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Землеробство, меліорація, ґрунтознавство, агрохімія

УДК 534.47:332.362:632.125 doi: 10.54651/agri.2021.02.01

БАСЕЙНОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА У КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ

С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, Ю.П. Борко
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Мета. Розробити концептуальні засади сталого розвитку агросфери та відтворення деградо-
ваних русел басейнів малих річок за змін клімату. Методи. Методологія і методи системного 
підходу, моніторингу, статистичного аналізу і синтезу наукових даних. Результати. Визначено 
екологічний стан в Україні і світі за проявами деградаційних процесів у наземних екосистемах 
та басейнах малих річок за принципом причинно-наслідкових зв’язків, запропоновано концеп-
туальні засади відновлення русел малих річок і їх басейнів шляхом проведення інженерних, куль-
тур-технічних робіт у руслах і заплавах малих річок, організації адаптивного ландшафтного 
облаштування території, а також проведення агро-, хемо-, біо- і фіто меліорацій у їх басейнах 
без порушення базису ерозії та з наданням імпульсу самовідновлення природній фауні й флорі. 
У процесах відновлення природи визначено провідну роль вітчизняної науки у методологічному 
і методичному забезпеченні проєктів, надається важливого значення відновленню природного 
біорізноманіття та біологізації у системах землеробства. Рекомендовано відпрацювання ідеї 
в декількох модельних басейнах малих річок в основних ґрунтово-кліматичних зонах із подаль-
шим тиражуванням в Україні і поширенням технологій за її межі. Висновки. Для реалізації 
басейнового підходу необхідний системний підхід для здійснення меліоративних робіт у басей-
нах малих річок. З цією метою необхідне прийняття Верховною Радою України Закону Украї-
ни «Про землеробство, сталий розвиток біосфери і екологічне природокористування», проєкт 
якого розроблено в ННЦ «Інститут землеробства НААН». За багатофункціональною ознакою 
при відповідному фінансовому і кадровому забезпеченні ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
може виконувати функції методичного центру з розроблення методології і методик землевпо-
рядного і меліоративного напряму в процесі відновлення басейнів малих річок.

Ключові слова: системний підхід, опустелювання, деградація, відновлення, басейни малих річок, 
меліорації.

Вступ. У сучасних умовах помітних змін клімату 
і порушення агротехнологій за домінування комер-
ційних культур (кукурудза, соняшник, ріпак озимий, 
пшениця озима, соя) в землеробстві України дедалі 
складніше спрямовувати цю галузь у напрямі стало-
го його розвитку. Адже на фоні збурень природи, від-
ходу від науково обґрунтованого ведення сівозмін, 
неухильно зростає деградація ґрунтового покриву, 
пов’язаного з ерозією, декальцинацією і дегуміфі-
кацією земель в обробітку на фоні катастрофічного 
зменшення площі лісів і зубожіння природних біо-
геоценозів – міліють і заростають гідрофільною рос-
линністю русла малих річок, замулюються штучні 
водойми – ставки і водосховища.

За обмеженого впливу науки на виробництво іг-
норуються елементарні вимоги до агротехнологій 
сівозмін – адже сучасна аграрна наука не підкріплена 
державними законодавчими актами і нормативною 
базою. Політику вітчизняного бізнесу спрямовано 
на підвищення рентабельності, незважаючи на еко-
логічні збитки. Україна не виняток, а швидше учас-
ник всесвітньої кризи, що спіткало найрозвиненіші 
країни світу за високої технічної озброєності, а бід-
ні – внаслідок експлуатації земель в обробітку через 
обмеженість ресурсів. І все це – на фоні аридизації 
клімату.

Стан проблеми. За останні 20 років в умовах 
систематичного наростання температури повітря 
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повторення посух зросло майже удвічі, дедалі ча-
стіше охоплюючи зони достатнього атмосферного 
зволоження в Поліссі і північній частині Лісосте-
пу. За таких темпів потепління впродовж найближ-
чих 15 років частина території України (Запорізька, 
Херсонська, Миколаївська і Одеська обл.) може на-
бути ознак напівпустелі, і малопридатною для ве-
дення землеробства [1]. Адже за попередній відрі-
зок такого часу відбулось фактичне зміщення меж 
природно-кліматичних зон України на 100–150 км 
на північ – підзона Північного Степу наближається 
до ознак Південного Степу, а умови Північного Лі-
состепу поступово зміщуються до південної частини 
Центрального і Східного Лісостепу [2; 3]. У зв’язку 
з цим, увагу вчених спрямовано на адаптацію агро-
технологій і селекції з урахуванням стресових ситуа-
цій [4; 5].

За змін клімату землеробство не тільки потерпає 
від екстремальних погодних умов (посилення по-
сух, підвищення СО2 у повітрі, біоспалах шкідників, 
хвороб і бур’янів, інтенсивна мінералізація органіч-
ної речовини у ґрунті), а й має позитив (інтродукція 
південних рослин, впровадження пізньостиглих сор-
тів і гібридів, покращання умов перезимівлі озимих 
культур) [1; 6]. 

У планетарному масштабі зміна клімату розгляда-
ється у контексті сталого розвитку сільського госпо-
дарства та адаптації до нього агротехнологій, що 
ускладнюється техногенною деградацією, яка збіль-
шує площі антропогенно-змінених екосистем, спри-
чиняючи їх деформації [7; 8]. Так, порівняно з 1850 
р. світова площа ріллі збільшилась за рахунок осво-
єння природних біогеоценозів в 1,8 раза, в тропічній 
Африці – у 2,9, Латинській Америці – у 6,8 і Північ-
ній – у 3,1 раза. Відповідно, деформація природних 
екосистем (опустелювання) досягла на всіх конти-
нентах від 57 до 79 %, ріллі – 19–62 %, зрошуваних 
земель – 11–28 % [9]. В Україні зона кліматичного 
опустелювання сягає 35 %, промислового – до 8 % від 
земельної її площі, де на завершення ХХ ст. прожи-
вало 20 млн чол. [10].

Деформація антропогенно-змінних екосистем 
України (земель в обробітку) за ознаками втрат гуму-
су охопила 43 % площі ріллі, водною ерозією – 17 %, 
підкислення – 14, засолення – 4,1, утворення яружної 
системи – 3 % [11].

Аграрне виробництво докорінно змінило при-
родне середовище України. Якщо в 1000 р. н.е. пло-
ща лісів становила 51 %, то на сьогодення – 15,6 %, 

а Степу, відповідно, – 32 і 0,5 %, орних земель – 7 
і 72,2%, водних угідь – 4 і 2 % [9].

Надмірна розораність земель України досягає 
70 %, а в окремих регіонах – 88–90 %, залучення 
до обробітку крутосхилів малопродуктивних і де-
градованих та заплавних земель, посилення водної 
і вітрової ерозій, регулярне підтоплення земель (до 
12 %), абразивні процеси берегових ліній морів, а та-
кож Дніпровських водосховищ (41 %) обумовлюють 
деградацію і опустелювання земель України [12].

Антропогенез негативно впливає на зникнення 
багатьох видів фауни і флори. Прогнозується, що 
в Україні впродовж наступного століття зникне від 
17 до 31 % їх видів, а в Європі – близько 50 % ви-
дів рослин. У Німеччині за 27-річний період дослі-
джень загальна біомаса комах скоротилася більше 
ніж на 75 % [1]. У матеріалах ФАО підкреслюється 
важливість збереження біорізноманіття ґрунтів за 
охорони рослинних ценозів та сприяння веденню 
сівозмін [13].

На одного мешканця України забезпеченість 
водними ресурсами на сьогодні становить 1 тис. м3 
місцевого стоку, в Німеччині – 1,9 тис. м3, в США – 
7,4 тис. м3. Отже, деформація антропогенних і при-
родних екологічних систем позначається трьома 
чинниками: 1) деградація ґрунтового покриву, 2) ка-
тастрофічний стан малих річок України, 3) глобаль-
не збіднення біорізноманіття. І все це в умовах змін 
клімату [14].

Найважливішою ознакою сьогодення є катастро-
фічна вразливість до антропогенного впливу русел 
і басейнів малих річок, що гинуть буквально на на-
ших очах. У літературі з прикрістю відзначається, що 
більшість малих річок втратили свої назви і позначе-
ні на географічних картах як струмки, хоча від них 
залежить водність артерій середніх і великих річок 
[15; 16]. Згідно  з оцінюванням екологічного стану 
річок Оскіл і Трубіж та інших, якість води визнача-
ється як «задовільна» та «слабкозабруднена» [17–
19]. Запропоновано комплексне управління водними 
ресурсами з метою раціонального господарювання 
на водозбірних площах малих річок [20]. Однак усі 
природовідновні заходи в басейнах малих річок за-
лишаються на папері без впровадження конкретних 
технологій у їх відновлення.

Українські вчені висловлюють стурбованість 
щодо глобального погіршення екологічної ситуа-
ції в Україні, але їх голос чує тільки спільнота, яка 
не впливає на прийняття політичних і соціальних 
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рішень і не можуть фінансувати природовідновні за-
ходи.

Цілком слушними і актуальними є пропозиції 
С. Балюка із співавторами [11] з чітко поставленим 
завданням досягти нейтрального рівня деграда-
ції землі з розробленням напрямів агрокліматичної 
адаптації землеробства до змін клімату. Автори чіт-
ко визначили причини деградації ґрунтового покри-
ву: неоптимальне співвідношення земельних угідь, 
недостатньо обґрунтована земельна реформа, недо-
оцінка розвитку деградаційних процесів, низькі ре-
сурсні вкладення, недостатнє нормативно-правове 
забезпечення, недостатній рівень державного управ-
ління у сфері порятунку малих річок і їх басейнів.

В.В. Кузьмінський із співавторами загострюють 
увагу на тому, що Україна незабаром може позбути-
ся одного із своїх основних багатств – малих річок 
через їх пересихання і катастрофічного забруднення 
[21]. Автори визначили 15 причин катастрофічного 
стану малих річок України та розробили пропозиції 
для міністерств і відомств щодо здійснення широко-
масштабних заходів з їх порятунку. Відповідні про-
позиції, що стосуються проблем землекористування 
і сталого розвитку визначено в роботах А. Третяка, 
О.Г. Бондара зі співавторами [21; 22]. Встановлено 
причини глобального збіднення біорізноманіття, змі-
ни якого недооцінені суспільством [1].

Голос цих та інших учених України про вкрай 
назрілу необхідність порятунку землі, поверхневих 
вод і біорізноманіття назавжди залишаться на папері, 
якщо не згрупувати їх навколо загальнонаціональної 
ідеї біоцентризму, що системно об’єднує всі еколо-
гічні негаразди в єдину платформу порятунку нації 
від екологічної катастрофи.

Матеріали та методи досліджень. Методологіч-
ною основою роботи є методи системного підходу, 
моніторингових спостережень, статистичний аналіз, 
синтез наукових даних.

Результати та їх обговорення. Глобальна дегра-
дація і забруднення навколишнього природнього се-
редовища несе загрозу існування людській спільноті, 
якщо наука не висуне загальнонаціональну концеп-
цію щодо виходу з екологічної катастрофи, яка на-
сувається, де будуть задіяні державний, соціальний 
та всенародний механізм взаємодії в усуненні антро-
погенної деформації природи. У цих діях передба-
чається єдність і рівнозначність економічних і еко-
логічних інтересів, спрямованих не на підкорення 

природи, а на допомогу їй усунути ті негаразди, які 
їй заподіяла людина.

Сталий розвиток України за змін клімату можли-
вий лише за комплексного вирішення проблеми по-
дальшого виживання суспільства і майбутніх поко-
лінь.

Басейноцентричний підхід базується на цілісно-
сті ландшафтних утворень, сформованих у водозбір-
ній площі кожної малої річки, як гетерогенної сис-
теми в енергетичному обміні із сусідніми басейнами 
і замкненими на себе водозбірними площами. Виді-
лений окремо басейн кожної малої річки – ідеальний 
об’єкт для повернення його до природного стану, де-
формованого антропогенним впливом на агро- і біо-
геоекосистеми. Басейновий підхід розглядається як 
новітній просторово-регулятивний механізм, закла-
дений В.І.Вернадським в ідею Ноосфери – сфери 
Розуму, якого не вистачало для втілення ідеї в назем-
них екосистемах. Послідовно, починаючи з моделей 
окремих річок в основних природно-кліматичних зо-
нах, відновлення природних русел, заплав і плакор-
них земель охоплюють басейни всіх річок України, 
що матиме біосферне значення. 

Басейновий підхід розв’язує, передусім, науко-
во обґрунтоване ведення землеробства, що полягає 
у наближенні енергетичних і водних потоків до при-
родних значень з ландшафтно-меліоративним облаш-
туванням земель в обробітку і дотриманням техно-
логічних вимог. За окультурення заплав відбудеться 
відродження фермерського тваринництва, у водних 
об’єктах – рибництва.

Принципи відродження басейнів малих річок. 
Послідовність дій у відновленні малих річок і їх ба-
сейнів полягатиме у проведенні їх паспортизації за 
комплексною програмою, що передбачатиме залучен-
ня вчених гідрогіологів, ґрунтознавців, агрохіміків, бі-
ологів, мікробіологів, лісівників, зоологів та інших, що 
аналізують стан річки і басейну та розробляють при-
родовідновні технології. Для їх проведення по кож-
ному басейну малої річки складаються бізнес-плани 
з чітким визначенням виконання інженерних та меліо-
ративних робіт, що вкладаються у таку формулу: 

Брс = Рі + Рк + Ма + Мх + Мб + Мф + Мк,

де
Брс – басейн малої річки, розвиток сталий;
Рі – роботи інженерні (відновлення русел, за по-

треби меандр, укріплення берегів, розчищення річок 
і водойм від намулу);
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Рк – роботи культур-технічні з корінного поліп-
шення луків і пасовищ (вирівнювання площ від 
кротовин та ін., кольматаж, розчищення від кущів 
і дерев);

Ма – агромеліорації з поступовим впровадженням 
біологізованих технологій (сівозміни, сучасні агро-
технології, багаторічні трави);

Мх – хемомеліорації (застосування добрив, вап-
нування і гіпсування ґрунтів, інтегрований захист 
рослин від бур’янів, шкідників і хвороб);

Мб – біомеліорації (залучення в агротехнології 
біопрепаратів симбіотичної і асоціативної дії, сти-
муляторів росту, схематизованих розчинів мікроеле-
ментів, антистресантів);

Мф – фітомеліорації (залуження луків і пасовищ, 
захисних смуг вздовж обох берегів річки, залуження 
і заліснення крутосхилів, ярів і балок, заліснення зе-
мель із низьким рівнем родючості);

Мк – адаптивно-ландшафтне (контурно-меліора-
тивне) землеробство (з виділенням в натурі трьох 
технологічних груп земель з ухилом до 3°, до 5° 
і більше 7° на засадах грунтозахистних технологій).

Весь комплекс відновних робіт у басейнах малих 
річок спрямовано на встановлення екологічної рів-
новаги, що досягається шляхом відновлення водного 
режиму і проведення комплексу меліорацій, зокре-
ма і фітомеліорацій для встановлення оптимального 
співвідношення в системі рілля : луки (пасовища) :  
ліс, яке наразі гіперболізоване за рахунок земель 
в обробітку.

Басейновий підхід традиційно розподіляє землі 
на 3 технологічні групи в ерозійно небезпечних ре-
гіонах: рівнинні землі з ухилом не більше 3°, слабко 
і середньозмиті з ухилом до 3–7° і сильно змиті –  
˃ 7° з диференційованим підходом до їх використан-
ня: 1 – польові сівозміни, 2 – культури суцільного по-
сіву (зернові, трави), 3 – залуження і заліснення.

В умовах зміни клімату важливу роль відіграва-
тиме вітчизняна селекція, яка зможе вивести нові 
сорти і гібриди сільськогосподарських культур, 
стійких до стресових явищ у процесі їх вегетації, 
хвороб і шкідників, що матимуть біоспалах їх попу-
ляцій за підвищених температур повітря і бездощо-
вих періодів.

Саме за наступаючої аридизації клімату як ніколи 
гостро стоятиме проблема водозабезпечення насе-
лення і зрошуваного землеробства. Нині поверхневі 
річкові води, внаслідок недбалого ставлення до них, 
«заховались» у підземні потоки, стікаючи туди, куди 

їм і належить – до Світового Океану. Оновлені дже-
рела і русла малих річок виведуть воду на денну по-
верхню, яка знову послугує людині.

У процесі відновних робіт відкриваються пер-
спективи для впровадження науково обгрунтова-
них сівозмін, екологізованих систем обробітку, удо-
брення і захисту рослин з наближенням технологій 
до органічного землеробства, що базуються на здо-
бутках вітчизняної науки і практики. Відкриваються 
широкі перспективи застосування нового покоління 
полікомпонентних органо-мінеральних біоактивних 
добрив, технологію виробництва яких розроблено 
і апробовано у польових дослідах відділом агрохімії 
ННЦ «Інститут землеробства НААН». Оптимальна 
доза внесення – 2 т/га з наближенням продуктивнос-
ті до оптимальних доз добрив за традиційних техно-
логій. 

Масове проведення природовідновних робіт у ба-
сейнах малих річок України викличе необхідність 
створення агромеліоративних структур, оснащених 
сучасною меліоративною, ґрунтообробною, посів-
ною, збиральною та іншою технікою, на початку – 
іноземного, а згодом – вітчизняного виробництва.

Відновлення луків і пасовищ визначатиме потре-
бу у значній кількості насіннєвого матеріалу одноріч-
них і багаторічних, а також дикорослих трав із пріо-
ритетом їх виробництва у дослідних господарствах 
аграрних наукових установ. 

Мільярд саджанців лісових і плодових дерев, 
рекомендованих Президентом України В.О. Зелен-
ським, знайдуть свою екологічну нішу саме в ба-
сейнах малих річок, адже нам доведеться збільшити 
площу лісів від 15 до 25 % від площі сільськогоспо-
дарських угідь.

Відновлення продуктивності лучно-пасовищних 
угідь до європейського рівня дасть могутній пош-
товх для відродження вітчизняного фермерського 
тваринництва з наближенням його до окультурених 
заплав малих річок.

Визначальною особливістю природовідновних 
робіт у їх басейнах є пріоритетність науки у теоре-
тичному обґрунтуванні і практичному супроводі, 
адже науково необґрунтовані дії у басейнах малих 
річок можуть завдати шкоди природі, тому інженер-
ні роботи у їх руслах необхідно проводити без по-
ниження базису ерозії, а у природних біогеоценозах 
примноженню біорізноманіття надати імпульс само-
відновлення. Аграрна наука разом із дорадчою служ-
бою повинна стати рушійною наукоємною силою 
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в агросфері – моніторинг у басейнах малих річок, 
екологічний аудит, аграрні технології, стандартиза-
ція і сертифікація, менеджмент, маркетинг – послу-
ги, які неможливі без науки. Однак треба розуміти, 
що наука ніколи не займе цих позицій без державної 
підтримки у створенні необхідних законів і норма-
тивної бази та фінансування за державним замов-
ленням на наукове забезпечення землеробства і при-
родовідновних робіт. Держава не відмовляється від 
активної участі у природовідновленні та стає прямим 
учасником цього процесу на всіх щаблях влади – від 
Верховної Ради, Президента, Уряду, до місцевих рад 
і терито ріальних громад. 

Українське суспільство повинне збагнути, що 
загибель малих річок загрожує його здоров’ю та іс-
нуванню у майбутньому, адже із 60 тис. їх водотоків 
недалекому минулому нині залишили про себе лише 
генетичну пам’ять 33 тис. річок у вигляді сухих ру-
сел, зарослих очеретом і деградованих заплав, пере-
творених у дачні ділянки, попри заборону Земельним 
і Водним кодексами України [8].

Участь агросфери у відновленні басейнів малих 
річок. Більшість малих річок (до 90 %) належать 
до агросфери. Практично всі ми, без винятку, живемо 
у їх басейнах. Однак агросфера найбільше наближе-
на до природних біогеоценозів і її роль у відтворен-
ні – незаперечна. Відновлені водотоки для сільських 
жителів особливо будуть цінними в умовах змін клі-
мату, тому у процесах відновлення басейнів малих 
річок територіальні громади будуть активними учас-
никами природовідновних робіт. Згідно з існуючою 
практикою у США держава бере на себе 80 % витрат 
на планування і природовідновлення, 20 % забезпе-
чують місцеві бюджети. Територіальні громади мо-
жуть не чекати вказівки і коштів зверху, їм під силу 
самотужки взяти на себе роботи, пов’язані з розчи-
щенням русел, заплав від замулення і заростання ча-
гарниками, а також наведенням порядку у захисних 
смугах вздовж обох берегів річки (до 20 м) та у їх 
залуженні.

Фінансування екологічного відновлення басей-
нів малих річок і агросфери. Основні положення 
фінансування природовідновних робіт закладено 
в Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (ред. 2018 р.), у якому 
передбачено механізми заохочення при дотриман-
ні екологічного законодавства, адміністративної та 
кримінальної відповідальності за його порушення. 
Загальні витрати на реалізацію заходів з охорони 

ґрунтів становлять 78 млрд грн [23]. За нашими 
розрахунками, при повному розгортанні природо-
відновних робіт у басейнах малих річок загальні 
витрати становитимуть близько 26 млрд грн, що 
приблизно дорівнює втратам при збиранні і збері-
ганні сільськогосподарської продукції. До розгор-
тання природовідновних робіт у басейнах малих 
річок в Україні слід створити Державний іпотечний 
Земельний банк з концентрацією у ньому плати за 
землю всіх екофондів і з залученням внутрішніх 
і зовнішніх інвестицій із цільовим призначенням 
коштів для агросфери і екологічного її відновлення 
та наблизити існуючі басейнові управління річок 
до програм їх порятунку.

Очікувані результати. Басейноцентричний прин-
цип землекористування є першим просторово-регу-
лятивним механізмом для втілення у практичне жит-
тя ідеї В.В. Вернадського про Ноосферу. Зважаючи 
на антропогенну деформацію природного середови-
ща, басейновий підхід щодо порятунку малих річок, 
відновлення їх басейнів – найоптимальніший варіант 
системного підходу до сталого розвитку агросфери 
і природовідновлення, що можливе лише за науково 
обґрунтованого супроводу науковими установами 
разом із дорадчою службою.

Відродження русел малих річок забезпечить по-
зитивний водний баланс, що особливо важливо за 
змін клімату, гармонізує у землекористуванні спів-
відношення рілля : луки (пасовища) : ліс. Внаслі-
док фітомеліорацій поліпшиться кисневий баланс 
і зменшаться викиди в атмосферу СО2. Біологізація 
землеробства забезпечить одержання токсикологіч-
но чистої продукції, відновить біорізноманіття фа-
уни і флори, сприятиме оздоровленню природи та 
населення із забезпеченням робочими місцями. Для 
досягнення цієї мети і, зважаючи на набутий досвід, 
у ННЦ «Інститут землеробства НААН» за доручен-
ням Верховної Ради України розроблено проєкт За-
кону України «Про землеробство, відновлення агрос-
фери і екологічне природокористування», прийняття 
якого стане правовою основою для відновлення ба-
сейнів малих річок.

Міжнародне значення проєкту полягатиме у роз-
робленні нової парадигми природокористування, 
відпрацюванні у натурі технологій системного від-
творення басейнів малих річок підлягатиме тиражу-
ванню в інших країнах світу. Спільно із сусідніми 
державами Україна здійснюватиме програму відро-
дження транснаціональних річок.
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Висновки
1. В умовах змін клімату і тотальної деградації 

наземних екосистем визначено необхідність 
системного підходу до відновлення природи 
за басейноцентричним принципом, за яким ос-
новним об’єктом відновлення є русла і басей-
ни малих річок, що визначається як предмет 
національної безпеки у відтворенні природи. 

2. Природовідновні роботи за басейноцентрич-
ним принципом здійснюються з методологіч-
ного, методичного і технічного забезпечення 
з боку вітчизняної науки на засадах державно-
го замовлення і фінансування її за міжнародни-
ми стандартами.

3. Зважаючи на багатофункціональність аграр-
них напрямів ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» може взяти на себе координацію нау-
ково-дослідних робіт у басейнах малих річок 
з відповідним його фінансовим і кадровим за-
безпеченням.

4. Підготовлений ННЦ «ІЗ НААН» проєкт за-
кону «Про землеробство, сталий розвиток 
агросфери і екологічне природокористуван-
ня» за завданням Верховної  Ради України, 
у разі введення у дію, послугував би право-
вою основою для виконання державної про-
грами з відновлення басейнів малих річок 
і агросфери.
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Dehodiuk S.E., Degodiyk Е.G., Borko Yu.P. 
Basin-centric approach to the sustainable development of agriculture in the context of climate change

The aim is to develop conceptual principles of sustainable development of the agrosphere and reproduc-
tion of degraded riverbeds of small rivers under climate change. Methods. Methodology and methods of system 
approach, monitoring, statistical analysis, and synthesis of scientific data. Results. It has been determined the 
ecological condition in Ukraine and the world has been by the manifestations of degradation processes in terres-
trial ecosystems and small river basins on the principle of causation. It has been suggested the conceptual bases 
of restoration of channels of small rivers and their basins by carrying out engineering, culture-technical works 
in channels and floodplains of small rivers, the organization of adaptive landscaping of the territory, and also 
carrying out agro-, chemo-, bio- and phyto-meliorations in their basins without disturbance the basis of erosion 
and giving impetus to self-renewal of natural fauna and flora. In the processes of nature restoration, the leading 
role of domestic science in the methodological and methodological support of projects has been identified, and 
importance is attached to the restoration of natural biodiversity and biologization in agricultural systems. We 
proposed to create a state mortgage land bank with a concentration in it of land fees of ecological funds with 
the involvement of domestic and foreign investment. It is recommended to test the idea in several model pools of 
soil-climatic zones with further replication in Ukraine and the spread of technology beyond its borders. Conclu-
sions. А systematic approach is needed to carry out reclamation works in the basins of small rivers is to implement 
the basin approach. To implement the program, the Verkhovna Rada of Ukraine must adopt the Law of Ukraine 
“On Agriculture, Sustainable Development of the Biosphere and Ecological Nature Management”, the project of 
which was developed at the NSC “Institute of Agriculture of NAAS”. The NSC “Institute of Agriculture of NAAS” 
with appropriate financial and personnel support on a multifunctional basis can perform the functions of a meth-
odological center for the development of methodology and techniques of land management and reclamation in the 
process of restoring small river basins.

Keywords: system approach, desertification, degradation, restoration, small river basins, reclamation
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ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮВАННЯ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ 
У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ

М.М. Пташнік, П.С. Заяць, С.В. Дудник, Ф.Й. Брухаль, О.Л. Оксимець
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

У результаті багаторічних досліджень у стаціонарному польовому досліді, проведеному в умо-
вах Північного Лісостепу на сірому лісовому крупнопилувато -легкосуглинковому ґрунті вста-
новлено закономірності впливу способів його основного обробітку, доз  і строків внесення гер-
біцидів  на  рівень  засміченості  посівів  сегетальною  рослинністю  і  конкурентоспроможність 
пшениці озимої у короткоротаційній сівозміні.
Встановлено, що конкурентний тиск бур’янів на пшеницю озиму і за оранки, і за плоскорізно-
го розпушування на глибину 20–22 см був мінімальним і становив 6,9–13,2 %, а тиск культури 
на бур’яновий ценоз відмічався у межах 81,5–84,8%. Застосування гербіциду на основі д.р. про-
сульфурон (750 г/кг) збільшувало цей показник до 90%.
За плоскорізного розпушування потенційна засміченість верхнього 0–5-сантиметрового шару 
ґрунту, з якого проростає основна маса бур’янів, у посівах досліджуваної культури була вищою  
порівняно з оранкою на 31,3–31,8 %. Показники потенційної забур’яненості та темпи проро-
стання насіння бур’янів за такого способу основного обробітку ґрунту обумовили високий рі-
вень фактичної  забур’яненості посіву пшениці  озимої  у  короткоротаційній  сівозміні. Однак, 
систематичний  обробіток  ґрунту  без  обороту  пласта  забезпечив  поступове  самоочищення 
нижньої частини орного шару ґрунту від насіння бур’янів.
Найвищу врожайність пшениці озимої 6,11 т/га зерна отримано за оранки та осіннього строку 
внесення гербіциду на основі д.р. просульфурон (750 г/кг) у нормі 20 г/га у фазі розвитку культу-
ри BBCH 11–13. Застосування гербіциду восени  порівняно з весняними термінами забезпечило 
зростання врожаю зерна на 0,24–0,54 т/га за оранки і на 0,48–0,64 т/га – за безполицевого обро-
бітку.
Економічно найбільш доцільною для контролювання сегетальної рослинності у посівах пшени-
ці озимої визнана технологія, яка передбачає як основний обробіток ґрунту оранку на глибину 
20–22 см із внесенням N80Р60К80, та зароблянням у ґрунт побічної продукції попередників. Для 
підвищення ефективності контролювання засміченості посівів у системі інтегрованого захи-
сту рослин рекомендовано застосовувати також осіннє внесення гербіциду на основі д.р. про-
сульфурон (750 г/кг) у дозі 20 г/га у фазі 2–3 листків у культури.

Ключові слова: короткоротаційна зернова сівозміна, забур’яненість посівів, основний обробіток 
ґрунту, гербіциди, продуктивність, технічна ефективність.

Вступ. Пшениця озима є головною продовольчою 
культурою в Україні і посідає у структурі посівних 
площ чинне перше місце. Її посіви домінують серед 
культур зернової групи. Найбільші площі під посі-
вами пшениці озимої знаходяться у лісостеповій та 
степовій ґрунтово-кліматичних зонах країни. Од-
нією з передумов ведення стабільного й рентабель-
ного виробництва зерна є використання сучасних, 

резистентних до несприятливих проявів посушливо-
сті клімату сортів пшениці озимої з високим продук-
тивним потенціалом та відповідними до біологічних 
особливостей сорту технологіями вирощування [12; 
13]. За даними вітчизняних вчених [1; 2; 3; 16] нині 
втрати рослинницької продукції від засмічення по-
сівів сегетальною рослинністю можуть становити 
до 70 %. Одним із пріоритетних напрямів підвищення 
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продуктивності зернових культур є науково обґрунто-
ваний вибір способу і глибини основного обробітку 
ґрунту з обов’язковим врахуванням впливу обраних 
агрозаходів на агрофізичні та агрохімічні показники 
ґрунту [17], оптимізація строків і доз внесення гербі-
цидів, або їх сумішей [1] для забезпечення отриман-
ня високих показників урожайності та якості зерна, 
що нині, у зв’язку з загострення проявів зміни кліма-
ту, особливо, в бік посилення дефіциту атмосферних 
опадів, потребують корегування. 

Метою нашої роботи було визначити ефективне 
поєднання адаптованих до умов північної частини 
Правобережного Лісостепу способів основного об-
робітку сірого лісового крупнопилувато-легкосуг-
линкового ґрунту та застосування перспективних 
гербіцидів у короткоротаційній сівозміні для розроб-
ки інтегрованої системи контролювання сегетальної 
рослинності у посівах пшениці озимої.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні інтегрований метод є базовою концепцією 
при розробці систем контролювання сегетальної рос-
линності у посівах сільськогосподарських культур. 
Він передбачає поєднання механічних, біологічних, 
хімічних методів та їх модифікацій для ефективно-
го контролювання шкідливої дії сегетальної рослин-
ності в агроценозах за використання таких елементів 
технологій вирощування, як сівозміни, спосіб та гли-
бина обробітку ґрунту, удобрення, що за системного 
та науково обґрунтованого застосування сприяють 
поліпшенню умов росту й розвитку і, як наслідок,  
підвищенню конкурентоспроможності сільсько-
господарських культур [5; 10; 11; 17]. Нині в Украї ні 
нараховується до 300 видів найпоширеніших бур’я-
нів [2; 3; 16]. У посівах на одному полі може зро-
стати близько 28–46 видів, з яких особливо масових 
і найбільш небезпечних 6–10 видів. Це, як правило, 
представники лободових, амарантових, тонконо-
гових, гречкових, капустяних. Доведено [2; 6], що 
впродовж вегетації сільськогосподарських культур 
шкодочинність бур’янової рослинності змінюється 
з виокремленням для кожної культури гербокритич-
ного періоду з максимально негативним їх впливом 
на її продуктивність. За даними О. М. Туликова [18], 
пшениця озима найбільш чутлива до бур’янів у пер-
ші чотири тижні після сівби, тобто восени. Втрати 
урожаю від шкодочинної дії сегетальної рослиннос-
ті, яка з’являється навесні у фазі кущення (BBCH 
11–13), в 2–4 рази нижчі, порівняно з втратами, які 
наносять бур’яни осінньої вегетації.

Провідна роль у регулюванні рівня забур’янено-
сті посівів пшениці озимої належить раціональному 
обробітку ґрунту, що є складовою  зональних систем 
землеробства і забезпечує високу протибур’янову 
ефективність, підвищуючи здатність агрофітоцено-
зів до саморегулювання своєї структури у напрямку 
зниження частки бур’янового компоненту [10].

Для зменшення негативних наслідків, зумовлених 
беззмінними однотипними способами основного 
обробітку, рекомендовано застосовувати диферен-
ційований, різноглибинний обробіток з врахуван-
ням агрофізичних властивостей ґрунту, наявності 
матеріаль но-технічних ресурсів, біологічних особли-
востей культур, попередників, стану забур’яненості 
полів із застосуванням сучасних ґрунтообробних 
знарядь як полицевого, так і безполицевого типів [5].

Високий рівень потенційної забур’яненості орно-
го шару ґрунту та підвищення рівня забур’яненості 
посівів – проблема, актуальність якої значно зростає 
у зв’язку з поступовим переходом до мінімізації спо-
собів основного обробітку ґрунту, збільшенням у сіво-
змінах частки просапних культур, розповсюдженням 
популяцій бур’янів резистентних до дії гербіци-
дів [1; 7; 14].

Поява на ринку гербіцидних препаратів класу 
сульфонілсечовини та її похідних, розроблених фірмою 
DuPont у 70-х роках минулого століття, завдяки їх ви-
сокій ефективності навіть за температур від +5оС, обу-
мовила можливість внесення змін у систему захисту 
озимих зернових культур від бур’янів із розширенням 
часового діапазону їхнього застосування [14]. У «Пере-
ліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до викори-
стання в Україні» [15] визначено оптимальну фазу роз-
витку зернових культур для внесення гербіцидів цього 
класу, а саме від 1–3 листків до виходу в трубку (BBCH 
11–13), що свідчить про можливість їх застосування 
в осінній період на посівах пшениці озимої [9].

На сучасному етапі розвитку сільськогосподар-
ського виробництва для отримання запланованих 
урожаїв велике значення має оптимізація фітосані-
тарного стану посівів за рахунок поєднання агротех-
нічних і хімічних заходів захисту рослин [5; 9; 10; 
11], що зумовлює пріоритетність і актуальність ок-
ресленої проблеми для подальшого вивчення.

Матеріали та методи досліджень. Наші дослі-
дження з розробки інтегрованої системи контролю-
вання сегетальної рослинності у посівах пшениці 
озимої проведено впродовж 2014–2020 рр. у до-
слідному господарстві «Чабани» Національного 
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наукового центру «Інститут землеробства НААН» 
на території Фастівського р-ну Київської обл. у зоні 
Північного Лісостепу України. Ґрунт дослідного 
поля сірий лісовий крупнопилувато- легкосуглинко-
вий, у 0–10 см шарі має низький вміст гумусу 1,33% 
(за Тюріним), недостатнє насичення ґрунтового 
комплексу основами 7,4 мг–екв/100 г ґрунту (за 
Каппеном-Гільковицем), середню забезпеченість 
рухомими формами фосфору й калію (відповідно 
298 й 84,5 мг на кг сухого ґрунту (за Кірсановим), 
кислу реакцію ґрунтового розчину рНKCl –5,4. До-
слідження проведено у короткоротаційній сівозміні 
на посівах пшениці озимої сорту Артеміда за двох 
способів основного обробітку ґрунту – оранки ле-
мішним плугом ПЛН-3-35 на 20–22 см та плоско-
різного розпушування плоскорізом-щілювачем 
ПЩН-2,5 на 20–22 см на трьох фонах удобрення – 
без внесення добрив, із застосуванням N80Р60К80 та 
із N80Р60К80 + побічна продукція. Ефективність дії 
гербіцидів вивчали на ділянках посівною площею 
варіанта 20 м2, площа облікової ділянки – 2 м2. Пов-
торення досліду триразове, розміщення варіантів 
рендомізоване. Ефективність гербіцидів оцінювала-
ся для просульфурону, 750 г/кг.

