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Анотація. В статті наведено результати дослідження щодо впливу
системи удобрення та передпосівної обробки насіння пшениці м’якої ярої на
рівень польової схожості, виживаності та урожайності рослин. Встановлено,
що в Правобережному Лісостепу України на чорноземі глибокому
малогумусному польова схожість та виживаність рослин залежить від
погодних умов, передпосівної обробки насіння та системи удобрення. У
досліджуваних сортів Елегія миронівська та Сімкода миронівська польова
схожість зростала на 2,7-8,2 % на варіантах з протруєним насінням та від 0,7
до 4,0 % залежно від мінерального живлення. Виживаність рослин зростала
від 5,3 до 10,5 % за протруювання насіння та від 1,7 до 4,8 % залежно від
системи удобрення та захисту. Встановлено, що найбільша урожайність
(5,12 т/га) у сорту Елегія миронівська та (4,86 т/га) у сорту Сімкода
миронівська формується за застосування технології з інтенсивним хімічним
захистом і внесенням мінеральних добрив в дозі N90P60K90 з підживленням N30 на
IV етапі органогенезу.
Ключові слова: пшениця м’яка яра, протруйники, система удобрення,
сорт, технологія вирощування, польова схожість, виживаність рослин,
урожайність
Стабілізація

виробництва

зерна

високої

якості

гарантує

повне

забезпечення населення країни продуктами харчування, створення вагомого
експортного

потенціалу

сільськогосподарської

продукції,

економічну

Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України,
Національний університет біоресурсів і природокористування України С. М. Каленська
*

стабільність та незалежність держави. Пшениця яра є культурою з досить
широким спектром використання. Вона є єдиною рівноцінною страховою
хлібною культурою на випадок загибелі озимої [1, 2]. За стабілізації
виробництва продовольчого зерна в Україні пшениця яра має посісти належне
місце в зерновому балансі [3, 4].

Одним із шляхів максимальної реалізації потенціалу продуктивності сортів

ярої пшениці є впровадження у виробництво регіонально адаптованих
технологій

вирощування

цієї

культури

[5].

Ефективність

технологій

вирощування ярої пшениці значною мірою залежить від комплексного
використання засобів інтенсифікації: сівозміни, сорту, системи удобрення та

хімічного захисту, спрямованого на обмеження поширення та розвитку хвороб і
шкідників [6].

Протруювання

насіння

є

обов’язковим

елементом

в

технології

вирощування ярої пшениці, що дає можливість захистити на ранніх етапах
органогенезу молоді паростки рослини від насіннєвої, ґрунтової, а в окремих
випадках і від аерогенної інфекції, збудників хвороб, суттєво знизити
ураженість сходів, вегетативних і генеративних органів рослин, а також
збільшити урожай і покращити насіннєві та технологічні якості зерна [7-9].

Кількість рослин на одиниці площі, які беруть участь у формуванні

врожаю, значною мірою залежить від польової схожості. Як відомо, польова

схожість завжди нижча лабораторної [10]. Для одержання високої польової

схожості насіння, а також високого врожаю, необхідно мати крупний
вирівняний посівний матеріал, очищений від дрібного і щуплого насіння.
Найбільший вплив на польову схожість мають умови, в які насіння потрапляє

після сівби. Це температурний режим, режим вологості ґрунту, заселеність

ґрунту шкідниками, зараженість насіння хворобами. На фоні правильно

застосованого, вчасно і якісно виконаного комплексу агротехнічних заходів
добрива є найістотнішим чинником формування урожайності зернових культур

[11]. Цупенко А. А., Мухатова С. К. виявили [12], що польова схожість і

виживання рослин ярої пшениці до збирання та їхня продуктивність були

вищими у рослин, отриманих з насіння, яке в попередньому році вирощувалося
на фоні фосфорного підживлення.

Мета дослідження – встановлення впливу передпосівної обробки

насіння, мінерального живлення і захисту рослин на польову схожість,
виживаність рослин та урожайність пшениці м’якої ярої.

