(Полтава, 2020). Матеріали досліджень регулярно публікуються на інтернет-сторінці 

Полтавської державної аграрної академії.   

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 60 праць, серед яких 1 

монографія, 2 колективні монографії, 29 статей у фахових виданнях України (1 – у 

наукометричній базі Web of Science Core Collection), 1 навчальний посібник і 1 

інформаційно-аналітичне видання, 5 статей у закордонних виданнях (2 з них у 

виданнях, занесених до наукометричної бази даних Scopus), 13 тезах та матеріалах 

конференцій, серед яких 1 занесена до наукометричної бази даних Scopus, 

8 науково-практичних рекомендацій. 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 

463 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 305 – основного, містить вступ, дев’ять 

розділів, висновки, рекомендації виробництву, список літератури, що складається з 

570 літературних джерел, серед яких 184 – латиницею. В роботу включено 

30 додатків, з них 8 актів і довідок про впровадження результатів досліджень. 

Дисертація ілюстрована 46 таблицями та 42 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ВРОЖАЙНІСТЮ І ЯКІСТЮ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (огляд наукової 

літератури) 

Наведено літературний огляд шляхів регуляції врожайності та якості зерна 

пшениці озимої: добір сортів і удосконалення елементів агротехніки. Зазначено, що 

застосування сучасних технологій вирощування базується на використанні 

технічних і хімічних засобів, що має істотний екологічний недолік. На перший план 

ставиться економічність вирощування пшениці озимої, а питання захисту довкілля 

відступають на другорядний план, що може нести серйозну загрозу в майбутньому. 

Щоб уникнути цього, дози добрив і інших хімічних препаратів слід регламентувати 

у відповідності з умовами середовища, чого на практиці часто не дотримуються.  

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Експерименти виконували в Полтавській державній аграрній академії, 

Полтавській сільськогосподарській дослідній станції ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ, 

господарствах Полтавської області. Ґрунт дослідних ділянок - чорнозем типовий 

малогумусний. Уміст гумусу у шарі ґрунту 0-20 см становить 4,85 % 

(метод Тюріна). Уміст рухомих форм фосфору - 10-15 мг/100 г ґрунту, обмінного 

калію - 16-20 мг/100 г ґрунту (метод Маслової) та глибоко залишково слабо 

солонцюватий слабозмитий. У виробничих дослідах уміст гумусу становив 3,1-

4,1 %, уміст азоту 101,0-151,0 г/кг ґрунту, фосфору - 120,0-140, калію - 85-130 г/кг. 



 

 

Механічний склад: важкосуглинковий, порівняно однорідний, уміст грубого пилу 

37-43 %, дрібних частинок 25-38 %. Загальна пористість на глибині 120 см  59,8-

55,9 % (ДСТУ 4289:2004, ДСТУ 4726:2007,ДСТУ 4115-2002). Такий склад ґрунту 

досить сприятливий для нормального проходження ґрунтових процесів і розвитку 

кореневої системи рослин пшениці озимої.  

Враховуючи важливість погодних умов для озимих культур і пшениці озимої 

зокрема роки проведення досліджень умовно можна поділити на три групи: І – 

несприятливі роки, які характеризувалися несприятливими умовами для 

формування врожайності зерна; ІІ – роки з сприятливими погодними умовами, які 

дозволяли отримувати врожайність у середньому по зоні не менше 3 т/га та ІІІ – 

оптимальні, у які середня врожайність пшениці озимої у виробничих посівах 

перевищувала 4 т/га. Таким чином до І групи були віднесені роки вирощування 

пшениці 2002–2003; 2005–2007; 2009–2010; 2011–2012. Оптимальними для 

отримання врожайності 3–4 т/га стали умови років 2000–2002; 2003–2005; 2008–

2009; 2010–2011-го. Найбільша врожайність пшениці формувалася впродовж 2007–

2008; 2012–2018 років – 4,03–4,54 т/га. 

Детальний аналіз погодних умов засвідчив, що найголовніший лімітуючий 

урожайність фактор слід шукати в його екстремальних проявах. До таких показників 

у першу чергу слід віднести тривалість періодів з сублетальними й летальними для 

посівів значеннями, зокрема тривалими морозами й глибокими відлигами. Загальна 

тенденція засвідчує, що несприятливі роки досліджень у цілому характеризувалися 

значно більшою кількістю днів з температурами нижче –17 оС та незначною 

тривалістю відлиг. М’які зими є головною передумовою отримання високої 

врожайності пшениці озимої. 

Польові й лабораторні дослідження та виробничу перевірку здійснювали 

відповідно методики польового досліду (Б. А. Доспєхов, 1985). Багатофакторні 

досліди проводили на дослідному полі та на виробництві в господарствах, з 

достатньо високим рівнем інтенсифікації виробництва зерна пшениці озимої, що 

дало змогу збільшити об’єктивність отриманих у ході експериментів результатів.  

Основні завдання досліджень були вирішені у польових агротехнічних та 

виробничих дослідах.  

Дослід 1 (2001-2010 рр.) – аналіз впливу метеорологічних факторів. 

Опрацювано аналітичні дані показників урожайності та валових зборів зерна 

пшениці озимої в різних регіонах України.  

Дослід 2 (2002-2005 рр.) – рівень інтенсифікації агротехнології: 1. контроль 

(без добрив); 2. N50Р50К50; 3. N75Р75К75; 4. N25Р25К25 кг/га д.р.  

Дослід 3 (2008-2010 рр.) – визначення ефективності фосфатмобілізуючих 

препаратів для передпосівної обробки насіння на варіантах: 1. без добрив 

(контроль); 2. N25Р25К25 кг/га д.р.; 3. N50Р50К50; 4. N75Р75К75; 5. 3 т/га соломи + N10.  

Дослід 4 (2010-2013 рр.) – вплив захисту й удобрення: без захисту; повний 

захист (гербіциди, інсектициди, фунгіциди в рекомендованих нормах); повний 

захист + Басфоліар 36 Екстра (позакореневе підживлення); варіанти удобрення: 1. 

без добрив; 2. N50P50K50; 3. N115P96K51; 4.N85P96K51 + N30; 5. N58P45K25; 6. N10 на 1 т 

соломи.  



 

 

Дослід 5 (2014-2016 рр.) – визначення впливу передпосівної обробки насіння: 

1. контроль; 2. 1R Seed treatment (3 кг/т); 3. 4R Foliar concentrate (6 кг/га); 4. 1R Seed 

treatment (3 кг/т) + 4R Foliar concentrate (6 кг/т).  

Дослід 6 (2014-2017 рр.) – визначення впливу попередників та гуматів: 

1. Венцедор 1,2 л/т + Командор екстра 0,6 л/т (контроль); 2. Гуміфілд 0,5 л/т; 3. 1R 

Seed treatment 1 л/т; 4. Венцедор 1,2 л/т + Командор екстра 0,6 л/т + 0,5 л/т Гуміфілд; 

5. Венцедор 1,2 л/т + Командор екстра 0,6 л/т + 1R Seed treatment 1 л/т.  

Дослід 7. (2014-2017 рр.) Визначення впливу передпосівної обробки насіння: 

1. контроль (без обробки); 2. Максим Стар 025 FS 1,5 л/т; 3. Радостим, 0,25 л/т; 

4. Лігногумат натрію 0,5 л/т; 5. Гуміфілд, 0,5 л/т; 6. 1R Seed treatment 1,0 л/т; 

7. Максим Стар 025 FS, 1,5 л/т + Гуміфілд 0,5 л/т; 8. Максим Стар 025 FS, 1,5 л/т + 

1R Seed treatment 1,0 л/т.  

Дослід 8 (2014-2017 рр.) – оптимізація системи удобрення посівів: 1. Контроль 

(200 кг/га селітри по мерзлоталому ґрунту авіаметодом) – фон; 2. Фон + 5R 

SoilBoost, 11 кг/га; 3. Фон + 2 кг/га + 2 кг/га 4R Folliar concentrate; 4. Фон + 11 кг/га 

5R SoilBoost 2 кг/га + 2 кг/га 4R Foliar concentrate.  

Дослід 9 (2015-2017 рр.) – розробка методів збільшення врожайності: 1. 

Контроль; 2. Кореневе підживлення N150; 3. Кореневе підживлення N100; 4. Кореневе 

підживлення N100+4R Foliar Concentrate (2 кг/га); 5. 4R Foliar Concentrate (1 кг/га); 6. 

4R Foliar Concentrate (2 кг/га); 4R Foliar Concentrate (1+1 кг/га).  

Дослід 10 (2014-2018 рр.) – визначення впливу сумісної дії гумінових речовин 

для передпосівної обробки насіння та застосування активаторів ґрунту. Визначали 

структуру врожайності та продуктивність рослин. Сорти пшениці: Подолянка, 

Смуглянка, Кубус, Мулан, Богдана, Вільшана, Ужинок, Оржиця, Левада, Сагайдак.  

Дослід 11 (2014-2018) – вивчення ефективності застосування бакових сумішей: 

1. Гранстар Про 20 г/га; 2. Гроділ Максі 100 г/га; 3. Пріма 400 г/га; 4. Трігер 25 г/га+ 

Томіган 0,5 л/га; 5. Гранстар Про 20 г/га + Гуміфілд 200 г/га; 6. Гроділ Максі 

100 г/га + Гуміфілд 200 г/га; 7. Пріма 400 г/га + Гуміфілд 200 г/га; 8. Трігер 25 г/ га + 

Томіган 0,5 л/га + Гуміфілд 200 г/га; 9. Гранстар Про 20 г/га + 4R Foliar concentrate 

2 кг/га; 10. Гроділ Максі 100 г/га + 4R Foliar concentrate 2 кг/га; 11. Пріма 400 г/л + 

4R Foliar concentrate 2 кг/га; 12. Трігер 25 г/га + Томіган 0,5 л/га + 4R Foliar 

concentrate 2 кг/га.  

Дослід 12 (2017-2020 рр.) – ефективність передпосівної обробки насіння 

комбінаціями препаратів: 1. контроль (без передпосівної обробки); 2. Вимпел 2 

(1 л/т); 3. Парацельс (0,5 л/т); 4. Вимпел 2 + Парацельс (1 + 0,5 л/т); 5. Рост-

Концентрат Калійний NPK 5 + 10 + 15 (0,5 л/т); 6. Парацельс + Рост-Концентрат 

Калійний (0,5 + 0,5 л/т).  

Дослід 13 (2014-2019) – оптимізація норм висіву насіння: сівба нормами 3,5-

5,5 млн. шт./га за удобрення 200 кг/га аміачної селітри і на фоні 200 кг/га селітри+ 

обробка насіння 1 кг/т 1R Seed treatment + 2 кг/га 4R Foliar concentrate+2 кг/га 4R 

Foliar concentrate. Сорт пшениці Смуглянка. 

Дослід 14 (2014-2017 рр.) – агроекономічна оцінка застосування гуматів: 1. 

Контроль; 2. Передпосівна обробка насіння 1R Seed treatment; 3. 1RSeed Treatment 

1,0 л/т + позакореневе підживлення посівів 4R Foliar Concentrate (1,0 кг/га); 4.  

1RSeed Treatment 1,0 л/т + позакореневе підживлення посівів 4R Foliar Concentrate 



 

 

(2,0 кг/га); 5. 1R Seed Treatment 1,0 л/т + позакореневе підживлення посівів 4R Foliar 

Concentrate (1,0 кг/га); 6. Повторне позакореневе підживлення посівів 4R Foliar 

Concentrate на початок колосіння (1 кг/га). 

Посівні властивості насіння досліджували згідно ДСТУ 4132-2002 «Насіння 

сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Для визначення 

фенологічних фаз розвитку рослин пшениці користувалися «Методикою державного 

сортовипробування» (2001); агрохімічні показники ґрунту визначали згідно ДСТУ 

4289:2004, ДСТУ 4726:2007, ДСТУ 4115–2002. Густоту стояння рослин визначали за 

методикою А. О. Рожкова (2016), вміст фотосинтетичних пігментів – за методикою 

A. R. Wellburn (1994), забур’яненість посівів – за методикою В. Ф. Мойсейченка, 

В. О. Єщенка (1994), абсолютно-суху масу рослин визначали за методикою В. Г. 

Дідори (2013). Якість зерна визначали згідно методики Г. П. Жемели (2005). 

Розміщення ділянок у дослідах – рендомізоване. Площа дослідних ділянок 

залежно від конкретного експерименту знаходилася в межах від 100 м2 до 0,32 га. 

Для побудови математичних моделей прогнозування врожайності 

використовували методи регресійного аналізу. Статистичну обробку результатів 

експерименту проводили методами багатофакторного дисперсійного аналізу, 

парного і множинного кореляційного та регресійного аналізу за допомогою 

програми  STATISTICA 6.0 (7.0, 10.0).  