Агрофізичні, агрохімічні, фенологічні дослі-
дження та обробку результатів проводили із засто-
суванням загальноприйнятих методик [4; 5]. Ступінь 
пригнічення бур’янів культурою визначали за спів-
відношенням надземної біологічної маси культури 
і бур’янів за методикою П. М. Лазаускаса [8]. Оцінку 
статистичної достовірності результатів досліджень 
проведено за інтервальним відхиленням, показником 
стандартного відхилення (S) та коефіцієнтом варіації  
(V, %) з використанням ПК та програмного забезпе-
чення «Статистика 6.1».

Результати та їх обговорення. Найважливішим 
показником стану агроценозів та ступеня їх стійкості 
до вторгнення і поширення сегетальних видів, поряд 
з високою насіннєвою продуктивністю останніх, є 
запаси насіння бур’янів у ґрунті та тривалість збере-
ження насіннєвої життєздатності залежно від біоло-
гічних, природних й антропогенних факторів. Ана-
ліз отриманих результатів показує, що за тривалого 
плоскорізного розпушування, потенційна забур’яне-
ність 0–5 см шару ґрунту у полі пшениці озимої була 
у 2,79 раза вищою, ніж за оранки, що обумовило під-
вищення і рівня актуальної забур’яненості культури 
на варіантах безполицевого обробітку (табл.1).

За систематичного проведення безполицевого 
обробітку 82,8 % насіння бур’янів акумулювалося 
у верхньому 0–10 см шарі ґрунту, в той час як у шарі 
10–20 см знаходилось лише 17,2 %. За щорічної оран-
ки розподіл насіння бур’янів в орному шарі був рівно-
мірнішим: у 0–10 см його було зосереджено 53,5 %, 
а в 10–20 см – 46,5 %. Це вказує на те, що за систе-
матичного застосування плоскорізного розпушування 
відбувається поступове самоочищення нижньої ча-
стини орного шару ґрунту від насіння бур’янів.

Аналіз групового за термінами проростання скла-
ду насіння бур’янів показав, що найбільшу частку 
становлять ранні ярі види – 55,1–67,5 %, пізніх ярих 
було 7,6–18,3 %, а озимих та зимуючих – 19,6–23,6 % 
від загальної кількості в орному шарі ґрунту (рис. 1). 
Слід відмітити, що за плоскорізного розпушування 
спостерігається збільшення в орному шарі насіння 
пізніх ярих та озимих та зимуючих бур’янів, а за оран-
ки – ранніх ярих. Серед представників ранніх ярих пе-
реважає насіння лободи білої (Chenopodium album L.), 
пізніх ярих – плоскухи звичайної (Echinochloa crus-
galli (L.) P.Beauv.), а серед зимуючих – триреберника 

Таблиця 1. Потенційна забур’яненість ґрунту під пшеницею озимою за різних способів 
основного обробітку ґрунту (середнє за 2014–2020 рр.)

Культура Шар ґрунту, см
Оранка на 20–22 см (контроль) Плоскорізне розпушення на 20–22 см

млн шт./га пошаровий 
розподіл, % млн шт./га пошаровий  

розподіл, %

Пшениця 
озима

0–5   22,9   22,4   63,9   54,2
5–10   31,8   31,1   33,7   28,6
10–20   47,6   46,5   20,2   17,2
0–20 102,3 100,0 117,8 100,0

xSХ � 34,1±7,2 33,3±7,0 39,3±12,9 33,3±10,9

V, %   36,7   36,6   57,0   56,8
S   12,5   12,2   22,4   18,9
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непахучого (Tripleurospermum inodorum L.) і фіалки 
польової (Viola arvensis L.).

У результаті проведених досліджень встановлено, 
що у посівах пшениці озимої актуальна забур’яне-
ність на обох фонах основного обробітку ґрунту була 
незначною і знаходилася у межах 7,5–7,6 % від за-
гальної кількості, що локалізована у його верхньому 
0–5 см шарі (табл. 2).

Це свідчить, що пшениця озима у короткорота-
ційній сівозміні помітно знижує реалізацію потен-
ційної забур’яненості ґрунту під посівами, оскільки 
вміст насіння у ґрунті значний, а щорічне його про-
ростання низьке.

Встановлено, що пшениця озима має високу фі-
тоценотичну стійкість до бур’янів. Залежно від спо-
собів основного обробітку наростання біомаси се-
гетальної рослинності знижувалась на 81,5–90,0 %. 
Загалом пшениця озима є висококонкурентною куль-
турою щодо бур’янів. Починаючи від фази відновлен-
ня активної вегетації до початку трубкування навесні 
у посівах пшениці озимої, формується щільний сте-
блостій із висотою культурних рослин 83,2–92,6 см,  

який значно підвищує її конкурентоспроможність  
порівняно із сегетальною рослинністю.

Локалізація насіння бур’янів на оптимальній 
щодо його активного проростання глибині є під-
ставою для застосування безполицевого обробітку 
ґрунту, що дає  змогу ефективно знищувати сходи се-
гетальної рослинності. Однак, у посівах культур су-
цільного способу сівби механічний обробіток ґрунту 
в подальшому у період вегетації неможливий, що і є 
причиною значної забур’яненості посівів.

Забур’яненість посівів та видовий склад бур’янів 
значною мірою залежать від чергування сільсько-
господарських культур у сівозмінах. Більшість бур’я-
нів мають подібний до культурних рослин цикл роз-
витку, внаслідок чого вони ростуть спільно, взаємно 
пригнічуючи один одного. Сходи культурних рослин 
з’являються у більшості випадків раніше, ніж сходи 
бур’янів, що пов’язано з вищою енергією проростан-
ня насіння культурних рослин. Крім того, за сівби 
їх насіння закладається у добре оброблений ґрунт 
на однакову глибину, що обумовлює одночасне про-
ростання і масову появу сходів. Насіння ж бур’янів 

Оранка на 20–22 см Плоскорізне
розпушування 20–22 см

зимуючі

ярі

багаторічні

55,1

19,6

67,5

23,6

18,3

7,6

Рис.1. Структура запасів насіння бур’янів у ґрунті залежно від способу основного обробітку, (середнє за 2014–2020 рр.)

Таблиця 2. Реалізація потенційної забур’яненості ґрунту під посівами пшениці озимої 
(середнє за 2014–2020 рр.)

Спосіб основного обробітку ґрунту
Вміст насіння 
в шарі 0–5 см, 

шт./м2

Кількість бур’янів, шт./м2 Реалізація 
потенційної 

забур’яненості 
ґрунту, %

у допосівний 
період у посіві

Оранка на 20–22 см (контроль) 2290 45 129 7,6

Плоскорізне розпушування на 20–22 см 6390 272 207 7,5

* 461 66,2 42,0 –

Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення.
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розподіляється в орному шарі ґрунту хаотично, да-
ючи неодночасні сходи. Внаслідок цього проростки 
більшості культурних рослин на початку вегетацій-
ного сезону затінюють і пригнічують сходи бур’янів. 
У подальшому взаємини між ними визначаються 
цілим рядом факторів, у т. ч. інтенсивністю росту, 
біологічними особливостями і умовами розвитку. 
Взаємовідносини між культурними видами рослин 
і бур’яновим ценозом є досить гострими, тому розро-
блення систем захисту посівів від бур’янів значною 
мірою залежить від повноти вивчення біологічних 
особливостей бур’янового ценозу з аналізом видово-
го складу, який його формує. Як свідчать наші до-
слідження, у зоні Лісостепу посіви пшениці озимої 
мають змішаний тип забур’яненості (табл. 3).

Угрупування сегетальної рослинності представ-
лені переважно малорічними бур’янами з доміну-
ванням лободи білої (Chenopodium аlbum L.), мишію 
зеленого (Setaria viridis L.), зірочника середнього 
(Stellaria media L.) та ін. Серед зимуючих зустріча-
ються кучерявець Софії (Descurainia Sophia Schur.), 
фіалка польова (Viola arvensis Murr.), волошка 
синя (Centaurea cyans L.), триреберник непахучий 
(Matrіcaria inodora L.), грицики звичайні (Capsella 
bursa-pastoris L.), метлюг звичайний (Аpera spica-
venti L.) та ін. Серед багаторічних видів поодиноко 
зустрічався осот рожевий (Cirsium arvense L.).

За роки досліджень найбільшу кількість і масу 
бур’янів у посівах пшениці озимої зафіксовано 
у 2014 р., що було викликано підвищеною кількістю 
опадів в осінній та весняний періоди, коли дощів ви-
пало на 41,7 % більше за середньобагаторічну норму. 
У 2015 і 2016 рр. у цей період спостерігався дефіцит 
опадів, що сягав 51,9 і 18,1 % до норми, тому забур’я-
неність у посівах пшениці озимої була значно ниж-
чою від попереднього року. Упродовж 2014–2020 рр. 
найвищу забур’яненість на кінець вегетації пшени-
ці озимої зафіксовано за безполицевого обробітку, 
рівень якої на 61,4 шт./м2 перевищував показник 
по фону оранки. Про аналогічну тенденцію, щодо 
кращого протибур’янового ефекту оранки свідчать 
результати досліджень інших науковців [10]. Най-
більшої шкоди посівам пшениці озимої завдають зи-
муючі бур’яни. Обліки свідчать, що у сегетальному 
угрупуванні посівів пшениці озимої кількість ярих 
видів бур’янів становила  44–51 % від загальної їх-
ньої чисельності (рис. 2), серед яких домінувала фіал-
ка польова (Viola arvensis Murr.).

Зазвичай хімічне контролювання забур’яненості 
у посівах озимих культур, зокрема пшениці озимої, 
розпочиналося навесні. Цей строк обґрунтовувався 
низкою причин технологічного, біологічного та ор-
ганізаційного характеру. Майже всі гербіциди, що 
застосовувалися у 70–90-х рр. минулого століття 

Таблиця 3. Видовий склад бур’янів у посіві пшениці озимої за різних способів основного 
обробітку ґрунту, середнє за 2014–2020 рр.

Видовий склад
Оранка на 20–22 см 

(контроль)
Плоскорізне 

розпушування на 20–22 см
А Б А Б

Волошка синя (Centaurea cyans L.) 2,0 8,1 2,0 9,0
Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L.) 5,0 4,7 13,0 5,3
Злинка канадська (Erigeron canadensis L.) 5,2 10,7 12,3 25,3
Триреберник непахучий (Matrіcaria inodora L.) 2,0 4,4 2,0 4,5
Фіалка польова (Viola arvensis Murr.) 6,0 2,0 5,0 2,3
Зірочник середній (Stellaria media L.) 10,0 4,9 30,0 19,7
Лобода біла (Chenopodium album L.) 7,3 5,6 12,0 9,5
Курячі очка польові (Anagallis arvensis L. ) 5,0 2,8 9,0 3,2
Гірчак почейчуйний (Polygonum persicaria L.) 1,7 8,1 0,0 0,0
Мишій зелений (Setaria viridis L.) 5,0 7,0 15,3 23,0
Метлюг звичайний (Аpera spica-venti L.) 2,2 7,6 2,0 8,2
Осот рожевий (Cirsium arvense L.) 2,0 19,9 3,0 22,2
Інші 11,9 12,2 21,1 7,9
Всього 65,3 98,0 126,7 140,1

Примітка: А – кількість бур’янів, шт./м2, Б – повітряно-суха маса бур’янів, г/м2.
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проявляли свою фітотоксичну дію за середньодобо-
вої температури вище 10оС. За сівби озимих у тре-
тій декаді вересня – на початку жовтня масова по-
ява бур’янів у посівах припадає на період різкого 
зниження температури, коли токсичність гербіцидів 
для цільового об’єкта знижується на 10–15 % [9; 
11]. Це спонукало замінити весняну обробку гер-
біцидами посівів пшениці озимої осіннім хімічним 
прополюванням на ранніх етапах розвитку культури 
(BBCH 11–13). Крім того, перенесення цього агроза-
ходу на осінь дає змогу раціональніше використову-
вати сільськогосподарську техніку.

Дослідженнями науковців відділу обробітку ґрун-
ту і контролювання сегетальної рослинності ННЦ 
«Інститут землеробства НААН» встановлено високу 
ефективність препаратів похідних сульфонілсечови-
ни за осіннього їх внесення [9], яке має ряд переваг, 
порівняно з весняним: ефективність вища або на рів-
ні весняного строку застосування, менша залежність 
від несприятливих погодних умов – запаси вологи 
осінньо-зимового періоду підвищують ефективність 
препаратів ґрунтової дії і прискорюють їх детокси-
кацію, час застосування збільшується до 30–40 діб 
(осінь + весна) замість 10–12 (навесні), знижується 
рівень екологічної небезпеки (нижча інтенсивність 
випаровування при температурі + 5–10оС, зменшу-
ється ризик пошкодження сусідніх культур та піс-
лядії у сівозміні через збільшення строків із момен-
ту застосування препарату до часу сівби наступної 
культури). Саме ці чинники зумовили інтерес до ви-
вчення доцільності використання гербіцидів гру-
пи сульфонілсечовини восени на посівах пшениці 
озимої. Технічна ефективність гербіциду залежала, 
головним чином, від співвідношення у бур’яновому 

ценозі стійких і чутливих до дії препарату видів 
бур’янів, конкурентоспроможності пшениці ози-
мої та погодних умов. Сильний конкурентний тиск 
з боку культури на бур’яни спостерігався за помірно 
підвищених (на 0,5–4,6оС вище норми), температур 
та достатньої кількість опадів (відхилення від норми 
на 8,2–33,8 мм) навесні. За таких умов пшениця ози-
ма формує потужну надземну масу та пригнічує схо-
ди сегетальної рослинності. Застосування гербіцидів 
групи сульфонілсечовини, крім зниження рясності 
бур’янів, впливало і на формування їх вегетативної 
маси. Встановлено, що за умов хімічного прополю-
вання по фону оранки, де загибель дводольних бур’я-
нів сягала 73,3 %, їх маса знизилась на 89,0 %, а по 
фону плоскорізного розпушування ці показники ста-
новили відповідно 76,4 і 89,0 %. Слід відзначити, за 
варіантами досліду відмічено збільшення кількості 
однорічних однодольних бур’янів і осоту рожевого 
(Cirsium arvense L.): за оранки на 120 і 109 %, а за 
плоскорізного обробітку на 139 і 152 %. Це пов’яза-
но зі зниженням конкуренції з боку дводольних ви-
дів бур’янів і стійкості однодольних видів до цього 
препарату. Таким чином, за безполицевого способу 
основного обробітку ґрунту технічна ефективність 
гербіциду на основі сульфонілсечовини була вищою 
на 3–5 %  порівняно з оранкою, що пов’язано з ви-
щим вмістом вологи у 0–10 см шарі ґрунту, що оче-
видно й підвищувало ефективність дії препарату.

Осіннє внесення гербіциду у фазі 1–3 листків 
культури (BBCH 11–13) було ефективнішим від за-
стосування цього препарату у фазі весняного кущен-
ня за оранки на 3–9 %, а за плоскорізного обробітку 
ґрунту – на 7–8 %. Збільшення дози з 15 до 20 г/га 
істотно не впливало на ефективність препарату. На 

Оранка на 20–22 см Плоскорізне

розпушування 20–22 см

зимуючі

ярі

багаторічні

44
5351

46

3 3

Рис.2. Структура бур’янового угрупування в посівах пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту 
(середнє за 2014–2020 рр.)
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фоні оранки за осіннього строку внесення значення 
цього показника підвищувалось на 6 %, за весня-
ного – на 12 %, тоді як за безполицевого обробітку 
ефективність збільшувалась відповідно на 5 та 6 % 
(табл. 4).

Встановлено, що технічна ефективність дії гер-
біциду у дозі 15 г/га за осіннього внесення була 
практично на рівні ефективності весняного внесен-
ня 20 г/га препарату і становила 72 % за оранки та 
76 % за плоскорізного розпушення. Технічна ефек-
тивність гербіциду у дозі 20 г/га за осіннього внесен-
ня по фону оранки була вищою від весняного строку 
внесення на 3 %, а за дози 15 г/га – на 9 %, тоді як 
за безполицевого розпушення відповідно на 7 та 8 % 
завдяки ранньому знищенню зимуючих бур’янів.

Застосування гербіциду у фазі 1–3 листків пше-
ниці озимої (BBCH 11–13) виявилось більш толе-
рантним до культури і забезпечило високу технічну 
ефективність проти зимуючих однорічних злако-
вих бур’янів на рівні 95–98 %, проти дводольних –  
80–85 %.

Поряд із цим, найвищу урожайність пшениці 
озимої 6,11 т/га зерна отримано за оранки та осін-
нього строку внесення гербіциду на основі д.р. про-
сульфурон (750 г/кг) у нормі 20 г/га у фазі розвитку 
культури BBCH 11–13. Застосування гербіциду во-
сени  порівняно з весняними термінами забезпечило 
зростання врожаю зерна на 0,24–0,54 т/га за оранки 
і на 0,48–0,64 т/га – за безполицевого обробітку.

Висновки
З огляду на аналіз викладених результатів дослі-

дження, для контролювання сегетальної рослинності 
у посівах пшениці озимої у короткоротаційній сівозміні 
у господарствах Північного Лісостепу рекомендовано 
технологію, яка передбачає у якості основного обробітку 
ґрунту – оранку на 20–22 см зі внесенням N80Р60К80  та за-
роблянням побічної продукції попередника і проведен-
ням хімічного прополювання шляхом осіннього вне-
сення гербіциду на основі д.р. просульфурону (750 г/кг)  
у дозі 20 г/га. Запропонована інтегрована за поєднання 
способу основного обробітку ґрунту, діючою речови-
ною, строками та дозами гербіциду система контролю-
вання сегетальної рослинності у посівах пшениці ози-
мої сприяє кращому забезпеченню культури вологою, 
світлом, елементами живлення, зумовлюючи створення 
оптимальних умов росту і розвитку, а відтак підвищу-
ється конкурентоспроможність культури.

За плоскорізного розпушування у посівах пшени-
ці озимої забур’яненість була у 2 рази вища, ніж за 
оранки.

Без застосування гербіцидів бур’яни формували 
в 14,0–24,5 раза більшу масу  порівняно з гербіцид-
ними варіантами.

Встановлені закономірності дають можливість про-
гнозувати розвиток сегетальної рослинності у коротко-
ротаційній сівозміні з посівом пшениці озимої і завчас-
но планувати комплексне використання технічних та 
хімічних заходів контролювання бур’янів.

Таблиця 4. Ефективність гербіциду (д.р. просульфурон, 750г/кг) за різних способів основного 
обробітку ґрунту на час збирання урожаю пшениці озимої, середнє за 2014–2020 рр.

Спосіб 
основного 
обробітку

Доза 
гербіциду, 

г/га

Строк 
внесення

Кількість 
бур’янів, 

шт./м2

Повітряно-
суха маса, 

г/м2

Технічна ефективність, % Урожайність 
пшениці 

озимої, т/га
за кількістю 

бур’янів
за масою 
бур’янів

Оранка   
на 20–22 см 
(контроль)

0*
Осінь

65 89 – – 4,93
15 19 18 72 80 5,89
20 15 10 78 89 6,11
15

Весна
24 28 63 69 5,35

20 16 22 75 75 5,87

Плоскорізне 
розпушуванняна 

20–22 см

0*
Осінь

127 140 – – 4,77
15 28 32 76 77 5,73
20 23 16 81 89 5,95
15

Весна
40 40 68 71 5,09

20 32 35 74 75 5,47
* 11,6 13,7 – – –

НІР05 – – – – 0,24

Примітка: 0* – без гербіциду (контроль), *Sx – середнє квадратичне відхилення.



Землеробство, меліорація, ґрунтознавство, агрохімія      21

 Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 2 (2), 2021

1. Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П., 
Леонтюк І. Б. Гербіциди і продуктивність сіль-
ськогосподарських культур. Навчальний посіб-
ник / за ред. З. М. Грицаєнко. Умань. 2005. 686 с.

2. Іващенко О. О. Бур’яни в агрофітоценозах: про-
блеми практичної гербології. Київ: Світ, 2001. 
235 с.

3. Іващенко О. О., Іващенко О. О. Загальна герболо-
гія :монографія. Київ: Фенікс, 2019. 752 с.

4.  Коломієць М. В., Брухаль Ф. Й., Пташнік М. М. 
та ін. Методика польових досліджень з контро-
лювання забур’яненості посівів культур в орга-
нічному землеробстві. Вінниця: ТОВ «Твори», 
2020. 32 с.

5. Коломієць М. В., Брухаль Ф. Й., Пташнік М. М. 
та ін. Науково-практичні рекомендації по за-
стосуванню сучасних систем обробітку ґрунту 
в сівозмінах Лісостепу. Вінниця: ТОВ «Твори», 
2020. 36 с.

6. Конопля М. І., Курдюкова О. М., Мельник Н. О. 
Забур’яненість агрофітоценозів як екологічна 
проблема землеробства. Фальцфейнівські читан-
ня: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 
травня 2009 р. Херсон. 2009. С. 157–161.

7. Курдюкова О. Н., Конопля Н. И. Потенциальные 
запасы семян в почве в природных и антропо-
генно нарушенных экотопах. Агроэкологический 
журнал. 2009. С. 172–174.

8. Лазаускас П. М. Количественная зависимость 
между массой сорных растений и продуктив-
ностью агрофитоценозов. Актуальные вопросы 
борьбы с сорными растениями. Москва: ВАСХ-
НИЛ. 1980. С. 67–73.

9. Малієнко А. М., Брухаль Ф. Й., Коломієць В. М. 
Осіннє внесення гербіцидів: формування та роз-
виток бур’янового компонента агрофітоценозу 
пшениці озимої за осіннього внесення гербіци-
дів. Карантин і захист рослин. 2010. №7. С.7–9.

10. Малієнко А. М., Гаврилов С. О., Брухаль Ф. Й. 
Контролювання шкідливої дії бур’янів у посівах 
сільськогосподарських культур. Сучасні системи 
землеробства і технології вирощування сільсько-
господарських культур / за ред. В. Ф. Камінсько-
го. Київ: Едельвейс, 2012. С. 95–99.

11. Малієнко А. М., Коломієць В. М., Гаврилов С. О., 
Брухаль Ф. Й. Новітні аспекти хімічного та ме-
ханічного контролю забур’яненості посівів. Нау-
кові основи ефективного розвитку землеробства 
в агроландшафтах України / за ред. чл.-кор. 
НААН В. Ф. Камінського. Київ: Едельвейс, 2015. 
С. 217–226.

12. Моргун В. В., Кірізій Д. А. Перспективи та су-
часні стратегії поліпшення фізіологічних ознак 
пшениці для підвищення її продуктивності. Фи-
зиология и биохимия культурных растений. 2012. 
44. № 6. С. 463–483.

13. Моргун В. В., Швартау В. В., Киризий Д. А. Фи-
зиологические основы формирования высокой 
продуктивности зерновых злаков. Физиология 
и биохимия культурных растений. 2010. 42. № 5. 
С. 371–392.

14. Мордерер Є. Ю., Мережинський Ю. Г. Гербіци-
ди. Механізм дії та практика застосування. Київ: 
Логос, 2009. 379 с.

15. Перелік пестицидів і агрохімікатів дозволених 
до використання в Україні. Департамент еколо-
гічної безпеки Міністерства екології та природ-
них ресурсів України. Київ: Юнівест Медія, 2018. 
1040 с.

16. Примак І. Д., Манько Ю. Д., Танчик С. П. та ін. 
Бур’яни в землеробстві України: прикладна гер-
бологія. Біла Церква. 2005. 664 с.

17. Сайко В. Ф., Малієнко А. М. Системи обробітку 
ґрунту в Україні. Київ: ВД «ЕКМО», 2007. 44 с.

18. Туликов А. М. Сорные растения и борьба с ними. 
Москва: Московский рабочий, 1982. 156 с.

Література

1. Hrytsaienko, Z.M., Hrytsaienko, A.O., Karpenko, V.P., 
Leontiuk, I.B. (Ed). (2005). Herbitsydy i produk tyvnist 
silskohospodarskykh kultur [Herbicides and crop pro-
ductivity]. Uman [in Ukrainian].

2. Ivashchenko, O.O. (2001). Buriany v ahrofitotse-
nozakh: problemy praktychnoi herbolohii. [Weeds 
in agrophytocenoses: problems of practical herbolo-
gy]. Kyiv: Svit [in Ukrainian].

3. Ivashchenko, O.O., Ivashchenko, O.O. (2019). Za-
halna herbolohiia [General herbology]. Kyiv: Fe-
niks [in Ukrainian].

4.  Kolomiiets, M.V. et al. (2020). Metodyka polovykh 
doslidzhen z kontroliuvannia zaburianenosti posiviv 
kultur v orhanichnomu zemlerobstvi [Methods of 
field research on weed control of crops in organic 
farming]. Vinnytsia: TOV «Tvory» [in Ukrainian].

5. Kolomiiets, M.V. et al. (2020). Naukovo-praktychni 
rekomendatsii po zastosuvanniu suchasnykh system 
obrobitku gruntu v sivozminakh Lisostepu [Scientific 
and practical recommendations for the use of mod-
ern tillage systems in Forest-Steppe crop rotations]. 
Vinnytsia: TOV «Tvory» [in Ukrainian].

References



22      Землеробство, меліорація, ґрунтознавство, агрохімія 

Випуск 2 (2), 2021 Землеробство та рослинництво: теорія і практика 

6. Konoplia, M.I., Kurdiukova, O.M., Melnyk, N.O. 
(2009). Zaburianenist ahrofitotsenoziv yak ekolo-
hichna problema zemlerobstva [Weed agrophyto-
cenoses as an ecological problem of agriculture]. 
Faltsfeinivski chytannia: mizhnarodna nauko-
vo-praktychna konferentsiia [Falzfein readings: 
international scientific-practical conference] (рр. 
157–161). Kherson [in Ukrainian].

7. Kurdjukova, O.N., Konoplja, N.I. (2009). Potencial-
nye zapasy semjan v pochve v prirodnyh i antropo-
genno narushennyh jekotopah [Potential seed stocks 
in soil in natural and anthropogenically disturbed 
ecotopes]. Agrojekologicheskij zhurnal – Agroeco-
logical journal. [in Russian].

8. Lazauskas, P.M. (1980). Kolichestvennaja zavisi-
most mezhdu massoj sornyh rastenij i produktiv-
nostju agrofitocenozov [Quantitative relationship 
between the mass of weeds and the productivity 
of agrophytocenoses]. Aktualnye voprosy borby s 
sornymi rastenijami – Topical issues of weed con-
trol. Moskva: VASHNIL [in Russian].

9. Maliienko, A.M., Brukhal, F.Y., Kolomiiets, V.M. 
(2010). Osinnie vnesennia herbitsydiv: formuvan-
nia ta rozvytok burianovoho komponenta ahrofito-
tsenozu pshenytsi ozymoi za osinnoho vnesennia 
[Autumn application of herbicides: formation and 
development of the weed component of the agrophy-
tocenosis of winter wheat during autumn application 
of herbicides]. Karantyn i zakhyst roslyn – Quaran-
tine and plant protection, 7, 7–9 [in Ukrainian].

10. Maliienko, A.M., Havrylov, S.O., Brukhal, F.Y. (Ed). 
(2012). Kontroliuvannia shkidlyvoi dii burianiv u 
posivakh silskohospodarskykh kultur [Weed con-
trol in crop crops] Suchasni systemy zemlerobstva 
i tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh 
kultur – Modern systems of agriculture and tech-
nologies of cultivation of agricultural crops. Kyiv: 
Edelveis [in Ukrainian].

11. Maliienko, A.M., Kolomiiets, V.M., Havrylov, S.O., 
Brukhal, F.Y. (Ed). (2015). Novitni aspekty khimich-
noho ta mekhanichnoho kontroliu zaburianenosti 

posiviv [The latest aspects of chemical and mechan-
ical control of crop weeds] Naukovi osnovy efek-
tyvnoho rozvytku zemlerobstva v ahrolandshaftakh 
Ukrainy – Scientific bases of effective development 
of agriculture in agrolandscapes of Ukraine. Kyiv: 
Edelveis [in Ukrainian].

12. Morhun, V.V., Kirizii, D.A. (2012). Perspektyvy 
ta suchasni stratehii polipshennia fiziolohichnykh 
oznak pshenytsi dlia pidvyshchennia yii produk-
tyvnosti [Prospects and modern strategies for im-
proving the physiological characteristics of wheat 
to increase its productivity] Fiziologija i biohimija 
kulturnyh rastenij – Physiology and biochemistry 
of cultivated plants, 6, 463–483 [in Ukrainian].

13. Morgun, V.V., Shvartau, V.V., Kirizij, D.A. (2010). 
Fiziologicheskie osnovy formirovanija vysokoj pro-
duktivnosti zernovyh zlakov [Physiological basis 
for the formation of high productivity of cereals] 
Fiziologija i biohimija kulturnyh rastenij – Physiolo-
gy and biochemistry of cultivated plants, 5, 371–392 
[in Ukrainian].

14. Morderer, Ye.Yu., Merezhynskyi, Yu.H. (2009). 
Herbitsydy. Mekhanizm dii ta praktyka zastosuvan-
nia [Herbicides. Mechanism of action and practice 
of application]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

15. Department of Ecological Safety of the Ministry of 
Ecology and Natural Resources of Ukraine (2018). 
Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ dozvolenykh 
do vykorystannia v Ukraini [List of pesticides and 
agrochemicals approved for use in Ukraine]. Kyiv: 
Yunivest Mediia [in Ukrainian].

16. Prymak, I.D. et al. (2005). Buriany v zemlerob-
stvi Ukrainy: prykladna herbolohiia [Weeds in 
Ukrainian agriculture: applied herbology]. Bila 
Tserkva [in Ukrainian].

17. Saiko, V.F., Maliienko, A.M. (2007). Systemy obro-
bitku gruntu v Ukraini [Tillage systems in Ukraine]. 
Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

18. Tulikov, A.M. (1982). Sornye rastenija i bor’ba 
s nimi [Weed plants and the fight against them]. 
Moskva: Moskovskij rabochij [in Russian].

Ptashnik M.M., Zaiats P.S., Dudnyk S.V., Brukhal F.J., Oksimets O.L. 
Integrated control system of segetal vegetation in winter wheat crops in Forest-Steppe conditions

As a result of many years of research in a stationary field experiment conducted in the conditions of the north-
ern forest-steppe on Gray forest large-sawn light loamy soil, the regularities of the influence of methods of its main 
cultivation, doses and terms of herbicide application on the level of contamination of crops with segetal vegetation 
and the competitiveness of winter wheat in short-term crop rotation were established.

It was found that the competitive pressure of weeds on winter wheat both for plowing and flat–cutting loosening to 
a depth of 20–22 cm was minimal and amounted to 6.9–13.2%, and the crop pressure on weed cenosis was noted in the 
range of 81.5–84.8%. The use of a herbicide based on D. R. prosulfuron (750 g/kg) increased this indicator to 90%.
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With flat-cutting loosening, the potential contamination of the upper 0–5-centimeter layer of soil, from which 
the bulk of weeds germinate, in the crops of the studied crop was 31.3–31.8% higher compared to plowing. Indica-
tors of potential contamination and the rate of germination of weed seeds with this method of basic tillage caused 
a high level of actual weediness of winter wheat crops in a short-term crop rotation. However, systematic tillage 
without layer turnover ensured gradual self-cleaning of the lower part of the arable soil layer from weed seeds.

The highest yield of winter wheat 6.11 t/ha of grain was obtained during plowing and the autumn period of 
application of the herbicide based on D. R. prosulfuron (750 g/kg) at a rate of 20 g/ha in the development phase of 
the BBCH 11–13. The use of the herbicide in autumn compared to spring periods provided an increase in the grain 
yield by 0.24–0.54 t/ha for plowing and by 0.48–0.64 t/ha for non – polar cultivation.

Economically, the most appropriate technology for controlling segetal vegetation in winter wheat crops is rec-
ognized, which provides for plowing to a depth of 20–22 cm as the main tillage with the introduction of N80P60K80 
and earning by-products of its predecessors into the soil. To increase the effectiveness of crop contamination con-
trol in the integrated plant protection system, it is also proposed to use autumn application of a herbicide based on 
D. R. prosulfuron (750 g/kg) at a dose of 20 g/ha in the phase of 2–3 leaves in the culture.

Keywords: short-term grain crop rotation, crop contamination, basic tillage, herbicides, productivity, technical 
efficiency.
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ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МІКРООРГАНІЗМАМИ ОКРЕМИХ ГРУП СІРОГО 
ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ

І.М. Малиновська, М.А. Ткаченко
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Метою досліджень було вивчення формування зв’язків між окремими групами мікроорганізмів 
у складі угруповань сірого лісового ґрунту за вирощування пшениці ярої із застосуванням різних 
систем удобрення та вапнування. Методи дослідження: мікробіологічний, лабораторно-аналі-
тичний, статистичний. Дослідження проводили у системі полігонного моніторингу на базі 
стаціонарного досліду відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» «Розробка й удосконалення інтенсивних технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур на основі розширеного відтворення родючості ґрунту». Основні ре-
зультати дослідження: Чисельність амоніфікаторів позитивно корелює із загальною чисель-
ністю мікроорганізмів (0,955), чисельністю іммобілізаторів мінерального азоту, денітрифі-
каторів, нітрифікаторів, целюлозоруйнівних бактерій, актино- і мікроміцетів, коефіцієнтом 
мінералізації сполук азоту, сумарною біологічною активністю (0,911). Підтверджено висновок 
попередніх досліджень: азотобактер не є діагностичним мікроорганізмом на ефективну родю-
чість ґрунту, про що свідчить несуттєвість коефіцієнтів кореляції між чисельністю азото-
бактера і врожайністю пшениці ярої (0,265), пшениці озимої (0,131), сої (0,303). Із більшістю 
досліджених показників чисельність азотобактера корелює обернено, особливо значимо − із чи-
сельністю полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів, актиноміцетів, меланінсинтезувальних 
мікроміцетів (–0,719), кислотоутворювальних мікроорганізмів (–0,611), фізіолого-біохімічною 
активністю власних клітин, індексом педотрофності. Прямий характер залежності вста-
новлений між чисельністю полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів як діагностичної групи 
на оптимальність мінерального живлення рослин і чисельністю іммобілізаторів мінерального 
азоту (0,854), педотрофів (0,970), целюлозоруйнівних (0,724) і автохтонних (0,878) мікроорганіз-
мів, актиноміцетів, мікроміцетів, загальною чисельністю мікроорганізмів (0,588), вірогідністю 
формування колоній денітрифікаторів, автохтонних, мікроорганізмів і мікроміцетів, коефіцієн- 
том мінералізації азоту, сумарною біологічною активністю (0,646). Автохтонні мікроорганізми 
демонструють високий рівень прямої залежності із чисельністю іммобілізаторів мінерального 
азоту, педотрофів, целюлозоруйнівних і полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів, загальною 
чисельністю мікроорганізмів, фізіолого-біохімічною активністю денітрифікаторів і власних 
клітин (0,935).

Ключові слова: мікроорганізми, кореляційні зв’язки, амоніфікатори, автохтонні, полісахаридсин-
тезувальні мікроорганізми, сірий лісовий ґрунт.

Вступ. У сучасних системах сільськогосподарсько-
го виробництва значний вплив на функціонування ці-
лісної системи «ґрунт − мікроорганізми – рослина» 
мають агротехнічні заходи [1; 2]. Вони впливають 
на трофічні зв’язки у середині системи та різнорів-
неві потоки речовин і енергії, в т.ч. складні процеси 

трансформації вуглевмісних і мінеральних сполук, 
функціональну активність мікробних угруповань, не-
врахування чого призводить до втрати цілісності сис-
теми та змін закономірностей її функціонування [3−6].

Об’єкт та методи досліджень. Дослідження про-
водили у системі полігонного моніторингу, який було 
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створено на базі стаціонарного досліду відділу агро-
ґрунтознавства ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
«Розробка й удосконалення інтенсивних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур на ос-
нові розширеного відтворення родючості ґрунту». 
В адміністративному відношенні територія досліду 
розміщена у Києво- Святошинському р-ні Київської 
обл., на правобережжі р. Дніпра. Ґрунт дослідної 
ділянки – сірий лісовий крупнопилувато-легкосуг-
линковий. До закладання досліду ґрунт характери-
зувався такими агрохімічними показниками: вміст 
гумусу – 1,44%; pHсол. – 4,6; гідролітична кислот-
ність – 3,6 мг-екв/100 г ґрунту; обмінні основи: каль-
цій – 3,9; магній – 0,58 мг-екв/100 г ґрунту; ступінь 
насичення основами – 56%, вміст лужногідролізова-
ного азоту – 7−9 мг; рухомих фосфатів – 13−25 мг,  
обмінного калію – 8−17 мг/100 г ґрунту. Вапно (вап-
някове та доломітове борошно) вносили у 1992 – 1994 
та повторно у 2005 – 2007 рр. 1,0 і 1,5 дози за гідро-
літичною кислотністю, 1/7 дози щорічно під кожну 
культуру сівозміни та на нейтралізацію кислотності 
фізіологічно кислих мінеральних добрив (повна доза 
1,0Нг становила 4,5−6,0 т/га СаСО3).