Матеріал і методика досліджень. Експериментальна частина досліджень

виконувалась впродовж 2012 – 2014 рр. на полях Миронівського інституту

пшениці імені В. М. Ремесла НААН України. Грунт дослідного поля чорнозем
глибокий,

малогумусний,

слабковилугований

і

має

таку

агрохімічну

характеристику : вміст гумусу – 3,6-4,5 %, гідролізованого азоту – 5,5-6,4
мг/100 гр ґрунту, рухомого фосфору – 19,0-27,1 % і обмінного калію – 11,2-18,0

мг/на 100 гр ґрунту. Об’єктом трьохрічного вивчення були сорти Елегія

миронівська та Сімкода миронівська. Схемою досліду під час вирощування
вищевказаних сортів передбачалось застосування протруйників і мікродобрив
1) Контроль (без обробки); 2) Ранкона, 1,2 л/т; 3) Селест Топ, 1,5 л/т; 4) Цеовіт

Зернові, 1 л/т; 5) Фертігрейн старт, 1 л/т; 6) Ранкона, 1,2 л/т + Цеовіт Зернові,
1 л/т; 7) Ранкона, 1,2 л/т + Фертігрейн старт, 1 л/т; 8) Селест Топ, 1,5 л/т +

Цеовіт Зернові, 1л/т; 9) Селест Топ, 1,5 л/т + Фертігрейн старт, 1л/т; різних
варіантів удобрення: 1) контроль (без добрив); 2) Р60К60; 3) N30п+N30IV;
4) N30Р30К30; 5) N30Р30К30+N30IV; 6) Р60К60+N30II+N30IV; 7) Р60К60+N30IV+ N30Х;
8) N60Р60К60; 9) N60Р60К60+N30IV; 10) N90Р60К90+N30IV; двох систем захисту:

мінімальна (М) – протруєння насіння перед сівбою препаратом Селест ТОП
312,5 FS, т.к.с., (1,5 л/т), внесення гербіциду Гранстар Про 75 в.г. (20 г/га),

інтенсивна (І) – протруювання насіння перед сівбою Селест ТОП 312,5 FS,
т.к.с., (1,5 л/т), обприскування посівів на ІІІ е.о. гербіцидом Гранстар Про

75 в.г. (20 г/га) у суміші з фунгіцидом Фалькон 460 ЕС (0,6 л/га). На VІІІ е.о. на
посівах досліджених ділянок проводили обробіток Тілт Турбо 575 ЕС, к.е.,

(0,5 л/га) та інсектицидом Карате Зеон 0,50 СS мк.с. (0,15 л/га). Сівбу

проводили сівалкою СН–10 Ц, по попереднику соя, норма висіву – 5 млн.

схожих насінин на 1 га. Облікова площа ділянки – 10,3 м2, повторність досліду

– чотириразова. Дані врожайності та результати лабораторних досліджень
обробляли методом дисперсійного аналізу [13].

Результати досліджень та їх обговорення. Проведенні дослідження

показують, що польова схожість зростає за передпосівної обробки насіння
протруйниками та мікродобривами (рис. 1). Обробка насіння протруйниками
Ранкона 15, м.е., 1,2 л/т та Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т

сприяла

підвищенню польової схожості насіння на 4,0–4,8 % сорту Елегія миронівська
та на 3,2–3,9 % сорту Сімкода миронівська порівняно з контролем. За

протруєння насіння лише мікродобривами Цеовіт зернові 1л/т та Фертігрейн
старт, 1 л/т польова схожість сорту Елегія миронівська зростала на 3,3 та 3,8 %, а
сорту Сімкода миронівська на 2,7 і 3,0 %. Найбільш ефективною виявилась сумісна

обробка насіння протруйником та мікродобривом. За сумісного протруєння насіння

протруйником Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т та Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т і
мікродобривом Цеовіт Зернові, 1 л/т та Фертігрейн старт, 1 л/т польова схожість
сорту Елегія миронівська підвищувалась від 5,4 до 8,2 %, а у сорту Сімкода

миронівська – від 4,5 до 7,0 %. Найвищий відсоток польової схожості сортів Елегія
миронівська і Сімкода миронівська відмічено на варіанті, де насіння було
протруєне протруйником фунгіцидно-інсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с.,

Польова схожість, %

1,5 л/т сумісно з мікродобривом Цеовіт Зернові, 1 л/т.
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Рис. 1 Польова схожість насіння сортів пшениці м’якої ярої залежно
від протруювання різними протруйниками (МІП, 2012 – 2014 рр.)