Економічну ефективність агротехнічних заходів підвищення врожайності та 

поліпшення якості зерна пшениці озимої розраховували за методикою  

Д. І. Мазоренка (2006) і цінами 2017 маркетингового року. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ В УМОВАХ 

НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 

Роль метеорологічних факторів у формуванні врожайності пшениці 

озимої м’якої у виробничих умовах можна поділити на два важливі напрями: 

наявність вологи на період сівби та ранні весняні опади сприяють накопиченню 

веґетативної маси, а пізні весняні та літні – формуванню врожайності зерна пшениці 

озимої. У зв’язку з цим встановлено вплив агрометеорологічних факторів на 

врожайність. Зокрема, для зони характерним виявився вплив температури повітря 

січня (r=0,25-0,34). Звичайно, що надмірне підвищення температури може призвести 

до втрат рослинами поживних речовин та, навіть, відновлення вегетації, що в 

подальшому негативно впливає на формування врожайності, але частіше посіви 

можуть страждати від несталості снігового покриву на фоні низьких температур, 

чим і пояснюється прямий характер залежності. У останній місяць зими та період 

відновлення весняної вегетації різкі підвищення температури вище 3-5°С можуть 

призвести до передчасного відновлення вегетації, зокрема, окремими рослинами, що 

в подальшому призведе до втрати продуктивного потенціалу посівів. Різке 

підвищення температури повітря у період з кінця квітня до кінця червня негативно 

відбилось на формуванні врожайності пшениці – r =-0,42- (-0,16). Якщо такий вплив 

у цей період триває постійно, то він може бути компенсованим лише за рахунок 

випадання дощів. 

Кількість та вид опадів чи не найважливіший фактор для отримання сталих 

урожаїв зерна. У випадку несуворої зими надмірна кількість опадів у вигляді дощу 



 

 

чи мокрого снігу призводить до зниження врожайності – r=-0,58-(-0,26). 

Важливішими для високої врожайності були опади періоду другої декади квітня - 

першої декади червня (r=0,26-0,45). Негативну дію опадів спостерігали лише 

впродовж останніх днів наливу зерна та збирання, що позначалось на тривалості 

жнив. Навіть, у осінній період надмірні опади негативно впливали на врожайність, 

що пов’язано з організаційним аспектом проведення польових робіт, зокрема 

затягування строків сівби.  

У взаємозалежностей між урожайністю зерна пшениці озимої та 

агрометеорологічними показниками найчастіше спостерігали криволінійну 

залежність, але в зоні нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу для 

виробничих посівів встановлена пряма залежність (рис. 1).  

 

а 

 

b 

Рисунок 1 – Графік множинної реґресії врожайності пшениці озимої від 

агрометеорологічних факторів (а - від опадів до початку вегетації; b - весняно-

літніх опадів). 
Певний вплив на формування врожайності в умовах Лівобережного Лісостепу 

має величина гідротермічного коефіцієнта в період колосіння - повної стиглості 



 

 

зерна. Кореляція між його значенням та врожайністю знаходилась у межах слабкої 

або середньої (r=0,22-0,39) і є статистично істотною.  

Таким чином, особливості метеорологічних умов, зокрема інтенсивність та 

розподіл опадів, потребують відповідної організації робіт і швидкості їх проведення 

в період жнивування. За результатами статистичного аналізу було встановлене 

рівняння залежності врожайності від агрометеорологічних факторів: 

У = 131,87 + 1,27 Х1 - 0,99 Х2 - 0,1 Х3 + 0,16 Х4 + 0,44 Х5 - 5,27 Х6, 

де: У - урожайність, т/га; Х1 - температурні умови зими, °С; Х2 - температурні 

умови квітня-червня, °С; Х3 - кількість опадів у вигляді дощу за зимовий період, мм; 

Х4 - кількість опадів у березні - початку квітня, мм; Х5 - кількість опадів у травні - 

червні, мм; Х6 - кількість опадів у липні, мм. 

Встановлені залежності характеризують зону Лівобережного Лісостепу як 

оптимальну для вирощування пшениці озимої, але для отримання сталих врожаїв 

необхідно розробити комплекс заходів для зменшення негативного впливу 

метеорологічних факторів.  

За період спостережень значного впливу температурних показників на 

врожайність визначено не було. Певну циклічність спостерігали лише за проявом 

температури нижче -17 ℃, але тривалість таких періодів хоча й була незначною, 

проте вплинула на формування врожайності, що підтверджено кореляційним 

аналізом (r=-0,77). Графік регресії врожайності і цього фактора зображений на 

рисунку 2. 

Особлива загроза недобору врожаю, або й повної загибелі посівів виникає за 

поєднання низьких температур з відсутністю снігового покриву. Отже, для 

ефективного управління посівами пшениці озимої необхідно розробити дієві заходи, 

спрямовані на забезпечення оптимального стану посіву для входження в зимівлю.  
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Рисунок 2 – Залежність урожайності пшениці озимої від кількості днів з 

температурами нижче -17 ̊С 

Множинний кореляційний аналіз засвідчував, що рівняння урожайності має 

наступний конкретизований вигляд для зони нестійкого зволоження Лівобережного 

Лісостепу: 

У =3,4047-0,1229Х1+0,0081Х2-0,0056Х3 



 

 

де: У - урожайність зерна, т/га; Х1 - кількість днів з температурою нижче -

17 ℃; Х2 - сума опадів за березень-травень, мм; Х3 - кількість опадів за червень, мм.  

Агроекологічні фактори, які лімітують урожайність та можливості 

прогнозування врожаїв. За результатами багаторічних даних встановлено, що 

головними метеорологічними факторами, що впливають на рівень урожайності 

пшениці озимої, є: кількість днів з температурою нижче -17 ℃ (r=-0,40), кількість 

днів із температурами >0 ℃ (r=0,22), опади в квітні та травні (r=0,18). Відповідно до 

отриманих результатів рівняння врожайності можна описати наступним чином: 

У = 3,095 - 0,052 Д t<-17ºC; У = 2,53 + 0,012 Д t>0ºС; У = 2,64 + 0,0052 ОIV; 

У = 2,59 + 0,0042 ОV, 

де: У - урожайність, т/га; Д t<-17ºC - кількість днів із температурою нижче -

17 ℃; Д t>0ºС - кількість днів із температурою вище 0℃; О - кількість опадів у 

відповідному місяці, мм. 

Дані рівняння розкривають загальну закономірність формування врожайності 

для умов України й свідчать про потенційну можливість прогнозування валових 

зборів зерна пшениці озимої. Кореляція врожайності з умістом гумусу наближається 

до сильної (r=0,67). Бальна оцінка цього ж показника корелює з дещо нижчим 

значенням коефіцієнта кореляції (r=0,54). Зведений показник якості ґрунтів має 

коефіцієнт кореляції r=0,44. 

Уміст обмінного калію у ґрунті також позитивно корелює з урожайністю, як у 

мг/кг, так і в балах – r=0,58-0,60. Це свідчить про актуальність збільшення, або хоча 

б збереження вмісту гумусу. Отже, основними показниками родючості ґрунтів в 

умовах Полтавської області, які лімітують урожайність пшениці озимої, є вміст 

гумусу, обмінного калію і загальний показник якості ґрунтів (ЗПЯҐ).  

Реалізація потенціалу сортів пшениці у сортовипробувальних і виробничих 

посівах. Аналізом даних сортовипробування та рівнів урожайності в господарствах 

за період 2001–2009 рр. встановлено, що у виробничих посівах вона значно менша і 

становила лише 2,85 т/га, в той час як у мережі сортовипробування - 5,55 т/га, хоча 

необхідно відмітити стійку тенденцію до зростання урожайності (рис. 3).   
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Рисунок 3 – Урожайність зерна пшениці озимої у сортовипробувальних та 

виробничих посівах, т/га 



 

 

За результатами досліджень, проведених в 2012-2016 рр. в умовах КСП 

«Зелений гай», урожайність пшениці в досліді становила в середньому 5,19 т/га, а у 

виробничих посівах вона була на рівні 4,44 т/га, тобто майже на 17 % меншою (рис. 

4). Коефіцієнт кореляції між показниками врожайності в обох видах посівів 

збільшився і становив r=0,94, проте відмінність між рівнями врожайності була 

також статистично достовірною.  
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Рисунок 4 - Урожайність сортів пшениці озимої у випробувальних та 

виробничих посівах, т/га 

 

Важливим фактором, який значно впливає на формування врожайності є 

якість насіннєвого матеріалу. Середня за чотири роки врожайність зерна сортів, які 

висівали першою генерацією насіння (СН-1) становила 4,59 т/га, а в разі сівби 

насінням другої генерації (СН-2) вона склала 4,16 т/га, тобто різниця між варіантами 

була 10,3 %, використання базового насіння (БН) також значно збільшувало 

врожайність – на 18-33 % (табл. 1). 

У первинних ланках насінництва врожайність пшениці, як правило, більша, 

порівняно з репродукційним насінням. Калібрування насіння також позитивно 

впливало на одночасність сходів та однорідність їхнього розвитку, що в подальшому 

сприяло підвищенню врожайності. Однак, фактор генерації відігравав надзвичайно 

важливу роль незалежно від умов вирощування і мав більшу частку впливу, ніж 

сортові властивості. Цю закономірність потрібно обов’язково враховувати 

виробничникам, оскільки в переважній більшості випадків належна підготовка 

посівного матеріалу економічно доцільніша, порівняно із запровадженням нового 

сорту.  

Відмінність урожайності за фактором сорту становила в середньому за три 

роки випробувань 4,85-5,64 т/га, тобто різниця між різними за продуктивністю 

сортами становила 16,3 %. 

 



 

 

Таблиця 1 – Урожайність сортів пшениці озимої залежно від генерації 

насіння, т/га (2012-2014 рр.) 

Сорт (А) Генерація насіння Середнє по 

сорту БН (еліта) СН-1 СН-2 

Богдана 6,33 5,47 4,70 5,50 

Сагайдак 5,76 5,03 4,69 5,16 

Зелений гай 5,41 4,85 4,30 4,85 

Фаворитка 6,21 5,29 4,89 5,46 

Наталка 6,21 5,57 4,80 5,53 

Лютенька 5,87 5,00 4,32 5,06 

Подолянка 5,71 5,22 4,88 5,27 

Трипільська 5,87 5,38 4,89 5,38 

Чигиринка 5,78 5,73 4,53 5,35 

Орійка 6,00 5,77 5,14 5,64 

Переяслівка 5,98 5,94 4,89 5,60 

Середнє 5,92 5,41 4,72 5,35 

НІР05 (А)=0,20; НІР05 (В)=0,36; НІР05 (АВ)=0,62 

Визначено важливість використання якісного насіння для управління 

врожайністю пшениці озимої, що значно зменшувало варіабельність урожайності 

зерна незалежно від умов років вирощування. 

Управління врожайністю. Аналіз змін показників клімату за останнє 

десятиліття засвідчує, що в умовах Лівобережного Лісостепу вплив агроекологічних 

факторів на врожайність змінювався, зокрема зменшився вплив зимових низьких 

температур та кількості опадів, натомість зросла роль тривалості періодів з 

температурами вище нуля і 5 оС (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Графік залежності урожайності від тривалості відлиг (дні) 
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Таку залежність встановлено для контрольних варіантів дослідів, які 

відображали зональну технологію вирощування пшениці озимої в господарствах, де 

проводили досліди. Виходячи з неї можна констатувати, що значне підвищення 

зимових температур і слабка диференціація опадів не дозволяли встановити іншу 

математично коректну модель опису формування врожайності. 

Найголовнішим у даному дослідженні виявилось, що у варіантах дослідів з 

найвищою урожайністю завдяки застосованим агротехнічним факторам, будь-якої 

залежності від агроекологічних факторів встановлено не було. Можна стверджувати 

про залежність зменшення впливу нерегульованих чинників навколишнього 

середовища на формування врожайності. 

 

ОСНОВИ РЕГУЛЯЦІЇ ОСІННЬОГО РОЗВИТКУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ  

Ефективність використання бактеріальних препаратів. У дослідах з 

сортом пшениці озимої Василина встановлено, що добрива є найбільшим 

визначальним фактором впливу на врожайність, проте обробка насіння фосфат 

мобілізуючими препаратами перед сівбою забезпечує досить високі прирости. Без 

обробки насіння перед сівбою врожайність зростала виключно за рахунок 

використання добрив. Урожайність у контрольному варіанті склала 4,81 т/га, а у 

інших зі збільшенням норми мінеральних добрив спостерігали підвищення 

врожайності до 5,98 т/га. Використання соломи як органічної складової системи 

живлення також збільшило врожайність до 5,55 т/га або на 15,4 %. Це дозволить 

зменшити дефіцит надходження органічних добрив за рахунок використання 

пожнивних решток. У цьому аспекті слід удосконалити методи використання 

соломи з мінеральними добривами та деструкторами. Основною проблемою при 

цьому є нестача вологи. 

Застосування хімічного протруйника (Віал ТТ) збільшило врожайність зерна 

на неудобреному фоні на 7,5 %, а у варіантах з добривами до 12 %. Визначено 

ефективність сумісного використання протруйників та стимуляторів росту для 

зменшення можливого негативного впливу пестицидів на польову схожість насіння. 

Застосування стимулятора Вимпел (150 мл/т) збільшило врожайність до 

неудобреного контролю на 20,2 %, а у варіантах з удобренням використання різних 

норм Вимпелу й Агату вона зросла відповідно до варіантів удобрення N25P25K25 - 

10,7 %, N50P50K50 - 7,3 %, N75P75K75 - 8,7 %. У варіанті досліду, де використовувалась 

солома та 10 кг/га азоту збільшення врожайності склало 11 %.  

Застосування для передпосівної обробки насіння пшениці бактеріальних 

препаратів забезпечувало збільшення врожайності, порівняно з протруйниками та 

стимуляторами росту. Приріст врожайності від використання Поліміксобактерину 

на неудобреному фоні склав 18,5 %, а на варіантах з мінеральним удобренням 

прирости склали від 14,2 до 16,6 %. У варіанті з органо-мінеральним удобренням 

приріст урожайності склав майже 17 %, що свідчить про ефективність даного заходу 

в умовах нестійкого зволоження.  