Чергування культур зерно-просапної сівозміни 
виглядає так: соя, пшениця яра, кукурудза на силос, 
ячмінь із підсівом конюшини лучної, конюшина 
(2 укіс на сидеральне заробляння), пшениця озима, 
просо.

Об’єктом досліджень були варіанти стаціонарного 
досліду: 1 – контроль (без добрив); 2 – вапнування за 
показником гідролітичної кислотності повною дозою 
1,0 Нг; 3 – N60Р30К60; 4 – N60Р30К60+ CaCO3 (1,0 Hг); ва-
ріанти удобрення по фону заорювання побічної про-
дукції рослинництва і біомаси сидеральної культури 
(горох): 6 – N60Р30К60, 7 – N60Р30К60+ CaCO3 (1,0 Hг),  
12 – N90P45K90+ CaCO3 (1,0Hг), 13 – N120P60K120+ 
CaCO3 (1,0 Hг). У 2014 р. у досліджуваних варіантах 
вирощували пшеницю яру сорту Артеміда, попере-
дник – соя. Площа посівної ділянки 60 м2 (10 × 6), 
облікової – 24 м2 (6 × 4), повторність варіантів дослі-
ду чотириразова.

Чисельність і вірогідність формування колоній 
(ВФК) мікроорганізмів основних еколого-трофічних 
груп визначали методами, які описані раніше [7]. Для 
узагальнюючої оцінки біологічного стану ґрунту роз-
раховували показник сумарної біологічної активнос-
ті (СБА) із використанням методу відносних величин 
[8,9]. Статистичну обробку результатів проводили 
з використанням сучасних програм Microsoft Exсel.

Результати та їх обговорення. Дані про чисель-
ність мікроорганізмів та коефіцієнти, що описують 
спрямованість та напруженість мінералізаційних 
процесів у сірому лісовому ґрунті, представлені 
у табл. 1 і 2. На основі даних про динаміку розвитку 
мікроорганізмів в досліджених ґрунтах нами розра-
ховані коефіцієнти кореляції між показниками чи-
сельності мікроорганізмів різних еколого-трофічних 
і функціональних груп протягом вегетаційного пе-
ріоду, побудовані кореляційні матриці за методом П. 
Терентьєва [10]. Проведений аналіз свідчить, що за 
загальною кількістю значимих кореляційних зв’язків 
(r = 0,333 – 0,999) перші місця належать мікробіоце-
нозам варіантів із заорюванням біомаси сидеральної 
культури і внесенням побічної продукції, особливо 
за полуторної і подвійної доз добрив – 69 і 73 відпо-
відно (кількість прямих зв’язків – 33 і 50 відповідно) 
(табл. 3). Варіант контролю і внесення мінеральних 
добрив окремо (вар. №1 і 2) характеризуються не-
високим рівнем стабільності мікробних угруповань, 
що знаходить відображення у кількості (21−23) висо-
козначимих кореляційних зв’язків. Мікробне угрупо-
вання варіанта із вапнуванням у 2014 р. відрізняєть-
ся більшою стабільністю, ніж у попередні роки, про 
що свідчить кількість високозначимих кореляційних 
зв’язків (50). Звертає на себе увагу факт низької кіль-
кості обернених високозначимих зв’язків у мікроб-
ному угрупованні контрольного варіанта, що співпа-
дає із тенденціями попередніх років досліджень.

Для встановлення взаємозв’язку параметрів 
ефективної родючості із спрямованістю та напру-
женістю агрономічно значимих мікробіологічних 
процесів, стабільністю мікробних угруповань сі-
рого лісового ґрунту проводили кореляційний ана-
ліз між врожайністю пшениці ярої і показниками 
чисельності мікроорганізмів окремих еколого-тро-
фічних, функціональних та систематичних груп, їх 
фізіолого-біохімічною активністю безпосередньо 
у ґрунті, показниками інтенсивності мінералізацій-
них процесів, фітотоксичністю, агрохімічними по-
казниками сірого лісового ґрунту. Встановлено, що 
ефективна родючість сірого лісового ґрунту істотно 
(r = 0,666−0,999) позитивно корелює із чисельністю 
амоніфікаторів (r = 0,872), іммобілізаторів мінераль-
ного азоту (r = 0,840), олігонітрофілів (r = 0,816), 
загальною чисельністю мікроорганізмів (r = 0,932), 
фізіолого-біо хімічною активністю денітрифікато-
рів (r = 0,809), мобілізаторів мінеральних фосфатів 
(r = 0,667), коефіцієнтом мінералізації сполук азоту 
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(r = 0,843), сумарною біологічною активністю (r = 
0,833); сольовим рН (r =0,684); вмістом у ґрунті ка-
лію (r = 0,832), фосфору (r = 0,909), гумусу (r =0,752) 
та ступенем рухомості фосфору (r = 0,819). Врожай-
ність пшениці ярої обернено істотно корелює із чи-
сельністю меланінсинтезувальних мікроміцетів (r = 
–0,715) та їх питомим вмістом у загальній кількості 
мікроміцетів (r = –0,812), фізіолого-біохімічною ак-
тивністю олігонітрофілів (r = –0,744), мікроміцетів  
(r = –0,854), показниками фітотоксичності (r = –0,908 
(надземна частина), r = –0,764 (коріння), r = –0,927 
(загальна біомаса рослин)), гідролітичною кислот-
ністю (r = –0,702) та вмістом рухомого алюмінію  
(r = –0,710). Прямий кореляційний зв’язок середньо-
го рівня значущості (r = 0,333-0,665) спостерігається 
між ефективною родючістю сірого лісового ґрунту 
і чисельністю денітрифікаторів (r = 0,491), педотрофів 
(r = 0,531), полісахаридсинтезувальних мікроорганіз-
мів (r = 0,599, ), актиноміцетів  (r = 0,432), целюлозо-
руйнівних (r = 0,757) і автохтонних мікроорганізмів 
(r = 0,621), вірогідністю формування колоній (ВФК) 
мобілізаторів мінеральних фосфатів і автохтонних 
мікроорганізмів, коефіцієнтом оліготрофності і ак-
тивністю мінералізації гумусу, вмістом загального 
і нітратного азоту. Обернений зв’язок середнього 
рівня значущості спостерігається між врожайністю 
і ВФК полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів  
(r = –0,406) та індексом педотрофності (r = –0,575). 

Проведений аналіз взаємозв’язків між родючі-
стю сірого лісового ґрунту та стабільністю мікроб-
них ценозів у окремих варіантах досліду показав, що 
стабільність мікробних угруповань достатньо повно 
описується кількістю високозначимих кореляційних 
зв’язків між окремими групами мікроорганізмів, які 
є складовими угруповань (табл. 3). Ефективна родю-
чість має значимий кореляційний зв’язок із кількістю 
середньозначимих прямих зв’язків між складовими 
мікробних угруповань (r = 0,637), загальною кількі-
стю середньозначимих зв’язків (r = 0,580), кількістю 
високозначимих кореляційних зв’язків (r = –0,458), 
загальною кількістю значимих зв’язків у варіанті (як 
середньо- так і високозначимих) (r = 0,655). Отже, 
показано, що ефективна родючість сірого лісового 
ґрунту корелює із стабільністю мікробних угрупо-
вань, яка описується кількістю значимих кореляцій-
них зв’язків між їх складовими.

Чисельність амоніфікаторів позитивно корелює із 
загальною чисельністю мікроорганізмів (r = 0,955), 
чисельністю іммобілізаторів мінерального азоту, які 

є їхніми послідовниками у циклі азоту, денітрифі-
каторами, нітрифікаторами, целюлозоруйнівними 
бактеріями, актино- і мікроміцетами, коефіцієнтом 
мінералізації сполук азоту, сумарною біологічною 
активністю (r = 0,911), сольовим рН, вмістом і ступе-
нем рухомості фосфору в ґрунті, вмістом загального 
гумусу. Як і на прикладі сої, пшениці озимої, вста-
новлений обернений характер кореляційного зв’язку 
чисельності амоніфікаторів із чисельністю меланін-
синтезувальних мікроміцетів, інтенсивністю міне-
ралізаційних процесів, що описуються коефіцієн - 
тами педотрофності, оліготрофності, активністю мі-
нералізації гумусу [11; 12], величиною гідролітичної 
і загальної кислотності, вмістом рухомого алюмінію, 
кількістю прямих високозначимих зв’язків між гру-
пами мікроорганізмів у складі мікробного угрупо-
вання. 

Дані 2014 р. підтверджують висновок попередніх 
досліджень: азотобактер не є діагностичним мікро-
організмом на ефективну родючість ґрунту. Зокрема, 
коефіцієнт кореляції між чисельністю азотобактера 
і врожайністю пшениці ярої є несуттєвим за значи-
містю (r = 0,265). Можна навести дані про коефі - 
цієнт кореляції чисельності азотобактера із врожайні-
стю пшениці озимої: він дорівнює 0,131, сої – 0,303. 
Чисельність азотобактера позитивно корелює із  
чисельністю денітрифікаторів, ВФК педотрофів, 
мобілізаторів мінеральних фосфатів, активністю 
мінералізації гумусу, рНKC, кількістю обернених ви-
сокозначимих зв’язків між групами мікроорганіз-
мів у складі мікробного угруповання. Із більшістю 
досліджених показників чисельність азотобактера 
корелює обернено, особливо істотно − із чисельні-
стю полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів, 
актиноміцетів, меланінсинтезувальних мікроміцетів  
(r = –0,719), кислотоутворювальних мікроорганізмів 
(r = –0,611), фізіолого-біохімічною активністю влас-
них клітин, індексом педотрофності, гідролітичною 
і загальною кислотністю ґрунтового розчину, вміс-
том Al3+, вмістом загального і амонійного азоту, кіль-
кістю прямих і загальною кількістю середньозначи-
мих зв’язків між групами мікроорганізмів у складі 
мікробного угруповання. 

При дослідженні закономірностей формуван-
ня мікробних угруповань ризосфери сої й пшениці 
озимої було встановлено, що чисельність меланін-
синтезувальних мікроміцетів не корелює із чисель-
ністю і фізіолого-біохімічною активністю мікро-
організмів майже жодної групи мікроорганізмів (за 
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виключенням оберненої залежності із чисельністю 
полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів) [11; 
12]. При дослідженні мікробіоценозів ризосфери 
пшениці ярої, навпаки, встановлено, що чисельність 
меланінсинтезувальних мікроміцетів істотно коре-
лює із багатьма показниками. Так, прямий характер 
залежності встановлений із чисельністю мобілізато-
рів мінеральних фосфатів, кислотоутворювальних 
мікроорганізмів, ВФК амоніфікаторів, олігонітро-
філів, полісахаридсинтезувальних мікроорганізмів, 
індексом педотрофності, фітотоксичністю ґрунту, 
гідролітичною (r = 0,971) і загальною (r = 0,861) кис-
лотністю ґрунтового розчину, вмістом Al3+(r = 0,813), 
вмістом амонійного азоту. Дані про високий рівень 
кореляції із фізико-хімічними характеристиками 
ґрунту співпадає із даними, отриманими при дослі-
дженні ризосфери сої. Обернений характер кореля-
ції спостерігається між чисельністю меланінсин-
тезувальних мікроміцетів та іншими показниками: 
чисельністю мікроорганізмів всіх груп циклу азоту, 
целюлозоруйнівними, автохтонними мікроорганіз-
мами, загальною чисельністю мікроорганізмів (r = - 
0,639), ВФК денітрифікаторів, автохтонних мікроор-
ганізмів, мобілізаторів мінеральних фосфатів, коефі-
цієнтом мінералізації азоту, активністю мінералізації 
гумусу, сольовим рН, вмістом нітратного азоту, калію 
та ступенем рухомості фосфору.

Чисельність полісахаридсинтезувальних мікро-
організмів як діагностичної групи на оптимальність 
мінерального живлення рослин корелює із чисельні-
стю іммобілізаторів мінерального азоту (r = 0,854), 
педотрофів (r = 0,970), целюлозоруйнівних (r = 0,724) 
і автохтонних (r = 0,878) мікроорганізмів, актиномі-
цетів, мікроміцетів, загальною чисельністю мікроор-
ганізмів (r = 0,588), ВФК денітрифікаторів, автохтон-
них, мікроорганізмів і мікроміцетів, коефіцієнтом 
мінералізації азоту, сумарною біологічною актив-
ністю (r = 0,646). Особливо показовим із точки зору 
діагностичності групи полісахаридсинтезувальних 
мікроорганізмів є високий рівень кореляції із агрохі-
мічними показниками ґрунту: із вмістом загального 
азоту (r = 0,780), вмістом та рухомістю сполук фос-
фору (r = 0,603 і 0,723 відповідно), калію (r = 0,721). 
Чисельність полісахридсинтезувальних бактерій та-
кож істотно корелює із кількістю прямих і загальною 
кількістю середньозначимих зв’язків між групами 
мікроорганізмів у складі мікробного угруповання. 
Обернений характер зв’язків спостерігається із ВФК 
іммобілізаторів мінерального азоту, олігонітрофілів, 
фітотоксичністю та вмістом рухомого алюмінію. Ос-
тання закономірність дає змогу ще раз підтвердити 
можливість використання цієї групи мікроорганізмів 
як діагностичної на екологічну чистоту екобіотопів.

Автохтонні мікроорганізми демонструють ви-
сокий рівень прямої кореляції із чисельністю 

Таблиця 3. Кількість кореляційних зв’язків між складовими мікробних угруповань сірого 
лісового ґрунту під впливом вапнування, мінерального удобрення та заорювання екзогенної 
органічної речовини 

Варіант Кількість кореляційних зв’язків
Середньозначимі зв’язки 

 (r = 0,333−0,665)
Високозначимі зв’язки  

(r = 0,666−0,999)

В
сь

ог
о 

за
 

ва
рі

ан
то

м

прямий обернений всього прямий обернений всього

Без добрив (контроль) 17 15 32 19 4 23 55
CaCO3 (1,0 Hг) 14 10 24 22 18 50 64
N60Р30К60 24 21 45 19 2 21 66
N60Р30К60+ CaCO3 (1,0 Hг) 21 15 36 16 9 25 61
N60Р30К60 22 15 37 15 12 27 64
N60Р30К60 + CaCO3 
(1,0 Hг)

С
ид

ер
ат

 
+ 

по
бі

чн
а 

пр
од

ук
ці

я 21 10 31 17 11 28 59
N90P45K90+ CaCO3 
(1,0Hг) 19 25 44 14 11 25 69
N120P60K120+ CaCO3 
(1,0 Hг) 30 17 47 20 6 26 73
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мікроорганізмів як циклу азоту, так і циклу вуглецю. 
Високими значеннями коефіцієнта кореляції харак-
теризуються взаємовідносини між автохтонними мі-
кроорганізмами та іммобілізаторами мінерального 
азоту – 0,807, педотрофами – 0,919, целюлозоруйнів-
ними бактеріями – 0,626, полісахаридсинтезувальни-
ми мікроорганізмами – 0,878, загальною чисельні-
стю мікроорганізмів – 0,579, ВФК денітрифікаторів – 
0,736, ВФК власних клітин – 0,935. Велике значення 
коефіцієнта кореляції встановлено (як у попередніх 
дослідженнях) із вмістом гумусу – 0,723, вмістом за-
гального азоту – 0,692, нітратного азоту – 0,581, вміс-
том та ступенем рухомості фосфору (0,729 та 0,811 
відповідно), вмістом калію – 0,757. Також достатньо 
високими є коефіцієнти кореляції із чисельністю олі-
гонітрофілів, ВФК мобілізаторів мінеральних фос-
фатів, ВФК актиноміцетів, коефіцієнтом мінералі-
зації сполук азоту, активністю мінералізації гумусу, 
сумарною біологічною активністю, сольовим рН. 
Чисельність автохтонних мікроорганізмів обернено 
корелює із фізіолого-біохімічною активністю мікро-
організмів циклу азоту, ВФК целюлозоруйнівних 
бактерій та мікроміцетів, а також із фітотоксичністю 
(r = - 0,797), гідролітичною та загальною кислотні-
стю ґрунту, вмістом рухомого алюмінію. 

Отримані дані переважно співпадають із даними 
кореляційного аналізу, який був зроблений для таких 
культур, як соя і пшениця озима [11; 12].

Аналіз кореляційних зв’язків СБА мікробних угру-
повань ґрунту різних варіантів досліду показав, що 
сумарна біологічна активність корелює із більшістю 
досліджених показників, за виключенням чисельно-
сті азотобактера, кислотоутворювальних мікроорга-
нізмів і ВФК деяких груп бактерій. Особливо значи-
мими були зв’язки сумарної біологічної активності 
із чисельністю амоніфікаторів (r = 0,911), іммобіліза-
торів мінерального азоту (r = 0,898), олігонітрофілів  
(r = 0,818), целюлозоруйнівних (r = 0,865), полісаха-
ридсинтезувальних (r = 0,646), автохтонних мікроорга-
нізмів (r = 0,561), актиноміцетів (r = 0,675), мікроміце-
тів (r = 0,639), загальною чисельністю мікроорганізмів  
(r = 0,966), ВФК олігонітрофілів (r = -0,626), ВФК мі-
кроміцетів (r = –0,847), ВФК мобілізаторів мінераль-
них фосфатів (r = 0,785), показниками фітотоксично-
сті (r = –0,783, –0,542, –0,758). Зв’язок сумарної біо-
логічної активності із фізико-хімічними показниками 
ґрунту не такий значимий, але тісний: із сольовим 
рН (r = 0,564), величиною гідролітичної кислотності  
(r = – 0,573), загальної кислотності (r = – 0,678), вміс-
том гумусу (r = 0,782), загального азоту (r = 0,519), 

калію (r = 0,545), ступенем рухомості сполук фосфо-
ру (r = 0,510). Виявлено високий ступінь кореляції 
із показниками стабільності мікробних угруповань: 
0,575 – із кількістю прямих середньозначимих зв’яз-
ків, і – 0,403 – із кількістю прямих високозначимих 
зв’язків. Високий ступінь кореляції СБА із врожайні-
стю (r = 0,833) дає можливість зробити попередній ви-
сновок про можливість використання цього показника 
як діагностичного на ефективну родючість сірого лі-
сового ґрунту. 

Висновки
1. Методом аналізу кореляційних матриць, по-

будованих за методом П. Терентьєва, встанов-
лено, що найбільш стабільними є мікробні 
угруповання варіантів із заорюванням біома-
си сидеральної культури і внесенням побічної 
продукції, особливо за полуторної і подвійної 
доз мінеральних добрив (69 і 73 зв’язків відпо-
відно). Варіант без добрив (контроль) і внесен-
ням мінеральних добрив окремо характеризу-
ються невисоким рівнем стабільності мікроб-
них угруповань, що знаходить відображення 
у кількості (21−23) високозначимих кореляцій-
них зв’язків. 

2. Чисельність амоніфікаторів позитивно коре-
лює із загальною чисельністю мікроорганізмів 
(r = 0,955), чисельністю іммобілізаторів міне-
рального азоту, денітрифікаторами, нітрифі-
каторами, целюлозоруйнівними бактеріями, 
актино- і мікроміцетами, коефіцієнтом міне-
ралізації сполук азоту, сумарною біологічною 
активністю (r = 0,911), сольовим рН, вмістом 
і ступенем рухомості фосфору в ґрунті, вміс-
том загального гумусу. Встановлено оберне-
ний характер кореляційного зв’язку чисель-
ності амоніфікаторів із чисельністю меланін-
синтезувальних мікроміцетів, інтенсивністю 
мінералізаційних процесів, що описуються 
коефіцієнтами педотрофності, оліготрофності, 
активністю мінералізації гумусу, величиною 
гідролітичної і загальної кислотності, вмістом 
рухомого алюмінію, кількістю прямих висо-
козначимих зв’язків між групами мікроорга-
нізмів у складі мікробного угруповання.

3. Кількість азотобактера позитивно корелює 
із чисельністю денітрифікаторів, ВФК педо-
трофів, мобілізаторів мінеральних фосфатів, 
активністю мінералізації гумусу, рНKCL, кіль-
кістю обернених високозначимих зв’язків між 
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групами мікроорганізмів у складі мікробного 
угруповання; обернено – із чисельністю полі-
сахаридсинтезувальних мікроорганізмів, акти-
номіцетів, меланінсинтезувальних мікроміце-
тів, кислотоутворювальних мікроорганізмів, 
фізіолого-біохімічною активністю власних клі-
тин, індексом педотрофності, гідролітичною 
і загальною кислотністю ґрунтового розчину, 
вмістом рухомого Al3+, вмістом загального 
і амонійного азоту, кількістю прямих і загаль-
ною кількістю середньозначимих зв’язків між 
групами мікроорганізмів у складі мікробного 
угруповання. 

4. Високе значення коефіцієнта кореляції встанов-
лено між чисельністю автохтонних мікроорга-
нізмів та іммобілізаторів мінерального азоту, 

олігонітрофілів, педотрофів, целюлозоруйнів-
них бактерій, полісахаридсинтезувальних мі-
кроорганізмів, загальною чисельністю мікроор-
ганізмів, ВФК денітрифікаторів, ВФК власних 
клітин; вмістом гумусу та загального і нітрат-
ного азоту, вмістом та ступенем рухомості фос-
фору, вмістом калію; коефіцієнтом мінералізації 
сполук азоту, активністю мінералізації гумусу, 
сумарною біологічною активністю, сольовим 
рН. Чисельність автохтонних мікроорганізмів 
обернено корелює із фізіолого-біохімічною ак-
тивністю мікроорганізмів циклу азоту, ВФК 
целюлозоруйнівних бактерій та мікроміцетів, 
а також із фітотоксичністю ґрунту, гідролітич-
ною та загальною кислотністю ґрунту, вмістом 
рухомого алюмінію. 
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Malynovska І.M., Tkachenko M.A. 
Formation of links between microorganisms of certain groups in haplic luvisol under the influence of mineral 
fertilization and liming

The aim of the research was to form connections between separate groups of microorganisms as a part of groups 
of gray forest soil (Haplic Luvisol) during the cultivation of spring wheat with the use of various fertilizers and liming 
systems. Research methods: microbiological, laboratory-analytical, statistical. The research was carried out in the 
landfill monitoring system on the basis of a stationary experiment of the Department of Agrosoil Science and Soil Micro-
biology at the NSC “Institute of Agriculture of NAAS” - Development and improvement of intensive cultivation technol-
ogies of agricultural crops on the basis of the expanded soil fertility reproduction. The main results of the study: The 
number of ammonifiers is positively correlated with the total number of microorganisms (0,955), the number of mineral 
nitrogen immobilizers, denitrifiers, nitrifiers, cellulose-destroying bacteria, actin- and micromycetes, the coefficient of 
nitrogen mineralization compounds, the total biological activity (0,911). The conclusions of previous research are con-
firmed: Azotobacter is not a diagnostic microorganism for effective soil fertility, as evidenced by the insignificance of 
the correlation coefficients between the number of Azotobacter and the yield of spring wheat (0,265), winter wheat 
(0,131), soybeans (0,303). The number of Azotobacter correlates inversely with most of the studied indicators, especial-
ly significant - with the number of polysaccharide-synthesizing microorganisms, actinomycetes, melanin-synthesizing 
micromycetes (-0,719), acid-forming microorganisms (- 0,611), physiological and biochemical activity of own cells, pe-
dotrophic index. The direct nature of the relationship is established between the number of polysaccharide-synthesizing 
microorganisms as a diagnostic group for the optimal mineral nutrition of plants and the number of mineral nitrogen 
immobilizers (0,854), pedotrophs (0,970), cellulose-destructive (0,724) and autochthonous (0,878) microorganisms, ac-
tinomycetes, micromycetes, the total number of microorganisms (0,588), probability of colony formation of denitrifiers, 
autochthonous microorganisms and micromycetes, nitrogen mineralization coefficient, total biological activity (0,646). 
Indigenous microorganisms show a high level of direct dependence on the number of mineral nitrogen immobilizers, pe-
dotrophs, cellulose-destroying and polysaccharide-synthesizing microorganisms, the total number of microorganisms, 
physiological and biochemical activity of denitrifiers and own cells (0,935).

Keywords: microorganisms, correlations, ammonifiers, autochthonous, polysaccharide-synthesizing microor-
ganisms, gray forest soil. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КВАСОЛІ  
ТА ЇЇ ЯКОСТІ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

В.Ф. Камінський, С.П. Дворецька, Т.В. Каражбей, М.І. Шевчук 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани,Україна)

Метою досліджень було: вивчити шляхи підвищення продуктивності квасолі за поєднання в єди-
ному технологічному процесі удобрення, передпосівної обробки насіння препаратами на основі 
активного штаму бульбочкових бактерій, стимулятора росту біологічного походження, мікро-
добрив у хелатній формі. Методи. Програма досліджень включала: фенологічні спостережен-
ня за розвитком рослин (фази розвитку і етапи органогенезу), морфологічні – за формуванням 
елементів продуктивності, листкового апарату і тривалістю його функціонування, морфофі-
зіологічні – за динамікою розвитку елементів продуктивності, формуванням продуктивного 
потенціалу. Результати. В статті представлені результати досліджень ефективності впливу 
мінеральних добрив, стимуляторів росту й мікродобрив на підвищення продуктивності квасолі 
та її якість. Встановлено, що максимальна врожайність квасолі – 2,81 т/га (2018 р. 3,30 т/га) за 
рівня на абсолютному контролі відповідно 1,05 т/га сформувалася на варіанті, який передбачає 
внесення мінеральних добрив у дозі Р60К60+ N30 + N30 кг/га д.р., сівбу насінням обробленим штамом 
бульбочкових бактерій БТУ-р та сумісної обробки посівів стимулятором росту у фазах гілку-
вання і бутонізації із мікродобривами у фазі бутонізації. Максимальний приріст урожайності – 
0,92 т/га, і 0,86 т/га від застосування добрив отримали за внесення Р60К60+ N30 + N15 і Р 0 К0 +  
+ N30 + N30, за контролю 1,05 т/га. Передпосівне інокулювання насіння штамом азотофіксуваль-
них бактерій БТУ-р забезпечило приріст урожайності – 0,24–0,39 т/га. Використання в тех-
нології вирощування стимулятора росту забезпечило зростання продуктивності культури 
на 1,04 т/га на фоні без інокуляції насіння, з інокуляцією – 2,22 т/га порівняно до абсолютного 
контролю (1,05 т/га). За сумісного внесення на посіви стимулятора росту із мікродобривами 
отримали урожайність на рівні 2,41 т/га зі вмістом білка в насінні 20,39 %. Висновки. Міне-
ральні добрива, стимулятори росту, мікродобрива є невід’ємними складовими в технології ви-
рощування квасолі, адже вони підвищують схожість насіння, посилюють імунітет рослин, 
пригнічують ріст патогенної мікрофлори, захищають рослини від стресів упродовж вегетації, 
підвищують ефективність дії фунгіцидів, створюючи своєрідний бар’єр для збудників захворю-
вань рослин і завдяки цьому забезпечують урожайність зерна квасолі на рівні 2,81 т/га високої 
якості.

Ключові слова: мікродобрива, регулятори росту, інокуляція насіння, урожайність, удобрення, поза-
кореневе підживлення, етапи органогенезу.

Вступ. В умовах реформування агропромисло-
вого комплексу України та скорочення виробництва 
тваринної продукції важливого значення набуло ви-
робництво високобілкових продуктів рослинництва. 
Квасоля є цінною зернобобовою високобілковою 
харчовою культурою. Вміст білка в її зерні становить 
28–30%. За якістю білок квасолі наближається до біл-
ків м’яса і добре засвоюється організмом людини. 

Насіння квасолі містить також органічні й мінераль-
ні речовини: вуглеводи, жири, зольні елементи, а та-
кож вітаміни А, В1, В2 та ін. Вона дуже поширена 
в світовому землеробстві, її вирощують більш ніж 
у 70 країнах світу і на одну людину становить від 0,3 
до 63 кг. В останні роки попит на квасолю виріс і в 
Україні, площі під цією культурою значно виросли 
[3; 6]. 
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Отримання високих та сталих урожаїв важливе 
значення має науково обґрунтована технологія виро-
щування квасолі, а саме технологічні заходи (зокре-
ма сорти, біологічні препарати, мінеральні добрива, 
стимулятори росту рослин, мікродобрива), які за 
сприятливої взаємодії нерегульованих чинників мо-
жуть збільшити продуктивність культури до 55 % 
і більше [1].

В останні роки стимулятори росту, бактеріальні 
препарати, макро- і мікродобрива мають великий 
вплив на підвищення врожайності сільськогосподар-
ських культур. При цьому важлива задача є в розроб-
ленні ефективних методів комплексного використан-
ня регуляторів росту рослин сумісно з іншими біоло-
гічними препаратами, мікроелементами; у вивченні 
їх сумісності в умовах передпосівної обробки насін-
ня та внесенні на різних періодах вегетації культу-
ри [2; 5].

Метаріали та методи досліджень
Метою проведених досліджень було вивчити по-

єднання в єдиному технологічному процесі впливу 
удобрення, передпосівної обробки насіння препара-
тами на основі активного штаму бульбочкових бак-
терій, стимулятора росту біологічного походження, 
мікродобрив у хелатній формі на підвищення про-
дуктивності квасолі. 

Методи досліджень. Для вивчення всебічної дії 
чинників технології на ріст, розвиток та продук-
тивність культур у дослідах проводили обліки та 
спостереження згідно з «Методичними вказівками 
щодо проведення польових досліджень і вивчення 
технології вирощування зернових культур» та вимог 
згідно з «Методиками польового досліду» (Доспєхов 
Б.О., 1985) [7]. Програма супутніх досліджень вклю-
чала: фенологічні спостереження за розвитком рос-
лин (фази розвитку і етапи органогенезу), морфоло-
гічні – за формуванням елементів продуктивності, 
листкового апарату і тривалістю його функціонуван-
ня, морфофізіологічні – за динамікою розвитку еле-
ментів продуктивності, формуванням продуктивного 
потенціалу.

Польові дослідження проводили впродовж 
2016–2018 рр. в умовах північної частини Лісостепу 
на базі стаціонарного багатофакторного досліду від-
ділу технологій зернобобових, круп’яних та олійних 
культур Національного наукового центру «Інститут 
землеробства НААН» на сірих лісових легкосуглин-
кових ґрунтах. Об’єктом досліджень була квасоля 
сорту Перлина.

 За даними агрохімічного обстеження характерис-
тика шару 0–20 см ґрунту така: рНсол. – 5,4-5,5, вміст 
гумусу (за Тюріним) – 1,07–1,15%; легкогідролізова-
ного азоту – 7,9–8,1; рухомого фосфору – 11,4–12,6; 
обмінного калію – 8,0-9,0 мг/100 г ґрунту. У досліді 
вивчали ефективність застосування доз мінеральних 
добрив, які вносили згідно зі схемою досліду у таких 
формах: аміачна селітра (N – 34,4%), амофос (Р2О5 – 
52%) та калій хлористий (К2О – 59,8%). Фосфорні 
й калійні добрива вносили восени під основний об-
робіток ґрунту, азотні – навесні і в підживлення в фазі 
гілкування (інтенсивний ріст) (III-ІV ет. орг.) і в фазі 
бутонізації (VIII ет. орг.) та внесенням мікродобрив 
Авангард®Р-Бобовi + Бор + Молібден (N, K2O, Mg, 
B, Fe, Mn, Cu), обприскування посівів стимулятором 
росту «Гулівер стимул», проводили передпосівну об-
робку насіння препаратом азотфіксувальних бактерій 
БТУ-р (1,0-3,0л/т насіння). Регулятор росту «Гулівер 
стимул» вносили в нормі (1,5 л/га); мікродобриво 
Авангард®Р-Бобовi (1,5л/га) + Бор (1,0л/га) + Моліб-
ден (1,0 л/га). 

Площа облікової ділянки становила – 25 м2, повтор-
ність досліду 4-разова. Розміщення варіантів – система-
тичне. Попередником квасолі було просо. Сівбу квасолі 
проводили широкорядним способом (ширина міжрядь 
45 см) з нормою висіву 450 тис. шт./га. 

Результати та їх обговорення. Аналіз метеоро-
логічних умов за 2016–2018 рр. показав, що за умова-
ми зволоження і температурним режимом найспри-
ятливішим для реалізації потенціалу продуктивності 
квасолі був 2018 р., у якому отримали врожайність 
на рівні 3,04–3,30 т/га. 

Зернова продуктивність квасолі зумовлюється ге-
нотипом сорту та набагато більше значення мають 
чинники зовнішнього середовища та окремі елемен-
ти технології. Експериментально було встановле-
но, що продуктивність квасолі значно залежала від 
чинників, які можна регулювати технологічними 
прийомами вирощування, зокрема удобренням, ви-
користанням передпосівної інокуляції насіння, ріс-
стимулюючих препаратів та мікродобрив [4; 9].

За результатами досліджень максимальна врожай-
ність квасолі (2,56 т/га, 2,81 т/га) за рівня на абсо-
лютному контролі відповідно 1,05 т/га сформувалася 
на варіантах, які передбачають внесення мінераль-
них добрив у дозі Р60К60 + N30 + N15 та Р60К60+ N30 +  

+ N30 кг/га д.р., сівбу насінням обробленим штамом 
бульбочкових бактерій БТУ-р та сумісного внесення 
стимулятора росту «Гулівер стимул» і мікродобрив 
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Авангард®Р-Бобовi + Авангард®Р-Бор + Авангар-
д®Р-Молібден (табл.1).

Проєкт технології, що передбачав внесення пов-
ної дози мінеральних добрив N60P60K60 забезпечив 
приріст урожайності квасолі – 0,67 т/га на фоні без 
інокуляції та 1,01 т/га з інокуляцією насіння, за рівня 
на абсолютному контролі – 1,05 т/га.

Внесення стимулятора росту «Гулівер стимул» за 
цього проєкту зумовило зростання врожайності на 
0,5 т/га на фоні без інокуляції, з інокуляцією – 0,28 т/га, 
при показниках без обробки посівів відповідно 1,72 та 
2,06 т/га. За цієї системи удобрення поєднання стиму-
лятора росту «Гулівер стимул» із мікродобривом Аван-
гард®Р-Бобовi + Авангард®Р-Бор + Авангард®Р-Мо-
лібден сприяли збільшенню врожайності на 0,39 т/га та 
0,33 т/га. 

Проєкт технології, що передбачає внесення мі-
неральних добрив у дозі Р60К60 та підживлення N30 

(у фазі гілкування) і N15 (у фазі бутонізації) забезпечив 
урожайність квасолі 2,56 т/га на фоні з інокуляцією 
насіння, без інокуляції – 2,46 т/га. та за комплексної 
обробки посіву стимулятором росту і мікродобрива. 

Технологія, яка передбачає внесення лише Р60К60 

у середньому за 2016–2018 рр. забезпечила врожай-
ність квасолі 1,77 т/га на фоні без інокуляції, з іноку-
ляцією – 2,19 т/га. Внесення стимулятора росту і мі-
кродобрив на цьому варіанті сприяли формуванню 
врожайності на рівні 2,13 т/га на фоні без інокуляції, 
з інокуляцією відповідно 2,35 т/га.

Проєкт технології, де проводили лише дворазове 
підживлення азотними добривами у дозі N30 у фазі ін-
тенсивного росту та бутонізації забезпечила врожай-
ність 2,24 т/га; у поєднанні зі стимулятором росту 

Таблиця 1. Урожайність зерна квасолі залежно від системи удобрення, т/га 2016–2018 рр.