В середньому за роки досліджень (2012 – 2014 рр.) на варіантах із

протруюванням

насіння

пшениці

м’якої

ярої

виживаність

рослин

підвищувалась у сорту Елегія миронівська від 7,8 % до 10,5 %, а у сорту
Сімкода миронівська – на 5,3–9,1 % відносно варіантів без протруювання

насіння (рис. 2). Найбільший відсоток виживаності рослин у досліджуваних сортів

було відмічено на варіанті, де насіння було протруєне протруйником фунгіцидноінсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т сумісно з мікродобривом
Цеовіт Зернові,1 л/т.

Рис. 2 Виживаність рослин сортів пшениці м’якої ярої залежно від
протруювання різними протруйниками (МІП, 2012 – 2014 рр.)
Протруйники за роки досліджень впливали на урожайність сортів

пшениці м’якої ярої (рис. 3). Дослідженнями встановлено, що протруєння

насіння протруйником фунгіцидно-інсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с.,
1,5 л/т сумісно з мікродобривами Цеовіт Зернові, 1 л/т та Фертігрейн старт, 1 л/т

підвищувало урожайність зерна у сорту Елегія миронівська порівняно з контролем
– на 0,37 і 0,40 т/га, а у сорту Сімкода миронівська на 0,33 і 0,34 т/га.

Дещо менше підвищення урожайності було отримано за протруювання

насіння лише протруйником фунгіцидної дії Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т у поєднанні з
мікродобривами Цеовіт Зернові, 1 л/т та Фертігрейн старт, 1 л/т – 0,34 т/га і

0,35 т/га в сорту Елегія миронівська та відповідно 0,27 т/га і 0,30 т/га у сорту
Сімкода миронівська.

За застосування лише самого протруйника Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т і Селест

Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т урожайність підвищувалась на 0,27 і 0,31 т/га в сорту

Елегія миронівська та 0,20 і 0,25 т/га в сорту Сімкода миронівська. Дещо гірші

результати було отримано на варіантах з обробкою насіння мікродобривами
Цеовіт Зернові, 1 л/т та Фертігрейн старт, 1 л/т.
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Рис. 3 Урожайність сортів пшениці м’якої ярої залежно від
передпосівної обробки насіння різними протруйниками, т/га (МІП, 2012 –
2014 рр.)

На цих варіантах урожайність зерна підвищувалась у сорту Елегія

миронівська – на 0,24 і 0,25 т/га, а у сорту Сімкода миронівська – на 0,18 і
0,22 т/га.

Найкращі

результати

було

отримано

за

протруєння

насіння

протруйниками Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т та Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т
сумісно з мікродобривами Цеовіт Зернові, 1 л/т та Фертігрейн старт, 1 л/т.

Нашими дослідженнями виявлено, що за внесення різних доз мінеральних

добрив в середньому за роки досліджень (2012 – 2014 рр.) польова схожість
насіння пшениці м’якої ярої сорту Елегія миронівська на контрольному варіанті

становила 76,0 %, а сорту Сімкода миронівська – 73,4 % (табл. 1). На варіантах
із внесенням фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60 під основний

обробіток ґрунту варіанти 2, 6, 7 даний показник сорту Елегія миронівська
зростав лише до 78,0; 78,8; 78,1 %, а сорту Сімкода миронівська – 75,8; 76,8;
76,4 %. За внесення фосфорних та калійних добрив (P60K60) під основний

обробіток ґрунту та азотних (N60) під передпосівну культивацію варіанти 8, 9

польова схожість насіння сорту Елегія миронівська знаходилась у межах 78,8

та 78,2 %, а сорту Сімкода миронівська 77,0 та 76,8 %. Менша польова схожість
була відмічена на варіанті 3, де проводили тільки підживлення азотними
добривами (N30ІІ+N30ІV) – відповідно за сортами 77,2 та 74,1 %. Вищий відсоток

польової схожості пшениці ярої сорту Елегія миронівська (79,2 %), та сорту
Сімкода миронівська (77,4 %) було зафіксовано на варіанті 5, де вносили
фосфорні та калійні добрива під основний обробіток ґрунту, а азотні під
передпосівну культивацію.