Подібну залежність спостерігали і в разі використання Діазофіту (150 мл/т). 

Прирости врожайності становили відповідно до варіантів цього блоку досліду: 



 

 

17,9 % - на неудобреному фоні, 16,3 % - у варіанті з використанням N25P25K25, 16 % - 

за використання N50P50K50 та 18,2 % за використання як добрива соломи з N10. 

Отже, важливим методом управління врожайністю є забезпеченість рослин 

елементами живлення. Чим більша норма внесення добрив, тим менший відзначали 

приріст урожайності зерна пшениці озимої від стимуляторів росту. Максимальним 

він був за удобрення N75P75K75. Середня врожайність у даному варіанті склала 

6,57 т/га. Передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами виявилась 

дещо ефективнішою від дії протруювача та стимуляторів росту: 6,50 т/га та 6,21 т/га, 

відповідно. 

Ефективність використання стимуляторів росту для передпосівної 

обробки насіння.  
Доведено, що для пшениці озимої гумати є ефективним способом покращення 

посівних якостей насіння: енергії проростання, схожості, маси проростка та інших 

біометричних показників, що підтвердилось на прикладі сорту пшениці озимої 

Вдала (табл. 2). Так, використання стимулятора 1R Seed treatment збільшило масу 

проростків на 0,03-0,1 г, що становить не менше 21 % від меншого значення 

показника. В іншому блоці досліду маса проростків від застосування гуматів зросла 

вдвічі. Довжина корінця збільшилась на 18,3-21,0 %, а довжина стебла - на  13,1-

46,3 %.  

Таблиця 2 – Вплив передпосівної обробки насіння гуматами на 

біометричні показники проростків  

Варіант обробки Маса 

рослин, г 

Довжина 

кореня, см 

Довжина 

стебла, см 

Контроль (обробка водою) 

2,25

14,0
 

2,26

91,7
 

4,26

55,7
 

1R Seed treatment 

7,11

17,0
 

9,15

57,9
 

6,15

54,8
 

4R Foliar concentrate 

4,16

21,0
 

2,16

0,9
 7,15

78,5
 

1R Seed treatment + 4R Foliar 

concentrate 5,14

18,0
 

6,6

6,7
 

3,5

17,7
 

НІР05 0,02 0,34 0,33 
Примітка: в чисельнику показники у фізичних одиницях вимірювань, у знаменнику - 

коефіцієнт варіації V, %. 

 

Варіанти з передпосівною обробкою лише протруйником забезпечували 

статистично вищу урожайність, що пов’язано з меншим ураженням рослин 

хвороботворними організмами. 

Використання стимуляторів росту та гуматів сприяло збільшенню енергії 

проростання, особливо у варіантах досліду з 1R Seed treatment у нормі 1 кг/т 

насіння.  

Радостим сприяє зростанню польової схожості на 2-4 %, а Лігногумат натрію - 

на 5-6 %. Значно вищу ефективність забезпечували Гуміфілд та 1R Seed treatment. 



 

 

Зокрема, у варіанті досліду з Гуміфілдом збільшення польової схожості становило 

7-9 %, а 1R Seed treatment – 10-15 %. У разі використання цих стимуляторів в 

сумішах з протруйником отримано позитивні результати - 3-7 % для Гуміфілду та 6-

11 % - для  1R Seed treatment. 

За передпосівної обробки насіння рослини краще розвивались і накопичували 

більше сухої маси. Застосування Радостиму призвело до збільшення абсолютно 

сухої маси рослин на 14-21, а маси кореневої системи на 16-25 %. Лігногумат 

призводив до збільшення на 17-19,5 % надземної маси та 12,7-26,3 % кореневої 

системи, а Гуміфілду та 1R Seed treatment - на 24,8 та 26,3 % і 37,5-41,6 %, 

відповідно. 

Використання стимуляторів росту для передпосівної обробки насіння 

дозволяло ефективніше управляти продукційними процесами посівів, особливо за 

несприятливих умов. Вони істотно поліпшували перспективу отримання дружних й 

розвинених сходів, сприяли оптимізації норм висіву насіння, що поліпшувало 

економічну ефективність виробництва зерна пшениці. 

Вплив передпосівної обробки насіння на ростові процеси. В усі роки 

проведення досліджень використання стимуляторів росту виявилось ефективним.  

За обробки насіння Радостимом та Гуміфілдом польова схожість зростала на 6-11 %, 

порівняно з контролем, також збільшилась кількість вузлових коренів. 

Найефективнішим виявилось використання 1R Seed treatment в кількості 1 кг/т 

насіння. Кількість вузлових коренів у сорту Левада зросла на 61 %, а сортів Славна 

та Смуглянка, відповідно, на 52 та 75 %, що забезпечило значно кращий стан посівів 

за окомірною оцінкою.  

Польова схожість насіння з використанням стимуляторів росту зростала на 11-

13 %, порівняно з контролем. В умовах нестійкого зволоження картопля є кращим 

попередником для пшениці озимої ніж соя. Більше вузлових корінців утворилось у 

варіантах, де використано стимулятор росту 1R Seed treatment, зокрема  в сорту 

Смуглянка на 16-40 % в разі розміщення його після сої та 32-39 % після картоплі. 

Для сорту Славна зазначені показники становили відповідно 36-50 та 43-46 %.  

Передпосівна обробка насіння пшениці стимуляторами росту істотно 

вплинула на вміст фотосинтетичних пігментів. Так, використання Радостиму, 

Лігногумату натрію та Гуміфілду збільшувало концентрацію хлорофілу а на 9,5-

12 %, порівняно з контролем, а за використання 1 кг/т насіння стимулятора 1R Seed 

treatment концентрація пігменту зросла до 2,754 мг/г. 

За передпосівної обробки стимуляторами також зростав уміст каротиноїдів у 

листках пшениці, хоча в окремих вибірках встановлено зворотну кореляцію між 

кількістю хлорофілу і каротиноїдів. У середньому збільшення вмісту каротиноїдів у 

листках рослин склало 13-24 %.  

Вплив сортових властивостей та передпосівної обробки насіння на 

врожайність пшениці озимої. Метеорологічні умови років позначились як на 

безпосередньому впливі факторів, так і їхній взаємодії, але спостерігалася чітка 

залежність щодо впливу як сортових властивостей, так і обробки насіння. Зокрема, 

передпосівна обробка насіння стимуляторами росту збільшила польову схожість 

насіння на 6-13 % залежно від умов вирощування (табл. 3). Найменша істотна 

різниця при цьому становила 0,28 т/га. 



 

 

Частка впливу сорту у формуванні врожайності була значно більшою, 

порівняно з часткою передпосівної обробки насіння, про що свідчило значне 

збільшення врожайності в сорту Смуглянка. Протруйник насіння негативно впливав 

на рослини в початкових стадіях росту й розвитку. Їх суха маса була дещо меншою 

від рослин контролю, проте в подальшому захист відігравав свою роль й оброблені 

посіви характеризувалися вищою врожайністю. 

Кореляційним аналізом встановлено, що незалежно від умов вирощування 

прямий зв’язок існує між урожайністю та польовою схожістю насіння (r=0,22-0,25), 

утворенням вузлових коренів (r=0,39-0,56), абсолютно сухою масою рослин (r=0,47-

0,74), абсолютно сухою масою кореневої системи (r=0,50-0,74), вмістом хлорофілу (r 

=0,24-0,60). Зворотний зв’язок спостерігали між урожайністю та тривалістю періоду 

«сівба-сходи» – r=-0,36-(-0,33). 

Таблиця 3 – Вплив варіантів передпосівної обробки насіння на 

врожайність сортів пшениці озимої, т/га 

Варіант Сорти 

Левада Славна Смуглянка 

Контроль (без обробки) 4,68 4,75 5,31 

Максим Стар 025 FS, 1,5 л/т 5,17 4,92 5,62 

Радостим, 0,25 л/т 5,06 4,8 5,5 

Лігногумат натрію 0,5 л/т 5,02 5,02 5,53 

Гуміфілд, 0,5 л/т 5 4,91 5,5 

1R Seed treatment 1,0 л/т 5,32 5,33 5,84 

Максим Стар 025 FS, 1,5 л/т + гуміфілд 0,5 л/т 5,12 5,15 5,66 

Максим Стар 025 FS, 1,5 л/т + 1R Seed treatment 

1,0 л/т 5,37 5,32 5,92 

Уміст пігментів у листках рослин може стати надійним індикатором для 

прогнозування і управління процесами формування врожайності. В першу чергу для 

цього доцільно використовувати вміст хлорофілу b та каротиноїдів. Перший 

показник мав пряму кореляцію з урожайністю незалежно від умов років 

вирощування (r=0,40-049), а другий – зворотну: r=-0,56-(-0,34).  

Використання УФ-опромінення для передпосівної обробки насіння.  

Аналіз результатів експерименту методом нелінійної регресії засвідчив, що 

для фактору опромінення справедлива залежність типу параболи. Експериментальні 

криві й теоретичні рівняння функцій залежності енергії проростання та схожості 

насіння від дози опромінення ілюструє рисунок 6. 

Встановлено, що найкраще впливала на енергію проростання та схожості 

насіння сортів пшениці Трудівниця Миронівська, Мудрість Одеська, Нива Одеська, 

Ліра Одеська доза опромінення 250 Дж/м2, а для сортів Грація Миронівська й  Вежа 

Миронівська - 500 Дж/м2. Однак, теоретичні розрахунки свідчать, що поліпшення 

енергії проростання й схожості насіння можна досягти застосуванням дози 400-

500 Дж/м2. 
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Рисунок 6 – Графік регресії енергії проростання насіння та схожості від 

дози УФ-опромінення 

Оскільки існує значна реакція генетичних особливостей сортів на дози 

опромінення, то в технологічному сенсі це може стати стримуючим фактором для 

широкого застосування фізичних методів передпосівної обробки насіння. Це 

означає, що для кожного сорту може існувати свій оптимальний діапазон, тому 

необхідно знати походження сорту, яке визначає оптимальну дозу опромінення 

насіннєвого матеріалу. У цілому ж можна стверджувати, що застосування 

ультрафіолетових променів для передпосівної обробки насіння має значну 

перспективу для використання й удосконалення.  

 

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ НА 

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА 

У дослідженнях 2004-2008 років встановлено, що строки сівби визначають час 

появи сходів, їхню дружність, подальший ріст і розвиток рослин. У сорту Застава 

одеська за сівби 25 серпня спостерігали найдовший період вегетації – 312-319 днів. 

За висіву 5 вересня період вегетації скорочувався на 20-22 дні, 15 вересня – 29-34,  

25 вересня – 42-44 і 5 жовтня – 49-50 днів. Перенесення строків сівби на пізніший 

термін супроводжувалось збільшенням тривалості періоду сівба-сходи. Строки 

сівби не впливали на припинення осінньої і відновлення весняної вегетації.  

В період 2004-2005 найкращі результати забезпечив строк сівби 5 вересня. 

Середня врожайність становила 8,54 т/га. Сівба 25 серпня зменшила її  майже на 0,3 

т/га при значенні НІР05 0,23 т/га. Практично таким же було зменшення врожайності 

й у разі сівби 15 вересня. Зниження врожайності за найпізнішого строку сівби (5 

жовтня) становило 1,53 т/га (рис. 7).  

Період 2005-2006 року характеризувався зовсім іншим впливом строків сівби 

на врожайність. Найбільшою вона була за раннього і найпізнішого строків сівби – 

6,07 і 6,0 т/га, відповідно, тобто на 7,6 та 6,4 %. Зменшення врожайності за строку 

сівби 15 вересня склало 2,9 т/га, а сівба пшениці 25 вересня призвела до істотного 

недобору врожаю –1,3 т/га (НІР05=0,05т/га). 

В умовах періоду вегетації 2006-2007 рр. найвищу врожайність отримали за 

найпізнішого строку сівби – 5,64 т/га, вона була близькою до контролю 

(НІР05=0,09 т/га). У решти варіантів спостерігали значне зменшення врожайності: за 



 

 

посіву 25 серпня й 15 вересня на 13-14 %, а сівба 25 вересня призвела до зменшення 

цього показника на 1,31 т/га, що становило майже третину – 31 %. Найпізніший 

строк сівби виявився, навіть, кращим, ніж у останню декаду вересня. 

Викладене переконує, що у визначенні строку сівби пшениці озимої 

першочергову увагу слід приділяти не фіксованій даті проведення технологічної 

операції, а аналізувати погодні фактори, що складаються в умовах конкретного 

року. Прийняті раніше за оптимальні календарні дати строків сівби пшениці озимої 

далеко не завжди були найкращими. Вони потребують щорічного коригування 

відповідно до умов року вирощування. 

 

 

Рисунок 7  – Урожайність сорту Застава одеська залежно від строків сівби 

 

Вплив норм висіву та удобрення на формування врожайності пшениці 

озимої. У блоці досліду з використанням для живлення посівів лише мінерального 

добрива (аміачної селітри) найбільша врожайність формувалась за норми висіву 5,0 

і 5,5 млн. насінин на гектар. При цьому, урожайність була практично однаковою і 

складала в середньому за п’ять років до 6 т/га. Найменшою вона зафіксована у 

варіанті з нормою висіву насіння 3,5 млн. шт., проте істотно не відрізнялась від 

норми висіву 4 млн. шт./га (табл. 4).  

Використання гумінових препаратів значно підвищувало врожайність. Уже за 

найменшої норми висіву насіння вона сягала 5,79 т/га або майже 19,5 % приросту. 