Варіант досліду

Без обробки Стимулятор росту 
«Гулівер стимул»

Стимулятор росту «Гулівер 
стимул» + мікродобриво 

Авангард®Р-Бобовi 
+ Авангард®Р-Бор + 

Авангард®Р-Молібден
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Без інокуляції
Без добрив (контроль) 0,83 0,70 1,62 1,05 1,02 0,89 2,10 1,34 1,45 1,33 2,27 1,68
N60P60K60 1,77 1,57 1,81 1,72 2,08 1,95 2,63 2,22 1,87 1,75 2,70 2,11
P60K60 1,78 1,49 2,03 1,77 1,85 1,73 2,56 2,05 2,07 1,69 2,63 2,13
P60K60+N30+N30 1,64 1,51 2,19 1,78 2,29 2,15 2,75 2,40 1,94 1,81 2,82 2,19
P60K60+N30+N15 1,99 1,86 2,07 1,97 2,13 2,00 2,72 2,28 2,06 1,93 2,84 2,46
N85P20K71 1,84 1,70 1,97 1,84 1,72 1,99 2,52 2,08 2,05 1,91 2,66 2,21
N- P- K- +N30+N30 1,90 1,73 2,05 1,89 2,10 1,92 2,72 2,25 1,80 1,63 2,79 2,07

З інокуляцією
Без добрив (контроль) 1,13 1,01 2,16 1,43 1,50 1,38 2,40 1,76 1,65 1,54 2,78 1,99
N60P60K60 1,90 1,86 2,42 2,06 2,03 1,90 3,09 2,34 2,08 1,95 3,14 2,39
P60K60 2,27 1,78 2,52 2,19 2,14 1,85 3,02 2,34 2,08 1,75 3,22 2,35
P60K60+N30+N30 2,51 2,38 2,62 2,50 2,60 2,47 3,16 2,74 2,63 2,49 3,30 2,81
P60K60+N30+N15 2,21 2,08 2,60 2,30 2,37 2,24 2,89 2,50 2,38 2,25 3,04 2,56
N85P20K71 1,97 1,83 2,34 2,05 2,13 2,00 2,64 2,26 2,02 1,89 2,84 2,25
N- P- K- +N30+N30 2,22 2,05 2,46 2,24 2,29 2,12 2,75 2,39 2,37 2,19 2,98 2,51
НІР05 для варіанта інокуляція 0,05, для варіанта обробка посівів регулятором росту – 0,10, для варіанта 
удобрення 0,08 т/га.
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«Гулівер стимул» – 2,39 т/га; із обробкою посівів ре-
гулятором росту «Гулівер стимул» і мікродобривами 
Авангард®Р-Бобовi + Авангард®Р-Бор + Авангар-
д®Р-Молібден – 2,51т/га на фоні передпосівної іно-
куляції насіння БТУ-р. Внесення розрахункової дози 
добрив N85 Р20К71 забезпечило врожайність – 2,05 т/га,  
у поєднанні зі стимулятором росту – 2,26 т/га, за 
комплексного внесення стимулятора росту «Гулі-
вер стимул» та мікродобрив Авангард®Р-Бобовi +  
+ Авангард®Р-Бор + Авангард®Р-Молібден 2,25 т/
га, зростання до абсолютного контролю становило 
0,96; 1,17; 1,16 т/га. 

Вивчення ефективності окремих складових тех-
нології вирощування квасолі засвідчило про їх пози-
тивний вплив на зміну врожайності.

Як свідчать результати досліджень, у середньому 
по досліду ефективність від внесення мінеральних 
добрив в технології вирощування квасолі становила 
0,82 т/га, максимальний приріст урожайності від за-
стосування добрив – 0,92 т/га і 0,86 т/га – отримали 
за внесення Р60К60+ N30 + N15 і Р 0 К0 + N30 + N30, за рівня 
на контролі 1,05 т/га.

Високу ефективність 0,72 т/га від інокуляції на-
сіння отримали за внесення фосфорних і калійних 
добрив Р60К60 та дворазового підживлення N30 у фазах 

інтенсивного росту та бутонізації (1,78 т/га). В серед-
ньому по досліду передпосівне інокулювання насін-
ня штамом азотофіксувальних бактерій БТУ-р забез-
печило приріст урожайності – 0,24 – 0,39 т/га. 

За обробки посіву стимулятором росту «Гулівер 
стимул» максимальну врожайність 2,74 т/га отрима-
ли за внесення Р60К60+ N30 + N30 на фоні з інокуляцією 
насіння. Цей проєкт технології забезпечив приріст 
урожаю квасолі 1,69 т/га порівняно до абсолютного 
контролю 1,05 т/га. В середньому по досліду приріст 
урожайності від цього фактора технології становив 
0,37 т/га порівняно з варіантами без внесення – 1,72 т/га  
на фоні без інокуляції насіння, з інокуляцією – 0,22 т/га  
відповідно.

 Підживлення рослин мікродобривами Авангар-
д®Р-Бобовi + Авангард®Р-Бор + Авангард®Р-Мо-
лібден в технології вирощування квасолі забезпечи-
ло зростання врожайності на 0,08 т/га; в поєднанні 
зі стимулятором росту «Гулівер стимул» зростання 
врожайності становило 0,30 – 0,40 т/га, порівняно 
з середніми показниками врожайності на варіантах 
лише з удобренням 1,72 т/га і 2,11 т/га. 

Вміст сирого білка в насінні квасолі значною мі-
рою залежав від елементів технології вирощування 
культури, що вивчали. На варіантах без внесення 

Таблиця 2. Якість зерна квасолі сорту Перлина залежно від різних моделей технології 
вирощування, % ( 2016–2018 рр.)

Варіант досліду
Без обробки  регулятор росту 

«Гулівер стимул»
Гулівер стимул» + мікродобривом 

Авангарнд Р-Бобові + Бор+Молібден
протеїн білок протеїн білок протеїн білок

Без інокуляції
1 Без добрив (контроль) 19,11 18,12 20,13 19,09 20,68 19,14
2 N60P60K60 20,97 19,97 20,45 19,38 20,26 19,25
3 P60K60 20,31 19,27 20,31 19,56 20,44 19,45
4 P60K60+N30+N30 20,85 19,86 21,41 20,41 21,11 20,18
5 P60K60+N30+N15 20,76 19,73 21,04 20,09 21,30 20,28
6 N85P20K71 на 3,2т/га 21,77 20,41 21,78 20,78 22,31 21,29
7 N- P- K- +N30+N30 20,53 19,48 21,77 20,68 19,89 18,85

З інокуляцією
1 Без добрив (контроль) 19,65 18,63 20,49 19,41 20,15 19,09
2 N60P60K60 20,51 19,50 20,66 19,67 20,60 19,62
3 P60K60 20,79 19,68 21,18 20,17 21,69 20,61
4 P60K60+N30+N30 21,32 20,32 22,27 21,27 21,58 20,56
5 P60K60+N30+N15 21,01 19,97 21,80 20,78 22,60 21,43
6 N85P20K71 на 3,2т/га 20,72 19,71 21,60 20,56 21,56 20,48
7 N- P- K- +N30+N30 20,26 19,21 20,52 19,56 21,95 20,93
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мінеральних добрив він у середньому становив 
18,12– 18,63 %, на досліджуваних варіантах з удо-
бренням – у межах від 19,21 до 20,41 % (табл. 2).

У середньому по досліду проведення передпосів-
ного інокулювання насіння БТУ-р сприяло збільшен-
ню вмісту сирого білка на 0,05–0,61 %. На неудобре-
них варіантах за рахунок інокулювання зростання 
вмісту білка сягало 0,51 %. 

Максимальний приріст вмісту білка 2,29 % отри-
мали на удобрених варіантах N85P20K71 за значеннях 
на абсолютному контролі 18,12 %. За обробки посівів 
стимулятором росту біологічного походження при-
ріст отримали на рівні 0,44–0,63 %, при середніх по-
казниках без обробляння – 19,55 %, 19,57 %. Сумісна 
ж обробка посівів стимулятором росту та мікродо-
бривом забезпечили приріст на рівні 0,23 %–0,83 %.

За обробки посівів стимулятором росту «Гулівер 
стимул» максимальний вміст білка (21,27 %) отримали 

за внесення мінеральних добрив у дозі Р60К60+ N30 +N30. 
За сумісної обробки посівів стимулятора росту та мі-
кродобрива максимальний вміст білка 21,43 % отрима-
ли за внесення Р60К60 + N30 (гілкування)+N15 (цвітіння) 
на фоні з інокуляцією насіння, зростання до абсолют-
ного контролю становило 3,31 %.

Висновки
Таким чином, мінеральні добрива, стимулято-

ри росту, мікродобрива є невід’ємними складови-
ми в технології вирощування квасолі, адже вони 
підвищують схожість насіння, посилюють імунітет 
рослин, пригнічують ріст патогенної мікрофлори, 
захищають рослини від стресів упродовж вегетації, 
підвищують ефективність дії фунгіцидів, створюючи 
своєрідний бар’єр для збудників захворювань рослин 
і завдяки цьому забезпечують урожайність зерна ква-
солі на рівні 2,81 т/га високої якості.
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Kaminskyі V. F., Dvoretska S.P., Karazhbey T.V., Shevchuk M.I.  
Ways	to	increase	bean	productivity	and	quality	with	different	growing	technologies

The aim of the research was: to study ways to increase the productivity of beans by combining in a single process 
fertilizer, pre-sowing seed treatment with drugs based on an active strain of nodule bacteria, growth stimulants of 
biological origin, micronutrients in the form of negligence. Methods. The research program included: phenological 
observations of plant development (development phases and stages of organogenesis), morphological - on the 
formation of elements of productivity, leaf apparatus and duration of its functioning, morphophysiological - on 
the dynamics of development of productivity elements, the formation of productive potential. Results. The article 
presents the results of research on the effectiveness of mineral fertilizers, growth stimulants and microfertilizers to 
increase the productivity of beans and its quality. It is established that the maximum yield of beans - 2.81 t / ha (in 
2018 3.30 t / ha) at the level of absolute control, respectively 1.05 t / ha was formed on the option, which involves 
the application of mineral fertilizers at a dose of P60K60 + N30 + N30 kg / ha d.r., sowing of seeds treated with a 
strain of nodule bacteria BTU - p and joint treatment of crops with growth stimulants in the physique of branching 
and budding with microfertilizers in the budding phase. The maximum increase in yield was 0.92 t / ha, and 0.86 
t / ha from the application of fertilizers was obtained with the application of P60K60 + N30 + N15 and P 0 K0 
+ N30 + N30, with the control of 1.05 t / ha. Pre-sowing inoculation of seeds with a strain of nitrogen-fixing 
bacteria BTU-r provided an increase in yield - 0.24 - 0.39 t / ha. The use of growth stimulator in the technology 
of cultivation provided an increase in crop productivity by 1.04 t / ha on the background without seed inoculation, 
with inoculation - 2.22 t / ha compared to the absolute control (1.05 t / ha). Co-application of growth stimulant 
with microfertilizers on crops yielded 2.41 t / ha with a protein content of 20.39%.

Key words: microfertilizers, growth stimulators, seed inoculation, yield, fertilizers, foliar feeding, stages of 
organogenesis.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО  
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

І.В. Мартинюк, Я.С. Цимбал, Є.В. Задубинна 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Керівники агропромислового комплексу різних форм власності господарювання повинні пам’ята-
ти про те, що Земля – це основний біоресурс людства. Зараз запроваджені промислова, біологічна 
(органічна) і екологічна системи землеробства. Перша у цьому переліку застосовується на 90 % 
площ орних земель. Оскільки аграрна галузь не може одразу відмовитися від промислової системи 
землеробства, повинні бути розроблені пом’якшені варіанти її біологічного спрямування. 
Узагальнено інформацію про розвиток і впровадження систем органічного виробництва в агро-
промислове виробництво, яке формувалося в світі та в Україні впродовж останніх десятиліть. 
Виявлено залежність поширення органічного виробництва від розвитку виробничих сил і ви-
робничих відносин.
До організації екологічно збалансованих сівозмін з оптимальним насиченням, співвідношенням 
та розміщенням сільськогосподарських культур має бути ґрунтово-екологічний підхід, який по-
єднує всі біологічні фактори землеробства та спрямований на забезпечення раціонального вико-
ристання земельних ресурсів, охорони ґрунтів та навколишнього середовища.
 Розроблено структуру короткоротаційних сівозмін зі 100 % насиченням зерновими культурами 
(горох−пшениця озима−кукурудза на зерно−ячмінь ярий) із використанням систем удобрення 
органічного спрямування в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу, а також 
розроблено та розпочато вивчення принципово нових моделей динамічних короткоротаційних 
3-пільних сівозмін із насиченням зерновими колосовими, круп’яними та бобовими культурами 
(соя–пшениця  яра–гречка;  соя–пшениця  яра–просо),  які  за  різних  систем  удобрення  (побічна 
продукція попередників, сидерати, біодобрива та їх комплекси) можуть забезпечити достат-
ньо високу врожайність екологічного зерна високої якості та сприяти поступовому зростанню 
природної родючості чорноземів Лісостепу України.
Досліджувані короткоротаційні  сівозміни в  умовах  зміни клімату можуть забезпечити вро-
жайність екологічного зерна високої якості на рівні 3,5−4,5 т/га сівозмінної площі. 

Ключові слова: екологія, зміна клімату, біологічні сівозміни, системи удобрення, урожайність, зер-
но, природна родючість ґрунту.

Вступ. За радянських часів сільське господарство 
України з екстенсивного землеробства, яке базувало-
ся на використанні потенціальної родючості ґрунту, 
перейшло до інтенсивного землеробства, яке ґрун-
тувалось на застосуванні потужної техніки, меліора-
тивних заходів, мінеральних добрив, засобів захисту 
рослин та інших агрохімікатів. Інтенсифікація сіль-
ського господарства та впровадження індустріаль-
них технологій вирощування сільськогосподарських 
культур забезпечили значне збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції.

У 80-х роках ХХ ст. Україна вийшла на третє міс-
це в світі після Канади та США з валового вироб-
ництва зерна (51–53 млн т) та в розрахунку на душу 
населення цей показник становив 1 т. Однак зроста-
юча інтенсивність ведення сільськогосподарських 
робіт, використання потужних машин, підвищення 
доз внесення добрив, використання хімічних засобів 
захисту рослин збільшили навантаження на землю, 
призвели до екологічної кризи [1].

Таким чином, загострення агроекологічних про-
блем, негативні наслідки інтенсифікації землеробства 
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призвели до погіршення якісного стану земель, за-
бруднення ґрунтів та вирощеної продукції радіо-
нуклідами, важкими металами, пестицидами. Вико-
ристання земельних ресурсів буде доцільне, якщо 
воно буде відповідати потребам людини і природи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Відомий американський вчений Баррі Коммонер 

[2] впевнений, що для вирішення цих проблем необ-
хідно дотримуватись 4 законів екології, які він сфор-
мував у 1974 р.:

 • перший – в природі «…все связано со всем». 
Автор переконаний, що біосфера Землі явля-
ється врівноваженою екосистемою, у якій всі 
окремі ланки взаємозалежні і доповнюють одна 
одну. Порушення будь-якої ланки спричиняє 
зміни в інших ланках. Будь-яка зміна, спричи-
нена людиною в природі, викликає ланцюг на-
слідків, і як правило, несприятливих;

 • другий – «…все должно куда-то деваться». Б. Ком-
монер вважає, що ландшафти Землі, геогра-
фічна оболонка в цілому – у відомому змісті 
замкнуті системи. Будь-яке забруднення приро-
ди повертається до людини у вигляді «екологіч-
ного бумеранга». Будь-яке втручання в природу 
повертається до нас екологічними проблемами;

 • третій – «…природа знает лучше». В цьому за-
коні автор звертає увагу на те, що людство про-
йшло набагато коротший шлях розвитку, ніж 
біосфера Землі. За багато мільйонів років існу-
вання біосфери Землі повністю сформувалися 
зв’язки, механізми і її окремі ланки. Необдумане 
й безвідповідальне втручання людей у природу 
може привести до знищення окремих зв’язків 
між ланками екосистеми та неможливості по-
вернення екосистеми до первісного стану;

 • четвертий – «…ничто не дается даром». Вче-
ний впевнений, що цей закон об’єднує попе-
редні три. Він переконаний, що нерозумна екс-
плуатація природних ресурсів і природних благ 
загрожує розплатою, що прийде рано чи пізно.

Агроекологічні проблеми, що виникли, призве-
ли до того, що значна частина агроекосистем, в яких 
здійснювалося сільськогосподарське виробництво, 
втратила здатність до саморегуляції внаслідок збід-
нення рослинного розмаїття та збільшення кількості 
бажаних для вирощування видів рослин і усунення 
небажаних механічними, біологічними та хімічними 
засобами, внесенням добрив, проведенням меліорації 

земель, застосуванням протиприродних систем обро-
бітку ґрунту, що призвело до надто негативних наслід-
ків у збереженні природної родючості ґрунтів. Основні 
з них такі: дегуміфікація ґрунтів, тобто систематична 
втрата гумусу у процесі сільськогосподарського ви-
робництва; забруднення ґрунтів і вирощеної продукції 
засобами хімізації сільського господарства: гербіци-
дами, фунгіцидами, інсектицидами, десикантами, де-
фоліантами, нітратами; забруднення ґрунтів і вироще-
ної продукції відходами промислового виробництва: 
радіонуклідами, важкими металами та іншими хіміч-
ними інгредієнтами; засміченість орного шару ґрунтів 
насінням бур’янів, яка становить 500–5000 млн шт. 
схожого насіння на гектар ріллі; порушення принци-
пів територіальної організації землекористування та 
сівозмін, що посилює водну ерозію; розвиток водної 
та вітрової ерозії, що сприяє розчленуванню полів, 
забрудненню територій продуктами змиву, здування, 
втрату ґрунтової родючості; використання застарілих 
наукових принципів ведення та інтенсифікації земле-
робства; застосування нераціональних і енергоміст-
ких агротехнічних прийомів; внесення мінеральних 
добрив на запрограмований врожай без додержання 
оптимального співвідношення між органічними та мі-
неральними добривами; застосування інтенсивних об-
робок пестицидами, які нищать ґрунтову біоту; засто-
сування важкої енергомісткої техніки, що призводить 
до ущільнення ґрунту та руйнування його структури.

Агроекологічні проблеми спонукають науковців 
світу до пошуку альтернативних систем землероб-
ства. Високорозвинуті країни вже кілька десятиліть 
йдуть шляхом біологізації та екологізації землероб-
ства, тобто застосовують біологічне, біодинамічне, 
органічне та інші види систем землеробства.

Перші ідеї поширення органічного землеробства 
належать англійському вченому А. Ховарду, якого на-
зивають «батьком органічного землеробства». Саме 
він у 40-х роках ХХ ст. сформував теоретичні та екс-
периментальні засади системи виробництва органіч-
ної продукції [3].

В Європі, як самостійний напрям, біологічне зем-
леробство було запропоноване Лемер-Буше у 1964 р. 
У Франції була створена перша асоціація, яка об’єд-
нала понад 400 членів (біо-аграріїв та виробників 
косметичних засобів) [1]. 

В Україні органічне виробництво розвивається 
з 1997 р. На внутрішньому ринку значно розширився 
асортимент органічних продуктів: з’явилися органіч-
ний хліб, молоко, ковбаси, фрукти, овочі, напої, мед 
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та крупи. Щороку внутрішній ринок органічної про-
дукції зростає на 60–100 % [4].

Під впливом конкретних ознак екологічної кри-
зи у США та Європі найактивніший розвиток ор-
ганік-виробництва припав на кінець 80-х – початок 
90-х рр. минулого століття. Ці обставини змусили 
уряди економічно розвинених країн розробити спе-
ціальні закони та стандарти, через які регулюються 
процеси виробництва, переробки і реалізації даної 
продукції і створити відповідні спеціалізовані дер-
жавні департаменти, уповноважені видавати ліцензії 
товаровиробникам на її виробництво.

У Постанові Ради (ЄС) № 834/2007, зазначено, 
що органічне виробництво (Organic-Farming) – це ці-
лісна система господарювання та харчових продук-
тів, яка поєднує у собі найкращі практики з огляду 
збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, 
збереження природних ресурсів, застосування висо-
ких стандартів належного утримання тварин та ме-
тод виробництва, який відповідає певним вимогам 
до продуктів, виготовлених з використанням речовин 
та процесів природного походження [5]. 

Ряд відомих вчених впевнені, що органічне сільське 
господарство – це виробництво екологічно безпечних 
сільськогосподарських продуктів і вважають його 
«альтернативним» напрямом сільського господарства, 
де застосовуються такі методи ведення агровиробни-
цтва, за яких не використовуються синтетичні хімічні 
добрива й засоби захисту, а всі виробничі процеси за-
безпечують замкнутий цикл, в результаті чого досяга-
ється природо- та ресурсозберігаючий ефект [6–7].

Органічне виробництво є перспективним напря-
мом, дотримання якого сприятиме покращанню еко-
логічного стану ґрунтів, якості сільськогоспо-дар-
ської продукції, розширенню асортименту готової 
екологічно безпечної продукції та задоволенню по-
питу на різні види органічної продукції.

Україна має величезні потенційні можливості 
для одержання органічної і токсикологічно безпечної 
продукції рослинництва й тваринництва. Площа сіль-
ськогосподарських угідь України становить 18,9 %, 
а рілля – 26,6 % площ Європейського Союзу [4].

 • Зараз існують декілька визначень, які безпосе-
редньо пов’язані з продукцією органічного ви-
робництва та гарантують органічне походжен-
ня товару:

 • EU Organic (у деяких країнах-членах ЄС);
 • Soil Association (у Великій Британії);

 • Eko (у Нідерландах);
 • Oрганік Стандарт (в Україні);
 • Ecocert (у Франції); 
 • Bio (у Німеччині);
 • ICEA (в Італії);
 • IMO Control (у Швейцарії);
 • Organic Farmers (у США, Великій Британії) [8].

Головною метою виробництва органічної сіль-
ськогосподарської продукції в Україні на сьогодні є 
отримання та забезпечення населення якісними про-
дуктами харчування, відтворення природної родю-
чості ґрунту та збереження довкілля. Вчені-аграрії 
вважають, що необхідно знизити негативний вплив 
на довкілля сільськогосподарського виробництва, 
пов’язаного із виснаженням природних ресурсів і їх 
забрудненням у результаті застосування в агросфері 
чужорідних ресурсів (отрутохімікатів, мінеральних 
добрив і генетично модифікованого матеріалу) [4]. 

Є. Ковальов [9] стверджує, що органічне земле-
робство – це технологічне зрушення, модифікація 
розвитку продуктивних сил в умовах глобалізації та 
посилення диференціації суспільства. На його дум-
ку, поляризація у доходах веде до поляризації спожи-
вання продовольства, одні споживають високоякісні 
продукти органічного землеробства, а інші – віднос-
но дешеві з низькою якістю сільськогосподарські то-
вари масового виробництва.

Подальше загострення економічної кризи, на фоні 
екологічних проблем, вимагає від агровиробників 
термінових і кардинальних змін у технологіях ви-
рощування сільськогосподарських культур, у бік їх 
екологізації та ресурсозбереження, за умови ведення 
рентабельного виробництва. 

Серед багатьох агрономічних заходів, які сприя-
ють забезпеченню належного рівня продуктивності 
сільськогосподарських культур високої якості, важ-
лива роль належить сівозмінам.

Розробці ефективних технологічних заходів у нау-
ково обґрунтованих сівозмінах для різних зон Украї-
ни присвячені праці відомих вчених (П.І. Бойко, 
В.П. Гудзь, В.О. Єщенко, Є.М. Лебідь, С.С. Рубін, 
М.К. Шикула, І.А. Шувар та ін.). Однак у сучасно-
му землеробстві зі зміною форм власності та го-
сподарювання потребують удосконалення існуючі 
технологічні заходи у короткоротаційних сівозмінах 
для господарств, що знаходяться в умовах нестійкого 
зволоження.



  Рослинництво, кормовиробництво, луківництво      43

 Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 2 (2), 2021

Для господарств Лісостепу України ННЦ «Інсти-
тут землеробства НААН» рекомендує динамічні різ-
норотаційні сівозміни [10].

У середньо- і дрібнотоварних підприємствах Лі-
состепу впроваджуються короткоротаційні 4-пільні 
сівозміни зі 100% насиченням зерновими культура-
ми (горох−пшениця озима−кукурудза на зерно−яч-
мінь ярий) та 5-пільні – насичені зерновими на 80 % 
(горох−пшениця озима−соняшник−ячмінь ярий−ку-
курудза на зерно).

Для великотоварних підприємств із певним набо-
ром культур і розвинутим високим потенціалом ре-
комендовано 6-пільні сівозміни насичені зерновими 
на 66,5 % (соя−пшениця озима−буряки цукрові−яч-
мінь ярий−кукурудза на зерно−гречка) і на 71,5 % 
(гречка−пшениця озима−соя−пшениця яра−жито 
озиме−ячмінь ярий), семипільну сівозміну насичену 
зерновими на 57 % (ріпак озимий−пшениця озима−
соняшник−пшениця яра−соя−пшениця озима−яч-
мінь ярий) і восьмипільні сівозміни насичені зерно-
вими на 62,5 % (кукурудза на зелений корм−пшениця 
озима−соняшник−пшениця яра−соя−жито озиме−
овес−ячмінь ярий; багаторічні бобові трави−пше-
ниця озима−буряки цукрові−кукурудза на зерно−ку-
курудза на зелений корм−тритикале озиме−пшениця 
яра−ячмінь ярий + багаторічні бобові трави). 

Для успішного ведення органічного виробництва 
дуже важливо забезпечити достатній рівень родю-
чості ґрунту. Під час переходу до органічного вироб-
ництва необхідно дотримуватись принципів керуван-
ня природною родючістю ґрунту і забезпечувати її 
відтворення. Згідно із стандартами органічного сіль-
ськогосподарського виробництва та маркування сіль-
ськогосподарської продукції і продуктів харчування 
«БІОЛан» сівозміна повинна включати мінімум 20 % 
рослин, які відновлюють ґрунт та накопичують по-
живні речовини, такі як зернобобові – соя, горох, лю-
пин, вівсяно-горохова суміш, вика, еспарцет, а також 
багаторічні бобові трави (люцерна, конюшина). Крім 
того, в органічному землеробстві особливого зна-
чення набуває розроблення і запровадження систе-
ми удобрення культур у сівозмінах із використанням 
на добриво зеленої маси та побічної післязбиральної 
і післяжнивної продукції рослинництва.

У зв’язку з цим актуальним є вивчення ефектив-
ності біологізації сівозмін за рахунок застосування 
органічних добрив у вигляді гною, сидератів, побіч-
ної продукції, уведення проміжних посівів сільсько-
господарських культур [11].

Забезпечення виробників органічної продукції 
науково обґрунтованими, конкурентоспроможними 
технологіями вирощування, адаптованими до умов 
регіону є актуальною проблемою в умовах сього-
дення. Особливої актуальності набуває органічне 
виробництво сільськогосподарської продукції після 
прийняття Державної комплексної програми «Ви-
робництво продуктів для дієтичного і дитячого хар-
чування», чільне місце в якій відводиться продуктам 
із зернобобових і круп’яних культур.

Мета досліджень полягає у встановленні впливу 
систем удобрення органічного спрямування (побіч-
на продукція попередників, сидерати, біодобрива та 
їх поєднання) на продуктивність 3-пільних сівозмін 
Лівобережного Лісостепу (соя−пшениця яра−гречка 
і соя−пшениця яра−просо) в умовах зміни клімату.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводили в підзоні нестійкого 

зволоження Лівобережного Лісостепу на чорноземі 
типовому малогумусному Панфильської дослідної 
станції ННЦ «Інститут землеробства НААН» у ста-
ціонарному досліді.

Повторність дослідів триразова. Посівна площа 
однієї ділянки 81 м2 (5,4х15 м), облікової – 40 м2 

(4,0х10 м). Розміщення ділянок систематичне.
Пшеницю яру сорту «Рання 93» висівали у перші 

дні весняних польових робіт сівалкою СЗ-5,4 звичай-
ним рядковим посівом із нормою висіву 4,5–5,5 млн 
схожих насінин на 1 га на глибину 4–5 см.

Для ефективної боротьби з бур’янами агротехніч-
ним способом (міжрядний обробіток), сою, гречку та 
просо висівали широкорядним способом із шириною 
міжрядь 45 см.

Сою сорту «Арніка» висівали сівалкою СЗ-5,4 
з нормою висіву 450−500 тис. схожих насінин на 1 га 
(35–50 кг/га) на глибину 4 см за температури ґрунту 
10–15 0С.

Гречку сорту «Син-3/02» висівали сівалкою СЗ-5,4  
з нормою висіву 3–3,5 млн схожих насінин на 1 га 
(50–75 кг/га) на глибину 4–5 см за температури ґрун-
ту 10–12°С.

Просо сорту «Чабанівське» висівали сівалкою  
СЗ-5,4 з нормою висіву 2,5–3,0 млн схожих насінин 
на 1 га (20–22 кг/га) на глибину 3–5 см за температу-
ри ґрунту до 10 0С.

Результати та їх обговорення 
Продуктивність короткоротаційних сівозмін (соя−

пшениця яра-гречка; соя−пшениця яра−просо), залеж-
но від системи удобрення органічного спрямування 
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(побічна продукція попередників, сидерати, біодобри-
ва та їх поєднання) в умовах зміни клімату вивчаються 
у стаціонарному досліді на чорноземі типовому мало-
гумусному легкосуглинковому Панфильської дослідної 
станції ННЦ «Інститут землеробства НААН».

 Усі досліджувані культури у 2021 р. висіяні піс-
ля попередника пшениці озимої і тільки на четвер-
тий рік, вони будуть розміщені на полях так само, як 
у 2021 р., тобто, у 2023 р. закінчиться перша ротація 
3-пільних сівозмін, а в 2024 р. розпочнеться друга.

Подрібнена побічна продукція попередників (сте-
бла сої, солома пшениці ярої, гречки та проса) вно-
силась на варіантах згідно зі схемою дослідів, після 
збирання основних культур, з наступним зароблян-
ням у ґрунт дисковими знаряддями. Сидеральна куль-
тура (редька олійна) висівалася слідом за збиранням 
врожаю досліджуваних культур сівозміни із заро-
блянням побічної продукції попередників у ґрунт. За 
настання відповідної фази розвитку редьки олійної, 
стебла будуть подрібнені дисковими знаряддями і за-
роблені в ґрунт на 14−16 см дисковими боронами. 

Гранульовані біодобрива вносили одночасно з по-
сівом досліджуваних культур сівозміни. 

Впровадження досліджуваних систем удобрення 
зернобобових і круп’яних культур короткоротацій-
них сівозмін за органічного виробництва в умовах 
зміни клімату можуть забезпечити врожайність еко-
логічного зерна високої якості на рівні 3,5–4,5 т з 1 га 
сівозмінної площі та сприяти покращанню фітосані-
тарного стану посівів за ефективного збереження та 
поступового зростання природної родючості чорно-
земів Лівобережного Лісостепу.

Дослідження проводяться в триразовому повто-
ренні за схемою:

СХЕМА ДОСЛІДУ:
Фактор А – культури сівозміни:

Сівозміна №1.
1. Соя;

2. Пшениця яра;
3. Гречка.

Сівозміна №2.
1. Соя;

2. Пшениця яра;
3. Просо. 

Фактор В – удобрення:
1. Без добрив (контроль);

2. Побічна продукція попередника;
3. Побічна продукція + сидерати;

4. Побічна продукція + біодобрива;
5. Побічна продукція + сидерати + біодобрива.

Висновки
1. Узагальнено інформацію про розвиток і впро-

вадження систем органічного виробництва 
в агропромислове виробництво, яке форму-
валося в світі та в Україні впродовж останніх 
десятиліть. Виявлено залежність поширення 
органічного виробництва від розвитку вироб-
ничих сил і виробничих відносин.

2. До організації екологічно збалансованих сіво-
змін з оптимальним насиченням, співвідно-
шенням та розміщенням сільськогосподар-
ських культур має бути ґрунтово-екологічний 
підхід, який поєднує всі біологічні фактори 
землеробства та спрямований на забезпечення 
раціонального використання земельних ресур-
сів, охорони ґрунтів та навколишнього середо-
вища.

3. В умовах Лівобережного Лісостепу розроблено 
динамічні короткоротаційні сівозміни, які можуть 
забезпечити врожайність екологічного зерна зер-
нових, зернобобових і круп’яних культур високої 
якості на рівні 3,5–4,5 т/га сівозмінної площі за ор-
ганічного виробництва.

4. Досліджувані короткоротаційні сівозміни в умо-
вах зміни клімату мають сприяти покращанню 
фітосанітарного стану посівів зернових, зерно-
бобових і крупяних культур за ефективного збе-
реження та поступового зростання природної 
родючості чорноземів Лівобережного Лісостепу.
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Martyniuk I.V., Tsimbal Ya.S., Zadubinna E.V. 
History of organic development and implementation Agricultural production

Leaders of the agro-industrial complex of various forms of economic ownership must remember that the Earth 
is the main bioresource of mankind. Industrial, biological (organic) and ecological systems of agriculture are 
now introduced. The first in this list is used for 90 % of arable land. As the agricultural sector cannot immediately 
abandon the industrial system of agriculture, softened options for its biological direction must be developed.

The information on development and introduction of systems of organic production in agro-industrial production 
which was formed in the world and in Ukraine during the last decades is generalized. The dependence of the 
distribution of organic production on the development of productive forces and production relations is revealed.

The organization of ecologically balanced crop rotations with optimal saturation, ratio and location of crops 
should be soil-ecological approach, which combines all biological factors of agriculture and aims to ensure the 
rational use of land resources, soil protection and the environment.

 The structure of short-rotation crop rotations with 100 % saturation with grain crops (winter-wheat peas-corn 
for spring-barley grain) with the use of organic fertilization systems in conditions of unstable moisture of the Left 
Bank Forest-Steppe was developed, and the study of 3 fundamentally new models was developed and started. 
crop rotations with saturation of cereals, cereals and legumes (soybean-spring wheat-buckwheat; soybean-spring-
wheat millet), which under different fertilizer systems (by-products of predecessors, green manures, biofertilizers 
and their complexes) will provide a sufficiently high yield of ecological high quality grains will contribute to the 
gradual growth of natural fertility of chernozems of the Forest-Steppe of Ukraine.

The studied short-rotation crop rotations in the conditions of climate change will ensure the yield of high-
quality ecological grain at the level of 3.5-4.5 t/ha of crop rotation area.

Key words: ecology, climate change, biological crop rotations, fertilizer systems, yield, grain, natural soil 
fertility.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ

В.М. Юла, М.О. Дрозд
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Мета досліджень.	Встановлення	ефективності	застосування	біостимуляторів	росту	в	техно-
логії	вирощування	пшениці	м’якої	ярої	в	умовах	Північного	Лісостепу	України	для	одержання	
високих	показників	 урожайності	та	якості	 зерна.	Методи.	Польові,	 лабораторні	 досліджен-
ня,	математично-статистичний	аналіз.	Результати.	В	умовах	Північного	Лісостепу	України	
встановлено	вплив	комплексного	застосування	елементів	адаптивної	технології	вирощування,	
зокрема	мінеральних	добрив,	заробляння	побічної	продукції	попередника,	системи	захисту	та	
біостимуляторів	росту	рослин	на	продуктивність	пшениці	м’якої	ярої	сорту	Недра.	
За	технології	вирощування,	яка	передбачала	внесення	N45P90K90	до	сівби	та	по	N45	на	IV	і	VIII	
етапах	органогенезу	на	фоні	 заробляння	побічної	продукції	попередника	та	 інтегрований	 за-
хист	посівів	у	поєднанні	із	застосуванням	біостимуляторів	росту	у	середньому	за	роки	дослі-
джень	отримали	найвищу	врожайність	пшениці	м’якої	ярої	–	4,08	т/га.	Приріст	урожайності	
за	цієї	технології	по	відношенню	до	контролю	сягав	2,03	т/га.	Вміст	сирого	білка	за	цих	умов	
вирощування	 становив	16,3	%,	 сирої	 клейковини	–	 32,8	%,	що	 відповідає	 1	 класу	якості	 зерна	
згідно	з		ДСТУ	3768:2019.
За	 низьких	 виробничих	 витратах	 на	 придбання	та	 внесення	 біостимуляторів	 росту	 (лише	
200	грн/га)	економічний	ефект	від	їх	застосування	варіював	від	0,85	до	1,6	тис.	грн/га	в	різних	за	
рівнем	удобрення	технологіях	вирощування	пшениці	м’якої	ярої	сорту	Недра.	Собівартість	1	т	
зерна	при	цьому	знижувалась	на	0,20–0,57	тис.	грн.
Висновки.	У	середньому	за	роки	досліджень	отримали	приріст	урожайності	пшениці	м’якої	
ярої	від	застосування	біостимуляторів	росту	на	рівні	0,2–0,35	т/га	залежно	від	рівня	удобрення	
в	технології	вирощування.
Застосування	біостимуляторів	росту	в	поєднанні	з	мінеральними	добривами,		більшою	мірою,	
впливало	на	підвищення	маси	1000	зерен.	
За	технології,	яка	передбачала	внесення	мінерального	добрива	у	дозі	N45P90K90	до	сівби	та	по	N45 
на	IV	і	VIII	етапах	органогенезу	на	фоні	заробляння	побічної	продукції	попередника	та	інтегро-
ваної	системи	захисту	отримали	найвищий	економічний	ефект	від	застосування	біостимуля-
торів	росту	–	1,6	тис.	грн/га,	за	зниження	собівартості	виробництва	1	т	зерна	на	0,33	тис.	грн.

Ключові	слова: врожайність, мінеральні добрива, пшениця м’яка яра, побічна продукція попередни-
ка, біостимулятор росту, технологія вирощування.