1. Польова схожість насіння залежно від різних доз мінеральних
добрив, внесених під посів (МІП, 2012–2014 рр.)
Кількість Польова
Кількість
Польова
рослин,
схожість,
рослин,
схожість, %
Варіант досліду
2
2
шт/м
%
шт/м
Елегія миронівська
Сімкода миронівська
Контроль(без добрив)
380
76,0
367
73,4
P60 K60
390
78,0
378
75,6
N30 II + N30 IV
386
77,2
370
74,1
N30 P30 K30
392
78,4
382
76,4
N30 P30 K30 + N30 IV
396
79,2
387
77,4
P60K60 +N30 II + N30 IV
394
78,8
384
76,8
P60 K60 +N30 II +N30 X
390
78,1
382
76,4
N60 P60 K60
394
78,8
385
77,0
N60 P60 K60 +N30 IV
391
78,2
384
76,8
N90 P60 K90 +N30 IV
387
77,4
382
76,4
НІР05
1,2
1,0
Проведені дослідження щодо особливостей формування виживаності

рослин пшениці м’якої ярої у процесі вегетації дозволили встановити, що в
середньому за роки досліджень виживаність рослин у сорту Елегія миронівська

за застосування мінімального хімічного захисту знаходилась в межах 90,3 93,4 %, а сорту Сімкода миронівська 89,4-92,9 % (табл. 2). За застосування

інтенсивного хімічного захисту дані показники варіювали від 91,5 до 96,3 % та
від 91,3 до 95,2 %. За внесення фосфорних калійних добрив в дозі P60K60

виживаність рослин склала 92,0 % сорту Елегія миронівська та 91,4 % сорту

Сімкода миронівська, а за застосування інтенсивного хімічного захисту

відповідно 93,9 та 93,2 %. За внесення мінеральних добрив в дозі N30P30K30;

N30P30K30+N30IV; N60P60K60; та N60P60K60+N30IV та застосування мінімального
хімічного захисту посівів виживаність рослин пшениці м’якої ярої за
вегетаційний період сорту Елегія миронівська зростала відповідно до 92,8; 93,4;
92,8 та 92,8 %, а сорту Сімкода миронівська – до 92,7; 92,9; 92,7 та 93,0 %.

Лише за технології з інтенсивним хімічним захистом виживаність рослин сорту

Елегія миронівська зростала – до 95,7; 95,8; 95,9 та 94,9 %, а сорту Сімкода
миронівська до 94,9; 95,2; 95,0 та 95,0 %.

2.
Виживаність рослин пшениці м'якої ярої залежно від внесення
різних доз мінеральних добрив та системи захисту (МІП, середнє 2012 –
2014 рр.)
Елегія миронівська
Сімкода миронівська
кількість виживаність кількість
виживаність
Варіант досліду
рослин,
рослин, %
рослин,
рослин, %
2
2
шт/м
шт/м
М
І
М
І
М
І
М
І
Контроль(без добрив) 344 348 90,3
91,5 329 335 89,4
91,3
P60 K60
357 365 92,0
93,9 342 349 91,4
93,2
N30 II + N30 IV
360 372 92,7
95,8 344 355 92,5
94,9
N30 P30 K30
364 376 92,8
95,7 354 363 92,7
94,9
N30 P30 K30 + N30 IV
370 379 93,4
95,8 359 368 92,9
95,2
P60K60 +N30 II + N30 IV
368 377 93,4
95,7 355 365 92,3
94,8
P60 K60 +N30 II +N30 X
362 373 92,7
95,3 353 362 92,3
94,4
N60 P60 K60
366 375 92,8
95,9 357 366 92,7
95,0
N60 P60 K60 +N30 IV
363 371 92,8
94,9 357 365 93,0
95,0
N90 P60 K90 +N30 IV
361 373 93,1
96,3 354 364 92,7
95,1
НІР05
1,5
2,2
1,6
1,8
За внесення мінерального живлення в дозі P60K60 з підживленням N30 на ІІ