Збільшення норми висіву на 1 млн. насінин на фоні мінерального живлення мало 

менший позитивний вплив на врожайність, тобто використання стимуляторів 

дозволило заощадити біля 40 кг/га посівного матеріалу. В подальшому зростання 

врожайності не було таким значним, але за використання норми висіву 4 млн. 

насінин  вона становила 16 %, 4,5 млн насінин – 17,8 %, а в наступних варіантах 

досліду перевищення врожайності порівняно з мінеральним удобренням становило 



 

 

14,5 та 14,3 %, тобто було майже однаковим. Встановлено, що використання 

великих норм висіву, які вважають традиційними, є недоцільним. 

Аналіз дисперсій факторів включно з умовами років підтверджує й деталізує 

вплив кожного з них та конкретизує особливості впливів. У цьому досліді густота 

продуктивного стеблостою залежала в першу чергу від удобрення і норм висіву. 

Вплив умов років вирощування був меншим порівняно з цими двома факторами, але 

статистично істотним. 

Статистична обробка результатів експерименту, що включала в себе вивчення 

впливу фактору умов років вирощування показала, що найбільший вплив на 

продуктивне кущіння мають добрива і норма висіву, а умови року мають значно 

менше впливають на формування цього показника. Таким чином, детальніша 

розробка елементів агротехніки дає змогу значно зменшити вплив нерегульованих 

факторів середовища. 

Таблиця 4 – Залежність урожайності та елементів її структури у сорту 

Смуглянка залежно від системи живлення (2014-2019 рр.) 

Удобрення 

(фактор А) 

Норма 

висіву, млн. 

шт./га 

(фактор В) 

Кількість 

стебел, 

шт./м2 

Маса зерна 

колоса, г 

Урожайність, 

т/га 

200 кг селітри по 

мерзлоталому ґрунту 

3,5 3,14 0,87 4,85 

4 3,41 1,10 5,23 

4,5 3,55 1,21 5,59 

5 3,74 1,31 5,98 

5,5 3,93 1,35 5,96 

200 кг селітри по 

мерзлоталому ґрунту 

+ обробка насіння 1 

кг/т 1R Seedtreatment 

+ 2 кг/га 4R Foliar 

concentrate + 2 кг/га 

4R Foliar concentrate 

3,5 3,65 1,00 5,79 

4 3,88 1,15 6,07 

4,5 4,06 1,28 6,58 

5 4,31 1,35 6,85 

5,5 4,13 1,45 6,80 

НІР05 0,16 0,08 0,19 

фактор А 0,07 0,04 0,09 

Фактор В 0,01 0,02 0,04 

Взаємодія АВ 0,07 - - 

 

Що стосується норм висіву насіння, то вони найбільше впливали на 

формування маси зерна з колоса, істотний вплив також проявляла взаємодія норм 

висіву насіння та умов року вирощування, взаємодія інших факторів була 

неістотною. В такому випадку особливість формування врожайності набуває 

вигляду, зображеного на рис. 8, а рівняння врожайності: 

У=14,41-6,3433Х1+0,5274Х2+1,1371Х1
2-1,1472Х1Х2+2,5134Х2

2, де  

У – урожайність, т/га; Х1 – продуктивне кущення, шт. стебел/м2; Х2– маса 

зерна з колоса, г. 



 

 

Реакція ознаки кущення на удобрення була дещо іншою – в середньому 

збільшення стеблостою на одиницю площі порівняно з мінеральним удобренням 

становило 13–16 % і лише за найбільшої норми висіву кількість продуктивних 

стебел збільшилася на 5,2 %, що може свідчити про закономірність зменшення 

здатності продуктивного кущення в умовах великих норм висіву насіння. 

 

 

Рисунок 8 – Залежність урожайності за усередненими показниками від 

елементів структури (2015-2019 рр.) 

Норми висіву насіння найбільше впливали на формування маси зерна з колоса. 

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між згаданим показником та 

продуктивним кущенням (r=0,62) і масою зерна з колоса (r=0,55). Теоретично 

розрахована врожайність пшениці озимої корелює з фактичною: r=0,62-0,97. Ці 

показники доцільно використовувати для управління процесами формування 

врожайності зерна пшениці озимої. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАКТОРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Значення рівня інтенсифікації технології вирощування у формуванні 

врожайності. Удобрення посівів пшениці є найважливішим важелем в управлінні 

врожайністю. Із збільшенням норми добрив вона зростає і досягає максимуму у разі 

внесення повної норми мінеральних добрив N75P75K75. Мінімальна норма 

збільшувала врожайність на 9,3 %, що обґрунтовувало їхнє застосування навіть за 

складної економічної ситуації того часу (табл. 5). 

Використання інсектициду Карате Зеон збільшило врожайність на 0,1 т/га, що 

становить не більше двох відсотків, а використання протруєння Раксилом (0,4 л/т) 

збільшило її на 0,16 т/га. Таку ж саму середню за роки досліджень урожайність мав 



 

 

варіант, де було використано фунгіцид Альто-Супер в кількості 0,5 л/га. 

Застосування для захисту посівів від бур’янів Лограну (0,01 кг/га) збільшило 

врожайність на 0,2 т/га, що дещо перевищувало найменшу істотну різницю (НІР05) – 

0,16 т/га.  

Подальше збільшення врожайності спостерігали залежно від комбінацій 

засобів захисту. Так від поєднання хоча б двох компонентів захисту врожайність 

зросла до 6,13–6,16 т/га, що стосувалося варіанту досліду, де було використано 

протруєння насіння перед сівбою, застосування гербіциду, й варіанту, у якому 

використовували фунгіцидну обробку посівів. Майже аналогічні дані зафіксовані у 

варіанті з застосуванням гербіциду та інсектициду. 

Таблиця 5 – Урожайність зерна пшениці озимої залежно від впливу заходів 

інтенсифікації  технології вирощування, т/га (2002-2005 рр.) 

Заходи інтенсифікації Варіанти удобрення Середнє 

за В протруєння гербіцид інсектицид фунгіцид контроль N50P50K50 N75P75K75 N25P25K25 

    5,33 6,02 6,24 5,76 5,84 

  +  5,46 6,14 6,32 5,85 5,94 

   + 5,50 6,19 6,40 5,92 6,00 

  + + 5,63 6,46 6,63 6,18 6,23 

 +   5,52 6,25 6,46 5,94 6,04 

 + +  5,64 6,35 6,53 6,10 6,16 

 +  + 5,71 6,40 6,85 6,14 6,28 

 + + + 5,81 6,63 6,78 6,40 6,41 

+    5,41 6,20 6,43 5,96 6,00 

+  +  5,50 6,32 6,51 6,04 6,09 

+   + 5,58 6,36 6,55 6,10 6,15 

+  + + 5,68 6,51 6,67 6,19 6,26 

+ +   5,58 6,39 6,51 6,04 6,13 

+ + +  5,75 6,73 6,85 6,43 6,44 

+ +  + 5,72 6,58 6,71 6,43 6,36 

+ + + + 6,00 6,85 7,02 6,60 6,62 

Середнє за фактором А 5,61 6,40 6,59 6,13  

НІР05(за варіантами удобрення) 0,61 

Найбільша врожайність формувалась за поєднання удобрення і максимального 

рівня захисту рослин – 13,4 % приросту. Отже, найважливішим засобом управління 

врожайністю пшениці озимої є оптимізація живлення посівів за умови комплексного 

захисту агроценозів, який починається з передпосівної обробки насіння. 

Оптимізація захисту посівів від бур’янів. Цілком нейтральне співіснування 

бур’янів та рослин пшениці озимої на початкових етапах росту й розвитку 

підтверджено результатами множинного регресійного аналізу. У рівнянні 

врожайності (рис. 9) повітряно-суха маса бур’янів через два тижні після 

обприскування мала, навіть, позитивний коефіцієнт регресії, що свідчить про 

загальну й спільну позитивну динаміку росту груп рослин і їхню реакцію на умови 

вирощування. У подальшому цей зв’язок перетворювався на зворотний і наявність у 



 

 

агроценозі небажаної рослинності негативно впливала на формування врожайності 

внаслідок конкуренції рослин та засміченості зерна. 

Аналіз ефективності застосування гербіцидів та їх сумішей показує, що в 

середньому за роки досліджень внаслідок застосування препаратів забур’яненість 

посівів зменшується на 39 %, а використання їх у бакових сумішах з добривами дає 

змогу збільшити цю частку майже до 55 %. 

 

2

5

8

11

4

8

12

16

20

24

28

32
2,8

3,2

3,6

4,0

4,4

4,8

5,2

У
р

о
ж

ай
н

ість, т/га

У=4,3595+0,0829Х1-0,0534Х2

Повітряно-суха 
м аса перед збиранням , 
г/м 2

Повітряно-суха 
м аса після оприскування, 
г/м 2

 

Рисунок 9 – Залежність врожайності від повітряно-сухої маси бур’янів 

 

Гербіциди у чистому вигляді контролюють кількість бур’янів у агроценозах на 

досить високому рівні, в сумішах ця ефективність може різнитись. Дослідженнями 

2015-2018 рр. визначено, що норми застосування гуматів до 1 кг практично не 

впливали на кількість бур’янів та врожайність зерна. Так додавання Гуміфілду в 

кількості 200 г/га до розчину Гранстару Про (20 г/га) неістотно збільшило 

повітряно-суху масу бур’янів, а врожайність зменшилась майже на центнер, що було 

неістотним. У суміші Гуміфілда з Гроділом Про кількість і маса бур’янів була дещо 

меншою, порівняно з контролем, а врожайність зерна більшою, ніж за  використання 

лише гербіциду. Доцільність подальшого компонування бакових сумішей для 

боротьби з бур’янами була викликана рекомендаціями до сумісного використання 

гуматів та гербіцидів, що досить часто надаються товаровиробникам. Згідно з ними 

поєднання в розчинах дає змогу значно скоротити витрати за рахунок норм внесення 

гербіцидів, хоча в цьому твердженні є певна алогічність. Вона полягає в тому, що 

гумінові препарати мають досить сильний антистресовий вплив, у тому числі й 

мають пом’якшуючу дію фітотоксичності гербіцидів для всіх рослин агроценозу 

включно з бур’янами.  

Застосування гербіцидів у сумішах з гуміновим препаратом  Humifield з 

нормою 200 г/га  майже не вплинуло на рівень урожайності зерна. Суттєве 

збільшення її забезпечувала суміш гербіцидів з гуміновим препаратом  Foliar 



 

 

concentrate в дозі 2,0 кг/га. Встановлено позитивний вплив стимулятора росту на 

врожайність культури за зменшення фітотоксичності гербіцидів стосовно їхньої дії 

на кількість бур’янів (рис. 10).  

Y=3,805+0,4130*X-0,03020*X2
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Рисунок 10 – Графік регресії забур’яненості і врожайності в разі 

застосування бакової суміші гербіцидів і 4R Foliar concentrate 

 

Теоретично кількість багаторічних бур’янів 6-7 шт./м2 є прийнятною для 

виробництва, але подальше збільшення їхньої кількості зменшує врожайність. 

Зазначене свідчить про ефективність додавання у бакові суміші стимуляторів 

гумінового походження, що істотно зменшує фітотоксичність гербіцидів.  

Оптимізація системи мінерального живлення й захисту посівів. Найменша 

врожайність формувалась без добрив і захисту посівів – 3,98 т/га. Застосування 

добрив підвищило її й без використання засобів захисту. Найбільша врожайність 

досягнута у варіанті, де використовували повну норму мінеральних добрив 

N85P96K51+N30. Приріст становив майже 48 %.  

Застосування комплексу захисту посівів сприяло збільшенню врожайності на 

0,63 т/га або майже на 16 %. Найвищу урожайність зерна отримали на фоні цієї ж 

норми добрива з наступним підживленням N30 – 6,84 т/га, що більше, ніж у контролі 

на 2,23 т/га. Використання Басфоліар 36 Екстра в поєднанні із заходами захисту 

посівів збільшило врожайність майже на 1 т/га, порівняно з контролем без добрив і 

захисту та на 0,34 т/га ніж у  варіанті без добрив та застосуванням захисту. 

Використання як органічного добрива соломи істотно збільшило врожайність зерна, 

проте значно поступалось варіантам, у яких використовували мінеральні та 

комплексні хелатні добрива (табл. 6).  

Множинним регресійним аналізом встановлено трансформацію фактичної 

залежності врожайності від агротехнічних та природних факторів, що дозволило 

визначити параметри агротехнічного впливу.  

Під впливом запасів продуктивної вологи та удобрення формується 

криволінійна залежність типу а): 



 

 

У= -3,147+1,216Х1+0,165Х2-0,183Х1
2+0,0024Х1Х2-0,001Х2

2, де: 

У - урожайність, т/га; Х1 - удобрення; Х2 - запаси продуктивної вологи, мм. 

 

Таблиця 6 – Вплив системи захисту та удобрення на структуру 

продуктивності й урожайність (2010-2013 рр.) 

Захист 

(фактор 

А) 

Удобрення 

(фактор В) 

Кількість рослин 

перед збиранням, 

шт./м2 

Кількість 

зерен в 

колосі, шт. 