Вступ. На нинішньому етапі розвитку галузі 
рослинництва в Україні важливим є забезпечен-
ня стабільності виробництва високоякісного зерна, 
зниження енергетичних, матеріальних, трудових 
і фінансових витрат на одиницю продукції та під-
вищення її конкурентоспроможності, що можливе 
шляхом інтенсивного ведення галузі зерновиробни-
цтва, оснащення господарств сучасною технікою, 
впровадження високопродуктивних сортів і гібридів, 

поліпшення насінницької справи, освоєння ресурсо-
ощадних технологій, раціональнішому використан-
ню біокліматичного потенціалу і зональних природ-
но-кліматичних умов, стосовно вирощування окре-
мих зернових культур. 

Сучасне землеробство знаходиться на ета-
пі переходу від інтенсивних та високовитратних 
до менш енергомістких технологій вирощуван-
ня сільськогосподарських культур, у яких широко 
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використовують заходи щодо мінімізації технологіч-
них операцій [3; 10]. 

Одним з основних напрямів розвитку зернового 
господарства України є розробка та впровадження 
новітніх адаптивних технологій вирощування зер-
нових колосових культур, що базуються на основі 
формування оптимальних умов росту і розвитку по-
сівів. Адаптивні технології вирощування спрямовані 
на поетапну реалізацію максимального потенціалу 
продуктивності сільськогосподарських культур за 
різких змін умов навколишнього середовища з ура-
хуванням просторово-часових потреб культури 
для управління процесами росту й розвитку [4]. 

Пшениця м’яка яра – важлива продовольча культура 
в Україні. Значний попит на зерно пшениці ярої на вну-
трішньому та зовнішньому ринках потребує оптиміза-
ції її виробництва, передусім за рахунок підвищення 
і стабілізації врожайності та покращання якісних по-
казників зерна, яке використовують на хлібопекарські 
та продовольчі цілі. Це зумовлено стійкою та невиправ-
даною тенденцією зниження посівних площ цієї цінної 
культури, які в Україні коливаються в межах 150–180 
тис. га [5−7]. Часто врожайність пшениці ярої знахо-
диться на низькому рівні і не завжди виправдовує ви-
трати на виробництво товарного зерна. Однією з при-
чин збитковості її вирощування є недостатня обґрун-
тованість основних елементів технології вирощування 
цієї культури та непристосованість до природно-клі-
матичних умов [1]. Результати багатьох досліджень 
свідчать про те, що застосування мінеральних добрив 
у поєднанні із  стимуляторами росту у землеробстві є 
одним із найбільш доступних і високорентабельних 
агрозаходів для підвищення продуктивності пшениці 
ярої та покращення її якості [9]. 

У цьому контексті залишається актуальним ство-
рення високопродуктивних агрофітоценозів пшениці 
м’якої ярої на основі оптимізації системи удобрення, 
застосування біопрепаратів та заходів догляду за по-
сівами в системі адаптивних технологій вирощуван-
ня, що базуються на максимальній реалізації потен-
ціалу продуктивності вітчизняних сортів за результа-
тами морфофізіологічного аналізу та з урахуванням 
ґрунтово-кліматичних умов. На вирішення цих задач 
і спрямовані наші дослідження.

Мета досліджень. Встановлення ефективності 
застосування біостимуляторів росту в технології ви-
рощування пшениці м’якої ярої в умовах Північного 

* Для цілей цієї статті не вважається рекламою.

Лісостепу України для одержання високих показни-
ків урожайності та якості зерна.

Практичне значення отриманих результатів по-
лягає в удосконаленні і впровадженні у виробництво 
адаптивних конкурентоспроможних технологій ви-
рощування пшениці ярої. 

 Матеріали та методи  досліджень. Дослідження 
проводили впродовж 2018−2020 рр. у стаціонарному 
досліді ННЦ «Інститут землеробства НААН», у чо-
тирипільній сівозміні після сої. Облікова площа діля-
нок 25 м2, повторність досліду чотириразова.

Предметом досліджень був сорт пшениці м’якої 
ярої Недра (селекції ННЦ «Інститут землеробства 
НААН») інтенсивного типу. Сильна пшениця. За-
несений до Державного реєстру сортів рослин, при-
датних для поширення в Україні, для вирощування 
в зонах Лісостепу і Полісся у 2007 р. Норма висіву – 
5,0 млн схожих насінин на гектар. 

Система обробітку ґрунту загальноприйнята 
для зони проведення досліджень, і включала зяблеву 
оранку на 20−22 см, ранньовесняне закриття вологи 
та передпосівну культивацію. Мінеральні добрива – 
амофос (52 % д. р. Р2О5) та калійну сіль (60 % д. р. 
К2О) вносили під основний обробіток ґрунту, аміач-
ну селітру (34,4 % д. р. N) – під передпосівну культи-
вацію та в підживлення на IV та VІІІ етапах органо-
генезу (е. о.) або на 30 та 47−49 стадіях розвитку за 
шкалою BBCH. Застосовували біостимулятори росту 
(для обробки насіння – Регоплант (250 мл), для об-
робки посівів – Стимпо (20 мл/га) разом із гербіци-
дом на початку IV етапу органогенезу)*.

Агрохімічна характеристика темно-сірого опідзо-
леного ґрунту, на якому проводили дослідження така: 
вміст гумусу – 2,19 %, вміст лужногідролізованого 
азоту (за Корнфілдом) – 76,3 мг N на кг ґрунту (дуже 
низький рівень), вміст рухомого фосфору (за Чири-
ковим) – 171 мг/кг ґрунту (високий рівень), вміст 
рухомого калію (за Чириковим) – 84,4 мг/кг ґрунту 
(підвищений рівень). Реакція ґрунтового середовища 
слабокисла (рН сол. 5,3).

Схема досліду передбачала встановлення впливу 
основних елементів технології вирощування (систе-
ми удобрення і захисту посівів, застосування біости-
муляторів) та їх комплексної дії і взаємодії на форму-
вання продуктивності пшениці м’якої ярої. 

Системи захисту включали: «інтегрована І» − 
протруєння насіння, обробку посівів препаратами  
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відповідно до розповсюдження бур’янів, шкідників 
та хвороб; «інтегрована ІІ» − протруєння насіння, 
обробку посівів препаратами  відповідно з розпов-
сюдженням бур’янів, шкідників і хвороб та застосу-
вання біостимуляторів росту рослин (обробка насін-
ня Регоплант 250 мл/т та посівів – Стимпо 20 мл/га 
разом з гербіцидом). Вид і дози пестицидів залежали 
від фітосанітарної ситуації.

Досліди супроводжувалися комплексом супутніх 
спостережень і аналітичних досліджень за загально-
прийнятими методиками [2].

Проводили біологічний контроль за станом рослин, 
визначали тривалість та умови проходження етапів 
органогенезу, вивчили вплив технологічних факторів 
(системи захисту, варіантів удобрення, тощо) на фор-
мування елементів продуктивності пшениці ярої. 

Результати та їх обговорення. Внаслідок клі-
матичних змін, які спостерігаються в останні роки, 
початковий період росту і розвитку ярих культур 
все частіше характеризується перевищенням серед-
ньобагаторічних показників температури повітря, 
відсутністю, або недостатньою кількістю опадів та 
нерівномірністю їх розподілу по території, що спри-
чиняє розвиток посушливих явищ. 

У 2018 р. сівбу пшениці ярої проводили 11 квітня. 
Вегетація культури у квітні проходила за підвищено-
го теплового режиму – середня місячна температура 
повітря виявилась на 4,6 °С вищою за норму і за де-
фіциту опадів, сума яких за місяць становила 5,6 мм, 
або 11% до норми. Агрометеорологічні умови ве-
гетації у травні та червні відзначались подальшим 
наростанням середньодобових температур і переви-
щенням їх середньобагаторічних показників та де-
фіцитом опадів, кількість яких від сходів до початку 
наливу зерна сягала лише 22,0 мм за норми для цього 
періоду 122,3 мм. Натомість подальший період веге-
тації характеризувався високими середньодобовими 
температурами і періодичними зливовими дощами. 
Такі погодні умови були малосприятливими для фор-
мування, наливу і достигання зерна. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2019 р. взага-
лі обмежили формування високого врожаю культури, 
проте сприяли отриманню якісного зерна. Сівбу пше-
ниці м’якої ярої у цьому році провели 21 березня. У 
квітні вегетація проходила за підвищеного теплового 
режиму – середня місячна температура повітря ви-
явилась на 2,1 °С вищою за норму, за кількості опа-
дів, сума яких за місяць становила 36,0 мм, або 74 % 
до норми. У першій декаді травня умови вегетації 

відзначились надмірною (понад 2,5 декадних норми) 
кількістю опадів та помірними середньодобовими 
температурами повітря. У другій та третій декадах 
травня вегетація культури проходила в умовах дефіци-
ту опадів (відповідно 3% та 12% до декадних норм) та 
стрімкого наростання середньодобових температур, 
які в середньому за місяць перевищили норму на 2°С. 
Агрометеорологічні умови вегетації культури у черв-
ні відзначились подальшим наростанням середньо-
добових температур і перевищенням їх середньоба-
гаторічних показників (середня місячна температура 
повітря червня виявилась на 5,6°С вищою за норму) 
та жорстким дефіцитом опадів (50% місячної норми). 
Взагалі за період вегетації культури ГТК сягав 0,7, за 
середньобагаторічного його значення 1,2.

Упродовж вегетації пшениці ярої у 2020 р. неспри-
ятливе поєднання гідротермічних показників в окре-
мі періоди росту і розвитку до певної міри обмежува-
ло реалізацію генетичного потенціалу цієї культури. 
Сівбу пшениці м’якої ярої у цьому році провели 19 
березня. Перша половина вегетації (від сходів до по-
чатку колосіння) охарактеризувалася контрастністю 
погодних умов (від дефіциту опадів та суми актив-
них температур вище 10 °C у період сходів до пере-
вищення їх середньобагаторічних значень відповідно 
у 6 та 1,5 раза – в період кущіння), у результаті чого 
ГТК за цей період сягав 2,35. Колосіння проходило 
за відсутності опадів з сумою активних температур 
більше 10°С, що становили 180 % від середніх бага-
торічних значень за цей період. Достигання відбува-
лося в умовах дефіциту опадів при ГТК рівному 0,3. 
Таким чином, частка участі фактора «рік», за даними 
дисперсійного аналізу, становила 35,8 %.

Однак, незважаючи на значну строкатість погод-
них умов, їх відхилення від середніх багаторічних 
значень в окремі періоди росту і розвитку, рівень та 
характер урожайності культури дав змогу отримати 
достовірні результати закономірностей впливу тех-
нологічних факторів, які вивчались у досліді.

Дослідженнями 2018–2020 рр. встановлено, що 
вищу врожайність пшениці ярої забезпечили варіан-
ти технології, де застосовували біостимулятори 
росту рослин. За вирощування пшениці м’якої ярої 
сорту Недра на контрольному неудобреному варіан-
ті за інтегрованої системи + біостимулятори приріст 
урожайності  щодо інтегрованої системи становив 
0,29 т/га, за абсолютних показників урожаю зерна 
на цьому варіанті відповідно до систем захисту 1,76 
та 2,05 т/га (табл.1). 
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За технології вирощування пшениці ярої, яка пе-
редбачала застосування лише побічної продукції 
попередника, в середньому за 3 роки, отримали уро-
жайність на рівні 2,02 т/га за інтегрованої системи 
захисту та 2,37 т/га за інтегрованої системи захисту 
в поєднанні із застосуванням біостимуляторів. Та-
ким чином, заробляння побічної продукції попере-
дника на цих варіантах забезпечило збільшення про-
дуктивності культури лише на 0,26–0,32 т/га. При 
цьому, слід відмітити, що ефективність застосування 
біостимуляторів росту на цьому варіанті становила 
0,35 т/га.

Ефективність як окремих елементів технології 
вирощування, так і комплексного їх застосування 
визначали, розраховуючи прирости врожайності від 
впливу відповідних чинників. Серед чинників, що 
вивчалися, найвпливовішим був «удобрення». Це 
підтверджується як результатами дисперсійного ана-
лізу даних (частка участі чинника 54,6 %), так і знач-
ними приростами зерна. Щодо ефективності застосу-
вання різних систем захисту в посівах пшениці ярої, 
то кращою була інтегрована система, яка включала 
застосування біостимуляторів росту (частка участі 
чинника 3,2 %) і забезпечила приріст врожайності від 
0,20 до 0,35 т/га зерна.

Встановлено, що за вирощування пшениці ярої за 
технологією, яка базується на внесенні мінерального 
добрива у дозі N30P30K30 до сівби + N15 на IV етапі 
органогенезу на фоні заробляння побічної продукції 
попередника, в середньому за 2018–2020 рр., отри-
мали врожайність культури на рівні 2,70–3,03 т/га 
залежно від систем захисту. Приріст урожайності від 
дії добрив та побічної продукції попередника сягав 
0,94 т/га за інтегрованого захисту та 0,98 т/га за інте-
грованого захисту в поєднанні із застосуванням біос-
тимуляторів. Застосування біостимуляторів росту за 
такого поєднання елементів технології забезпечило 
підвищення врожайності на 0,33 т/га. За цієї техно-
логії вирощування окупність 1 кг добрив по досліду 
була максимальною – 9,3 кг.

За технології, яка передбачала заробляння по-
бічної продукції попередника та внесення N45P90K90 
до сівби + N45 на IV + N45 на VІІІ етапах органогене-
зу за інтегрованої системи захисту + біостимулятори 
приріст урожайності сягав 2,03 т/га, а за інтегрова-
ної – 1,97 т/га, ефект від застосування біостимуля-
торів становив 0,35 т/га. Поєднання цих елементів 
технології, в середньому за три роки, забезпечило от-
римання найвищої врожайності пшениці м’якої ярої 

Таблиця 1.  Ефективність елементів технології вирощування пшениці м’якої ярої сорту 
Недра, 2018–2020 рр.

Зміст варіантів з удобренням

Урожайність 
за системи 

захисту, т/га

Ефект віт 
біостимуляторів,  

± т/га

Ефект від добрив 
та побічної 

продукції, ±т/га

Окупність 
1 кг добрив 
зерном, кг 

І ІІ І ІІ І ІІ
Без добрив (контроль) 1,76 2,05 0,29 0 0 0 0
Побічна продукція 
попередника 2,02 2,37 0,35 0,26 0,32 0 0
Побічна продукція 
попередника + N30P30K30 + N15 
на IV е. о. 2,70 3,03 0,33 0,94 0,98 9,0 9,3
Побічна продукція 
попередника + N30P60K60 + N30 
на IV + N30 на VІІІ е. о. 3,11 3,33 0,22 1,35 1,28 6,4 6,1
Побічна продукція 
попередника + N60P80K80 + N60 
на IV + N30 на VІІІ е. о. 3,50 3,70 0,20 1,74 1,65 5,6 5,3
Побічна продукція 
попередника + N45P90K90 + N45 
на IV + N45 на VІІІ е. о. 3,73 4,08 0,35 1,97 2,03 6,3 6,4
НІР05 загальна – 0,35 т/га; для фактора «удобрення» – 0,14 т/га; «біостимулятори» – 0,07 т/га;  «рік» – 0,09 т/га

Примітка. І – інтегрована система захисту; ІІ – інтегрована система захисту + біостимулятори.
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на рівні 4,08 т/га. Окупність 1 кг добрив зерном при 
цьому становила 6,4 кг.

Подальше підвищення рівня застосування азот-
них добрив, яке використовували у високоінтенсив-
них технологіях вирощування пшениці ярої м’якої 
не сприяло зростанню її врожайності. Зокрема мо-
дель технології, розрахована балансовим методом 
на запланований урожай (6,5 т/га), яка передбачала 
внесення N60Р80К80 до сівби + N60 на ІV + N30 на VІІІ 
етапах органогенезу на фоні дії побічної продукції 
попередника в середньому за роки досліджень хоч 
і забезпечила 3,50–3,70 т/га відповідно до системи 
захисту, але запланованого рівня не було досягнуто. 
В цьому випадку комплексне застосування мінераль-
них добрив та побічної продукції попередника підви-
щило врожайність культури на 1,74–1,65 т/га за обох 
систем захисту, проте різко знизилася окупність 1 кг 
мінеральних добрив і була найнижчою у досліді –  
5,3 кг. Причиною такої неефективної дії підвище-
них доз мінеральних добрив є вилягання посівів і, 
як наслідок, формування врожаю з низькою масою 
1000 зерен, проте якість зерна була високою.

Слід зазначити, що комплексне застосування еле-
ментів технології вирощування пшениці м’якої ярої 
істотно впливало не лише на рівень урожайності, а й 
на показники якості зерна. Зокрема, в середньому 
за роки досліджень, найвищі показники вмісту біл-
ка в зерні – 16,3 %, та клейковини – 32,98 % 1 класу 

якості (згідно з ДСТУ 3768:2019 [8]) були отримані 
за інтегрованої системи захисту у поєднанні із біо-
стимуляторами на фоні застосування побічної продук-
ції попередника та внесення N45P90K90 до сівби + N45 
на IV + N45 на VІІІ етапах органогенезу (табл. 2). На 
фоні інтегрованої системи захисту на аналогічному 
варіанті удобрення вміст білка та клейковини в зерні 
був дещо нижчий і сягав 16,2 і 32,1 % відповідно.

Згідно з ДСТУ 3768: 2019 в зерні пшениці ярої  
1 класу якості вміст білка повинен становити не мен-
ше 14 %, а клейковини не менше 28%. Зерно пшени-
ці ярої сорту Недра зі вмістом білка, який відповідає  
1 класу якості – 14,3–16,3 %, отримали на всіх варіан-
тах досліду, де вносили підвищені дози мінеральних 
добрив в основне удобрення та проводили за вегета-
цію два підживлення рослин на IV та VІІІ етапах ор-
ганогенезу, незалежно від системи захисту.

У середньому за роки досліджень на фоні заро-
бляння побічної продукції попередника та внесенні 
N30P30K30 до сівби + N15 на IV етапі органогенезу як 
за інтегрованої системи захисту, так і за інтегрова-
ної + біостимулятори отримали зерно 2 класу якості, 
із вмістом білка 13,6 та 13,1 % та клейковини 25,9–
25,4 % відповідно.

Аналіз якісних показників показав, що застосу-
вання біостимуляторів росту в поєднанні з мінераль-
ними добривами,  більшою мірою, впливало на під-
вищення маси 1000 зерен, ніж на інші показники 

Таблиця 2.  Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м’якої ярої 
сорту Недра, 2018−2020 рр.

Зміст варіантів з удобренням

Показники якості зерна за системи захисту*
Маса 1000 

зерен, г Натура г/л
Сирий білок Сира клейковина

вміст, % збір, т/га вміст, % збір, т/га
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Без добрив (контроль) 35,1 35,3 780 782 11,7 12,2 0,21 0,25 21,0 22,0 0,37 0,45
Побічна продукція попередника 36,0 35,4 782 782 12,2 12,0 0,25 0,28 21,6 22,4 0,44 0,53
Побічна продукція попередника + 
N30P30K30 + N15 на IV е. о. 35,5 36,6 785 782 13,6 13,1 0,37 0,40 25,9 25,4 0,70 0,77
Побічна продукція попередника + 
N30P60K60 + N30 на IV + N30  
на VІІІ е. о. 36,0 36,3 785 783 14,8 14,3 0,46 0,48 29,3 28,4 0,91 0,95
Побічна продукція попередника + 
N60P80K80 + N60 на IV + N30  
на VІІІ е. о. 36,1 36,2 780 780 16,1 15,9 0,56 0,59 32,0 32,5 1,16 1,20
Побічна продукція попередника + 
N45P90K90 + N45 на IV + N45  
на VІІІ е. о. 36,6 37,1 782 780 16,2 16,3 0,60 0,67 32,1 32,8 1,20 1,34

Примітка. І – інтегрована система захисту; ІІ – інтегрована система захисту + біостимулятори.
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якості зерна пшениці м’якої ярої, такі як натура зерна 
та вміст сирого білка і сирої клейковини. Спостеріга-
ється лише тенденція до підвищення зборів сирого 
білка і клейковини, але за рахунок приростів врожаю 
від їх застосування.

Важливою характеристикою застосування міне-
ральних добрив та біостимуляторів росту у виробни-
чих умовах та наукових дослідженнях є їх економіч-
на ефективність. 

За результатами розрахунків економічної ефектив-
ності встановлено, що за низьких виробничих витра-
тах на придбання та внесення біостимуляторів росту 
(лише 200 грн/га) економічний ефект від їх застосу-
вання варіював від 0,85 до 1,6 тис. грн/га в різних за 
рівнем удобрення технологіях вирощування пшениці 
м’якої ярої сорту Недра. Собівартість 1 т зерна при 
цьому знижувалась на 0,20–0,57 тис. грн (табл. 3).

Зокрема, за комплексного поєднання застосуван-
ня біостимуляторів росту на фоні заробляння по-
бічної продукції попередника та внесення N45P90K90 
до сівби + N45 на IV + N45 на VІІІ етапах органогенезу 
отримали прибуток 3,97 тис. грн/га, а ефект від за-
стосування біопрепаратів – 1,60 тис. грн/га, за собі-
вартості 1 т зерна 4,13 тис. грн.

Вирощування пшениці ярої за технологією, яка 
базувалася на внесенні мінеральних добрив у дозі 
P30K30N30 до сівби + N15 на IV етапі органогенезу 
на фоні заробляння побічної продукції попередни-
ка та застосування біостимуляторів росту отрима-
ли найвищий рівень прибутку – 4,89 тис. грн/га, 
за собівартості 1 т зерна 3,49 тис. грн. Ефект від 

застосування біостимуляторів за цієї технології ста-
новив 1,50 тис. грн/га.

Висновки
Проведені дослідження з вивчення ефективнос-

ті вирощування пшениці м’якої ярої, свідчать про 
необхідність комплексного застосування елементів 
адаптивної технології, зокрема побічної продукції 
попередників, мінеральних добрив, біостимуляторів 
росту рослин, систем захисту посівів.

У середньому за роки досліджень отримали при-
ріст урожайності пшениці м’якої ярої від застосуван-
ня біостимуляторів росту на рівні 0,2–0,35 т/га за-
лежно від рівня удобрення в технології вирощування.

Застосування біостимуляторів росту в поєднанні 
з мінеральними добривами,  більшою мірою, вплива-
ло на підвищення маси 1000 зерен, ніж на інші показ-
ники якості зерна пшениці м’якої ярої, такі як натура 
зерна та вміст сирого білка і сирої клейковини. 

Найвищий рівень реалізації продуктивності пше-
ниці м’якої ярої сорту Недра – 4,08 т/га зерна 1 класу 
якості, у середньому за роки досліджень, одержали 
за технології, яка передбачала внесення мінерально-
го добрива у дозі N45P90K90 до сівби та по N45 на IV 
і VIII етапах органогенезу на фоні заробляння побіч-
ної продукції попередника та інтегрованої системи 
захисту в поєднанні із застосуванням біостимулято-
рів росту рослин. За цієї технології отримали найви-
щий економічний ефект від застосування біостиму-
ляторів росту – 1,6 тис. грн/га, за зниження собівар-
тості виробництва 1 т зерна на 0,33 тис. грн.

Таблиця 3.  Економічна ефективність застосування біостимуляторів росту в технології 
вирощування пшениці м’якої ярої сорту Недра, 2018–2020 рр.

Зміст варіантів з удобренням

Виробничі 
витрати, 

тис. грн/га

Собівартість 
зерна,

тис. грн/т

Прибуток,
 тис. грн/га

Ефективність 
біостимуляторів,

 тис. грн/га
І ІІ І ІІ І ІІ

Без добрив (контроль) 7,15 7,15 4,06 3,49 0,77 2,08 1,31
Побічна продукція попередника 7,12 7,32 3,53 3,09 1,96 3,34 1,38
Побічна продукція попередника + N30P30K30 + 
+ N15 на IV е. о. 10,4 10,6 3,85 3,49 3,39 4,89 1,50
Побічна продукція попередника + N30P60K60 + 
+ N30 на IV + N30 на VІІІ е. о. 13,5 13,7 4,35 4,12 2,32 3,26 0,94
Побічна продукція попередника + N60P80K80 + 
+ N60 на IV + N30 на VІІІ е. о. 16,5 16,7 4,71 4,51 1,34 2,19 0,85
Побічна продукція попередника + N45P90K90 + 
+ N45 на IV + N45 на VІІІ е. о. 16,6 16,8 4,46 4,13 2,37 3,97 1,60

Примітка. І – інтегрована система захисту; ІІ – інтегрована система захисту + біостимулятори. 
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yield of spring wheat - 4.08 t/ha. Yield increase with this technology compared to the control was 2.03 t/ha. Crude 
protein content under these growing conditions was 16.3 %, crude gluten – 32.8 %, which corresponds to the 1st 
class of grain quality according to DSTU 3768: 2019. At low production costs for purchase and application of 
biostimulants of growth (only 200 UAH/ha) the economic effect of their use varied from 0,85 to 1,6 thousand UAH/
ha in different fertilization technologies of growing soft spring wheat of Nedra variety. The cost of 1 ton of grain was 
reduced by 0,20–0,57 thousand UAH. Conclusions. The average yield increase of spring wheat from biostimulants 
application was 0.2–0.35 t/ha depending on fertilization level in growing technology. иThe use of biostimulants in 
combination with mineral fertilizers, to a greater extent, influenced the increase in the weight of 1000 grains. At 
technology, which provided the introduction of mineral fertilizer in a dose of N45P90K90 before sowing and by N45 
on IV and VIII stages of organogenesis on the background of encroaching by-products predecessor and integrated 
system of protection received the highest economic effect of biostimulants application – 1.6 thousand UAH/ha, for 
reducing the cost of producing 1 ton of grain at 0.33 thousand UAH.

Key	 words:	 mineral fertilizers, soft spring wheat, by-products of the predecessor, growth biostimulants, 
cultivation technology, yield.
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ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА СОРГО ЗЕРНОВОГО РІЗНИМИ 
СИСТЕМАМИ ПАГОНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ КУЛЬТУРИ

Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

У	статті	висвітлено	основні	результати	досліджень	проведених	в	умовах	Лісостепу	України	
на	типових	для	 зони	 ґрунтах	–	темно-сірому	опідзоленому	 грубопилувато-легкосуглинковому	
з	 вивчення	продуктивності	сорго	 зернового	сорту	Арміда.	Встановлено	ефективність	оброб-
ки	насіння	препаратом	із	комплексом	мікроелементів,	мінеральних	добрив,	позакореневого	під-
живлення	та	підживлення	азотом	у	період	вегетації	на	продуктивність	культури.	Поєднання	
цих	складових	забезпечує	збільшення	врожайності	культури.	Оптимальною	для	вирощування	
сорго	виявилась	система	удобрення,	яка	передбачала	внесення	N60Р60К60.	Продуктивність	куль-
тури	за	цієї	технології	становила	8,49	т/га,	а	за	сівби	насінням	обробленим	біологічним	препа-
ратом	–	підвищилась	на	32%.
Підвищилась	продуктивність	культури	на	30,6%	і	за	комплексного	застосування	–	обробки	на-
сіння,	внесення	N60Р60К60 в	основне	та	внесення	мікродобрива	в	позакореневе	підживлення,	порів-
няно	до	варіанта	без	обробки	насіння	(7,74	т/га).
Визначений	відсоток	зерна	головного	пагона,	волоті	та	пагонів	кущення	у	біологічній	урожай-
ності	культури.	Визначено,	що	головна	волоть	завжди	має	вищий	відсоток	(62,8–70,4)	у	форму-
ванні	продуктивності	культури.	Зростання	ролі	головного	пагона	у	формуванні	загальної	біоло-
гічної	урожайності	залежить	від	меншої	кількості	бокових	пагонів.
Ключові	слова:	волоть, відсоток, мінеральні добрива, препарати, продуктивність, сорт. 

Вступ. Сорго – унікальна злакова рослина за своїми 
біологічними особливостями. Основними його пере-
вагами є виняткова посухостійкість, солевитривалість, 
висока продуктивність, стабільність урожаю, гарні кор-
мові якості та універсальність використання [1]. Через 
поступову зміну клімату сорго набирає дедалі широко-
го поширення в Україні і актуальним питанням є збіль-
шення посівних площ під цю культуру [2].

За достатнього забезпечення рослин поживними 
речовинами в період росту і розвитку сорго спро-
можне формувати високі і сталі врожаї зерна [3]. 
Воно лише 38,7% елементів живлення від загального 
виносу використовує з ґрунтових запасів, тому пози-
тивно реагує на внесення мінеральних добрив [4].

 Сорго зернове, як і більшість злакових культур, 
має здатність до кущення, що за сприятливих умов 
дає змогу формувати на бокових пагонах до 20–30% 
врожаю [5; 10].

Кущення представляє собою основний спосіб ав-
торегуляції густоти посіву. Дружне кущення у злако-
вих рослин відбувається при температурі 10–15 °С, 
достатньому забезпеченні їх водою, поживними 

речовинами та достатній площі живлення. За спри-
ятливих умов кожна рослина може утворювати до 5 
пагонів. Частина з них безпосередньо формують 
урожай зерна, утворюючи волоть із виповненим 
зерном – продуктивні пагони, частина – не утворю-
ють суцвіть і не беруть участі у формуванні урожаю 
зерна. Однак, непродуктивні стебла передають свої 
асиміляти головному стеблу, тому і роль головного 
стебла в створенні урожаю більша [2; 9]. З вузла ку-
щіння у сорго утворюються кілька стебел. Енергія 
кущення залежить від умов вирощування. При загу-
щених посівах сорго кущиться мало або і зовсім не 
кущиться. Кущистість є небажаною ознакою для сор-
го зернового, оскільки впливає на підвищення воло-
гості зерна при збиранні та на термін збирання [6; 8].

Метою наших досліджень було визначення впли-
ву системи удобрення та бактеризації насіння сор-
го зернового на його продуктивність та визначення 
частки кожної системи пагонів у її формуванні.

Умови та методика проведення досліджень. 
З метою виконання поставленого завдання досліджу-
вали реакцію сорго зернового гібриду Арміда на різні 
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строки і дози внесення мінеральних добрив на фоні 
без обробляння насіння та за обробляння насіння біо-
логічним препаратом. Схема досліду включала систе-
му удобрення – N60Р60К60 та N45Р60К60, (частина азоту 
була перенесена з основного внесення в підживлення 
рослин на ІV етапі органогенезу). Також у фазі стеблу-
вання було проведено листкове підживлення рослин 
мікродобривом. Ці варіанти були накладені на варіан-
ти з оброблянням насіння біологічним препаратом. 

Дослідження проводили в умовах Лісостепу Украї
ни на типовому для зони ґрунті – темносірому опід-
золеному грубопилуватолегкосуглинковому, який 
характеризується такими агрофізичними показника-
ми: уміст гумусу (за Тюріним) – 1,49 %, азоту луж-
ногідролізованого (за Корнфілдом) – 55 мг/кг ґрунту, 
рухомих фосфору і калію (за Кірсановим) відповідно 
140 і 70 мг/кг ґрунту, рНсол. 5,7.

Передпосівну бактеризацію насіння біологічним 
препаратом проводили шляхом його змочування ро-
бочою сумішшю, яка становила 2 % від ваги насіння. 

Біологічний препарат – призначений для передпо-
сівної обробки насіння. Його склад: природні азот-
фіксувальні бактерії, фунгіцидні бактерії широкого 
спектра дії, фосфор та каліймобілізивні ґрунтові 
бактерії. Мікродобриво – призначене для листкового 
підживлення рослин, живить рослину мікроелемен-
тами ( В, Сu, Fe, Zn, Mn).

Сівбу проводили сівалкою СН16А широкоряд-
ним способом (45 см) з нормою висіву 180 тис.шт./
га. Агротехніка вирощування сорго відповідала ре-
комендованій для господарств Північного Лісостепу.

За погодними умовами 2019 і 2020 рр. досліджень 
відрізнялися між собою і від середніх багаторічних 
показників та вплинули на продуктивність і відпо-
відно на ефективність факторів. Для сорго кращим 
роком за урожайними даними був 2020 р. 

Вегетаційний період у 2019 р. для сорго розпочався 
20 травня. За сівби продуктивної вологи в шарі ґрунту 
(0–10 см) було – 17,4 мм. Перша половина вегетації 
пройшла за помірних температур, хоча для нього сума 
ефективних температур була дещо низькою. Більш те-
плішою (887°С) і з більшою кількістю опадів (41,6 мм) 
була друга половина вегетації. Загалом, погодні умови 
2019 р. для сорго були малосприятливими. Дефіцит 
опадів та підвищені температури повітря впродовж 
вегетації скорочували терміни проходження міжфаз-
них періодів росту й розвитку, особливо викидання 
волоті – наливу зерна, що позначилося на озернено-
сті волоті, масі 1000 насінин тощо. Сума ефективних 

температур становила для сорго – 1416,7°С, ГТК=0,57 
(посушливі умови).

Погодні умови 2020 р. були сприятливими для виро-
щування культури. Сівбу провели 11 травня. Темпера-
тура ґрунту за посіву становила 14,6 оС, запаси продук-
тивної вологи в шарі ґрунту 0–20 см були – 34,8 мм, се-
редньодобова температура повітря – 15°С. Формування 
врожаю проходило в умовах достатнього зволоження, 
ГТК за вегетаційний період становило – 1,98. 

Результати та їх обговорення. Основою форму-
вання продуктивного агрофітоценозу сорго, як і інших 
культур, є достатня польова схожість насіння. Навіть 
за високої лабораторної схожості насіння не завжди 
можливо отримати повноцінні сходи, оскільки польо-
ва схожість визначається умовами його проростання – 
температурою ґрунту, кількістю продуктивної вологи, 
температурою повітря. Кількість рослин на одиниці 
площі посіву є результативною ознакою, яка залежить 
від норми висіву насіння, польової схожості, виживан-
ня рослин і є базовою основою формування посівів. 
Дослідники вважають, що кількість стебел на одиниці 
площі є одним із найважливіших показників і визна-
чає рівень урожайності [5].

У роки проведення досліджень складалися різні 
погоднокліматичні умови, що певним чином впли-
нули на польову схожість. Кращим цей показник був 
у вегетаційному 2020 р. і становив 16–17 шт./м2 за 
норми 18 шт./м2 [7; 8].

На величину стеблостою вплинула здатність сор-
го інтенсивно кущитися. В наших дослідженнях 
коефіцієнт кущіння сорго сягав на контрольних ва-
ріантах 0,53%, а на варіантах з обробленим насін-
ням – 0,63%. Найвищий – 0,83%, він був у варіанті за 
внесення N60P60K60.

За нашими дослідженнями виявлено, що бокові 
пагони у сорго зернового формують майже таку саму 
продуктивність як і основні (рис.1). 

Однак домінантну роль у біологічній урожайності 
зерна всетаки відіграє система головних пагонів.

Досліджувані елементи технології спричиняли 
істотні зміни біологічної врожайності зерна системи 
головних пагонів рослин. Важлива роль головного 
пагона – волоті – формувалась унаслідок пониженої 
кущистості. Формування найвищої урожайності зер-
на системами головних пагонів було на контрольних 
варіантах (без добрив) і становило 69,7% і 70,4% за 
обробки насіння біологічним препаратом.

Рівень коливання показників біологічної врожай-
ності зерна головного пагона був вищим за внесення 
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мікродобрива і становив 4,5%. На цьому варіанті біо-
логічна врожайність головної волоті була на 28,0 г/м2  
вищою за контрольний варіант – 735,7 г/м2 та на 183,5 
г/м2 за контроль без обробляння насіння. Зі збільшен-
ням кількості бокових пагонів у рослин збільшува-
лась і їх роль у біологічній урожайності культури. 
Достовірне підвищення цього показника було за 
впливу підживлення рослин аміачною селітрою. На 
цьому варіанті врожай зерна бічних пагонів становив 

44,5% та 40,1% у варіанті з оброблянням насіння біо-
логічним препаратом. 

Аналізуючи показники врожайності зерна сорго 
зернового встановлено, що із застосуванням міне-
ральних добрив спостерігалось збільшення врожаю. 
Така закономірність простежувалась впродовж усіх 
років досліджень. Також відмічено, що на збіль-
шення врожайності значний вплив мало застосу-
вання підживлення. За роки досліджень найвищі 

N60P60K60

N60P60K60 + Тразекс

N45P60K60 + N15(VII)

контроль

Рис.	1.	Формування	продуктивності	головного	і	бічних	пагонів	рослин	сорго	 
в	загальній	урожайності	культури,	г/м2,	середнє	2019-2020	рр.