і IV та ІІ Х етапах органогенезу і застосування технології з мінімальним

хімічним захистом виживаність рослин пшениці ярої сорту Елегія миронівська
становила 93,4; 92,7 %, а сорту Сімкода миронівська 92,3 %, за технології з
інтенсивним хімічним захистом 95,7; 95,3 % і 94,8 та 94,4 %. За внесення

мінеральних добрив у дозі N90P60K90+N30IV і застосування мінімального захисту

виживаність рослин сорту Елегія миронівська знаходилась в межах 93,1 %, а у
сорту Сімкода миронівська 92,7 %, за інтенсивного хімічного захисту
відповідно 96,3 та 95,1 %.
Проведені

нами

дослідження

щодо

особливостей

формування

продуктивності пшениці м'якої ярої залежно від елементів технології

вирощування дозволили зазначити, що урожайність в середньому за роки
дослідження у сорту Елегія миронівська за застосування технології з
мінімальним хімічним захистом на контрольному варіанті становила 3,38 т/га, а
у сорту Сімкода миронівська 3,01 т/га (табл. 3)

3. Урожайність зерна пшениці ярої в залежності від мінеральних добрив
та систем захисту, т/га (середнє за 2012 – 2014рр.)
урожайність, т/га
Елегія миронівська
Сімкода миронівська
Варіанти внесення
добрив
Система захисту
М
І
М
І
Контроль (без добрив)
3,38
3,64
3,01
3,25
P60 K60
3,62
3,93
3,23
3,53
N30 II , N30IV
3,81
4,19
3,37
3,75
N30 P30 K30
4,01
4,28
3,58
3,88
N30 P30 K30+N30IV
4,13
4,69
3,75
4,25
P60 K60+N30II,N30 IV
4,31
4,84
3,87
4,45
P60 K60+N30II,N30 X
4,41
4,92
3,99
4,53
N60 P60 K60
4,40
4,96
4,04
4,66
N60 P60 K60+N30IV
4,57
5,07
4,20
4,79
N90 P60 K90+N30 IV
4,70
5,12
4,30
4,86
НІР 05
0,22
0,26
0,20
0,25
За застосування інтенсивної технології урожайність становила відповідно

3,64 та 3,25 т/га. За внесення лише фосфорних і калійних добрив у дозі Р60К60

урожайність у сорту Елегія миронівська за мінімального хімічного захисту

урожайність зростала на 0,24 т/га, у сорту Сімкода миронівська – 0,22 т/га, за
застосування інтенсивної технології – відповідно 0,29 та 0,28 т/га. За внесення
мінеральних

добрив

у

дозі

N30Р30К30,

N30Р30К30+N30IV

та

N60Р60К60,

N60Р60К60+N30IV і застосування мінімального хімічного захисту посівів приріст
урожайності у сорту Елегія миронівська за варіантами склав 0,63 т/га і 0,75 т/га

та 1,02 і 1,19 т/га, а у сорту Сімкода миронівська 0,57 і 0,74; та 1,03 і 1,19 т/га.