Біологічна 

врожайність, 

т/га 

Без 

захисту 

Без добрив 254 27 3,98 

N50P50K51 257 29 5,34 

N115P96K51 258 29 5,63 

N85P96K51+N30 262 31 5,88 

N58P45K25 262 30 5,07 

N10 на 1т п. п 257 28 4,83 

Повний 

захист 

Без добрив 261 29 4,61 

N50P50K51 264 31 5,99 

N115P96K51 267 32 6,24 

N85P96K51+N30 269 33 6,84 

N58P45K25 266 31 6,12 

N10 на 1т п. п 266 30 5,75 

Повний 

захист + 

Басфоліар 

36 Екстра 

Без добрив 268 31 4,95 

N50P50K51 269 32 6,41 

N115P96K51 269 33 6,55 

N85P96K51+N30 272 34 7,63 

N58P45K25 272 32 6,51 

N10 на 1т п. п 264 31 6,05 

 

Наступною моделлю є рівняння, яке показує залежність урожайності від 

запасів продуктивної вологи та коефіцієнту водоспоживання вигляду б): 

У=9,685-0,028Х1+0,144Х2-+0,0007Х1
2-0,0001Х1Х2-0,001Х2

2 

Використання добрив та системи захисту сформувало лінійну залежність 

урожайності від диференційованої системи живлення, яка передбачала азотне 

підживлення та систему захисту. В даному випадку регресійна модель мала лінійну 

закономірність в): 

У=4,769+0,701Х1+0,744Х2.  

Ця залежність свідчить про недостатній рівень інтенсифікації удобрення 

посівів, що не дозволяє збільшити врожайність зерна пшениці озимої. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМАТІВ В УПРАВЛІННІ 

ВРОЖАЙНІСТЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Ефективність застосування гумінових речовин у технології вирощування 

пшениці озимої. Застосування гумату позитивно впливає на формування 

врожайності. Кореневі і позакореневі підживлення збільшували коефіцієнт кущення 



 

 

до 2-3 стебел на рослину, а кількість зерен у рослині зросла з 56 в середньому до 69-

77. Рослини інтенсивніше наростають у висоту й формують потужніший габітус. 

Застосування аміачної селітри (150 кг/га) по мерзлоталому ґрунту збільшило 

врожайність на 0,67 т/га або 20 %, порівняно з контролем. За норми внесення 

мінерального добрива 100 кг/га приріст склав 11 %.  

За використання 4R Foliar Concentrate збільшення врожайності на фоні 

100 кг/га аміачної селітри підвищило врожайність пшениці озимої майже на 0,9 т/га, 

що становило 25,7 %. Використання лише 1 кг/га стимулятора для обробки посівів у 

фазу весняного кущення збільшило на 11,8 %, або 0,4 т/га, а за норми 2 кг/га –

15,7 %. Найбільшої врожайності було досягнуто за дворазового внесення 

стимулятора по одному кілограму – у фази весняного кущення та колосіння – 

0,15 т/га або 44 %. 

Отже, використання гумінових стимуляторів позакоренево позитивно 

вплинуло на формування врожайності, причому їхня ефективність збільшувалась в 

разі неодноразового застосування, що узгоджується з рекомендаціями провідних 

американських і європейських виробників таких препаратів. 

Вплив попередників та передпосівної обробки насіння на врожайність 

пшениці озимої.  

Найважливішою передумовою ефективного управління врожайністю є добір 

сорту для вирощування, сортові властивості найбільше впливають на прояв ознаки. 

Їх частка склала 57 %. Іншим за важливістю чинником в умовах нестійкого 

зволоження є попередник, частка якого у формуванні врожайності склала більше 

25 % й замикає трійку – передпосівна обробка насіння – 9 % (рис. 11).  
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Рисунок 11 – Вплив сортових властивостей, попередників, передпосівної 

обробки насіння та їхніх взаємодій на врожайність пшениці озимої  

(2015 - 2017 рр.) 

 

Передпосівна обробка насіння сумішами, які містять стимулятори росту, 

позитивно вплинула на польову схожість насіння, кількість вузлових коренів та 

абсолютно суху масу рослин. У результаті оброблені ними рослини формували 



 

 

більшу врожайність (табл. 7), порівняно із застосуванням лише хімічних препаратів. 

Незалежно від умов років дослідження, передпосівна обробка насіння збільшувала 

польову схожість в середньому на 6-8 %.  

Попередники та передпосівна обробка насіння впливали також і на інші 

досліджувані показники, зокрема польова схожість насіння в разі розміщення 

посівів після картоплі була на чотири відсотки більшою ніж після сої. Кращою 

виявилася також і динаміка утворення вузлових коренів, хоча абсолютно суха маса 

коренів і всієї рослини була дещо меншою. Оцінка середніх показників за t-

критерієм показує, що ця тенденція є статистично достовірною, проте абсолютна 

суха маса рослин не мала в роки досліджень прямого впливу на врожайність зерна. 

Між кількістю вузлових коренів та урожайністю спостерігали пряму кореляційну 

залежність (r=0,46). Подібну залежність спостерігали також між урожайністю та 

польовою схожістю насіння з дещо більшим значенням коефіцієнта кореляції – 

r=0,64. 

Таблиця 7 – Вплив попередників та передпосівної обробки насіння на 

врожайність пшениці (2014-2017 рр.) 

Варіанти обробки насіння 

Попередники 

соя картопля 

Смуглянка Славна Смуглянка Славна 

Венцедор 1,2 л/т+Командор 

екстра 0,6 л/т (контроль) 
6,00 5,54 6,44 5,76 

Гуміфілд 0,5 л/т; 6,08 5,48 6,50 5,79 

1R Seed treatment 1 л/т 6,26 5,68 6,63 5,99 

Венцедор 1,2 л/т+Командор 

екстра 0,6 л/т+0,5 л/т Гуміфілд 
6,21 5,89 6,70 5,99 

Венцедор 1,2 л/т+Командор 

екстра 0,6 л/т + 1R Seed treatment 

1л/т. 

6,39 6,23 6,90 6,22 

НІР05    0,28 

В умовах нестійкого зволоження особливо важливим є отримання вчасних 

сходів і розвиток рослин на початкових етапах вегетації. У разі використання 

інтенсивних технологій, зокрема застосування протруйників, може призвести до 

зниження посівних властивостей насіння і в подальшому до втрат врожаю, що 

змушує шукати шляхи уникнення цього ризику.  

Удосконалення системи живлення посівів. Застосування гуматів для 

оптимізації системи живлення має значно помітнішу ефективність, порівняно з 

лише мінеральним удобренням. Використання активатора ґрунту 5R SoilBoost у 

досліді з аміачною селітрою в кількості 11 кг/га дало змогу збільшити врожайність 

сорту Смуглянка на 11,2 %, а позакореневе застосування 4R Folliar concentrate в 

нормі 4 кг/га у два прийоми – на 15,5 %. Застосування активатора ґрунту та 4R 

Folliar concentrate сприяло збільшенню врожайності на 22,2 % (табл. 8). Аналогічну 

закономірність спостерігали у варіантах досліду з сортом пшениці Славна - 8,5-

23,2 %.  



 

 

Основними факторами, які впливали на формування врожайності в умовах 

нестійкого зволоження, були умови років проведення експерименту. Частка їхнього 

впливу сягала майже 70 %. Сумарна частка впливу регульованих факторів та їх 

взаємодій (сортові властивості, програма живлення посівів) складала біля 28-29 %, 

що на наш погляд є цілком достатнім для розробки програм ефективного управління 

формуванням урожайності пшениці озимої.  

Таблиця 8 – Урожайність пшениці озимої залежно від удобрення  

(2014-2017 рр.) 

Варіант* Урожайність, 

т/га 

Смуглянка/Славна 

1. Контроль (200 кг/га селітри) – фон  5,17/4,95 

2. Фон + 5R SoilBoost 11 кг/га 5,75/5,37 

3. Фон + 2 кг/га + 2 кг/га 4R Foliar concentrate 5,97/5,87 

4. Фон + 11 кг/га 5R SoilBoost + 2 кг/га + 2 кг/га 4R Foliar 

concentrate 6,32/6,1 

НІР05  0,28 

Кубус/Мулан 

1. Контроль (200 кг/га КАС) – фон  4,99/5,04 

2. Фон + 5R SoilBoost 11 кг/га 5,49/5,45 

3. Фон + 2 кг/га + 2 кг/га 4R Folliar concentrate 5,75/5,77 

4. Фон + 11 кг/га 5R SoilBoost + 2 кг/га + 2 кг/га 4R Folliar 

concentrate 5,93/6,12 

НІР05 0,42 

Продуктивне кущіння є ознакою, яка найбільше реагує на фактори 

вирощування. У досліді з сортами Смуглянка і Славна головним фактором впливу 

на формування рослинами кількості стебел були сортові особливості  – 49,9 %. 

Частка впливу варіанту живлення складала 32,1 % в загальній дисперсії ознаки. За 

даними статистичного аналізу умови років досліджень мали вплив на цей показник 

не більше 5 %, вплив взаємодій факторів склав 2-5 % від дисперсії ознаки, що 

свідчить про досить високу ймовірність розробки технологій впливу на продуктивне 

кущення за рахунок добору сортів й агротехнічних заходів. Сорти Кубус і Мулан 

виявились більш залежними від умов року вирощування. Їхня частка впливу 

складала майже 61 %, а живлення – 22 %. За продуктивним кущінням сорти не 

різнились між собою. 

На формування маси зерна з колоса вплив досліджуваних факторів, які 

вивчались, мало залежав від сортів.  Для сортів Славна і Смуглянка умови років 

мали частку впливу 36 %, сортові особливості – 32,5 %, живлення – 26,1 %. Для 

сортів Кубус і Мулан частка впливу умов років була значно більшою і складала 

майже 70 %. Прояв у обох  ознаки виявився однаковим, а частка впливу варіанту 

живлення становила 20,5 %.  

За умови нестачі вологи для ефективного управління врожайністю важливо 

встановити максимально точні межі переходу прямого впливу у зворотний. Проте, 

за наявності сотень сортів пшениці озимої, які дозволені для вирощування, зробити 



 

 

це неможливо. Така ситуація ускладнює планування валових зборів, що в свою 

чергу призводить до зниження економічної ефективності виробництва зерна 

пшениці й не дає змоги аграріям стати повноцінними учасниками комерційної 

кон’юнктури. 

Ефективне управління врожайністю пшениці озимої потребує постійного 

створення математичних моделей, які з кожним роком поповнюючись фактичними 

даними факторів вирощування, ставатимуть точнішими й досконалішими для 

планування валових зборів, що оптимізуватиме організаційні сторони вирощування. 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ 

Вплив умов вирощування на формування показників якості зерна. Аналіз 

даних якості зерна засвідчив, що в умовах нестійкого зволоження існує залежність 

між вмістом клейковини і температурою повітря в травні (r=0,75-0,89) та якості 

клейковини від температур червня (r=0,74-0,83). Встановлено, що високі 

температури сприяли зростанню пошкодженості зерна клопом-черепашкою, а з 

початку дозрівання негативно впливали на формування фізичних показників якості 

зерна (r= -0,93-(-0,87). Таким чином, для даних умов необхідно розробляти прийоми 

ефективного управління показниками якості зерна впродовж всього періоду від 

відновлення весняної вегетації до збирання, на час якого можуть випасти опади, що 

призведе до істотного погіршення хлібопекарських властивостей зерна. 

На фоні внесення 200 кг аміачної селітри по мерзлоталому ґрунту 

використання активатора ґрунту 5R SoilBoost (11 кг/га), позакореневої аплікації 4R 

Folliar concentrate (2 кг/га + 2 кг/га;)  найвагомішим технологічним фактором, який 

впливав на формування показника натури зерна, виявилось удобрення. Частка 

впливу складала 35 %. Склоподібність майже на чверть залежить від сортових 

властивостей, а їхня взаємодія з удобренням складала близько 17 %. Таким чином, 

загальний вплив регульованих факторів, які вивчали у даному блоці досліду, 

становив 42 %, що є підґрунтям для ефективного й спрямованого управління якістю 

зерна. 

Технологічні показники якості краще підлягають регулюванню й управлінню, 

порівняно з фізичними. Для вмісту білка головними факторами, що впливали на 

його формування були добір сорту для вирощування – 72 % і система удобрення – 

11 %, на умови років припадає лише 15 %. Статистично істотний ефект проявляли 

також взаємодії сортових особливостей і умов років, та сортових специфічностей і 

варіанту живлення.  

Встановлено, що застосування карбамідно-аміачних сумішей виявилось 

ефективнішим, порівняно з живленням посівів аміачною селітрою. У такій же схемі 

досліду тільки із застосуванням по мерзлоталому ґрунту 200 кг/га КАС вплив умов 

років досліджень був набагато меншим і не перевищував 24 % для формування 

натури зерна. Значення впливу сортових особливостей було невеликим, оскільки за 

своїми технологічними характеристиками сорти виявились дуже подібними. 

Найбільший вплив умови років вирощування мали на число падіння – 82 % (рис. 12). 

З технологічних показників якості зерна, які обумовлюються стандартом, 

найбільше залежало від умов вирощування лише число падіння. Решта показників 



 

 

може бути керованою з великою ймовірністю шляхом добору сортів для 

вирощування та удобренням посівів. Проте, задля уникнення цієї проблеми 

достатньо вчасно збирати врожай і не допускати перестою посівів на пні. 

Застосування в технології вирощування для живлення посівів гуматів 

покращувало прояв показників якості за умови удобрення карбамідно-аміачною 

сумішшю. Збільшення натури зерна становило 19-20 г/л для сорту Кубус і 19-32 г/л  

для сорту пшениці Мулан. У обох сортів відмічена закономірність збільшення 

вмісту білка й клейковини. 