N60P60K60 N60P60K60 + Тразекс N45P60K60 + N15(VII)контроль

Рис.	2.	Формування	продуктивності	головного	і	бічних	пагонів	рослин	сорго	 
в	загальній	урожайності	культури,	%,	середнє	2019-2020	рр.
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показники врожайності були за поєднання внесення 
мінеральних добрив N60P60K60 і бактеризації насіння 
біологічним препаратом. Приріст зерна від застосу-
вання мінеральних добрив становила 1,14 т/га, бак-
теризація насіння підвищила зернову продуктивність 
посівів сорго на 1,75 т/га, а за поєднання – значення 
цього показника збільшилось на 3,87 т/га порівняно 
з контролем – 7,35 т/га. 

Комплексне застосування бактеризації насіння, 
внесення N60Р60К60 в основне удобрення та в позако-
реневе підживлення мікродобривом мало позитив-
ний вплив на приріст урожайності, збільшивши її 
на 30,6% порівняно до варіанта без обробки насін-
ня (7,74 т/га) (табл.). Підживлення рослин у період 
вегетації азотом (N15) було ефективним, порівняно 
з контрольним варіантом, особливо із застосуванням 
біологічним препаратом, одержано приріст урожай-
ності − 3,42 т/га. 

Висновки
Оптимальною для вирощування сорго вияви-

лась система удобрення, яка передбачала удобрен-
ня N60Р60К60. Продуктивність гібриду Арміда за цієї 
технології становила 8,49 т/га, а за сівби насінням 
обробленим біологічним препаратом – 11,22 т/га. 
Встановлено високу ефективність підживлення рос-
лин сорго азотом (N15) в період вегетації, особливо 
на фоні застосування біологічного препарату, що за-
безпечило достовірне підвищення врожайності. 

Визначена роль головного пагона та бічних паго-
нів у формуванні біологічної продуктивності посіву 
за впливу досліджуваних факторів. Визначено, що го-
ловна волоть завжди має вищий відсоток (62,8–70,4) 
у формуванні продуктивності культури. Зростання 
ролі головного пагона у формуванні загальної біо-
логічної врожайності залежить від меншої кількості 
бічних пагонів.

Урожайність сорго залежно від системи удобрення та обробляння насіння, т/га 

Варіант удобрення
Контроль (без обробки) Біологічний препарат

2019 р. 2020р. середнє 2019р. 2020р. середнє

Контроль (без добрив) 6,19 8,51 7,35 6,21 11,9 9,10

N60P60K60 6,88 10,1 8,49 7,43 15,0 11,22

N60P60K60 + Мікродобриво 7,35 8,12 7,74 8,32 11,9 10,11

N45P60K60 + N15 7,37 9,74 8,56 7,54 14,0 10,77

НІР05 − для фактора обробка насіння − 0,12 т/га; 
система удобрення – 0,18 т/га 
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The article highlights the main results of research conducted in the Forest-Steppe of Ukraine on typical soils 
of the zone – dark gray podzolic coarse-grained light loam to study the productivity of sorghum grain variety 
Armida. The efficiency of seed treatment with biological preparation, mineral fertilizers, foliar fertilization and 
nitrogen fertilization during the growing season on crop productivity was established. The combination of these 
components provides an increase in crop yields. The fertilizer system, which provided for the introduction of 
N60P60K60, turned out to be optimal for sorghum cultivation. Crop productivity with this technology was 8,49 t/ha, 
and for sowing seeds treated with biological preparation – increased by 32%.

The productivity of the crop increased by 30,6% and with complex application – seed treatment, application of 
N60P60K60 in the main and application of microfertilizer in foliar fertilization, compared to the option without seed 
treatment (7,74 t/ha).

The percentage of grain of the main shoot, panicle and tillering shoots in the biological yield of the crop is 
determined. It is determined that the main panicle always has a higher percentage (62,8–70,4) in the formation of 
crop productivity. The growth of the role of the main shoot in the formation of the overall biological yield depends 
on the smaller number of side shoots.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ЛУКІВ КАРПАТ ЗАЛЕЖНО 
ВІД ЗАХОДІВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОЛІПШЕННЯ 

В.Г. Кургак1, У.М. Карбівська2, М.Д. Волощук2, В.Ф. Мартищук 2

1ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)
2ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна)

Мета.	Встановити	особливості	формування	продуктивності,	а	також	хімічного	складу,	пожив-
ної	цінності	та	енергоємності	травʼяних	кормів	залежно	від	заходів	поверхневого	поліпшення	лу-
ків	гірсько-лісового	поясу	Карпат.	Методи.	Польовий,	лабораторний,	математико-статистич-
ний.	Результати.	Показано,	що	продуктивність	у	середньому	за	три	роки	досліджень	за	виходом	
з	1	га	сухої	маси	за	сінокісного	використання	коливалась	у	межах	2,15–4,77	т,	а	за	багатоукісно-
го	–	1,95–4,11	т.	За	сінокісного	режиму	використання	найбільшою	продуктивність	була	за	підсі-
вання	суміші	злакових	трав	на	фоні	N60P30K60,	а	за	багатоукісного	–	підсівання	конюшини	повзучої	
на	фоні	P30K60,	що	відповідно	на	12	і	85	%	більше	порівняно	з	варіантами	без	підсівання	та		на	122	
і	111	%	більше	–	порівняно	з	варіантами	без	поліпшення.	Найкращу	рівномірність	розподілу	вро-
жаю	біо	маси	за	укосами	отримано	за	багатоукісного	використання	у	варіанті	з	підсіванням	ко-
нюшини	повзучої	на	фоні	внесення	P30K60,	коли	частка	1-го	укосу	становила	39	%,	2-го	–	33	і	3-го	–	
28	%	з	нерівномірністю,	яка	виражена	коефіцієнтом	варіації	–	18	%.	З-поміж	заходів	поверхневого	
поліпшення	на	якість	корму	за	хімічним	складом,	збільшуючи,	передусім,	вміст	сирого	протеїну,	
впливало	внесення	N60P30K60	або	15	т/га	гною,	а	за	багатоукісного	використання	–	й	підсівання	
конюшини	повзучої	на	фоні	P30K60.	Не	залежно	від	заходів	поверхневого	поліпшення	більшим	вміс-
том	сирого	протеїну,	кращою	енергоємністю	та	поживністю	травʼяного	корму	характеризував-
ся	 багатоукісний	 (імітація	 пасовищного)	 режим	 використання,	 ніж	 сінокісний.	Висновки.	 За	
поверхневого	покращання	луків	гірсько-лісового	поясу	Карпат	із	природним	травостоєм	діючими	
факторами	підвищення	 їх	продуктивності	та	поліпшення	якості	травʼяного	корму	є	щорічне	
внесення	N60P30K60,	або	15	т/га	гною,	або	–	N60P30K60 +	підсівання	суміші	злакових	трав	із	костриці	
лучної	та	тимофіївки	лучної	 за	 сінокісного	 використання	або	–	P30K60	 +	підсівання	конюшини	
повзучої	за	багатоукісного	використання.	Найкращий	позитивний	ефект	забезпечує	внесення	мі-
неральних	добрив	у	поєднанні	з	підсіванням	багаторічних	трав.
Ключові	 слова:	 енергоємність, корм, кормові одиниці, підсівання трав, поживність, природний 
травостій, сирі протеїн, клітковина, жир, удобрення.

На сьогодні тваринництво в Україні недостатньо 
забезпечене повноцінними високобілковими кормами, 
що, насамперед, пов’язано з низькою врожайністю 
кормових культур та незбалансованістю їх за протеї-
ном. Через незбалансованість кормів та значний дефі-
цит білка в раціоні тварин перевитрата кормів досягає 
35 %, а собівартість продукції зростає в 1,3 – 1,5 раза. 
При цьому забезпеченість кормової одиниці перетрав-
ним протеїном часто становить лише 80–85 г замість 
науково обґрунтованих 105–115 г [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливим джерелом високоякісних та дешевих травʼяних 

кормів для тваринництва є сіножаті і пасовища. Травʼя-
ні корми, зокрема сіно, сінаж, зелені корми є важливи-
ми кормами в раціонах жуйних тварин. Вони сприяють 
нормальній роботі шлунка і кишечнику та позитивно 
впливають на здоровʼя. Ці корми містять вітамін D, 
який регулює мінеральний обмін в організмі тварин [2].

Для підвищення продуктивності природних кор-
мових угідь та забезпечення тваринництва високо- 
якісними кормами широко проводять заходи поверх-
невого їх поліпшення. Наукові дослідження і вироб-
ничий досвід показують, що при відносно невелико-
му вкладенні матеріальних та фінансових ресурсів 
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виробництво кормів на пасовищах та луках можна 
збільшити вдвічі. Покращання природних травостоїв 
шляхом внесення добрив дає можливість сформува-
ти високопродуктивні, з поліпшеною якістю корму та 
тривалого використання агроценози [3− 6].

Світовий досвід переконливо доводить, що дру-
гим за важливістю чинником для сільськогосподар-
ського виробництва є добрива. Внесення науково об-
ґрунтованих норм мінеральних та органічних добрив 
можуть забезпечити бездефіцитний баланс пожив-
них речовин і гумусу [7].

Крім підвищення врожайності, перед луківника-
ми постає не менш важливе завдання – одержання 
корму високої якості. Одним із основних критеріїв 
оцінки поживності корму є вміст перетравного про-
теїну, нестача якого в раціоні знижує продуктивну 
дію інших поживних речовин [8].

Вміст органічних і мінеральних речовин, які є 
складовою кормів, залежить від фаз вегетації бага-
торічних трав. Найпоживнішими вони є в ранні фази 
вегетації, оскільки в цей період вони містять не тіль-
ки багато білка, вітамінів, але й мало сирої кліткови-
ни, яка є найменш цінною у кормовому відношенні, 
і яка є прийнятнішою для тварин, де мало лігніну, 
завдяки чому вона добре перетравлюється [9].

На якість травʼяного корму значний вплив має 
видовий склад трав лучного фітоценозу, тому пра-
вильний добір їх, як в одновидових посівах, так 
і сумішах має визначальне значення. Позитивно 
на якість корму впливають низові трави або вер-
хові із приземною облиствленістю, які містять 
на 19–38 % більше листя, ніж верхові трави. Тому 
травостої, до складу яких входить більше листя, 
краще забезпечені поживними речовинами й мають 
більшу енергонасиченість [10; 11].

В останні роки практично припинилися роботи 
з поверхневого поліпшення пасовищ. Однак тут закла-
дені значні резерви, які дають можливість підвищити 
продуктивність травостоїв у 1,5–2,0 рази, а також по-
ліпшити якість корму. Якими б не були екстремальни-
ми ґрунтово-кліматичні умови Карпатського регіону, 
а резерви підвищення продуктивності ферм є. Так, 
вміст у травосумішці 50 % конюшини повзучої повні-
стю вирішує білкову проблему, а 20 % вуглеводів у па-
житниці багаторічної (замість 8 % у грястиці збірної) 
заміняють дорогі вуглеводисті корми (кукурудза, бу-
ряк, мелясу і частково концентрати) [12]. Досліджен-
нями зарубіжних і вітчизняних вчених встановлено, 
що при застосуванні різних прийомів поверхневого 

поліпшення старосіяних лучних угідь (систематичне 
підживлення мінеральними добривами, омолодження 
травостою шляхом дискування дернини) продуктив-
ність пасовищних травостоїв у середньому за три роки 
підвищується в 2,2–2,5 раза  або з 2,6 до 5,6–6,5 т/га  
сухої маси. Підсівання багаторічних бобових трав 
у дернину забезпечує збільшення частки бобових ком-
понентів у врожаї  до  43 і 47 % та збільшення продук-
тивності в 1,5–1,8 разів [13; 14; 15; 11].

Вагомий вплив на якість корму має мінеральне 
удобрення. Науковці Університету Невади (США) 
наводять дані про позитивний вплив помірних доз 
азотних добрив, внесених на лучний травостій 
за довготривалого користування (1946–1987 рр.) 
на якість корму, забезпечуючи збільшення вмісту си-
рого протеїну в сухій масі корму на 2,6% порівняно 
з контрольним неудобреним варіантом [16]. Дослі-
дження, проведені в Канаді свідчать, що внесення 
азотних добрив не впливає на вміст сирого протеїну 
в бобових травах, та збільшує його вміст у злакових 
травостоях у першому укосі [17].

Мета досліджень. Встанови особливості форму-
вання продуктивності, а також хімічного складу, по-
живної цінності та енергоємності травʼяних кормів 
залежно від заходів поверхневого поліпшення луків 
гірсько-лісового поясу Карпат. 

Матеріали та методи досліджень. Експеримен-
тальні дослідження з вивчення заходів поверхневого 
поліпшення заплавних луків гірсько-лісового поясу 
Карпат із природним травостоєм за різних режимів 
використання виконували упродовж 2017–2019 рр. 
на дерново-буроземних (мілких) ґрунтах у господар-
стві Мартищука В.Ф. (с. Красник Верховинського 
р-ну Івано-Франківської обл.). Розмір посівних ді-
лянок – 10 м2, облікових – 8 м2. Повторність досліду 
чотириразова. Кількість варіантів – 14, ділянок – 56. 
Мінеральні добрива в усіх дозах вносили навесні 
в один термін. Схема досліду включала такі варіанти 
та фактори: Фактор А – (поліпшення): без поліпшен-
ня, P30K60, N60P30K60, 15 т/га гною, P30K60 + підсівання 
конюшини повзучої 6 кг/га за багатоукісного вико-
ристання та N60P30K60 + підсівання суміші злаків (ти-
мофіївка лучна, 6 кг/га + костриця лучна, 10 кг/га).  
Фактор В – режим використання: сінокісний із прове-
денням 2-х укосів та багатоукісний (імітація пасовищ-
ного використання).

Дослідження виконували за методикою Інсти-
туту кормів НААН [18]. Облік урожаю проводи-
ли ваговим методом, шляхом зважування з такими 
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перерахуваннями виходу з 1 га зеленої маси, сухої 
маси, кормових одиниць, сирого протеїну, обмінної 
і валової енергії; вміст сухої речовини (сухої маси) – 
термостатно-ваговим методом при температурі 105°С. 
Хімічний склад корму визначали у рослинних зразках, 
відібраних під час збирання врожаю, висушених на по-
вітрі та перемелених. У сухій масі рослинній масі ви-
значали вміст сирого протеїну, білка, сирого жиру, си-
рої клітковини та перетравність сухої речовини корму 
in vitro – методом інфрачервоної спектроскопії, вміст 
безазотистих екстрактивних речовини (БЕР) – розра-
хунковим шляхом. Вміст кормових одиниць, валової 
та обмінної енергії в кормах визначали розрахунковим 
методом із використанням коефіцієнтів перетравності 
сухої маси корму та вмісту у ній сирого протеїну, си-
рого жиру, сирої клітковини, БЕР [19]. Математичне 
оброблення результатів досліджень проводили мето-
дами дисперсійного аналізу та варіаційної статистики 
за Доспєховим Б. А. [20].

Результати та їх обговорення. Результати наших 
досліджень щодо вивчення впливу заходів поверхне-
вого поліпшення заплавних лучних угідь із природ-
ним травостоєм річки Чорний Черемош гірсько-лісо-
вого поясу Карпат засвідчили, що вихідний травостій 
перед закладанням досліду був злаково-різнотравним 

із вмістом дикорослих злаків 53–54 %, різнотрав’я – 
39–42 % та несіяних бобових 4–8 %.

Аналіз продуктивності заплавних луків із природ-
ним травостоєм залежно від заходів поверхневого 
поліпшення показав, що вона в середньому за роки 
досліджень за виходом з 1 га сухої маси сінокісно-
го використання коливалась у межах 2,15–4,77 т, 
а багато укісного – 1,95–4,11 т (табл. 1). 

Отже, продуктивність була на 10–16 % більшою за 
сінокісного, ніж за багатоукісного режиму використан-
ня. Тим часом як за виходом з 1 га кормових одиниць 
та сирого протеїну певну перевагу (на 5–6 %) на всіх 
варіан тах мав багатоукісний режим використання.

За сінокісного режиму використання найбільшою 
продуктивність була за підсівання суміші злакових 
трав на фоні N60P30K60, а за багатоукісного – підсіван-
ня конюшини повзучої на фоні P30K60, що відповідно 
на 12 і 85 % більше порівняно з варіантами без під-
сівання та на 122 і 111 % – порівняно з варіантом без 
внесення добрив. Додаткове внесення N60 на фоні 
P30K60 на обох режимах використання підвищило про-
дуктивність за виходом з 1 га сухої маси на 70 %, а по-
рівняно з варіантом без внесення добрив – на 94–95 %. 
Внесення гною у дозі 15 т/га підвищило її від 2,15 
до 3,92 т/га за сінокісного використання та від 1,95 
до 3,52 т/га за багатоукісного використання, що на 7 % 

Таблиця 1. Продуктивність заплавних гірських луків залежно від заходів поверхневого 
поліпшення, т/га (2017–2019 рр.)

Варіанти заходів поліпшення

Суха маса за роками 
користування Середнє за 2017–2019 рр.

2017 2018 2019 суха
маса

кормові 
одиниці 

сирий 
протеїн 

обмінна 
енергія, ГДж/га

Сінокісне використання
Без поліпшення 1,60 2,30 2,55 2,15 1,46 0,25 19,4
P30K60 1,92 2,62 2,87 2,47 1,70 0,30 22,2
N60P30K60 3,65 4,32 4,63 4,20 2,94 0,60 38,2
N60P30K60 + підсівання злаків 4,22 4,94 5,15 4,77 3,34 0,69 43,9
Гній, 15 т/га 3,37 4,03 4,36 3,92 2,70 0,55 35,7
НІР05, т/га 0,15 0,16 0,17 0,16

Багатоукісне використання
Без поліпшення 1,40 2,10 2,35 1,95 1,54 0,29 19,1
P30K60 1,65 2,33 2,66 2,22 1,78 0,34 21,8
P30K60 + підсівання конюшини повзучої 3,56 4,22 4,55 4,11 3,41 0,79 41,1
N60P30K60 3,33 3,93 4,18 3,78 3,06 0,69 37,0
Гній, 15 т/га 2,97 3,72 3,87 3,52 2,85 0,63 34,5
НІР05, т/га 0,13 0,15 0,16 0,16
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менше порівняно зі внесенням N60P30K60 і на 24 % – по-
рівняно з варіантом N60P30K60 + підсівання злаків за сі-
нокісного використання та 17 % – порівняно з варіан-
том P30K60 + підсівання конюшини повзучої.

Закономірності продуктивності за виходом з 1 га 
сухої маси залежно від досліджуваних варіантів по-
верхневого поліпшення та режимів використання, 
які були в середньому за 2017–2019 рр. збереглися 
й за роками досліджень. 

Найвищі прирости продуктивності в усіх укосах 
були за сінокісного використання у разі підсівання 
суміші злакових трав на фоні внесення N60 P30 K60, а за 
багатоукісного – конюшини повзучої на фоні P30K60, 
а найменшою у варіанті без внесення добрив за обох 
режимів використання (табл. 2).

За сінокісного використання було отримано два 
укоси з параметрами продуктивності у 1-му укосі 
1,46–2,77 т і в 2-му – 0,69–2,00 т з часткою від сумар-
ного врожаю відповідно 58–68 % і 32–43 %. Помітно 
рівномірний розподіл урожаю за укосами був у ва-
ріантах за внесення N60P30K60, N60P30K60 + підсівання 
злаків та додаванням 15 т/га гною, з меншою част-
кою 1-го укосу (57–59 %) і більшою 2-го (41–43 %), 
порівняно з варіантами без добрив та за внесення 
P30K60, де частка 1-го укосу була більшою (66–68 %) 
і 2-го – меншою (32–34 %).

За багатоукісного використання на всіх варіантах 
поверхневого поліпшення порівняно з сінокісним 
використанням розподіл урожаю за укосами був рів-
номірним, коли було отримано три укоси з параме-
трами продуктивності за виходом з 1 га сухої маси 
у 1-му укосі 0,96–1,59 т, 2-му – 0,62–1,36 і 3-му – 
0,37–1,15 т з часткою від сумарного врожаю відпо-
відно 39–49 %, 32–35 % і 19–25 %.

Найрівномірніший розподіл урожаю за укосами 
був у варіантах зі внесенням P30K60 + підсівання ко-
нюшини повзучої з часткою 1-го укосу 39 %, 2-го – 33 
і 3-го – 28 % та нерівномірністю, яка виражена коефі-
цієнтом варіації – 18 %. Менш рівномірним розподіл 
урожаю за укосами був у варіантах без добрив та за 
внесенням P30K60 з часткою 1-го укосу 46–49 %, 2-го – 
32–34 % і 3-го – 19–20 % та нерівномірністю – 42 %. 
Варіанти зі внесенням N60P30K60 або 15 т/га гною за 
укосами посідали проміжне положення порівняно 
з вище названими варіантами.

Аналіз показників вмісту органічних речовин 
у кормі та його перетравність на заплавних луках за-
лежно від заходів поверхневого поліпшення показав, 
що найбільшою мірою на ці показники впливав ре-
жим використання. Краща якість корму була за бага-
тоукісного режиму використання (табл. 3). 

За багатоукісного використання порівняно з сі-
нокісним на всіх варіантах збільшився вміст сирого 

Таблиця 2. Розподіл урожаю сухої маси заплавних гірських луків залежно від заходів 
поверхневого поліпшення (середнє за 2017–2019 рр.)

Варіанти заходів поліпшення
Т/га %

V, %*Укоси
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

Сінокісне використання
Без поліпшення 1,46 0,69 – 68 32 – –
P30K60 1,63 0,84 – 66 34 – –
N60P30K60 2,48 1,72 – 59 41 – –
N60P30K60 + підсівання суміші злаків 2,77 2,00 – 58 42 – –
Гній, 15 т/га 2,23 1,69 – 57 43 – –
НІР05, т/га 0,14 0,09

Багатоукісне використання
Без поліпшення 0,96 0,62 0,37 49 32 19 42
P30K60 1,03 0,75 0,44 46 34 20 39
P30K60 + підсівання конюшини повзучої 1,60 1,36 1,15 39 33 28 18
N60P30K60 1,59 1,25 0,94 42 33 25 25
Гній, 15 т/га 1,48 1,23 0,81 42 35 23 27
НІР05, т/га 0,08 0,06 0,04
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протеїну в сухій масі від 11,9–14,5 до 15,2–19,2 % 
та білка – від 10,0–12,2 до 12,6–15,9, зменшився 
вміст сирої клітковини на 3,5–4,2 % та безазотистих 
екстрактивних речовин на 1,5–1,7 %. Одночасно 
збільшилась перетравність сухої маси корму in vitro 
від 61–62 до 70–72 %.

З-поміж варіантів поверхневого поліпшення дослі-
ду за сінокісного використання найбільший позитив-
ний вплив на хімічний склад корму справляли варіан-
ти зі внесенням N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків 
та зі внесенням 15 т/га гною. У цьому разі порівняно 
з варіантами без добрив та зі внесенням P30K60, вміст 
сирого протеїну збільшився на 2,3 %, білка – 1,8–2,0 % 
та зменшився вміст БЕР на 2,3–3,2 %.

За багатоукісного використання найкращими 
показниками хімічного складу характеризувався 
варіант зі внесенням P30K60 + підсівання конюшини 
повзучої, де вміст сирого протеїну та білка в сухій 
масі був найбільшим (відповідно 19,2 і 15,9 %), що 
відповідно на 1,0–1,3 і 0,8–1,0 % більше, ніж у ва-
ріантах з внесенням N60P30K60 на 3,8–4,0 і 3,3–3,1 % 
з варіантами без добрив та зі внесенням P30K60. Од-
ночасно у варіантах зі внесенням N60P30K60, P30K60 + 
підсівання конюшини повзучої та з внесенням 15 т/га  
гною порівняно з варіантами без добрив або з вне-
сенням P30K60 на 2,8–3,4 % меншим був уміст БЕР. 
За багатоукісного використання поміж варіантів 

поверхневого поліпшення найбільшим вмістом си-
рого жиру характеризувався варіант зі внесенням 
P30K60 + підсівання конюшини повзучої, де вміст 
його становив 4,2 %, що на 0,4 % більше порівняно 
з іншими варіантами. 

За показниками вмісту у сухій масі органічних ре-
човин та перетравності сухої маси як за сінокісного, 
так і багатоукісного використання трав’яний корм 
відповідав зоотехнічним нормам годівлі великої ро-
гатої худоби. За сінокісного використання трав’яна 
маса за вмістом сирого протеїну і сирої клітковини 
цілком відповідала вимогам ДСТУ 4674:2006 на ви-
готовлення сіна другого класу.

Поживність і енергоємність сухої маси та забез-
печеність кормової одиниці перетравним протеїном 
травостою заплавних луків залежно від заходів по-
верхневого поліпшення наведено в табл. 4. 

Встановлено, що найбільшою мірою на ці показ-
ники впливав режим використання. За багатоукісного 
використання на всіх варіантах поверхневого поліп-
шення вміст кормових одиниць в сухій масі корму ко-
ливався в межах 79–83 %, що на 11–14 % більше, ніж 
за сінокісного використання. Вміст обмінної енергії 
за багатоукісного використання коливався в межах 
9,8–10,0 МДж/кг сухої маси, що на 0,7–0,9 МДж/кг 
більше, ніж за сінокісного використання. Забезпе-
ченість кормової одиниці перетравним протеїном за 

Таблиця 3. Вміст органічних речовин у кормі та його перетравність на заплавних гірських 
луках залежно від заходів по верхневого поліпшення

Варіанти заходів поліпшення Сирий 
протеїн Білок Сирий 

жир
Сира

клітковина БЕР Перет- 
равність

Сінокісне використання
Без поліпшення 11,9 10,0 3,6 27,7 48,2 61
P30K60 12,2 10,2 3,7 27,6 47,8 62
N60P30K60 14,4 12,1 3,8 28,4 45,0 62
N60P30K60 + підсівання суміші злаків 14,5 12,2 3,8 28,8 44,6 61
Гній, 15 т/га 14,2 11,8 3,7 27,7 45,9 62
НІР05, т/га   0,7   0,6   0,2   1,8   2,4   3

Багатоукісне використання
Без поліпшення 15,2 12,6 3,8 24,8 46,5 70
P30K60 15,4 12,8 3,8 24,5 46,5 71
P30K60 + підсівання конюшини повзучої 19,2 15,9 4,2 23,5 43,2 72
N60P30K60 18,2 15,1 3,8 25,3 43,1 70
Гній, 15 т/га 17,9 14,9 3,8 25,0 43,7 70
НІР05, т/га   0,8   0,7 0,2   1,7   2,2   3
Зоотехнічна норма 14–20 25–30 50–70
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багатоукісного використання була в межах 129–161 г, 
що на 6–18 г більше, ніж за сінокісного використання.

З-поміж варіантів поверхневого поліпшення за вміс-
том у сухій масі кормових одиниць і обмінної енергії як 
за сінокісного, так і багатоукісного використання істот-
ної різниці не спостерігалось. За забезпеченістю кормо-
вої одиниці перетравним протеїном помітно кращими 
були у варіанти зі внесенням N60P30K60, P30K60 + підсі-
вання конюшини повзучої та з внесенням 15 т/га гною 
з показниками 143–144 г за сінокісного використання 
і 154–161 г за багатоукісного використання, що відпо-
відно на 9–10 і на 20–32 г більше порівняно з варіан-
тами без добрив або зі внесенням P30K60.

За вмістом у сухій масі кормових одиниць і обмін-
ної енергії як за сінокісного, так і багатоукісного ви-
користання трав’яний корм відповідав зоотехнічним 
нормам годівлі великої рогатої худоби, а за забезпе-
ченість кормової одиниці перетравним протеїном, 
навіть перевищував зоотехнічну норму. За сінокісно-
го використання трав’яна маса за зазначеними показ-
никами цілком відповідала вимогам ДСТУ для виго-
товлення якісних кормів. 

Висновки
За поверхневого покращання заплавних луків гір-

сько-лісового поясу Карпат із природним травостоєм 
чинними факторами підвищення їх продуктивнос-
ті та поліпшення якості травʼяного корму є щорічне 

внесення N60P30K60, або 15 т/га гною, або N60P30K60 + 
підсівання суміші злакових трав із костриці лучної та 
тимофіївки лучної за сінокісного використання або 
P30K60 + підсівання конюшини повзучої за багатоукісно-
го використання. Порівняно з варіантами без добрив та 
зі внесенням P30K60 вміст сирого протеїну в сухій масі 
за сінокісного використання збільшується на 2,3−2,6 %, 
а за багатоукісного – на 4,0-4,1 % та зменшується вміст 
БЕР, відповідно – на 2,0−3,6 %, і 2,7−3,1 %. 

За сінокісного режиму використання найбільшу 
продуктивність за виходом з 1 га кормових одиниць 
гірських луків забезпечує підсівання суміші злако-
вих трав на фоні N60P30K60 (2,86−3,34 т), а за багато-
укісного – за підсівання конюшини повзучої на фоні 
P30K60 (3,04−3,41 т), що більше відповідно на 12 і 85 %  
порівняно з варіантами без підсівання та на 122 
і 111 % порівняно з варіантом без внесення добрив. 
Внесення N60P30K60 підвищує продуктивність угідь 
на 70−95 %, а гною у дозі 15 т/га – на 81-82 %.

За багатоукісного використання гірських луків по-
рівняно з сінокісним у сухій масі збільшується вміст 
сирого протеїну на 3,9−4,3 %, а білка – на 2,4−3,8 %, 
а також вміст кормових одиниць та обмінної енер-
гії, забезпеченість кормової одиниці перетравним 
протеїном та перетравність сухої маси корму in vitro 
і зменшується вміст сирої клітковини на 2,9−3,2 % 
та безазотистих екстрактивних речовин на 2,5-2,6 %. 

Таблиця 4. Поживність і енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової одиниці 
перетравним протеїном травостою заплавних гірських луків залежно від заходів 
поверхневого поліпшення (середнє за 2017−2019 рр.)

Варіанти заходів
поліпшення

Вміст кормових 
одиниць, %

Вміст обмінної 
енергії, МДж/кг

Забезпечення корм. од. 
перетравним протеїном, г

Сінокісне використання
Без поліпшення 68 9,0 123
P30K60 69 9,0 124
N60P30K60 70 9,1 143
N60P30K60 + підсівання суміші злаків 70 9,2 144
Гній, 15 т/га 69 9,1 144
НІР05, т/га

Багатоукісне використання
Без поліпшення 79 9,8 129
P30K60 80 9,8 134

P30K60 + підсівання конюшини повзучої 83 10,0 161

N60P30K60 81 9,8 156
Гній, 15 т/га 81 9,8 154
Зоотехнічна норма 70−100 8−11 110−115
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Kyrhak V.H., Karbivska U.M., Voloshchuk M.D., Martyshchuk V.F. 
Productivity of mountain bows of the Carpathians depending on surface improvement measures

Purpose. To determine the peculiarities of formation of productivity, as well as the chemical composition, 
nutritional value and energy intensity of grass forage, depending on the measures of surface improvement of the 
meadows of the Carpathian mountain forest zone. Methods. Field works, laboratory, mathematical-statistical. 
Results. Productivity of haymaking and perennial mowing fluctuated on the range of 2.15–4.77 t/ha and 1.95–4.11 
t/ha during the 3-year research of dry mass yield. Compared to the variants without additional sowing of grasses 
and fertilizer use, the highest productivity of haymaking was upon the additional sowing of cereal grass mixtures 
and applying of N60P30K60 – 12 % and 85 %, respectively. Productivity of perennial mowing increased upon the 
additional sowing of Trifolium repens and applying of P30K60 on 85 % and 111 % respectively. The best uniformity 
of distribution of biomass crop by slopes was obtained by the use of multifaceted use of creeping clover with the 
introduction of P30K60, when the proportion of 1st slope was 39%, 2nd - 33 and 3rd – 28% with unevenness, which 
is expressed by the coefficient variation - 18%. Among the measures of surface improvement on the quality of feed 
by chemical composition, increasing, first of all, the content of crude protein, influenced by the introduction of 
N60P30K60 or 15 t / ha of manure, and in the case of multi-grade use - the sowing of clover on the background P30K60. 
Irrespective of the measures of surface improvement, higher crude protein content, better energy consumption 
and nutritious nutritional value of feed were characterized by a multi-use (pasture imitation) mode of use than 
hay. Conclusions. For surface improvement of the meadows of the Carpathian mountain forest belt with natural 
herbage, the annual application of N60P30K60, or 15 t / ha of manure, or – N60P30K60 + sowing of a mixture of 
grass meadows and sapwood with sapwood, on the grass meadows, is a factor of increasing their productivity and 
improving the quality of herbage. use or – P30K60 + clover seeding for high quality use. The best positive effect 
is the application of mineral fertilizers in combination with sowing of perennial grasses.

Key	words: protein, energy intensity, feed, feed units, grass seeding, nutrition, natural herbivores, crude protein, 
fiber, fat, fertilizer.
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ПРОЯВ ОСНОВНИХ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ПОПУЛЯЦІЯХ КВАСОЛІ 
ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ ТА ЇХ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ

Л.С. Романюк 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Метою досліджень було вивчити характер мінливості основних кількісних ознак у гібридних 
популяціях другого покоління квасолі звичайної у рамках завдання 13.00.01.28. Ф «Вивчити ха-
рактер успадкування кількісних ознак у гібридів квасолі звичайної Phaseolus vulgaris L. для ство-
рення вихідного матеріалу з поліпшеними смаковими якостями».
У результаті проведених досліджень встановлено, що незалежно від тривалості періоду веге-
тації батьківських компонентів схрещування, у гібридних популяціях другого покоління межі 
мінливості за даною ознакою виходили за межі мінливості батьківських форм. Середні зна-
чення тривалості періоду вегетації у гібридів були проміжними між показниками відповідних 
батьківських форм. Коефіцієнти варіації у батьківських форм був незначним (1,1−1,4%), у гі-
бридних популяціях невисоким-: від 4,9% (Лінія 744-14/Українка) до 9,2% (Лінія 741-14/Сюїта).
За висотою рослин межі мінливості гібридних популяцій F2 виходили за межі мінливості батьків-
ських компонентів. Середні значення ознаки у гібридних популяціях суттєво перевищували відпо-
відні показники у батьківських форм. Ступінь мінливості висоти рослин у гібридних популяціях був 
значним в комбінації Лінія 872-14/Подолянка (батьківські форми різні за типом росту рослин) і ста-
новив 20,6% проти 3,5% та 4,9% у відповідних батьківських форм. У інших гібридних популяціях 
коефіцієнт варіації був середнім (Українка/Сюїта – 16,5%; Лінія 741-14/Сюїта – 13,5%; Лінія744-14/
Українка – 10,1%), ступінь мінливості відповідних батьківських форм був у межах від 2,8 до 3,1%.
Найбільш широкий діапазон мінливості спостерігався за ознаками маса насіння з рослини, кіль-
кість насінин з рослини, кількість бобів із рослини. Ступінь мінливості маси насіння з рослини 
у гібридних популяціях був у межах від 30,3% до 39,1% (у батьківських форм від 9,1% до 21,7%); 
кількості насінин з рослини від 22,3% до 40,7% (у батьківських форм від 9,8% до 20,1%); кількості 
бобів із рослини від 28,1% до 38,3% (у батьківських форм – від 4,7% до 16,2%). Ступінь варіації до-
сліджуваних ознак у гібридних популяцій був у 2-3 рази вищим порівняно з батьківськими формами.
За масою 100 насінин у популяцій F2 розмах варіювання був значно ширшим від цього показника 
у батьківських форм. Ступінь мінливості за даною ознакою був середнім для гібридних популя-
цій (від 10,6% до 13,4%),та незначним для батьківських форм (від 3,7% до 6,6%).
Можливо, що найбільш цінною в селекційному плані може виявитись гібридна комбінація Лі-
нія 872-14/Подолянка, з найбільш широким діапазоном мінливості за досліджуваними ознаками 
у популяції другого покоління.

Ключові слова: успадкування, кількісні ознаки, коефіцієнт варіації, мінливість, тривалість періоду 
вегетації, кількість насіння з рослини, маса 100 насінин, кількість насінин з рослини.

Вступ. Квасоля − зернобобова культура, яка осо-
бливо ціниться населенням не тільки нашої країни, а і 
за кордоном завдяки її корисним властивостям. За по-
сівними площами серед зернобобових культур вона 
посідає друге місце в світі після сої. Її вирощують 

на всіх континентах. На жаль, у нашій країні обсяги 
посівів цієї культури невеликі, посівні площі її недо-
статні (близько 20 тис. га) і зосереджені в основно-
му на присадибних ділянках місцевого населення та 
у фермерських господарствах. На території України 



 Селекція, генетика, біотехнологія, насінництво   71

 Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 2 (2), 2021

досить сприятливі умови для вирощування квасо-
лі, до того ж, за кордоном існує стабільний попит 
на продовольче зерно, яке має високі закупівельні 
ціни. Культура приваблива з комерційної точки зору. 
Досить актуальною являється проблема інтенсифі-
кації вирощування цієї цінної зернобобової культу-
ри на території України [1–3]. Розширення площ під 
квасолею стримується недостатньою адаптованістю 
існуючих сортів до умов вирощування та механізова-
ного збирання. Тому створення нових сортів квасолі 
являється важливим завданням вітчизняних селекці-
онерів [4–6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часній селекції основним методом роботи залиша-
ється гібридизація та добір форм, які забезпечують 
спадкові поєднання кількісних і якісних ознак. Ефек-
тивність і результативність цієї роботи при створенні 
нових сортів квасолі залежить від інформації отри-
маної при вивченні механізмів успадкування ознак 
і властивостей ( передусім  продуктивності), їх мін-
ливості, та кореляційних залежностей між ними. Віт
чизняні вчені досить активно працюють над цими 
питаннями [7–9]. Отримані знання сприятимуть під-
вищенню ефективності роботи по створенню нових 
високопродуктивних сортів квасолі.