Інтенсивний хімічний захист у сорту Елегія миронівська підвищував

урожайність відповідно на 0,64; 1,05; 1,32 та 1,43 т/га, а у сорту Сімкода

миронівська – до 0,63; 1,00; 1,41 та 1,54 т/га. Найвищий рівень урожайності
було отримано на варіанті із внесенням мінеральних добрив у дозі

N90P60K90+N30IV за інтенсивного хімічного захисту в сорту Елегія миронівська –
5,12 т/га, у сорту Сімкода миронівська – 4,86 т/га. Водночас приріст
урожайності відповідно склав 1,48 та 1,61 т/га.
1. Результати

Висновки

експериментальних

досліджень

щодо

ефективності

передпосівної обробки насіння протруйниками та мікродобривами підтвердили

доцільність їх проведення як для товарних так, і особливо для насінницьких
посівів. Високоефективною виявилася передпосівна обробка насіння пшениці

ярої протруйниками Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т і Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т
сумісно з мікродобривами Цеовіт Зернові,1 л/га та Фертігрейн старт, 1 л/т.

2. Встановлено, що найкращий відсоток польової схожості 79,2 та 77,4 %

у досліджуваних сортів було отримано за внесення мінеральних добрив з

розрахунку N30P30K30+N30IV. Найбільшу виживаність рослин було зафіксовано
на варіантах із застосуванням інтенсивного хімічного захисту. Встановлено, що

підживлення пшениці м’якої ярої на IV-му етапі органогенезу сприяє
підвищенню показників урожайності. Таким чином, в умовах Правобережного

Лісостепу України для сорту Елегія миронівська та Сімкода миронівська по
попереднику соя оптимальною виявилась доза добрив N90Р60К90+N30IV за
застосування технології з інтенсивним хімічним захистом.
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ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ
ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ВИРАЩИВАНИЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
УКРАИНЫ
С. М. Каленськая, В. Ю. Судденко
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния
системы удобрений и предпосевной обработки семян пшеницы мягкой яровой
на уровень полевой всхожести, выживаемости растений и урожайности.
Установлено, что в Пправобережной Лесостепи Украины на черноземе
глубоком малогумусном полевая всхожесть и выживаемость растений
зависит от погодных условий, предпосевной обработки семян и системы
удобрения. В исследуемых сортов Элегия Мироновская и Симкода Мироновская
полевая всхожесть возростала на 2,7-8,2 % на вариантах с протравленных
семян и от 0,7 до 4,0 % в зависимости от минерального питания.
Выживаемость растений возрастала от 5,3 до 10,5 % зависимо от
протравливания семян и на 1,7 до 4,8 % в зависимости от системы удобрения
и защиты. Установлено, что наибольшая урожайность (5,12 т/га) у сорта
Элегия Мироновская и (4,86 т/га) у сорта Симкода Мироновская формируется
при применении технологии с интенсивной химической защитой и внесении
минеральных удобрений в дозе N90P60K90 с подпиткой N30 на IV этапе
органогенеза.
Ключевые слова: пшеница мягкая яровая, протравители, система
удобрения,
сорт,
технология
выращивания,
полевая
всхожесть,
выживаемость растений, урожайность

FIELD GERMINATION AND SURVIVAL OF PLANTS SOFT SPRING
WHEAT DEPENDING ON THE TECHNOLOGY OF CULTIVATION IN
FOREST-STEPPE OF THE RIGHT-BANK UKRAINE
S. M. Kalens’ka, V. Yu. Suddenko
Abstract. The article presents the results of a study on the impact of the
fertilization system and pre-treatment of seed soft spring wheat on the level of seed
germination, plant survival and productivity. Established, that in right-bank foreststeppe of Ukraine on the deep humus-poor black soil field germination and survival
of plants depends on the weather, pre-treatment of seed and fertilizer systems. In the
studied varieties Elehiia Myronivska and Simkoda Myronivska field germination
increased to 2,7-8,2 % in variants of treated seeds and from 0,7 to 4,0 % depending
on mineral nutrition. The survival rate of plants grown from 5,3 to 10,5 % by seed
treatment and from 1,7 to 4,8 % depending on the system of fertilization and
protection. It was established that the highest yield (5,12 t/ha) in a variety Elehiia
Myronivska and (4,86 t/ha) in a variety Simkoda Myronivska formed by the use of
technology with intensive chemical protection for fertilization in a dose N90P60K90
with feeding N30 in the IV organogenesis stage.
Keywords: soft spring wheat, protectants, fertilizer system, variety, growing
technology, field germination, survival of plant, productivity