У разі застосування стимуляторів гумінового походження спостерігали їхню 

позитивну дію на формування врожайності і якості зерна пшениці озимої. У 

більшості випадків використання 2 кг/га препарату 4R Foliar concentrate виявилось, 

навіть, ефективнішим, ніж застосування N15. Приріст становив, відповідно, 0,53 і 

0,44 т/га. Найбільший приріст урожайності забезпечили суміші добрив і гумінового 

стимулятора – 0,64 т/га.   

 

 

Рисунок 12 – Вплив умов вирощування на показники якості зерна (2014-

2017 рр.) 

 

У середньому за роки дослідження динаміку зміни показників урожайності і 

якості зерна зображено на рис. 13. Використання гумату сприяло збільшенню 

врожайності на 0,54 т/га, а добрива – на 0,25 т/га. Поєднання обох речовин для 

позакореневого підживлення збільшило врожайність на 0,85 т/га. Аналогічне 

спостерігалось і за показниками якості зерна. З технологічних показників якості 

зерна, які обумовлюються стандартом на цю культуру, найбільшу залежність від 

умов вирощування має лише число падіння, решта ж показників може бути 

керованою з великою ймовірністю шляхом добору сортів для вирощування та 

удобренням посівів. Проте задля уникнення цієї проблеми достатньо вчасно збирати 

врожай і не допускати перестою посівів на пні. 

Використання позакореневого підживлення в цілому сприяє поліпшенню всіх 

господарських показників, які досліджували. Зокрема натура зерна була на 29 г 

більшою порівняно з контролем на варіанті з 4R Foliar concentrate і на варіанті з 



 

 

азотним добривом. На варіантах, де використовувалася суміш гумату й добрива 

натура в середньому в досліді збільшилася на 32 г.  

 

 
Рисунок 13 – Урожайність і показники якості зерна пшениці в досліді 

(середнє за 2015-2017 рр.) 

Найбільший вплив на формування врожайності проявляли умови років 

вирощування. Дисперсія цього фактору була найбільшою у разі такої схеми 

експерименту і складала 69 %. Для показників якості цей взаємний вплив виявився 

дещо іншим. Зокрема, натура зерна на 84 % залежала від варіанта підживлення, а 

найбільшу роль у формуванні вмісту білка мали умови року (58 %) та варіант 

підживлення – 31 %. Для вмісту клейковини вплив цих показників, відповідно, 

становив 60 і 25 %. 

Взаємозв’язки ознак якості зерна пшениці озимої. Аналіз виробничих 

даних 2007-2014 років дозволив установити, що одним з найважливіших показників 

була вологість зерна, яка негативно впливала на його натуру – r=-0,59; 

склоподібність зерна – r=-0,50; число падіння – r=-0,65. У останні роки погодні 

умови не створювали проблем з надлишком вологи в період збирання врожаю, але 

джерелами, які можуть істотно вплинути на вологість зерна виявився вміст смітної 

домішки та пророслих зерен – r=-0,45. Наявність їх також негативно вплинула на 

кількість клейковини, білка (r=-0,56-(-0,42) та якість клейковини – r=-0,41 і число 

падіння – r=-0,67. Значну загрозу комплексу показників якості зерна пшениці озимої 

становлять пророслі зерна, наявність яких мала зворотну кореляцію з кількістю 

білка, клейковини та її якістю (r =-0,51-(-0,42). 

Фізичні й технологічні показники якості зерна перебували між собою теж у 

досить складному комплексі взаємозв’язків, але характеризувались прямими 

кореляціями. Так, натура зерна позитивно корелювала з умістом клейковини – 

r=0,48; умістом білка – r=0,44; числом падіння –  r=0,72 та склоподібністю зерна – 

r=0,57. Остання в свою чергу прямо корелювала з умістом клейковини та білка. 

Величини коефіцієнтів кореляції, відповідно, становили 0,67 і 0,77, а числом падіння 

– r=0,62. Хоча значення коефіцієнтів кореляції можуть змінюватись залежно від 

факторів вирощування, але загальна залежність зберігалась.  



 

 

Смітна домішка значно зменшувала натуру зерна незалежно від його вологості 

– r=-0,66-(-0,12). Враховуючи пряму кореляцію цього показника з вологістю (r=0,34-

0,44) слід передбачувати, що саме він може бути одним з найважливіших для 

управління якістю зерна. Одним з важливих аспектів управління якістю зерна є 

дотримання вмісту органічної й зернової домішок, що має слабку або середню 

зворотну кореляцію з головними показниками, які обумовлюють технологічну 

характеристику зерна. 

Вплив елементів технології на показники якості зерна. Найменша натура 

зерна відзначена у варіантах без передпосівної обробки насіння (741-751 г/л), що не 

відповідає вимогам стандарту на зерно пшениці озимої. Протруєння насіння Віалом 

ТТ збільшувало її до 758-770 г/л, а застосування регуляторів росту – до 750-770 г/л. 

У варіантах досліду, де використовували Поліміксобактерин і Діазофіт в кількості 

150 мл/т насіння величина  натури сягала 779 і 781 г/л, відповідно. На якість 

клейковини жоден із факторів впливу не проявив. Усі зразки мали клейковину 

другої групи.  

Встановлено, що в системі захисту посівів пшениці озимої від бур’янів у 

результаті використання бакових сумішей гербіцидів з гуматами також можливо 

ефективно впливати на формування показників якості зерна. Використання 

гербіцидів Гранстар Про (20 г/га), Гроділ Максі 100 г/га, Пріма (400 г/га) та суміші 

Трігер 25 г/га+Томіган 0,5 л/га не впливало на формування якості зерна, але 

додавання до них в бакові суміші гуматів істотно поліпшило прояв показників  

(табл. 9). 

Таблиця 9 – Вплив бакових сумішей гербіцидів на показники якості зерна 

сорту Крижинка (2014-2018 рр.) 
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Гербіциди*  796 10,1 14,4 331 30 

Гербіциди + Гуміфілд (200 г/га) 794 10,9 16,0 345 36 

Гербіциди + 4R Foliar concentrate (2 кг/га) 798 13,4 25,0 381 42 

*  1 – Гранстар Про 20 г/га; 2 – Гроділ Максі 100 г/га; 3 – Пріма 400 г/га; 4 – Трігер 

25 г/га+ Томіган 0,5 л/га; 5 – Гранстар Про 20 г/га + Гуміфілд 200 г/га; 6 – Гроділ Максі 100 г/га + 

Гуміфілд 200 г/га; 7 – Пріма 400 г/га + Гуміфілд 200 г/га; 8 – Трігер 25 г/ га+ Томіган 0,5 л/га + 

Гуміфілд 200 г/га; 9 – Гранстар Про 20 г/га + 4R Foliar concentrate 2 кг/га; 10 – Гроділ Максі 

100 г/га + 4R Foliar concentrate 2 кг/га; 11 – Пріма 400 г/л + 4R Foliar concentrate 2 кг/га; 12 – 

Трігер 25 г/га + Томіган 0,5 л/га + 4R Foliar concentrate 2 кг/га. 

Додавання до бакової суміші 200 г Гуміфілду на гектар не вплинуло на зміну 

вмісту білка, проте використання 2 кг/га Foliar concentrate значно збільшило його 



 

 

величину незалежно від умов року вирощування. Найбільший приріст вмісту білка 

відмічено у 2014 році – 4,8 %. 

У цілому, низький уміст білка та клейковини пояснюється виключно 

другорядністю значення пшениці озимої, оскільки акценти робились на  більш 

високорентабельні культури. Проте, навіть, за такої ситуації застосування гуматів 

дозволила отримати зерно, яке відповідало вимогам стандарту до продовольчого. 

Особливо це стосувалось умісту клейковини в зерні. 

Таким чином, ефективним методом управління формуванням якості зерна 

було використання компонентами бакових сумішей гумінових стимуляторів для 

захисту від бур’янів, що забезпечувало найбільший вплив на основні показники 

якості зерна – вміст білка та клейковини в ньому. 

Поліпшення якості зерна в процесі післязбиральної доробки. Показники 

якості зерна, які регламентуються державним стандартом мають між собою складну 

систему взаємозв’язків, що значно ускладнює далеко не тільки економічний бік 

проблеми, а й управління процесами їхнього формування. Аналіз виробничих даних 

2007–2014 років показав, що одним з найважливіших показників є вологість зерна, 

яка негативно впливає на його натуру – r=-0,59; склоподібність зерна – r=-0,50; 

число падіння – r=-0,65. Останнім часом погодні умови не створюють проблем з 

надлишком вологи в період збирання врожаю, що спостерігали в усі роки 

досліджень, але джерелами, які можуть істотно вплинути на вологість зерна є вміст 

смітної домішки та пророслих зерен – r=-0,45. Окрім того вміст цієї групи домішок 

негативно впливає на вміст клейковини, білка – r=-0,56-(-0,42) та якість клейковини 

– r=-0,41 і число падіння – r=-0,67. Значну загрозу комплексу показників якості 

зерна пшениці озимої становлять пророслі зерна, які мають зворотну кореляцію з 

кількістю білка, клейковини та її якістю – r=-0,51-(-0,42). 

Фізичні й технологічні показники якості зерна теж перебувають між собою у 

досить складному комплексі взаємозв’язків, але характеризуються прямими 

кореляціями. Так натура зерна позитивно корелює з вмістом клейковини – r=0,48; 

вмістом білка – r=0,44; числом падіння –  r=0,72 та склоподібністю зерна – r=0,57. 

Склоподібність у свою чергу прямо корелює з вмістом клейковини та білка – 

коефіцієнти кореляції становлять відповідно 0,67 і 0,77 та числом падіння – r=0,62. 

Хоча слід відзначити, що величини коефіцієнтів кореляції можуть змінюватися 

залежно від сортових особливостей, умов вирощування й агротехнічних заходів, але 

загальна закономірність зберігається. 

Визначення кореляційних взаємозв’язків між показниками якості допоможе в 

управлінні процесами їхнього формування та визначення показника, на який 

найефективніше здійснювати вплив. Кореляційний аналіз близько тисячі партій 

зерна показує, що специфіка взаємозалежностей має досить мінливий характер, на 

який впливають не тільки регульовані й нерегульовані фактори вирощування, а й 

стан зерна, наявність домішок та його вологість, а також процеси післязбирального 

достигання 

У зерна з вологістю більше базисної важливу роль у системі кореляцій відіграє 

саме вона, маючи зворотні кореляції з натурою, вмістом клейковини, білка та 

склоподібністю зерна – r=-0,50-(-0,58). Між технологічними показниками якості 

існує прямий кореляційний зв’язок за винятком відсутності такого між числом 



 

 

падання та іншими показниками. В зерні з базисною вологістю кількість 

кореляційних зв’язків значно збільшується: фактично вони всі виявляються 

пов’язані між собою. Прямі кореляції спостерігаються між усіма показниками якості 

за винятком зворотної між натурою зерна та вмістом білка, при цьому не 

встановлено статистично достовірного зв’язку між натурою та вмістом клейковини. 

У сухому зерні характер, сила й напрям кореляцій змінюється. Передусім за 

вологості зерна 12-13 % в ньому може виникати зворотна залежність між вмістом 

білка й клейковини з її якістю, а кореляції між вологістю, натурою зерна з іншими 

показниками зникає взагалі. Дуже подібною була закономірність кореляцій і в зерні, 

яке мало вологість 11-12 %, хоча прямі кореляції були виявлені між натурою та 

вологістю й вологістю та вмістом білка. При цьому спостерігали слабку зворотну 

кореляцію між показником деформації клейковини та натурою. 

Подальше зменшення вологості зерна призводить до скорочення кількості 

кореляційних зв’язків і зникнення зворотних кореляції. Таким чином стабільні 

кореляції залишаються лише в трикутнику склоподібність –  клейковина – білок, що 

дає змогу розробити ефективні методи управління якістю зерна, в першу чергу за 

рахунок генетичних властивостей сортів та дотриманням базисних кондицій з 

вологості. 

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Економічні аспекти застосування бакових сумішей гербіцидів на посівах 

озимої пшениці.  Для розрахунку економічної ефективності користувались цінами 

на зерно філій ТОВ СП «НІБУЛОН», які розміщені в Полтавській області, оскільки 

вони є найоптимальнішими для виробничників. 

Економічним аналізом використання бакових сумішей гербіцидів та добрив 

встановлено ефективність їхнього сумісного використання. Зокрема, зросла 

рентабельність виробництва та чистий прибуток внаслідок суміщення операцій і 

економії паливно-мастильних матеріалів, а також затрат праці. Підживлення посівів 

добривами мали значно нижчий економічний ефект, хоча  й переважали 

контрольний варіант. 

Аналізуючи дію гербіцидів як компонентів бакової суміші необхідно 

зазначити, що використання рекомендованих норм гербіцидів принесло чистий 

дохід на 106 грн більше від такої ж суміші з меншою кількістю добрива та на 376 

грн більше від використання гербіциду у чистому вигляді. Приблизно такою ж була 

залежність і в разі використання Гранстару – 113 і 348 грн, відповідно. Застосування 

Ларену виявилось менш ефективним, порівняно з іншими гербіцидами і їхніми 

баковими сумішами окрім Пріми. В умовах Лівобережного Лісостепу України 

обґрунтована доцільність застосування бакових сумішей для виробництва зерна 

пшениці.  

Економічна ефективність використання біопрепаратів. У цілому, 

технології вирощування, які передбачають широке використання біопрепаратів – 

дорогі, проте їхнє впровадження забезпечує стабільність виробництва продукції, 

значне зменшення впливу нерегульованих та екстремальних факторів, що дає змогу 

прогнозувати валові збори зерна. 