Матеріали та методи досліджень. Гібридний роз-
садник був закладений на дослідних полях ННЦ «ІЗ 
НААН». Посів батьківських форм і гібридів прово-
дився вручну квадратногніздовим способом із між
ряддям 45×45 см на глибину 4 см.

У попередній публікації [7] проаналізовано прояв 
основних кількісних ознак у гібридів першого по-
коління за показниками істинний гетерозис (Гіст.), та 
ступінь домінування ознаки (hp)

Ця публікація наводить результати вивчення про-
яву основних кількісних ознак у гібридів квасолі F2 
та їх батьківських форм за коефіцієнтом варіації (V).

Структурний аналіз гібридної популяції F2 та 
батьківських форм проводили за кількісними озна-
ками: тривалість періоду вегетації, висота рослини, 
маса насіння з рослини, кількість насінин з рослини, 
кількість бобів із рослини, маса 100 насінин.

Об’єктом досліджень являлись гібридні потом-
ства F2, отримані від схрещування:

1. Лінія 87214 та Подолянка;
2. Українка та Сюїта;
3. Лінія 74114 та Сюїта;
4. Лінія 74414 та Українка.

Статистична обробка даних структурного аналізу 
гібридів та батьківських форм, а також  випробовува-
них  сортів проводилась за основними статистични-
ми характеристиками кількісної мінливості по Пло-
хінському Н.А. [10].

Ступінь мінливості кількісних ознак визначались 
за допомогою коефіцієнта варіації [11] за формулою: 
V= s/x * 100%, де s – середньоквадратичне відхилен-
ня, x – середнє арифметичне. Мінливість вважається 
незначною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 
10%, середньою, якщо V>10% , але не більше 20% 
і значною, якщо коефіцієнт варіації більше 20%.

Результати та їх обговорення.
Тривалість періоду вегетації – дуже важлива ви-

різняльна ознака для сортів або чистих ліній квасолі, 
яка строго контролюється генетично і  основною мі-
рою визначається спадковими особливостями сорту. 
За цією ознакою батьківські форми представлених 
гібридів розрізнялись  різною мірою (табл. 1). Так, 
у комбінації 1 різниця в тривалості періоду вегета-
ції між батьківськими компонентами становила в се-
редньому 15,1 діб (відчутна); у гібридній комбінації 
2 – майже не було; у комбінаціях 3 і 4 відповідно 6,2 
і 9,7 діб.

У гібридних популяціях другого покоління межі 
мінливості гібридів за даною ознакою виходили за 
межі мінливості батьківських форм. 

Середні значення тривалості періоду вегетації 
у гібридів були проміжними між показниками від-
повідних батьківських форм. Коефіцієнти варіації 
досліджуваної ознаки у батьківських форм був зов-
сім незначним (1,1–1,4%), у гібридних популяціях 
невисоким: від 4,9% (комбінація № 4) до 9,2% (ком-
бінація № 3).

Висота рослини прямо впливає на ефективність 
механізованого збирання квасолі. За нашими спосте-
реженнями, оптимальна висота рослини для даної 
культури – вище 40 см. За висотою рослин батьків-
ські компоненти були різними. Крім того, Подолянка 
індетермінант за типом росту (витка верхівка), всі 
інші мають закінчений тип росту рослин. У першому 
поколінні, як ми відмічали в попередній публікації 
[7], гібридні рослини  різною мірою перевищували 
батьківські форми за цією ознакою. Спостерігалось 
домінування високого показника в усіх гібридних 
комбінаціях.

У гібридних популяціях другого покоління (табл. 2) 
середні значення висоти рослин істотно перевищува-
ли відповідні показники у батьківських форм. Межі 
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мінливості гібридів виходили за межі мінливості бать-
ківських компонентів. Ступінь мінливості висоти рос-
лин у гібридних популяціях був значним в комбінації 
№ 1 (батьківські форми різні за типом росту рослин) 
і становив 20,6%. Коефіцієнт варіації у інших гіб
ридних популяціях був середнім (№ 2 – 16,5%; № 3 – 
13,5%; № 4 – 10,1%).

Маса насіння з рослини – головна ознака у ви-
значенні продуктивності, яка,  своєю чергою, зале-
жить від кількості насіння, маси 100 насінин, кіль-
кості бобів на рослині. Нами проведено вивчення 
особливостей прояву ознаки продуктивності рослин 
квасолі у популяцій F2 (табл. 3) та було відзначено, 
що вона мала значно вищу варіабельність порівня-
но з батьківськими формами. Так коефіцієнт варіації 

у гібридній популяції комбінації схрещування № 1 
становив 34,7% (s = 16,9), проти 10,2% та 9,1% у від-
повідних батьківських форм. Близький за значення-
ми був коефіцієнт варіації і у інших трьох гібридних 
популяціях. Середня маса насіння з рослини по по-
пуляціях була вищою проти цього показника у бать-
ківських форм крім комбінації №3, де значення цієї 
ознаки було проміжним (32,6 г − у гібридів, проти 
44,5 та 19,7 г у батьківських форм). Межі варіації цієї 
ознаки були значно ширшими у гібридних форм по-
рівняно з батьківськими. Так у комбінації № 1 маса 
насіння з рослини у гібридних рослин варіювала від 
13,2 до 152,3 г, при зміні цього показника у відповід-
них батьківських форм від 28,4 до 42,3 г.

Таблиця 1. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за тривалістю 
періоду вегетації, діб

№ 
з/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Тривалість періоду вегетації, діб Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V (%)Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 116,2 115–117 1,3 1,1
Подолянка 101,1   99–102 1,4 1,4
F2 Лінія 87214 / Подолянка 101,7   88–121 5,3 5,2

2
Українка 89,3 88–90 1,2 1,3
Сюїта 91,2 90–92 1,3 1,4
F2 Українка / Сюїта 98,6    90–118 9,1 9,2

3
Лінія 74114 97,4 96–98 1,2 1,2
Лінія 74114 / Сюїта 98,6   85–119 8,4 8,6

4
Лінія 74414 99   98–100 1,1 1,1
Лінія 74414 /  Українка 94,7   84–105 4,6 4,9

Таблиця 2. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за висотою рослин, см

№ 
з/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Висота рослин, см Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V(%)Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 55,0 52–60 3,5 6,3
Подолянка 58,1 56–70 4,9 8,4
F2 Лінія 87214 / Подолянка 72,2 41–130 14,9 20,6

2
Українка 36,4 33–40 2,9 7,9
Сюїта 32,1 30–33 2,8 8,7
F2 Українка / Сюїта 37,3 21–73 6,1 16,5

3
Лінія 74114 58,3 55–64 2,9 5,1
F2Лінія 74114 / Сюїта 60,8 41–86 8,2 13,5

4
Лінія 74414 52,3 50–58 3,1 5,9
Лінія 74414 /  Українка 68 34–84 6,8 10,1
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Кількість насінин з рослини – ознака, тісно пов’я-
зана з масою насіння з рослини. Особливості її про-
яву у потомстві F2 показано у табл. 4. Мінливість 
ознаки була значною у гібридних популяціях, коефі
цієнт варіації був у межах від 22,3 до 40,7%  залежно 
від комбінації схрещування. У батьківських форм цей 
показник був у 23 рази нижчим. Середня кількість 
насіння з рослини у комбінації № 1 (де одна з бать-
ківських форм мала незакінчений тип росту) була ви-
сокою − 160,7 шт. Межі варіації становили в даному 
випадку 47–409 шт. насінин на рослину. У комбінації 
№ 2 також середнє значення по популяції цієї ознаки 
перевищувало батьківські форми (75 насінин проти 
51,1 та 42,9), розмах варіювання був значно ширший. 

У комбінаціях № 3 та № 4 середня кількість насіння 
на рослині була нижча у гібридних популяціях порів-
няно з батьківськими формами.

За кількістю бобів з рослини батьківські форми 
розрізнялися між собою  різною мірою (табл. 5). 

У популяцій F2 відмічена значна мінливість кіль-
кості бобів на рослині по всіх гібридних комбінаціях. 
Коефіцієнт варіації коливався в межах 28,1–38,3% 
при варіації цього показника у батьківських форм від 
4,7 (Українка) до 16,2 (Л74114). По всіх комбінаціях 
(крім №3) середня кількість бобів на рослині була ви-
щою від цього показника у батьківських форм. В усіх 
комбінаціях відмічені значно ширші межі мінливості 
цієї ознаки порівняно з батьківськими формами. 

Таблиця 3. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за масою насіння 
з рослини, г

№ 
з/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Маса насіння з рослини, г Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V (%)Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 32,1 28,4–36,1 3,3 10,2
Подолянка 38,5 29,1–42,3 3,5   9,1
F2 Лінія 87214 / Подолянка 48,6   13,2–152,3 16,9 34,7

2
Українка 16,4 10,5–19,8 3,2 19,5
Сюїта 19,7 11,6–27,6 4,3 21,7
F2 Українка / Сюїта 25,6   9,3–87,1 10,0 39,1

3
Лінія 74114 44,5 38,4–47,9 4,7 10,7
F2Лінія 74114 / Сюїта 32,6 12,6–43 10,6 32,5

4
Лінія 74414 22,76 11,6–27,6 4,3 18,9
Лінія 74414 /  Українка 28,0   4,7–59,9 8,5 30,3

Таблиця 4. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за кількістю 
насіння з рослини, шт.

№ 
з/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Кількість насіння з рослини, шт. Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V (%)Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 78,1 56–95 3,4   9,8
Подолянка 171,9 104–180 3,8 10,1
F2 Лінія 87214 / Подолянка 160,7 47–409 53,8 33,5

2
Українка 42,9 38–65 8,4 20,1
Сюїта 51,1 43–70 4,6 19,6
F2 Українка / Сюїта 75,0 18–218 30,5 40,7

3
Лінія 74114 123,0 82–130 4,8 10,5
F2Лінія 74114 / Сюїта 97,6 43–212 32,3 33,1

4
Лінія 74414 58,9 50–78 4,5 19,1
Лінія 74414 / Українка 57,2 32–74 11,4 22,3
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Розрізнялись між собою батьківські компоненти 
і за масою 100 насінин (табл. 6). У потомств F2  роз-
мах варіювання за масою 100 насінин був значно ши-
ршим від цього показника у батьківських форм. 

Так, по комбінації №1 маса 100 насінин в гібридній 
популяції змінювалась від 20,1 до 50,8 г, тоді як у від-
повідних батьківських форм від 21,7 до 42,3 г. Кое
фіцієнт варіації за цією ознакою становив 12,4%. Се-
реднє значення цього показника по цій комбінації було 
проміжним між його значеннями у батьківських форм.

В інших трьох гібридних популяціях середні зна-
чення маси 100 насінин з рослини були нижчими від 
їх значень у батьківських форм. Коефіцієнти варіа-
ції за масою 100 насінин був середнім і відповідно 
становив 13,4; 10,6; 11,7%. Ступінь мінливості даної 
ознаки у батьківських форм був незначним (від 3,7 
до 6,6%).

Висновки
1. У популяцій F2 квасолі звичайної спостерігають-

ся значно ширші межі мінливості по всіх дослі-
джуваних ознаках порівняно з батьківськими 
формами.

2. Коефіцієнти варіації за досліджуваними ознака-
ми у гібридних популяцій у 2–3 рази вищі, ніж 
у батьківських компонентів.

3. Найбільш широкий діапазон розщеплення у по-
пуляцій F2 спостерігався за ознаками маса на-
сіння з рослини (V=30,3–39,1%), кількість насі-
нин з рослини (V=22,3–40,7%), кількість бобів 
з рослини (V=28,1–38,3%), дещо менший за ви-
сотою рослин (V=10,1–20,6%). Значно менший 
діапазон розщеплення спостерігався за тривалі-
стю періоду вегетації (V=4,9–9,2%), та масою 
100 насінин (V=10,6–13,4%). 

Таблиця 5. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за кількістю бобів, шт.

№ 
з/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Кількість  бобів, шт. Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V (%)Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 28,7 26–33 3,3 11,4
Подолянка 32,2 26–36 4,5 13,9
F2 Лінія 87214 / Подолянка 36,8 11–143 12,5 34,1

2
Українка 10,6 9–11 0,5 4,7
Сюїта 12,3 10–15 1,2 9,7
F2 Українка / Сюїта 19,2 8–66 7,3 38,3

3
Лінія 74114 33,0 27–40 5,4 16,2
F2Лінія 74114 / Сюїта 23,5 9–48 6,9 29,2

4
Лінія 74414 12,2 10–16 1,8 15,1
Лінія 74414 /  Українка 25,5 7–52 7,2 28,1

Таблиця 6. Характеристика популяцій квасолі F2 та їх батьківських форм за масою 100 насінин, г

№ 
п/п

Батьківські форми, 
комбінації схрещування

Маса 100 насінин, г Середньо
квадратичне 
відхилення, s

Коефіцієнт 
варіації, V 

(%)
Середнє 

по популяції
Межі варіації 

(minmax)

1
Лінія 87214 41,1 38,7–42,4 1,8 4,3
Подолянка 22,4 21,7–25,3 1,3 5,8
F2 Лінія 87214 / Подолянка 30,5 20,1–50,8 5,8 12,4

2
Українка 37,6 34,6–38,3 1,4 3,7
Сюїта 38,6 36,3–41,2 1,6 4,1
F2 Українка / Сюїта 34,7 27,6–48,7 4,6 13,4

3
Лінія 74114 36,2 32,4–38,8 2,4 6,6
F2Лінія 74114 / Сюїта 33,9 26,3–42,5 3,6 10,6

4
Лінія 74414 38,6 36,3–41,2 1,6 4,1
Лінія 74414 /  Українка 31,7 21,1–40,2 3,5 11,7
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4. Найбільш широкий діапазон розщеплення за 
досліджуваними ознаками спостерігався у гі-
бридній популяції, де батьківські форми значно 
розрізнялись між собою (Лінія 87214 / Подо-
лянка). Припускаємо, що ця комбінація може 

виявитись більш цінною в селекційному плані, 
оскільки матиме більшу кількість форм, які по-
єднують в собі комплекс господарськоцінних 
ознак. Питання потребує досліджень у подаль-
ших поколіннях.
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Romanyuk L.S. 
The manifestation of the main quantitative characteristics in the populations of second-generation beans and 
their parent forms

The aim of the research was to study the nature of variability of the main quantitative traits in hybrid populations 
of the second generation Phaseolus vulgaris L. within the framework of the task 13.00.01.28. F “To study the nature 
of the inheritance of quantitative traits in hybrids of create a starting material with improved flavoring properties.

As a result of the studies carried out, it was found that regardless of the duration of the growing season of the 
parent components of the crossing, in the hybrid populations of the second generation, the limits of variability for 
this indicator went beyond the limits of the variability of the parent forms. The average values of the duration of 
the growing season in hybrids were intermediate between the indicators of the corresponding parent forms. The 
coefficients of variation in the parent forms were insignificant (1.1 – 1.4%); in hybrid populations they were low – 
from 4.9% (Line 744-14 / Ukrainka) to 9.2% (Line 741-14 / Suita).

In terms of plant height, the limits of variability of hybrid offspring F2 went beyond the limits of variability of the 
parent components. The average values of the trait in hybrid populations significantly exceeded the corresponding 
indicators of the parent forms. The degree of variability in plant height of hybrid populations was significant in the 
combination Line 872-14 / Podolyanka-1 (the parent components differ in the type of plant growth) and was equal 
to 20.6% versus 3.5% and 4.9% for the corresponding parent forms. In other hybrid populations, the coefficient 
of variation was average (Ukrainka / Suita-16.5%; Line 741-14 / Suita – 13.5%; Line 744-14 / Ukrainka -10.1%) 
The degree of variability of the corresponding parental forms was in the range from 2.8% to 3.1%.

The widest range of variability was observed according to the characteristics of the mass of seeds from the 
plant, the number of seeds from the plant, the number of beans from the plant. The degree of variability of the seed 
mass from the plant in hybrid populations ranged from 30.3% to 39.1% (in the parent forms from 9.1% to 21.7%); 
the number of seeds from the plant from 22.3% to 40.7% (in the parent forms from 9.8% to 20.1%); the number of 
beans from the plant from 28.1% to 38.3% (in the parent forms from 4.7% to 16.2%). The degree of variation of 
the studied traits in hybrid populations was 2–3 times higher than in the parent forms.

By the weight of 100 seeds in the offspring of the second generation, the range of variation was much wider 
than this indicator in the parent forms. The degree of variability on this trait was average for hybrid populations 
(from 10.6% to 13.4%), and insignificant for parental forms (from 3.7% to 6.6%).

It is possible that the most valuable in terms of breeding may be the hybrid combination Line 872-14/Podolyanka, 
from the widest range of variability in the studied traits in the second generation population.

Keywords: inheritance, quantitative characteristics, coefficient of variation, variability, duration of the growing 
season, number of seeds from a plant, weight of 100 seeds, number of seeds from a plant.

Key words: protein, energy intensity, feed, feed units, grass seeding, nutrition, natural herbivores, crude protein, 
fiber, fat, fertilizer.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ РІЗНИХ СОРТОЗМІН 
ЗА ОЗНАКАМИ ВИСОТА РОСЛИНИ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

Є.В. Заїка 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, Україна)

Висота	рослини	вважається	необхідним	компонентом	моделі	сучасного	сорту	пшениці,	що	впли-
ває	на	ряд	інших	ознак.	Виявлення	зв’язку	між	важливими	господарськими	ознаками,	зокрема	між	
стійкістю	до	вилягання	та	висотою	пшениці	є	актуальним	завданням,	оскільки	дає	змогу	розкрити	
взаємозалежності,	які	можуть	бути	використаними	у	процесі	селекційного	поліпшення	цієї	культу-
ри.	У	статті	висвітлено	результати	досліджень	зв’язку	висоти	рослини	та	стійкості	до	вилягання	
колекції	із	28	сортів	пшениці	озимої	ННЦ	«Інститут	землеробства	НААН»	різних	сортозмін,	що	
створені	в	період	із	1971	по	2017	рр.	Отримані	дані	вказують,	що	досліджувані	сортозразки	за	висо-
тою	рослини	і	стійкістю	до	вилягання	варіюють	за	роками.	За	висотою	сорт-стандарт	Перлина	
Лісостепу	переважали	сорти	Журавка	(112	см),	Мірютінка	(113	см),	Київська-73	(102	см),	Пам’яті	
Гірка	(103	см).	Найменшу	висоту	мали	сорти	Гном	(65	см),	Аналог	(77	см),	Київська	напівкарликова	
(76	см),	Щедра	Полісся	(83	см).	За	стійкістю	до	вилягання	досліджувані	сорти	відрізнялися	між	со-
бою.	Стійкими	до	вилягання	виявилися	генотипи,	що	створені	після	1992	р.:	Краєвид,	Поліська-90,	
Гном,	Аналог,	Кесарія	Поліська,	Ольжана.	Умовно	розділивши	сорти	на	групи	за	роками	створення	
в	період	з	1971	по	2012	рр.,	можна	помітити	тенденцію	до	зменшення	висоти	і	підвищення	стійко-
сті	проти	вилягання	з	кожною	наступною	сортозміною.	За	результатами	польових	випробувань,	се-
редня	висота	сортів	озимої	м’якої	пшениці	ННЦ	«Інститут	землеробства	НААН»	створених	у	пе-
ріод	з	1971	по	1992	рр.	зменшилася	на	5	см,	порівняно	з	сортами	створеними	у	період	з	1992	–	2017	рр.	
Отже,	 отримані	 дані	 вказують	 на	тенденцію	 до	 зниження	 довжини	 стебла	шляхом	 залучення	
до	селекційного	процесу	пшениці	озимої	генотипів-носіїв	генів	короткостеблості,	які	успішно	виро-
щуються	в	різних	агрокліматичних	умовах.	Більшість	сортів	Інституту	землеробства	за	висотою	
належать	до	групи	напівкарликових,	мають	високу	стійкість	до	вилягання	і	є	перспективними	як	
джерела	господарсько-цінних	ознак.

Ключові	слова: господарсько-цінні ознаки, короткостеблість, напівкарлик, селекційний центр, мо-
дель сорту. 

Вступ. Висота рослини – це ознака, що тісно 
пов’язана з усіма іншими процесами, які задіяні 
у формуванні врожайного потенціалу пшениці під 
час онтогенезу. На висоту рослини та особливості 
морфологічної та анатомічної будови її стебла впли-
вають екологічні і детерміновані генетично факто-
ри. Стебло, окрім базової опорної функції, задіяне 
в транспортуванні пластичних речовин від коренів 
до вегетативних і генеративних органів через про-
відні тканини, тому дослідження зв’язку довжини 
стебла з іншими цінними господарськими ознаками 
є актуальним  і активно досліджується багатьма до-
слідниками [1−3]. Деякі ознаки, пов’язані з висотою, 
що впливають на технологічність агроценозу, актив-
но досліджуються з огляду на важливість цієї ознаки 
у реалізації потенціалу продуктивності сорту. Кожен 

селекційний центр умовно можна вважати модель-
ною системою, яка відображає складну взаємодію 
взаємопов’язаних факторів (агрокліматичних умов, 
технології вирощування, напряму, методів і тиску 
добору, здійснених селекціонером), та результату їх 
впливу на створення генотипів та у селекційних роз-
садниках. Відомо, що серед селекційного матеріалу 
з кожним поколінням підвищується частота у геноти-
пів, які переважають аналоги за окремими господар-
сько-цінними ознаками, що пов’язано з закріпленням 
важливих коадаптивних асоціацій генів у процесі до-
борів. Це дає можливість простежити фенотипові та 
генетичні зміни, які відбувалися з сортами у процесі 
створення і доборів в умовах окремого селекційного 
центру, і в подальшому використати отримані резуль-
тати в розробці нових програм схрещувань.
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Тому метою роботи було охарактеризувати зразки 
пшениці озимої за висотою та стійкістю проти ви-
лягання на прикладі колекції сортів ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» різних сортозмін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Викори-
стання донорів короткостеблості має багато успішних 
прикладів серед різних селекційних установ. Найу-
спішнішою роботою вважається селекційне покращан-
ня пшениці в умовах Індії та Пакистану, проведене се-
лекціонером, нобелівським лауреатом Норманом Бор-
лаугом. Він використав короткостеблі генетичні зразки 
пшениці за створення високоврожайних сортів, адап-
тованих до контрастних гірських та рівнинних умов 
півострова Індостан та Південно-Східної Азії, що дало 
змогу значно підвищити врожайність пшениці в цьо-
му регіоні й істотно наростити виробництво зерна [4]. 
У багатьох країнах можна помітити тренд до зменшен-
ня висоти стебла при створенні сортів пшениці. Підра-
ховано, що, в середньому, висота сортів зменшувалася 
приблизно на 15 см кожні 50 років, що пов’язують з ін-
тенсифікацією землеробства і спрямованим селекцій-
ним добором у напрямі зменшення довжини стебла [5]. 
З цією метою успішно використовувалися  як вихідний 
матеріал різноманітні джерела короткостеблості, а по-
тім індуковані мутанти [3]. Дослідженнями напівкар-
ликових сортів встановлено вищу ефективність вико-
ристання ними азоту, оскільки довгостеблові сорти ви-
трачають додатковий азот на утворення вегетативних 
органів і тому потребують більшої норми підживлення 
для досягнення потрібного рівня продуктивності [5; 6]. 
Однак існують і протилежні результати, що свідчить 
про різну цінність напівкарликових сортів у різних си-
стемах землеробства [7]. 

Зміни у висоті сортів пшениці, передусім, пов’язу-
ють із використанням донорів генів низькорослості або 
карликовості, що позначаються як Rht. Введення генів 
низькорослості та їх комбінацій у генотипи різних сор-
тів значним чином перебудовує рослинний організм. 
Під впливом цих генів змінюється взагалі не тільки ар-
хітектоніка рослин і ценозів, але і їх фізіологічні і гос-
подарські ознаки [8]. На сьогодні відомо понад 20 генів 
короткостеблості [9]. Однак серед генотипів пшениці 
найпоширенішими є гени Rht-B1b, Rht-D1b та Rht8 
[22]. Широкого розповсюдження серед сортів пшениці 
мають гени Rht-B1b та Rht-D1b, що використовувалися 
Норманом Борлаугом під час «зеленої революції». Rht-
B1b та Rht-D1b присутні у більш ніж 70% закордонних 
комерційних сортів пшениці і є одними з  найпоши-
реніших [9]. Вони були залучені до високоврожайних 
сортів європейського континенту і перші генотипи, при 

створенні яких вони використані, мали середню висо-
ту 70−80 см [10]. Окремими дослідженнями встанов-
лено, що гени Rht-B1b і Rht-D1b позитивно впливають 
на врожайність, вміст білка, продуктивність та адаптив-
ність пшениці [1; 11; 12; 20; 21]. 

Давній напівкарликовий японський сорт пшени-
ці Akakomugi став джерелом гена карликовості Rht8 
і гена низької чутливості до фотоперіоду PpD1 для ба-
гатьох напівкарликових сортів пшениці в Південній 
та Центральній Європі в XX ст. [13]. Сорти-носії Rht8 
дуже поширені в Європі. Близько 97% сортів пшениці 
селекції Селекційно-генетичного інституту – Націо-
нального центру насіннєзнавства та сортовивчення є 
носіями алелі Rht8c, що свідчить про його важливу 
роль у селекції українських сортів степового екотипу 
[14; 15]. Це, найімовірніше, пов’язано з використан-
ням у схрещуваннях українськими селекціонерами 
європейських сортів походженням з Югославії та Бол-
гарії як корткостеблих компонентів [8; 16]. 

Литвиненко М.А. у свої дослідженнях розділив 
сорти на 4 типи короткостеблості за реакцією на ек-
зогенні фітогормони та відношенням підколоскового 
міжвузля до суми двох нижніх міжвузлів [8; 24]. 

У роботі не проводилося визначення генетичного 
контролю висоти рослини, а досліджували наявні 
колекційні зразки за фенотиповим проявом висоти 
та стійкості стебла до вилягання. Однак, з огляду на  

Таблиця 1. Перелік досліджуваних сортів 
різних сортозмін та час їх створення

Назва сорту Рі
к 

ре
єс

тр
ац

ії

Назва сорту Рі
к 

 
ре

єс
тр

ац
ії

Поліська-71 1971 Поліська-95* 1996
Поліська-70* 1974 Копилівчанка* 2003
Київська-73 1974 Столична* 2005
Колективна-77 1985 Гном 2007
Київська напівкарликова 1977 Артеміда* 2008
Мірютинка 1978 Аналог* 2008
Поліська безоста 1981 Бенефіс* 2008
Поліська-80* 1982 Епілог 2009
Щедра Полісся* 1987 Ольжана 2010
Поліська-87* 1990 Краєвид* 2012
Поліська-92 1992 Журавка  
Поліська-90* 1994 Поліська-107  
Поліська-1259 1995 Пам’яті Гірка* 2017
Поліська-29 1996 Кесарія Поліська* 2017

Примітка. * – сорти, що були внесені до Реєстру сортів 
рослин, придатних для вирощування в Україні (до 1992 р. – 
районовані в ряді областей колишньої УРСР).



	 Селекція,	генетика,	біотехнологія,	насінництво	 	 	 79

 Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 2 (2), 2021

аналіз наявних даних  сортів пшениці озимої м’якої 
ННЦ «Інститут землеробства НААН», значна кіль-
кість сортів має у своєму родоводі сорт пшениці 
м’якої озимої Безостая 1, і мають подібний алельний 
склад деяких локусів запасних білків [17].

Матеріали та методи досліджень. Досліджува-
ли сорти ННЦ «Інститут землеробства НААН» різних 
сортозмін: що створені в період з 1971 по 2017 рр., По-
ліська-90, Поліська-95, Колективна-77, Щедра Полісся, 
Поліська-71, Поліська-80, Поліська-87, Поліська-107, 
Журавка, Столична, Епілог, Гном, Краєвид, Артеміда, 
Копилівчанка, Аналог, Бенефіс, Поліська-70, Полісь-
ка безоста, Київська-73, Поліська-29, Поліська-1259, 

Поліська-92, Мірютінка (табл.1). Для експерименту ви-
користано колекційні зразки відділу селекції і насінни-
цтва зернових культур ННЦ «Інститут землеробства 
НААН», а також частину зразків отримано з Націо-
нального центру генетичних ресурсів сортів рослин (м. 
Харків). Як стандарт використали сорт Перлина Лісо-
степу селекції Білоцерківської дослідної станції. Зразки 
пшениці висівалися вручну під маркер, трьома рядками 
завдовжки 1 м кожен з міжряддям 0,15 м у триразовій 
повторності з розрахунку 100 зерен на погонний метр. 
Висоту рослин визначали у польових умовах до збиран-
ня в центрі і по краю ділянки в трьох місцях. Вимірю-
вання проводили від поверхні ґрунту до верхівки колосу 

Таблиця 2. Мінливість ознак «висота рослини» та «стійкість до вилягання» сортів м’якої 
пшениці у 2015−2017 рр.

Назва сорту Ви
со

та
 

ро
сл

ин
и,

 см

С
ті
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до

 ст
ан

да
рт

у

С
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й 
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л 
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ил

яг
ан
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2015 2016 2017
Перлина Лісостепу (St) 86 8 82 9 87 7 85  - 8
Мірютинка 104 6 110 7 125 4 113 +28 6
Поліська-71 94 6 90 7 110 5 98 +13 6
Поліська-70 97 6 82 7 120 5 100 +15 6
Київська-73 92 6 88 8 126 5 102 +17 6
Київська напівкарликова 70 8 75 9 83 6 76 -9 8
Поліська безоста 78 7 72 8 110 6 87 +2 7
Щедра Полісся 89 8 60 9 100 7 83 -2 8
Колективна-77 96 6 78 7 115 5 96 +11 6
Поліська-87 90 9 83 9 107 6 93 +8 8
Поліська-92 85 9 83 9 108 6 92 +7 8
Поліська-90 82 9 95 9 105 8 94 +9 9
Поліська-95 86 8 80 9 111 6 92 +7 8
Поліська-29 88 8 95 8 114 5 99 +14 7
Копилівчанка 67 9 93 9 94 7 85 0 8
Столична 83 8 101 9 102 6 95 +10 8
Аналог 71 9 70 9 90 8 77 -8 9
Артеміда 91 9 81 9 90 7 87 +2 8
Бенефіс 92 8 92 9 100 7 95 +10 8
Гном 58 9 66 9 70 8 65 -20 9
Епілог 95 8 97 8 107 5 100 +15 7
Ольжана 87 9 95 9 100 8 94 +9 9
Краєвид 81 9 83 9 92 9 85 0 9
Пам’яті Гірка 93 8 105 9 110 8 103 +18 8
Кесарія Поліська 90 9 95 9 115 8 100 +15 9
Поліська-107 82 8 77 9 111 6 90 +5 8
Журавка 110 7 98 8 127 7 112 +27 7
͞х 86,6 - 86,1 - 104,8 - 92,5 - -
Min 58 6 60 7 70 4 65 - 6
Max 110 9 110 9 127 9 113 - 9

Примітка. ͞х – середнє арифметичне значення показника, Min – мінімальне значення вибіркової сукупності, Max – мак-
симальне значення вибіркової сукупності.
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(без остюків) з точністю до 1 см. Стійкість до вилягання 
визначали окомірно двічі: з початку вилягання і у фазі 
повної стиглості перед збиранням [18; 19]. 

Результати та їх обговорення. Дослідження, про-
ведені з сортами, що створені в різні роки в ННЦ «Ін-
ститут землеробства НААН», показали, що сорти за 
висотою і стійкістю до вилягання варіюють за роками 
(табл. 2, рис.). Так у 2015, 2016 рр. середня висота рос-
лин була 87, 86 см відповідно, а у 2017 р. – 105 см.

Середня висота сорту-стандарту Перлина Лісосте-
пу за 3 роки досліджень становила 85 см. Найбільшу 
висоту рослини мали сорти Журавка (112 см), Мірю-
тінка (113 см), Київська-73 (102 см), Пам’яті Гірка (103 
см). Найменшу середню висоту рослини мали сорти 
Гном (65 см), Аналог (77 см), Київська напівкарликова 
(76 см), Щедра Полісся (83 см). Досліджувані сорти 
відрізнялися за стійкістю до вилягання. З них високу 
стійкість до вилягання мали генотипи, що створені 
після 1992 р.: Краєвид, Поліська-90, Гном, Аналог, 
Кесарія Поліська, Ольжана. Умовно розділивши сорти 
на групи за роками створення в період з 1971 по 2012 
рр., можна помітити тенденцію до зменшення висоти 
і підвищення стійкості до вилягання з кожною наступ-
ною сортозміною. Згідно з отриманими даними, се-
редня висота сортів пшениці озимої м’якої Інституту 
землеробства,  у період з 1971 по 1992 рр., зменшила-
ся на 5 см порівняно з сортами створеними у період 
з 1992−2017 рр. Подібні результати були отримані 
у Селекційно-генетичному інституті – Національному 
центрі насіннєзнавства та сортовивчення, де в умо-
вах півдня степу України у процесі селекції пшениці 

озимої м’якої за сім сортозмін з 1912 по 2000 рр. ви-
сота рослин новостворених сортів знижувалася в се-
редньому на 6,6 % за сортозміну [24]. Ймовірно, що 
це пов’язано з процесами добору, які відбуваються 
у селекційних розсадниках. Важливим елементом при 
цьому є критерії, які використовуються для добору 
кращих генотипів для подальшої роботи. Якщо се-
лекціонер користується «концепцією ознаки» [23] при 
створенні вихідного матеріалу, то основна його увага 
спрямована на порівняння селекційних зразків за важ-
ливими господарсько-цінними ознаками. Очевидним 
є те, що використання короткостеблих форм є успіш-
ним лише за умови позитивного зв’язку з врожайні-
стю. Відомо, що схильність до вилягання негативно 
впливає на реалізацію врожайного потенціалу пше-
ниці через втрати зерна при комбайнуванні полеглих 
посівів та їх інфікування грибковими захворюваннями 
і псування зерна. Тому стійкість проти вилягання за 
даними багатьох авторів повинна мати тісний зв’язок 
із висотою, а отже – і врожайністю. Однак, у цьому 
дослідженні, кореляційний зв’язок середньої висоти 
рослини та стійкості проти вилягання за три роки ви-
явився помірним і зворотним (–0,56). Це вказує на те, 
що на реалізацію ознаки стійкості проти вилягання 
впливають інші ознаки, які, ймовірно, пов’язані з міц-
ністю і виповненістю соломини. За роки досліджень 
рослини не пошкоджувалися пильщиком, а тому меха-
нічний вплив на ознаку стійкості проти вилягання ви-
ключений. Відомо, що різні джерела короткостеблості 
мають різні фізіологічні та біохімічні механізми, що 
впливають на перерозподіл пластичних речовин від 
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вегетативної до генеративної частини і, відповідно, 
продуктивність. Цілком можливо, що з постійним 
процесом звуження сортового різноманіття пшениці 
за генами короткостеблості [22], важливість зв’язку 
ознак «висота рослини» і «стійкість проти вилягання» 
в майбутніх генотипах варто буде переосмислити та не 
розглядати як дві похідні однієї функції в моделі сорту. 
Це підтверджується і на прикладі сортів інших селек-
ційних центрів. Наприклад, у Реєстрі сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, вже наявні висо-
корослі сорти, що мають достатньо високу стійкість 
проти вилягання та врожайність вищу за аналоги. Од-
нак залучення генів короткостеблості у генотипи сор-
тів на початку «Зеленої революції» відіграло значну 
роль у підвищенні і стабілізації врожайності пшениці 

у глобальному масштабі, тому цей позитивний досвід 
важливо враховувати і використовувати. 