 

 

Передпосівна обробка насіння препаратом 1R Seed Treatment забезпечувала 

приріст урожаю більше 2 тис. грн. з гектара. Витрати на обробку насіння цілком 

обґрунтовані, якщо врахувати, що 2,5-3 тис. грн затрачаються майже на 5 га посівної 

площі. Чистий дохід з тони посівного матеріалу становить близько 7 тис. грн. 

Комбіноване використання гуматів для передпосівної обробки насіння 

збільшувало прибуток на 3838 грн/га. Диференційоване позакореневе застосування 

4R Foliar Concentrate дозволило отримати прибавку врожайності у разі застосування 

2 кг/га 4R Foliar Concentrate 4242 грн, а у варіанті з дворазовим внесенням 

кілограмових доз вона зросла на 707 грн. Рентабельність виробництва зерна при 

цьому дещо зменшувалась через додаткові затрати на паливно-мастильні матеріали 

та препарат.  

Середня врожайність зерна пшениці після сої становила 5,98 т/га, а після 

картоплі - 6,29 т/га, різниця, таким чином між попередниками становила майже 

0,3 т/га. Виходячи з цього, при фактично однакових затратах у разі прямої сівби 

чистий дохід після картоплі на посівах пшениці був на 167 грн з гектара більшим. 

Майже на 11 % виявився вищим і рівень рентабельності виробництва зерна.  

Сортові особливості мали статистично достовірний вплив на рівень 

економічних показників. Сорт Смуглянка виявився краще адаптованим до умов 

вирощування й забезпечив більшу урожайність та вищу рентабельність виробництва 

– 117 % проти 98,3 % у сорту Славна, але варіанти передпосівної обробки насіння 

також істотно вплинули на економічну ефективність досліду. 

Найкраще характеризувався для передпосівної обробки зерна препарат 1R 

Seed treatment в кількості 1 л/т насіння. Дещо нижчі величини рентабельності 

пов’язані зі значною ціною на цю речовину – 115 доларів США за 1 літр, проте 

чистий дохід від його використання порівняно з Гуміфілдом був на 380-703 грн/га 

більшим.  

Передпосівна обробка насіння забезпечила більшу врожайність, порівняно з 

контролем. Приріст врожайності від використання протруйника Максим Стар 025 

FS склала в середньому в усіх сортів 0,33 т/га, а чистий дохід був на 1522 грн 

більшим, порівняно з контролем. Встановлена ефективність гуматів для 

передпосівної обробки насіння пшениці. Найбільшу ефективність мали варіанти де 

використаний 1R Seed treatment (1,0 л/т). Прибавка врожайності, порівняно з 

контролем склала майже 0,6 т/га, а в комплексі з протруйником – 0,63 т/га. Отже, не 

зважаючи на значну вартість 1R Seed treatment, він виявився найкращим препаратом 

для передпосівної обробки насіння пшениці як у комплексі з протруйником, так і 

самостійно.  Чистий дохід склав 2480 грн.   

Додавання до розчину гербіциду 200 г/га Гуміфілду не призводило до 

збільшення врожайності, а комбінування суміші з Foliar concentrate (2 кг/га) 

підвищило її на 0,64 т/га. Відповідно до цього, на 2816 грн зріс чистий дохід та 

рентабельність на 15,5 %. Майже аналогічною була ситуація у варіантах, де 

використовували гербіцид Пріма.  

Ефективним було комплексне застосування Гуміфілду з Гроділом Максі, а за 

використання 4R Foliar concentrate вона дещо погіршились, проте статистично таке 

зменшення не було істотним. Найбільшу економічну ефективність використання 



 

 

гуматів у сумішах з гербіцидами відзначено у варіанті, де використовували суміш 

Пріма (400 г/га) та 4R Foliar concentrate (2 кг/га). 

 

ВИСНОВКИ 

На підставі багаторічних досліджень у дисертації узагальнено та теоретично 

обґрунтовано наукові основи управління врожайністю і якістю зерна пшениці 

озимої в умовах нестійкого зволоження. Експериментально доведено й економічно 

підтверджено ефективність застосування гумінових стимуляторів росту для 

передпосівної обробки насіння, листової аплікації та внесення в ґрунт сумісно з 

добривами та агрохімікатами.   

1. Основними причинами недостатньої реалізації генетичного потенціалу 

сортів пшениці озимої слід вважати нерегульованість та непередбачуваність 

агрокліматичних факторів, зокрема розподілу опадів, різкі підвищення температури 

в кінці квітня-на початку червня на 3-5 ℃. Уникнути цього можливо шляхом 

інтенсифікації технології вирощування. 

2. Найважливішими факторами, які стримують управління врожайністю 

пшениці озимої, є умови перезимівлі – особливо температурний режим (r=0,25-0,34) 

та надмірні опади у вигляді дощу – r=-0,58-(-0,26). Починаючи з другої декади 

квітня, коли рослини вступають в інтенсивний розвиток, температури повітря мають 

негативний вплив – r=-0,42-(-0,16) і посіви потребують вологи (r=0,26-0,45). У 

зв’язку з цим постає питання про добір адаптивних сортів для вирощування. 

3. В умовах нестійкого зволоження погодні фактори відіграють 

вирішальну роль, яка особливо загострюється в критичні періоди розвитку рослин, 

зокрема отримання вчасних сходів. Частка впливу агротехнічних заходів складає 

біля 12 %, 9 % належить впливу попередника, а найголовнішим регульованим 

фактором є генетичні властивості сорту.  

4. Вплив сортових властивостей на формування рівня врожайності зерна 

може досягати третини від загального впливу комплексу факторів вирощування, а 

якість посівного матеріалу має значно більший вплив на реалізацію генетичного 

потенціалу сорту. У формуванні показників якості на сортові властивості припадає 

25-30 % впливу, вони значно залежать від удобрення посівів, а їхній вплив на 

борошномельні показники є визначальним. 

5. Передпосівна обробка насіння є початковим важливим етапом 

управління врожайністю пшениці озимої. Застосування фосфатмобілізуючих 

препаратів збільшує врожайність зерна. Використання препаратів Вимпел, Агат-

25К, Поліміксобактерину та Діазофіту забезпечує додаткове отримання майже 1 т 

зерна з гектара. Застосування гумінових стимуляторів росту для передпосівної 

обробки насіння зменшує фітотоксичність протруйників, значно стимулює 

утворення й розвиток кореневої системи та забезпечує кращу перезимівлю посівів. 

Позитивні результати від передпосівної обробки насіння забезпечує Радостим – 

збільшення польової схожості на 2-4 %, а гумінові стимулятори Гуміфілд та 1R Seed 

treatment збільшують її на 7-15 %. 

6. Гумати сприяють збільшенню сухої біомаси рослин на 14-21 %, а 

кореневої системи – до 31 %. За сумісного застосування для передпосівної обробки 

насіння з протруйниками приріст надземної маси зростає на 13,9 %, а кореневої 



 

 

системи – більше ніж на 15 %. Використання 1R Seed treatment забезпечує 

збільшення надземної частини рослин  і коренів відповідно на 25,6 і 26,2 %. 

7. Поєднання гуматів у суміші з протруйниками збільшує польову схожість 

та кількість вузлових коренів. Цей прийом скорочує тривалість періоду «сівба–

сходи», польова схожість насіння зросла на 11-13 %. За несприятливих умов на 

період проростання дія факторів посилювалася і збільшувався вплив таких 

взаємодій як «попередники–сорт» та «сорт–варіант обробки насіння». Відзначено 

позитивний вплив застосування для обробки насіння стимуляторів «Гуміфілд» та 

«1R Seed treatment» як окремо, так і в сумішах з протруйниками. 

8. Передпосівна обробка насіння гуматами призводить до збільшення 

концентрації хлорофілу а майже вдвічі, що особливо важливо в разі розміщення 

пшениці після гіршого попередника. Вміст хлорофілу b також на 17-63 % був 

більшим порівняно з використанням лише протруйника. Науково-обґрунтованою і 

експериментально підтвердженою є норма використання гумінових препаратів не 

менше 1 кг/т посівного матеріалу. При цьому врожайність зростає в межах 6,5-

13,6 % у разі використання лише гумінового стимулятора і 11,5-14,7 % – за 

застосування його в суміші з протруйником. 

9. Істотним і ефективним способом формування стабільних урожаїв є 

визначення строків сівби. Прийняті зональні оптимальні строки сівби потребують 

щорічного коригування, оскільки знаходяться під впливом умов року вирощування. 

З метою оптимального управління врожайністю для вирощування слід добирати 

сорти з високим адаптивним потенціалом. 

10. Ефективним засобом управління врожайністю пшениці озимої є 

комбінування бакових сумішей для захисту посівів з добривами та стимуляторами 

росту. Пряма дія гербіцидів на формування врожайності проявлялася лише на 

посівах з високим балом забур’яненості. Позитивні результати отримані в разі 

додавання до бакової суміші карбаміду з розрахунку 5 і 10 кг. д. р. на 1 га. При 

цьому ефективність сумішей неоднакова залежно від діючої речовини гербіциду – 2-

етилгексиловий ефір та флорасулам знижують свою ефективність в суміші, а 

гербіциди на основі йод- і амідосульфорону, навпаки, збільшують. Додавання до 

бакових сумішей гумінових стимуляторів росту дещо послаблює дію гербіцидів, 

зменшуючи їхню фітотоксичність для бур’янів, проте одночасно виявляють 

антистресову дію на рослини пшениці озимої. В результаті додавання гуматів до 

суміші гербіцидів зростає урожайність зерна. 

11. Засоби інтенсифікації, які поєднують в собі оптимізацію удобрення 

посівів та їхнього захисту починаючи з передпосівної обробки насіння є 

найважливішим комплексом заходів для отримання прогнозованих і запланованих 

рівнів урожайності зерна пшениці озимої. 

12. Норми та способи використання гуматів для передпосівної обробки 

насіння та внесення в ґрунт сприяють формуванню елементів структури 

врожайності, в першу чергу продуктивного кущіння. Використання для 

передпосівної обробки «1R Seed treatment» в нормі 3 кг/т та внесення в ґрунт «5R 

SoilBoost EA» у нормі 30 кг/га, значно перевищували контроль за кількістю рослин, 

які краще перезимували та рівнем продуктивності. Продуктивне кущіння 

збільшується майже на 37 %. Інші ознаки реагують на застосування препаратів 



 

 

менше – кількість зерен в колосі зросла на 7,3 %, а маса зерна з колоса – на 5,5 %. 

Маса 1000 зерен при цьому залишалася фактично незмінною. 

13. Погодні умови значно впливають на формування показників якості 

зерна. Особливу роль щодо вмісту клейковини відіграють температури травня 

(r=0,89), температури червня впливають на її якість. Вміст білка у великій мірі 

залежить від кількості опадів у червні (r=0,74-0,81). Із початком дозрівання зерна 

високі температури негативно впливають на натуру зерна (r=-0,87), що свідчить про 

можливість регулювання якості зерна за допомогою комплексу робіт із підживлення 

посівів, їх захисту та визначення строків збирання врожаю. 

14. Регульованими факторами, які впливають на показники якості є норми 

висіву насіння та норми добрив. Показники якості зерна перебувають у складній 

системі взаємозв’язків, яка може змінюватися залежно від вологості та строків 

зберігання зерна. Найголовнішим показником якості зерна, який найефективніше 

піддається впливу агротехнічних заходів і має стійкі кореляційні зв’язки з іншими 

показниками якості, є вміст білка. 

15. Азотне підживлення та передпосівна інокуляція насіння 

рістстимулюючими та біологічно активними речовинами сприяють збільшенню 

маси 1000 зерен, натури, вмісту білка й клейковини. Найвищий приріст усіх 

зазначених показників пшениці м’якої озимої забезпечує застосування 

бактеріальних препаратів «Поліміксобактерин» та «Діазофіт» у дозі 150 мл/т. 

16. Найважливішим заходом регулювання якості зерна є застосування 

добрив. Карбамідно-аміачні суміші відзначаються кращою ефективністю для 

управління процесами формування якості зерна, а використання для підживлення 

посівів органічної складової у вигляді гумінових стимуляторів росту та активаторів 

ґрунту збільшує можливість впливу на отримання зерна заданої якості. 

17. Використання стимуляторів росту протягом усіх технологічних процесів 

істотно поліпшує якість зерна. Додавання до бакових сумішей речовин, які мають 

антистресову та підживлюючу дію дає змогу істотно поліпшити якість зерна. Проте 

норми і дози гумінових стимуляторів повинні бути науково обґрунтуваними, 

оскільки в разі надто малих кількостей вони є неефективними. 

18. Забур’яненість посівів призводить до погіршення показників якості 

зерна – між сухою масою бур’янів та вмістом білка існує середня зворотна кореляція 

(r =-0,65), яка за певних умов вирощування легко перетворюється на сильну. 

19. Управління показниками якості зерна продовжується в ході 

післязбирального достигання шляхом сортування та регулювання вологості зерна, 

що дає змогу скоригувати їх у потрібному напрямі з перспективою до подальшого 

цільового використання зерна. 

20. Застосування кращого попередника дає змогу збільшити врожайність від 

5 % і більше, підвищити рентабельність виробництва зерна на 11 %. В окремих 

випадках збільшення рентабельності від підбору попередника та способу 

передпосівної обробки насіння може досягати 15 %. Застосування протруйника 

дозволяє збільшити чистий дохід на 2417 грн.  

21. Ефективність застосування бакових сумішей гербіцидів зі 

стимуляторами росту гумінового походження збільшує чистий дохід до 10175–

10534 грн/га, а рівень рентабельності з 42,5-48,9 % до 62,2-64,8 %. 



 

 

Найефективнішим способом підвищення врожайності та якості зерна в умовах 

нестійкого зволоження є позакореневе підживлення листовим концентратом 4R 

Foliar concentrate у нормі 2-4 кг/га. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для збільшення обсягів і стабільного виробництва зерна пшениці озимої та 

управління показниками його якості в умовах нестійкого зволоження необхідно 

дотримуватись комплексу заходів. В умовах нестійкого зволоження Лівобережного 

Лісостепу рекомендовано: 

1. Відпрацювати системи збору інформації, передачі й обробки даних за 

комплексом агрофізичних і агрохімічних характеристик та погодних умов. 

Удосконалити систему обміну інформацією між виробниками й науковцями з метою 

надання наукової консультативної допомоги. Ввести якомога точніший збір і аналіз 

даних умов вирощування, облік урожайності, що дозволить спрогнозувати 

врожайність та розробити заходи, які пом’якшуватимуть негативну дію 

несприятливих факторів. Створити і постійно оновлювати бази даних, які 

включають показники агрокліматичних факторів та технологічні аспекти.  

2. Використовувати сорти пшениці озимої, найкраще адаптовані до 

конкретних умов вирощування, базове або оригінальне насіння, оскільки це 

дозволить збільшити врожайність на 17-50 %. Особливу увагу надавати сортам, які 

слабко реагують на строки сівби. 

3. Для передпосівної обробки насіння використовувати комплекс, який 

складається з протруйників та стимуляторів росту. Перевагу слід надавати  

Гуміфілду, 1R  Seed treatment в нормі не менше 1 кг/т насіння та вітчизняному 

препарату Вимпел – 0,5 л/т. В даних дослідженнях найкращим варіантом для 

передпосівної обробки насіння став 1R Seed treatment в кількості 1 кг/т насіння, що 

забезпечило збільшення врожайності як в разі використання самого препарату (6,5-

13,6 %) так і в комплексі з протруйником – 11,5-14,7 % порівняно з контролем. 

4. Дотримуватися науково-обґрунтованих норм використання гумінових 

препаратів, використовуючи не менше 1–3 кг/т насіння для його  передпосівної 

обробки, 11-80 кг/га гумінового активатора ґрунту та  

2–4 кг гуматів для листової аплікації посівів препаратом 4R Foliar Concentrate. 

Використання науково-обґрунтованих норм використання гуматів здатне збільшити 

врожайність на 8-23 %. Не використовувати гумінові речовини в суміші з 

гербіцидами. 

5. Використовувати контроль за вологістю зерна та сортування у 

післязбиральний період для отримання бажаних показників якості з метою його 

цільового використання. 
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АНОТАЦІЯ 

Маренич М. М. Теоретичні та практичні основи управління врожайністю 

і якістю зерна пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу України. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 - «Рослинництво» - Сумський національний аграрний 

університет МОН України, Суми, 2021. 

Висвітлено результати багаторічних досліджень з розробки методів 

прогнозування врожайності пшениці озимої та відпрацьовано заходи управління 

врожайністю і якістю зерна за допомогою удосконалення удобрення та захисту 

посівів, використання стимуляторів росту. 

Встановлено, що у зоні нестійкого зволоження весняні та літні опади 

найбільше сприяють формуванню врожайності зерна пшениці озимої. Стрімке 

зростання температури повітря у період квітня-червня негативно відбивається на 

врожайності – r =-0,42- (-0,16), а також, у разі м’якої зими, надмірна кількість опадів 

– r=-0,58-(-0,26). 

Визначено влив якості насіння на урожайність. Різниця між урожайністю 

сортів, висіяних першою генерацією насіння (СН-1) і насінням СН-2 становила 

10,3 %. Використання базового насіння (БН) збільшувало врожайність на 18-33 %. 

Передпосівна обробка стимуляторами росту та гуматами підвищує енергію 

проростання, схожість, масу проростка та інші біометричні показники на 7-46,3 %. 

Використання для передпосівної обробки ультрафіолетового опромінення 

ефективне за дози 400-500 Дж/м2. Найвищу урожайність забезпечує поєднання 

удобрення і максимального рівня захисту рослин – 13,4 %. Використання гумінових 

стимуляторів для позакореневого підживлення з добривами забезпечує прибавку 

1,5 т/га або 44 %. Застосування гумінового активатора ґрунту 5R SoilBoost та 

позакореневе підживлення стимулятором 4R Foliar concentrate сприяє збільшенню 

урожайності на 8,5-23,2 %. 



 

 

В умовах нестійкого зволоження існує залежність між вмістом клейковини і 

температурою повітря в травні (r=0,75-0,89) та якості клейковини від температур 

червня (r=0,74-0,83). Технологічні показники якості краще підлягають регулюванню 

й управлінню, порівняно з фізичними. Застосування в технології вирощування для 

живлення посівів гуматів збільшувало натуру зерна на  19-32 г/л, а вміст білка – на 

3,3 %. В процесі зберігання зерна сила і кількість взаємозв’язків між ознаками якості 

зменшується зі зменшенням вологості зерна.   

Обґрунтована доцільність застосування бакових сумішей гуматів, добрив та 

гербіцидів для виробництва зерна пшениці. Комбіноване використання гуматів для 

передпосівної обробки насіння збільшувало прибуток на 3838 грн/га. 

Диференційоване позакореневе застосування 4R Foliar Concentrate (2 кг/га) 

дозволило отримати 4242 грн. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, кореляція, передпосівна 

обробка, позакореневе живлення, бакові суміші, технологія, стимулятори, гумати, 

якість зерна, економічна ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Маренич Н. Н. Теоретические и практические основы управления 

урожайностью и качеством зерна пшеницы озимой в условиях Левобережной 

Лесостепи Украины. - Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.09 - «Растениеводство» - Сумской национальный аграрный 

университет МОН Украины, Сумы, 2021. 

Представлены результаты многолетних исследований по разработке методов 

прогнозирования урожайности пшеницы озимой и отработаны меры управления 

урожайностью и качеством зерна с помощью усовершенствования удобрения и 

защиты посевов, использования стимуляторов роста. 

Установлено, что в зоне неустойчивого увлажнения весенние и летние осадки 

больше способствуют формированию урожайности зерна озимой пшеницы. 

Стремительный рост температуры воздуха в период апреля-июня негативно 

отражается на урожайности - r=-0,42-(-0,16), а также, в случае мягкой зимы, 

чрезмерное количество осадков - r=-0,58-( -0,26). 

Определено влияние качества семян на урожайность. Разница между 

урожайностью сортов, высеянных первой генерацией семян (СН-1) и семенами СН-

2 составляла 10,3 %. Использование базовых семян (БН) увеличивало урожайность 

на 18-33 %. Предпосевная обработка стимуляторами роста и гуматами повышает 

энергию прорастания, всхожесть, массу проростка и другие биометрические 

показатели на 7-46,3 %. Использование для предпосевной обработки 

ультрафиолетового облучения эффективно при дозе 400-500 Дж/м2. Наивысшую 

урожайность обеспечивает сочетание удобрения и максимального уровня защиты 

растений - 13,4 %. Использование гуминовых стимуляторов для внекорневой 

подкормки с удобрениями обеспечивает прибавку 1,5 т/га или 44 %. Применение 

гуминового активатора почвы 5R SoilBoost и внекорневой подкормки стимулятором 

4R Foliar concentrate способствует увеличению урожайности на 8,5-23,2 %. 



 

 

В условиях неустойчивого увлажнения существует зависимость между 

содержанием клейковины и температурой воздуха в мае (r=0,75-0,89) и качества 

клейковины от температур июня (r=0,74-0,83). Технологические показатели качества 

лучше подлежат регулированию и управлению, по сравнению с физическими. 

Применение в технологии выращивания для питания посевов гуматов увеличивало 

натуру зерна на 19-32 г/л, а содержание белка - на 3,3 %. В процессе хранения зерна 

сила и количество взаимосвязей между признаками качества уменьшается с 

уменьшением влажности зерна. 

Обоснована целесообразность применения баковых смесей гуматов, удобрений 

и гербицидов для производства зерна пшеницы. Комбинированное использование 

гуматов для предпосевной обработки семян увеличивало прибыль на 3838 грн/га. 

Дифференцированное внекорневое применение 4R Foliar Concentrate (2 кг/га) 

позволило получить прибавку 4242 грн.  

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, урожайность, корреляция, 

предпосевная обработка, внекорневую питания, баковые смеси, технология, 

стимуляторы, гуматы, качество зерна, экономическая эффективность. 

 

ANNOTATION 

Marenych M. M. Theoretical and practical bases of winter wheat grain yield 

and quality management in the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of 
Ukraine. -  Qualification scientific work as manuscript.  

Doctoral dissertation in specialty 06.01.09 “Plant growing”. – Sumy National 
Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy, 2021. 

The results of many-year researches on the development of methods for forecasting 
winter wheat yields have been considered and measures of grain yield and quality 
management by improving sown areas’ fertilization and crop protection, using growth 
stimulants have been worked out. 

It has been found that in the zone of unstable moistening, the presence of moisture 
during sowing time and early spring precipitation contribute to vegetative mass 
accumulation, and late spring and summer rainfall – to the formation of winter wheat grain 
yield. Rapid air temperature rise in the period from late April to late June has a negative 
impact on wheat yield – r=-0.42-(-0.16). If such effect lasts all the time during this period, 
it can be compensated only by rainfall. In case of mild winter, excessive rainfall leads to 
yield decrease – r =-0.58-(-0.26). To obtain stable yields, it is necessary to develop a 
complex of measures for reducing the negative impact of meteorological factors. 

A steady tendency to yield increase has been observed, but in experiments it is 
always higher as compared with production crops, which is due to uneven soil fertility and 
seed quality. The difference between the yield of varieties sown with the first generation 
of seeds (VS-1) and sowing with seeds of the second generation (VS-2) was 10.3 %. The 
using of base seeds (BS) increased yields by 18-33 %. 

Fertilizers are the most determining factor affecting the yield, however, pre-sowing 
seed treatment with phosphate-mobilizing preparations and humic stimulants ensures yield 
increase by 7.5-20.2 %. The higher the rate of fertilizer application is, the lower the 
increase in winter wheat grain yield is from applied growth stimulants. 

Pre-sowing treatment with growth stimulants and humates improves germination 
energy, germinating capacity, seedling weight and other biometric indicators by 7-46.3 %, 



 

 

and also allows more efficient management of crop production processes, especially under 
unfavorable conditions. Seed pesticides can negatively affect plants at early stages of 
growth and development. Using ultraviolet radiation for pre-sowing treatment is effective 
at doses of 400-500 J/m2. Since there is a significant reaction of variety genetic 
characteristics on radiation doses, in the technological sense, this may be a deterrent factor 
to the widespread using physical methods of pre-sowing seed treatment. 

It has been established that in determining the sowing time of winter wheat, primary 
attention should be paid not to the fixed date of conducting technological operation, but to 
analyze weather factors developing in a particular year. The using of large sowing rates, 
which are considered traditional, is inexpedient if optimized elements of crop fertilization 
are applied. 

The highest yield increase is ensured by a combination of fertilization and the 
maximum level of plant protection – by 13.4 %. It especially concerns the amount of 
weeds, which also negatively affect the formation of grain quality. The calculation of the 
effectiveness of applying herbicides and their mixtures shows that weed infestation is 
reduced by 39 %, and their using in tank mixtures with fertilizers allows increase this 
share to almost 55 %. Adding humates to herbicides in tank mixes can reduce the 
effectiveness of the latter. 

Using humic stimulants for foliar fertilization in mixtures with fertilizers is one of 
the most effective techniques to increase yields – double application of stimulant, one 
kilogram each time in the phase of spring tillering and earing ensured an increase of 
15 hundredweight/ha or 44 %. A single application of humates contributes to the yield 
increase by 11.8-15.7 %. The using of 5R SoilBoost humic soil activator and foliar 
fertilization with 4R Foliar concentrate stimulant increases yields by 8.5-23.2 %. 

Under unstable moistening, there is a dependence of gluten content on air 
temperature in May (r=0.75-0.89) and gluten quality on June temperatures (r = 0.74-0.83). 
Technological quality indicators are better regulated and controlled, than physical ones. 
Applying humates for fertilizing crops in cultivation technology increased grain hectoliter 
weight by 19-32 g/l, and protein content by 3.3 %. In the process of grain storage, the 
strength and number of relationships between quality characteristics decreases with 
decreasing grain moisture content. 

The analysis of economic indicators has showed that in the conditions of the Left-
Bank Forest-Steppe of Ukraine, the expediency of applying tank mixes for wheat grain 
production was substantiated. The combined using of humates for pre-sowing seed 
treatment increased the profit by 3,838 UAH / ha. Differentiated foliar application of 4R 
Foliar Concentrate allowed to obtain the yield increase in case of applying 2 kg/ ha and get 
the profit of UAH 4,242, and in the variant of double application of a kilogram dose each 
time, the profit increased by UAH 707. 1R Seed treatment preparation in the amount of 1 
l/t of seeds was the best one for pre-sowing treatment. The highest cost-effectiveness of 
using humates in mixtures with herbicides was recorded in the variant, in which a mixture 
of Prima (400 g/ha) and 4R Foliar concentrate (2 kg/ha) was used. 

Key words: winter wheat, variety, yield, correlation, pre-sowing treatment, foliar 
nutrition, tank mixes, technology, stimulants, humates, grain quality, economic efficiency. 
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