Висновки
Отримані результати вказують на тенденцію в се-

лекційній роботі щодо  зниження висоти рослини 
серед досліджуваних зразків, що пов’язане із залу-
ченням до схрещувань генотипів-носіїв генів корот-
костеблості. Більшість сортів інституту за висотою 
належать до групи напівкарликових і мають високу 
стійкість до вилягання. Між ознаками висота росли-
ни і стійкість проти вилягання виявлено помірний 
зворотний кореляційний зв’язок (–0,56). Деякі із до-
сліджуваних зразків – Краєвид, Поліська-90, Гном, 
Аналог, Кесарія Поліська є перспективними як дже-
рела стійкості проти вилягання і мають цей показник 
на рівні 8-9 балів.
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Zaika Ye.V. 
A	sign	of	plant	height	and	resistance	to	lodging	of	soft	wheat	varieties	of	the	different	variety	rotation

Plant height is an important component of the model of many wheat varieties. Studies aimed at identifying the 
relationship between important economic characteristics of wheat and heights are relevant given the long process of 
wheat domestication. The article highlights the results of a research of plant height and lodging resistance of 28 winter 
wheat varieties created in the period from 1971 to 2017. Studies have shown that varieties vary in height and lodging 
resistance over the years. In terms of height relative to the variety-standard Perlyna Lisostepu, the highest yield were of the 
varieties Zhuravka (112 cm), Miryutinka (113 cm), Kievskaya-73 (102 cm), Pamiati Girka (103 cm). The lowest varieties 
were Gnome (65 cm), Analog (77 cm), Kievskaya polukarlikova (76 cm), Shchedraya Polesia (83 cm). According to the 
resistance to lodging, the studied varieties can be attributed to different groups. Varieties created after 1992 were resistant 
to lodging: Kraevid, Polesskaya-90, Gnom, Analog, Kesaria Polisska, Olzhana. Conventionally dividing varieties into 
groups according to the years of creation in the period from 1971 to 2012, you can notice a tendency to decrease in height 
and increase resistance to lodging with each subsequent variety change. According to the results of field tests, the average 
height of winter soft wheat varieties of the Institute of Agriculture created in the period from 1992-2017 decreased by 5 
cm compared to varieties created in the period from 1971 to 1992.

So, the results obtained indicate the active involvement of short-stemmed genotypes in the breeding process of winter 
wheat, which are still being successfully studied. Most varieties of the Institute belong to the semi-dwarf group in terms 
of height and are highly resistant to lodging, and therefore are promising as a source of economically valuable traits.

Key	words: economically valuable features, short stem, resistance to lodging, semi-dwarf, breeding center.
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THE RESULTS OF USING IN THE BREEDING PROCESS OF COLLECTION 
SAMPLES OF WINTER TRITICALE IN TERMS OF GRAIN QUALITY
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The aim of the work was to evaluate the collection samples of winter triticale by protein content and to 
establish the relationship between its quantity and other valuable economic features. Materials and meth-
ods. Collection samples of winter triticale, infrared spectrometry method, mathematical and statistical 
processing. Results. According to the protein content, the samples was divided into four groups. The aver-
age protein content in the collection nursery was 11.2% with the variability of individual values from 9.3% 
to 12.2%. The average reliable inverse correlation of yield with protein content in grain (r = −0.37) and 
weak line with starch content (r = 0.17) were established, Conclusions. An inverse relationship of medium 
strength between starch and protein content has been found. which proves the possibility of selection to 
increase grain yield without reducing the starch content. An inverse correlation between protein content 
and grain yield has been shown.

Key words: collection samples, protein, starch, valuable economic features, correlation and regression.

Protein is an important component of proper human 
nutrition and feeding of farm animals. That is why one of 
the important tasks of crop breeding is to create varieties 
with high protein content. The protein content in triticale 
grain varied from 12 to 25%, depending on the genotype 
of the variety, agronomic measures and soil and climatic 
conditions of cultivation [1–3]. Triticale can provide a 
higher protein yield per hectare with a grain yield com-
pared to rye. At the same time, triticale protein is more 
complete in amino acid composition than in wheat. In 
terms of macro- and microelements, triticale grain is not 
inferior to wheat. It contains a lot of copper, phosphorus, 
potassium, magnesium, calcium, sodium, zinc, manga-
nese and iron, as well as vitamins B9, B5, B1, PP and 
E [4]. The use of triticale for baking purposes is one of 
the promising direction for the processing industries of 
the food industry. New technologies for making triticale 
flour allow to obtain products with a certain composition 
of nutrients and properties, which will be in demand in 
the baking, confectionery and other sectors of the food 
industry [5–6].

Materials and methods. Experimental studies were 
conducted at the NSC “Institute of Agriculture NAAS” 
during 2017–2019. The subject of the study were 160 
collection samples of winter triticale. Analysis of the 
protein content in triticale grain was performed by 
infrared spectrometry on the device Infratec 1241. 

Mathematical and statistical processing of the results of 
the studies was performed using the computer program 
Statistica 8.

Research results. The value of protein content in the 
collection samples of winter triticale averaged 11.2% 
in 2017–2019 and varied in the collection nursery from 
9.3% (Petrol variety) to 12.2% (numbers 229 and 205). 
According to the amount of protein in the grain, all col-
lection samples were divided into 4 groups: high (from 
12.0%), medium (11.0–11.9%), low (10.0–10.9%) and 
very low (less than 10.0%). The most numerous were the 
groups with medium and low protein content, which in-
cluded 21 and 13 samples, or 48.8 and 30.2% of the total 
collection, respectively (Fig. 1). The high-protein group 
consisted of 7 samples (16.3%), and the least numerous 
was the group with a very low protein content, which 
included only 2 samples (4.7%).

Over the years of research, significant changes in the 
content of protein in the grain of the collection samples 
of winter triticale were observed. The lowest content was 
determined in the best growing conditions in 2017, when 
the average in the collection was 10.3%, and the limits of 
variability of individual values   ranged from 8.6% in the 
variety Petrol to 11.7% in number 229 (Table 1). High 
indicators for protein content were determined in 2021 
year in breeding numbers 229, 205, 207, 217, 223, 221 
and variety Mundo (11.0–11.7%), and for low content 
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varieties Petrol and Maetok Poliskyi and numbers 191 
and 87 (8.6–8.9%).

In 2018, when there was a decrease in the level of 
yield and amount of starch in the grain compared to the 
previous year, the protein content increased. Its average 
value, in the collection samples, increased by 1.3% to 
11.6%.

In such samples as numbers 207, 217, 135, 205, 157 
and Volemyr variety, the increase in protein content was 
insignificant (from 0.4 to 1.0%), and in numbers 185, 
221, 141 and others it was greater and reached 2.3%. 
In general, the protein content of the collection samples 
ranged within 9.5%, in the Petrol variety, to 12.6%, in 
the number 221. With high protein content were distin-
guished samples 221, Fanat, Mundo, 205, 229, that had 
value of this parameter from 12.4 to 12.6%, and the low-
est indicators were characterized by samples Petrol, Ary-
stokrat, 123, 101, 191 (9.5–10.6%).

According to the results of determining the amount of 
protein in the grain of collection samples in 2019, ambig-
uous results were obtained. In most samples, simultane-
ously with a further decrease in grain yield, an increase 
in protein content was found. Thus, in such numbers as 
153, 215, 93 and varieties Yasha and Molfar its indi-
cators increased by 0.5–0.7%, and in the variety Solo-
dyuk and number 53 – by 0.9 and 1.3%, respectively. 
In samples 229, 201, 205, 207 and others, no significant 
increase in protein content was observed (+ 0.1–0.2%). 
In general, compared to the previous year, in 26 samples 
of the collection the protein indicators increased, in 14 – 
decreased, and in 3 – did not change.

It should be noted that the increase in protein in 2019 
was observed mainly in grain of the collection samples, 
which were generally characterized by high protein 
content, value of which averaged from 11.0 to 12.2% 
over three years. Samples with low protein content 

(9.9–10.9%), such as 191, 101, 123, and others, usual-
ly had a decrease in its content by 0.1–0.7%. In 2021 
year, the highest protein content of all years of research 
was determined, which averaged 11.8% in the collection 
nursery, ranging from a minimum of 9.7% in the Petrol 
variety to a maximum of 12.8% in number 53. In gener-
al, collection, the variety of samples by protein content 
was small, the value of the coefficients of variation was 
1.7% in 2017; 1.6% in 2018 and 2.0% in 2019.

According to three-year data, the highest protein con-
tent was in numbers 229, 205, 207, 217, 223, 221 and 
the variety Mundo (12.0–12.2%), which are a valuable 
source material for use in breeding work. Numbers 191, 
101, 123 and varieties Petrol and Arystokrat, which are 
characterized by low protein content (up to 10.5%).

As noted earlier, one of the main requirements for the 
varieties of the bakery direction of use is a high con-
tent of protein in the grain and a relatively low content 
of starch. Therefore, when studying the collection sam-
ples, their characteristics were analyzed and compared 
on these grounds. It was found that such samples with a 
high starch content as 101, 123, Solodiuk, Petrol, Lubo-
myr and Arystokrat (on average for three years – 69.0–
70.3%) had a low protein content (9.3–10.9 %). Samples 
with high protein content 185, 219, 217, 205, 229, 223 
(11.7–12.2%) were characterized by low starch content 
(66.0–67.8%). Similar patterns were also observed in 
most other collection samples, the higher the protein 
content in the grain, the lower the starch content and 
vice versa. Only two varieties Molfar and Volemyr were 
characterized by average parameters on both grounds: 
starch – 68.2%, protein – 11.0%, and the variety Maetok 
Poliskyi had low rates of both starch and protein content 
(66.8% and 10, 3%, respectively).

Figure 2 graphically shows how the content of starch 
and protein in the collection samples of winter triticale 

Fig. 1. Distribution of winter triticale collection samples into groups by protein content, 2017–2019
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changed over the years of research. There is an obvious 
tendency to reduce the protein content in the years when 
there was an increase in starch content and vice versa. 
The patterns of changes in the starch content were more 
stable and characteristic of all samples of the collection 
over the years of research. However, the protein content 
in 2019, which has already been discussed above, ob-
served deviations from these patterns. Thus, in 14 sam-
ples of the collection the protein content even slightly 
decreased, and in 3 samples it did not change, although 
this year the lowest yield and starch content were record-
ed.

To establish the patterns of formation of valuable 
economic characteristics, the correlations between the 
amount of protein and other indicators of the lines of 
competitive varietal testing of triticale in the winter bak-
ing direction were calculated.

The study of correlations between the main charac-
teristics that determine the yield and quality of products 
in crops, allows us to identify which elements can fur-
ther improve their performance, and use these patterns 
in breeding work on the stage of evaluating new mate-
rial. In order to establish the strength and direction of 
the links between such important features as grain yield 
and starch and protein content, the method of correlation 

Table 1. The protein content in the grain of the collection samples of winter triticale, %

Variety, breeding number
Year of research

Average for 3 years ± for Standard
2017 2018 2019

Molfar – Standard 9.8 11.3 12.0 11.0 –
Samples with high protein content (more than 12.0%)

229 11.7 12.4 12.5 12.2 +1.2
205 11.5 12.4 12.6 12.2 +1.2
207 11.6 12.2 12.4 12.1 +1.1
217 11.5 12.2 12.4 12.0 +1.0
223 11.4 12.2 12.4 12.0 +1.0

Samples with average protein content (11.0–11.9%)
185 10.8 12.3 12.6 11.9 +0.9
147 11.0 12.1 12.1 11.7 +0.7
153 10.6 11.8 12.3 11.6 +0.6
53 10.3 11.5 12.8 11.5 +0.5
Yasha 10.6 11.5 12.2 11.4 +0.4
Kotyhoroshko 10.1 11.8 11.9 11.3 +0.3
201 10.1 11.7 11.8 11.2 +0.2
Volemyr 10.7 11.1 11.3 11.0 0.0

Samples with low protein content (10.0-10.9%)
149 9.6 11.9 11.3 10.9 −0.1
Lubomyr 10.2 11.0 10.9 10.7 −0.3
181 9.5 11.1 11.3 10.6 −0.4
87 8.8 11.3 11.0 10.5 −0.5
203 9.1 10.9 11.1 10.4 −0.6
Maetok Poliskyi 8.9 11.1 10.8 10.3 −0.7
123 9.6 10.3 10.2 10.0 −1.0

Samples with very low protein content (less than 10.0%)
191 8.7 10.6 10.4 9.9 −1.1
Petrol 8.6 9.5 9.7 9.3 −1.7
Average in the collection 10.3 11.6 11.8 11.2

–
Lim in the collection 8.6–11.7 9.5–12.6 9.7–12.8 9.3–12.2
S 1.1 1.1 1.3 1.1
V, % 1.7 1.6 2.0 1.7
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analysis was used [7–8]. Correlation coefficients were 
calculated from the average three-year indicators of 
these traits. According to the results of the analysis, a 
weak direct correlation of yield with starch content  
(r = 0.17) and medium inverse correlation with protein 
content (r = −0.37) were established, which proves the 
possibility of breeding to increase grain yield without 

reducing starch content (Table 2). An inverse relation-
ship of medium strength (r = −0.64) was found between 
the starch and protein content, which is confirmed by the 
actually obtained indicators of these characteristics. Cor-
relations between yield and protein content and between 
protein and starch content are significant at the 5% level 
of significance (P0.05), and the relationship between yield 
and starch content was unreliable due to insufficient to 
prove the significance of weak links number of observa-
tion pairs.

In order to establish quantitative changes in the indi-
cators of one trait depending on the changes in another, 
with which the correlation was determined, the method 
of regression analysis was used. In this case, the pair-
wise correlation between the corresponding features is 
displayed graphically as a regression line. To construct a 
regression line and a so-called scatter plot, or correlation 

Table 2. Correlation between the main features 
of suitability for baking in the collection samples 
of winter triticale, 2017–2019

Features
The value of the correlation 

coefficient (r)
Yield Starch contain

Starch contain 0.17* –
Protein contain −0.37** −0.64**

Note. * unreliable; ** reliable at P0.05.

68,7 67,7 67,1 67,8

10,3 11,6 11,8 11,25,0
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Fig. 2. The content of protein and starch in the grain on average in the collection  
nursery of winter triticale by years of research, 2017-2019

Fig. 3. Point graph and theoretical regression line between protein and starch  
content in grain of winter triticale collection samples, 2017–2019
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field, the values   of the parameters of two interrelated fea-
tures are plotted on different coordinate axes. The scat-
ter plot indicates the scatter of individual observations 
and allows to build a theoretical regression line based 
on them.

The theoretical regression line clearly confirms the 
inverse correlation between the characteristics of protein 
and starch content in the grain of winter triticale collec-
tion samples and indicates how much the starch content 
may decrease with increasing content of protein (Fig. 3). 
It is calculated that when the value of protein content in 
the grain is 9.0%, the starch content is 70.1%, and when 
the protein content increases to 12.5%, the starch content 
decreases to 66.5%. With an increase in protein content 
by 1.0%, the starch content may also decrease by 1.0% 
and vice versa.

Figure 4 graphically shows the results of inverse 
correlation between protein content and grain yield as a 
regression line. The theoretical regression line indicates 
that with an increase in yield by 3.6 – 5.4 t / ha may 
decrease the protein content by 11.8 – 10.6% or 5.2%. 
With increasing yields per 1 ton, the protein content may 
decrease by 0.8%.

Conclusions
1. It was found that the protein content on average 

in the collection nursery was 11.2% with the vari-
ability of individual values   from 9.3% (Petrol 
variety) to 12.2% (numbers 229 and 205). It was 
determined that the lowest protein content in the 
samples (average 10.3%) was observed in the best 
growing conditions and the most productive 2017.

2. The established average significant inverse cor-
relation of yield with protein content in grain  
(r = −0.37) and weak line with starch content  
(r = 0.17), which proves the possibility of selec-
tion to increase grain yield without reducing the 
content starch. An inverse relationship of medium 
strength (r = −0.64) between starch and protein 
content was found.

3. The inverse correlation between protein content 
and grain yield is proved. It is determined that the 
theoretical regression line indicates that with an 
increase in yield from 3.6 to 5.4 t / ha may de-
crease the protein content by 11.8 – 10.6% or by 
5.2%. With increasing yields per 1 ton, the protein 
content may decrease by 0.8%.

Fig. 4. Point graph and theoretical regression line between yield and protein content  
in the grain of winter triticale collection samples, 2017–2019

1. Sukhova O. V. (2013). Issledovanie khimichesko-
go sostava zerna tritikale kak osnovnogo belkovo-
soderzhashchego syr’ya [Investigation of the chem-
ical composition of triticale grain as the main pro-
tein-containing raw material]. Bulletin of NGIEI, 8 
(27), 22−31 [in Russian].

2. Ponomarev S. N., Ponomareva M. L., Mannapo-
va G. S., Ilalova L. V. (2021). Urozhajnost’ i soder-
zhanie belka v zerne kollekcionnykh obrazcov ozimoj 
tritikale. [Productivity and protein content in grain of 
collection samples of winter triticale]. Agricultural sci-
ence of the Euro-North-East, 4, 30−34 [in Russian].

References



  Селекція, генетика, біотехнологія, насінництво      89

 Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 2 (2), 2021

3. Kyrychenko V. V., Petrenkova V. P., Kobyzieva L. N., 
Shchypak H. V. (2016). Selektsiia heksaploidnykh 
trytykale na pidvyshchennia adaptyvnykh vlastyvostei, 
urozhainosti ta yakosti zerna [Selection of hexaploid 
triticale for the adjustment of adaptive power, produc-
tivity and quality of grain]. P. 313−373 [in Ukrainian].

4. Henning J., Sune T. T., Jan K.S. (2020). The poten-
tial for biorefining of triticale to protein and sugar 
depends on nitrogen supply and harvest time. Indus-
trial Crops and Products, 149, 41−54 [in English].

5. Karchevskaya O.V., Dremucheva G.F., Grabovec 
A.I. (2019). Nauchnye osnovy i tekhnologicheskie 
aspekty primeneniya zerna tritikale v proizvodstve 
khlebobulochnykh izdelij [Scientific foundations 
and technological aspects of the use of triticale grain 
in the production of bakery products]. Bread cookies 
of Russia, 5, 28-29 [in Russian].

6. Shchypak H.V. (2019). Trytykale i pshenytsia: 
selektsiia na adaptyvnist, urozhainist, yakist [Triti-
cale and wheat: selection for adaptability, yiel]. K.: 
Atopol P. 480 [in Ukrainian].

7. Levchenko O.S. (2018). Vmist krokhmaliu v zerni 
trytykale ozymoho ta yoho vzaiemozviazok z inshy-
my hospodarskoho-tsinnymy oznakamy. Aktualni 
problemy ta innovatsii v suchasnomu zemlerobstvi 
[Instead of starch in the grain of triticale of winter, that 
yogo interconnection with the same stately-valuable 
signs]. Materials of the scientific-practical conference 
of young students and specialties. Kyiv. P. 18-19 [in 
Ukrainian].

8. Hirko V.S., Sabadin N.A. (2007). Trytykale ozyme. 
Biolohiia. Selektsiia. Nasinnytstvo [Triticale for 
winter. Biology. Selection. Nasinnystvo]. Kyiv: 
Agrarian science. P. 523−659 [in Ukrainian].

О.С. Левченко1, О.І. Костенко1, Л.М. Голик1, І.В. Шпакович2 

Результати використання у селекційному процесі колекційних зразків тритикале озимого за 
показниками якості зерна

Метою роботи була оцінка колекційних зразків тритикале озимого за вмістом білка та встановлення 
залежності між його кількістю та іншими цінними господарськими показниками. Під час дослідження 
використовували метод інфрачервоної спектрометрії та математико-статистичну обробку. За 
результатами дослідження було проведено розподіл колекційних зразків на 4 групи: із високим вмістом 
(від 12,0 %), середнім (11,0–11,9 %), низьким (10,0–10,9 %) та дуже низьким (менше 10,0 %) і встановлено, 
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що високобілкова група складалась із 7 зразків (16,3 %). Найменш чисельною була група із дуже низьким 
вмістом білка, в яку ввійшло лише 2 зразки (4,7 %). Внаслідок досліджень вміст протеїну, за середнім 
показником, у колекційному розсаднику становив 11,2 % із межами мінливості індивідуальних значень від 
9,3 % (сорт Петрол) до 12,2 % (номери 229 і 205). Найнижчий вміст білка у зразків (в середньому 10,3 %) 
визначено в кращому за умовами вирощування і найбільш врожайному 2017 р. Виявлено обернений зв’язок 
середньої сили (r = −0,64) між вмістом крохмалю і білка. Встановлена середня достовірна обернена 
кореляція врожайності із вмістом у зерні білка (r = −0,37) та слабка пряма із вмістом крохмалю (r = 0,17), 
що доводить можливість проведення селекції на підвищення врожайності зерна, не знижуючи при цьому 
вміст крохмалю. Доведено обернений кореляційний зв’язок між вмістом білка і врожайністю зерна. 

Ключові слова: колекційні зразки, білок, крохмаль, цінні господарські ознаки, кореляція і регресія.
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ВИВЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ ДО ПОСУХИ 
В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Н. В. Писаренко1, В. І. Сидорчук1, Н. А. Захарчук 2

1Поліське дослідне відділення Інституту картоплярства НААН (м. Малин, Україна)
2Інститут картоплярства НААН (м. Київ, Україна)

Мета. Визначити	і	оцінити	показники	зміни	водного	режиму	найпоширеніших	сортів	карто-
плі	(на	60-й	і	85-й	день	від	сходів)	в	умовах	Центрального	Полісся	України,	а	саме	коефіцієнтів	
водовідновлення,	водоутримання,	посухостійкості	та	водного	дефіциту.	Методи. Польово-ла-
бораторні,	селекційні	і	статистичні.	Результати. Визначено	коефіцієнти	водоутримувальної,	
водовідновлювальної	здатності	і	посухостійкості	та	водний	дефіцит	листків	рослин.	Найви-
ще	водоутримання	листя	картоплі	відмічено	в	сортів:	Тирас,	Нагорода,	Серпанок,	Слов’янка	
і	Червона	рута.	Встановлено,	що	механізм	водовідновлення	у	сортів	картоплі	різних	груп	стиг-
лості	відбувається	неоднаково,	вищий	відсоток	цьоого	показника	у	скоростиглих	сортозразків	
спостерігається	на	60-й	день	від	сходів,	в	середньостиглої	групи	на	85-й	день	від	сходів.	Високе	
значення	інтегрального	показника	водовідновлення	проявили	сортозразки:	Тирас,	Вигода,	Явір,	
Лєтана,	Слов’янка	Володарка,	Базалія	і	Червона	рута.	Встановлено,	що	на	60-й	день	від	схо-
дів	у	сортів	картоплі:	Червона	рута,	Серпанок,	Авангард,	Межирічка,	Нагорода,	Олександрит,	
Радомисль	і	Базалія	коефіцієнт	посухостійкості	сягав	≤	80	%.	Зʼясовано,	що	лише	в	сортів	Ти-
рас	і	Словʼянка,	на	85-й	день	від	сходів,	спостерігається	збільшення	числового	вираження	кое-
фіцієнта	посухостійкості,	що	свідчить	про	підвищений	ступінь	адаптації	рослин	до	дефіци-
ту	 вологи	 в	 ґрунті.	При	 першому	та	 другому	 обліку	 показники	 водного	 дефіциту,	 більшості	
досліджуваних	 сортів	картоплі,	 знаходився	 в	 допустимих	межах,	що	свідчать	про	незначну	
негативну	дію	погодних	умов	на	фізіологічний	стан	рослин.	Підвищений	показник	водного	де-
фіциту	спостерігався	на	60-й	день	від	сходів	у	сортів	картоплі:	Тирас,	Володарка	і	Левада,	про-
те	впродовж	двох	тижнів	він	зменшився	до	безпечного	рівня.	Висновок. Сорти	картоплі,	які	
проявили	високі	значення	інтегральних	показників	водного	режиму,	рекомендовано	вирощувати	
в	зоні	Центрального	Полісся	та	використовувати,	як	вихідний	матеріал,	в	селекційних	цілях	
при	створенні	нових	посухостійких	генотипів.

Ключові	слова: картопля, посухостійкість, коефіцієнт водоутримання, коефіцієнт водовідновлення, 
коефіцієнт посухостійкості, водний дефіцит.

Вступ. Науково доведено, що усі процеси, які від-
буваються в живих організмах контролюються гено-
типом. Однак його найбільша реалізація відбувається 
в сприятливих умовах зовнішнього середовища. Те-
пловий стрес є одним з основних причин нестабіль-
ності і отримання врожаю картоплі набагато нижче 
потенціального рівня. Крім того, в Україні за остан-
ні десять років відмічено чітко виражену тенденцію 
до потепління, зумовлену глобальними змінами клі-
мату, картопля як рослина помірного клімату досить 
негативно реагує на підвищення температури пові-
тря та нестачу вологи. Збільшення стійкості рослин 

до посухи сприятиме підвищенню ефективності 
культури і вирощування картоплі в менш сприятли-
вих ґрунтово-кліматичних регіонах країни.

Одним із етапів в наукових дослідженнях – ви-
вчення реакції генотипу на зміну умов середовища. 
Доведено, що всередині однієї групи стиглості спо-
стерігається значна різниця між сортами за інтенсив-
ністю накопичення врожаю, оскільки різні сортозраз-
ки неоднаково реагують на зміну кліматичних умов 
упродовж періоду вегетації. Важливими показника-
ми посухостійкості є здатність тканин листя рослин 
утримувати вологу – водоутримувальна здатність 
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і властивість після посушливого періоду швидко від-
новлювати водний баланс. Фізіологічний показник 
посухостійкості, як властивість сорту, сама по собі не 
може збільшити врожайність бульб картоплі, проте 
сприятиме зменшення негативного впливу посушли-
вого періоду на рослину, а отже, як наслідок – отри-
мання вищого врожаю порівняно до вирощування 
не посухостійких сортів. Отже, важливим завданням 
селекційних досліджень є вивчення фізіологічної ре-
акції різних генотипів рослин на водний стрес, що 
сприятиме в подальшому підвищенні адаптивного 
потенціалу сортів картоплі до посухи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Практично всі посівні площі сільсько госпо дарсь-

ких культур в Україні знаходяться в зоні ризиковано-
го землеробства (території із природним дефіцитом 
опадів), де є постійний ризик втрати обсягів уро-
жаю у надто посушливий рік [1]. Більшість вчених 
посухостійкість рослин оцінюють, головним чином, 
як здатність їх протистояти зневодненню [2]. Кар-
топля, як культура помірного клімату, в посушливі 
роки може втрачати до 50% і більше потенційного 
врожаю. Відомо, що тривала посуха з температурою 
вище 30°С– потужний фактор впливу на формування 
врожаю картоплі. Ці процеси викликають порушен-
ня водообміну в рослинах, що призводить до зневод-
нення живого організму, зупиняє або навіть призво-
дить до втрати утвореної в дії фотосинтезу органічної 
маси [3], припинення росту, фотосинтезу, вуглевод-
ного і білкового обміну, переміщення речовин, ін-
гібування дихання й перехід до стану типу анабіозу 
[4–7]. За умов дефіциту вологи у рослинних клітинах 
змінюється амінокислотний обмін [8]. Здатність рос-
лин картоплі переносити посуху зумовлюється осо-
бливостями їх морфолого-анатомічної будови [9] та 
фізіологічних процесів [10]. Зменшити негативний 
вплив погодних умов на рослини картоплі можливо 
за рахунок створення і впровадження у виробництво 
посухостійких сортів. За таких обставин селекція є 
найбільш ефективним методом підвищення посу-
хостійкості картоплі. 

Що стосується посухостійкості державних сор-
тових ресурсів картоплі, то 62,2 % з них має серед-
ній рівень ознаки – 5 балів, 31,2 % сортів – з балом 7 
і менше 5 % – з вищою ознакою у 9 балів [11]. Най-
більш потужна селекція на посухостійкість у країнах 
зарубіжжя – Німеччина і Нідерланди. Серед україн-
ської селекції першість належить Інституту карто-
плярства НААН [10].

Мета досліджень. Визначення інтегральних по-
казників водного режиму найпоширеніших сортів 
картоплі під час вегетації культури в умовах Цен-
трального Полісся України. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження 
проводились в Поліському дослідному відділенні Ін-
ституту картоплярства НААН. Обʼєктом досліджень 
використано перспективні сорти картоплі різних 
груп стиглості, які вирощувалися в селекційних роз-
садниках п’ятипільної сівозміни. Попередником була 
соя на зерно. 

Ґрунт дослідних ділянок − дерново-слабопідзо-
листий, глинисто-піщаний, з низькою природною 
родючістю (рН – 4,5–5,2; рухомого фосфору і калію, 
відповідно – 3,0–5,0 мг/ екв. на 100 г ґрунту).

Водний дефіцит, коефіцієнти водоутримання, во-
довідновлення і посухостійкості листків здійснюва-
ли за методом Григорука та ін. (2003) [12]. Для цьо-
го відбирали середні зразки листків (по 10 шт.) із 
середнього ярусу рослин картоплі у трикратній пов-
торності. В лабораторії зразки розміщували на сте-
лажах у провітрюваному приміщенні і залишали 
в умовах кімнатної температури на 24 год. Після 
підсушування листки повторно зважували і зану-
рювали в ємності з водою також на 24 год. Після 
насичення водою їх знову зважували і за формулами 
відповідно 1, 2, 3, 4 розраховували відповідні коефі-
цієнти [13]: 
водоутримання Кву = 

Маса листків після підсихання
100%,

Маса свіжих листків
� �  (1)

водовідновлення Квв = 
Маса листків після насичення водою

100%,
Маса свіжих листків

� �  (2)

посухостійкість Knc ,
100%

Кву Квв�
�   (3)

водний дефіцит ВД 1
.

Квв
Квв Кву

�
�

�
 (4)

Обрахунок фізіологічних показників посу хос  тій-
кості проведено на 60-й і 85-й день від посадки кар-
топлі (фаза бутонізації та цвітіння).

Результати та їх обговорення. Згідно з отримани-
ми нами даними, сорти картоплі характеризувалися 
підвищеним показником коефіцієнта водоутримання 
(Кву) на 60-й день від посадки (межі прояву 72–97 %). 
Найвище водоутримання листя картоплі відмічено 
в сортів: Базалія (97 %), Олександрит (88 %), Нагорода 
і Радомисль (84 %) та Тирас (83 %). Тоді як при дру-
гому обліку спостерігається зниження ознаки (частка 
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сягає від 54 % до 85 %). Найменша різниця між двома 
періодами за Кву становила у сортів: Нагорода, Сер-
панок, Словʼянка і Червона рута (5–7%). Лише у сорту 
Тирас спостерігалося збільшення числового значення 
при другій оцінці на 2 % (рис.1).

Як свідчать результати досліджень коефіцієнта 
водовідновлення (Квв), відновлення водозабезпечен-
ня клітин сортів картоплі активніше відбувалося при 
першому обліку. Так, у сортозразків: Межирічка, Іван-
ківська рання, Олександрит, Серпанок, Червона рута, 
Нагорода, Радомисль і Авангард Квв складав від 101 % 
до 110 % (рис. 2). 

Слід відмітити, що пʼять сортів картоплі належать 
до групи скоростиглих. Вже через два тижні, коефіцієнт 

водовідновлення, в попередньо виділених сортів кар-
топлі мав менше значення. Збільшення відсоткового 
значення Квв при другому обліку відмічено в сортів: 
Тирас, Вигода, Явір, Лєтана, Словʼянка Володарка, 
Базалія, Червона рута (відповідно на 20 %, 19 %, 16 %, 
10 %, 10 %, 6 %, 5 %, 4 %). Відмітимо, що шість сортів із 
восьми відмічених належать до середньостиглої групи. 
Отже, можна припустити, що механізм водовідновлен-
ня у сортів картоплі різних груп стиглості відбувається 
неоднаково, вищий відсоток показника Квв у скоро-
стиглих спостерігається на 60-й день від сходів, у се-
редньостиглої групи на 85-й день від сходів.

Коефіцієнт посухостійкості — це мінливий по-
казник, який визначає якість середовища, високий 
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рівень якого свідчить про значну пластичність виду 
та його адаптаційні можливості. Так, при першому 
обліку високий показник коефіцієнта посухостійко-
сті (Кпс) ≤ 80 %, відмічено в сортів картоплі: Черво-
на рута, Серпанок, Авангард, Межирічка, Нагорода, 
Олександрит, Радомисль, Базалія (рис. 3). 

Відмітимо, що на 85-й день обліку показник Кпс 
у попередньо відмічених сортозразків картоплі мав 
нижче значення на 19–31%, що свідчить, про низь-
кий рівень адаптації генотипів до несприятливих 

умов середовища. Лише в сортів Тирас і Словʼян-
ка спостерігається збільшення відсоткового числа 
на 35 % і 3 % відповідно. Отже, це вказує на вищий 
ступінь адаптації сортозразків до дефіциту вологи 
в ґрунті.

Водний дефіцит (ВД) є одним з інтегральних по-
казників фізіологічного стану рослин, який спричи-
няє зниження ступеня поглинання води, кореневого 
потенціалу, інтенсивності транспірації, фотосинте-
зу, активності ферментних систем, процесів росту 
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і розвитку рослин [7]. Так, водний дефіцит у межах 
10% не чинить шкоди рослинам, у межах 10–20 % 
припустимо, < 25 % негативна дія, при 50 % фото-
синтез повністю припиняється. Згідно з динамікою 
водного дефіциту сортів картоплі при першому 
обліку, в більшості сортозразків коефіцієнт знахо-
дився в межах 1–7%, що свідчить про нормальне 
забезпечення рослин у цей період вологою. Лише 
сорти: Тирас, Володарка і Левада мали підвищений 
відсоток ВД, проте числове значення їх показників 
знаходиться в межах допустимого (рис. 4).

При другому обліку, коефіцієнт водного дефіциту 
всіх сортів картоплі не перевищував 10%, що свід-
чить про відсутність негативного впливу умов сере-
довища на ріст і розвиток рослин культури. Відміти-
мо сорти, в яких значення показника ВД у рослинах 

значно зменшилось при другому обліку: Тирас, Ме-
жирічка, Левада, Володарка і Лєтана.

Висновки
Стійкість до посухи в сортів картоплі залежить 

від фізіологічних і анатомічних пристосувань цього 
генотипу, рівня забезпечення вологою ґрунту і тем-
пературного режиму під час вегетації рослин. В умо-
вах Центрального Полісся виділено ряд сортів кар-
топлі з високим значенням інтегральних показників 
водного режиму, а саме: – водоутримувальної здатно-
сті Тирас, Нагорода, Серпанок, Слов’янка і Червона 
рута; – водовідновлення Тирас, Вигода, Явір, Лєтана, 
Словʼянка Володарка, Базалія і Червона рута; – по-
сухостійкості Тирас і Слов’янка; – водного дефіциту 
Тирас, Межирічка, Левада, Володарка і Лєтана.
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Pysarenko N.V., Sydorchuk V.I., Zakharchuk N.A. 
Study of resistance of potato varieties to drought in the conditions of the Central Polissya of Ukraine

Objective. To determine and evaluate the indicators of changes in the water regime of the most common varieties 
of potatoes (on the 60th and 85th day of germination) in the conditions of central Polissya of Ukraine, namely the 
coefficients of water recovery, water retention, drought resistance and water deficit. Methods. Field and laboratory
based, selection and statistical. Results. The coefficients of water retention, water recovery capacity and drought 
resistance and water deficit of plant leaves are determined. The highest water content of potato leaves was observed 
among the following varieties: Tyras, Nahoroda, Serpanok, Slovianka and Chervona Ruta. It is established that the 
mechanism of water recovery in potato varieties of different maturity groups is different, the highest percentage of 
this indicator in earlymaturing varieties is observed on the 60th day from germination, in the mid ripening group 
on the 85th day from germination. High value of the integrated indicator of water recovery was demonstrated by 
the following varieties: Tyras, Vyhoda, Yavir, Lietana, Slovianka Volodarka, Bazaliia and Chervona Ruta. It was 
found that on the 60th day from germination among the following potato varieties: Chervona Ruta, Serpanok, 
Avanhard, Mezhyrichka, Nahoroda, Oleksandryt, Radomysl and Bazaliia, the drought resistance coefficient was 
≤ 80%. It was found that only in the varieties Tyras and Slovianka, on the 85th day after germination, there is an 
increase in the numerical expression of the drought resistance coefficient, which indicates an increased degree of 
adaptation of plants to soil moisture deficiency. In the first and second record the indicator of water deficit of the 
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most of the studied varieties of potatoes was within acceptable limits, indicating a slight negative effect of weather 
conditions on the physiological state of plants. A slightly increased indicator of water deficit was observed on the 
60th day of germination among the following potato varieties: Tyras, Volodarka and Levada, but within two weeks 
it decreased to a safe level. Conclusions. We recommend growing potato varieties that have shown high values 
of integrated indicators of water regime in the area of central Polissya and use as a source material for breeding 
purposes in the creation of new droughtresistant genotypes.

Key	words: potato, drought resistance, water retention coefficient, water recovery coefficient, drought resistance 
coefficient, water deficit.
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