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1ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ 
ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ 

РЕЧОВИН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

В. Ф. Дворецький, аспірант
Наук. кер - Гамаюнова В.В., д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
Т. В. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук
Херсонський державний аграрний університет

У статті висвітлено значення зерновиробництва в Україні та вплив 
на врожайність і якість зерна пшениці ярої твердої сорту Елегія миро-
нівська сучасних рістрегулюючих речовин – ескорту-біо та Д2. Наве-
дено показники окупності мінеральних добрив, внесених у помірних 
дозах окремо та за  сумісного застосування на їх фоні біопрепаратів.

Ключові слова: пшениця яра, урожайність, якість зерна, жив-
лення рослин, рістрегулюючі препарати, обробка насіння, окупність 
добрив. 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 
Стабільне виробництво зерна в Україні завжди було і зали-
шається пріоритетним. Зазначене спонукає землеробів роз-
робляти заходи, що дозволяють не лише підвищувати рівні 
врожайності, а й істотно покращувати основні показники 
якості зерна. Важливим резервом зростання зерновиробни-
цтва може стати впровадження сучасних вітчизняних сортів 
пшениці ярої з високим потенціалом урожайності та якості 
зерна. Вони мають бути адаптованими до умов вирощуван-
ня, стійкими до несприятливих стресових абіотичних факто-
рів середовища, характеризуватися високою якістю зерна та 
продуктів його переробки [1, 2]. Потенціал урожайності сучас-
них сортів пшениці ярої є достатньо високим і сягає 5, навіть 
7,0 т/га. Разом з тим у виробництві вона формується значно 
нижчою – на рівні від 2,0-2,5 до 4,0 т/га залежно від погод-
них умов та технологічних заходів. На жаль, вирощене зер-
но зазвичай характеризується й низькою якістю. Головними 
причинами такого стану слід вважати відсутність науково об-
ґрунтованого чергування культур у сівозмінах, внесення недо-
статньої кількості органічних і мінеральних добрив, низький 
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вміст доступних елементів живлення в ґрунтах та загалом зни-
ження їх родючості [3]. Разом з тим відомо, що врожайність і 
якість зерна культур, у тому числі і пшениці ярої, значно за-
лежить від оптимізації живлення і особливо від забезпеченос-
ті рослин азотом [4, 5]. Дослідники зазначають, що достатньо 
високу продуктивність пшениці ярої можна отримувати за 
умови відповідного мінерального живлення з використанням 
сучасних сортів інтенсивного типу [6]. Отже, з метою адапта-
ції технології вирощування пшениці ярої для кожної конкрет-
ної ґрунтово-кліматичної зони, залежно від рівня культури 
землеробства, ґрунтової родючості, сортових особливостей, 
необхідно удосконалювати та оптимізувати основні елементи 
технології. Одним із найважливіших та найбільш дієвих із них 
є живлення рослин. Особливої актуальності дане питання на-
буває у теперішній час, коли ґрунти на переважній більшості 
площ землекористування збіднені на елементи живлення: ор-
ганічних добрив практично не вносять внаслідок різкого змен-
шення поголів’я тварин у громадському секторі, а мінеральних 
застосовують недостатньо, бо вони коштують дуже дорого. За 
таких умов необхідно розробляти нові засади та підходи до 
ефективного і ресурсозберігаючого живлення рослин, оптимі-
зація якого позитивно впливає на підвищення рівня врожаїв 
та якості вирощеної продукції. Зазначене підтверджується і 
результатами наших польових дослідів [7], що пересвідчують у 
доцільності застосування по фону основного внесення помір-
них доз мінеральних добрив сучасних рістрегулюючих речо-
вин для обробки як насіння перед сівбою, так і посівів рослин 
у основні фази їх вегетації. Висока ефективність цих заходів у 
живленні рослин пов’язана, як ми вже зазначали, з практич-
ним припиненням внесення органічних та зменшенням доз 
мінеральних добрив, що зумовлює і необхідність застосування 
під сільськогосподарські культури мікроелементів [8], які вхо-
дять до складу сучасних біопреператів.

Мета, завдання та методика досліджень.
Мета досліджень полягає в удосконаленні живлення 

пшениці ярої твердої сорту Елегія миронівська шляхом за-
стосування обробки насіння перед сівбою та посіву рослин 
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рістрегулюючими речовинами ескортом-біо та Д2 в основні 
періоди вегетації – вихід у трубку та на початку колосіння по 
фону внесення помірної дози мінерального добрива (N30P30) до 
сівби.

Дослідження проводили на чорноземі південному в на-
вчально-науково-практичному центрі Миколаївського НАУ 
впродовж 2014-2015 рр. з пшеницею ярою твердою (сорт Еле-
гія миронівська). Погодні умови у роки досліджень різнилися, 
зокрема у 2015 р. на період сівби та упродовж вегетації ви-
пала значно більша кількість опадів. За температурним режи-
мом вони були типовими для зони південного Степу України.

Грунт дослідної ділянки представлений чорноземом пів-
денним важко-суглинковим. У шарі ґрунту 0-30 см міститься 
гумусу (за Тюріним) – 2,9-3,2%, легкогідролізованого азоту - 
62 мг/кг ґрунту, нітратів (за Грандваль-Ляжем) – 20-25 мг/кг 
ґрунту, рухомого фосфору (за Мачигіним) – 36-40 мг/кг ґрун-
ту; обмінного калію (на полуменевому фотометрі) – 320-340 
мг/кг ґрунту, рН – 6,8-7,2. Загальна площа ділянки 80 м2, облі-
кової – 20 м2, повторність триразова. Дослідження проводили 
за схемою, що наведена в таблицях.

Ми досліджували ефективність комплексного органо-мі-
нерального добрива Д2 (фірма-виробник ПП «Дворецький»), 
яке характеризується високою агрохімічною ефективністю 
та властивістю мобілізувати важкозакріплені не засвоюва-
ні фосфати, містить фізіологічно- та рістактивні речовини. 
Отримують препарат Д2 обробкою гумінових кислот аміа-
ком, аміачними розчинами фосфатів, фосфорною кислотою, 
калійними солями. При взаємодії нітратних, карбонатних, 
хлоридних, сульфатних і фосфатних солей кальцію, магнію, 
мікроелементів утворюються гумати металів та відповідні мі-
неральні кислоти.

Насіння у день сівби обробляли ескортом-біо вручну, з ви-
користанням 50 мл препарату на гектарну норму насіння за 
1,0% концентрації робочого розчину.

Посіви рослин у фази виходу в трубку та колосіння обро-
бляли біопрепаратами Д2 з розрахунку 1 л/га, а ескортом-біо 
– 0,5 л/га за норми робочого розчину 200 л/га.
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Результати досліджень.
Нашими дослідженнями визначено, що застосування мі-

неральних добрив та обприскування посівів рослин пшениці 
ярої рістрегулюючими препаратами сприяє формуванню зна-
чно вищої врожайності зерна (табл.1). Так, у середньому за 
два роки досліджень урожайність зерна пшениці ярої за виро-
щування без добрив сформована на рівні 1,57 т/га. За внесен-
ня N30P30 до сівби вона зросла на 0,9 т/га (2,47) або на 57,3%. 
За збільшення дози азоту вдвічі – N60P30 до сівби зерна зібрано 
3,02 т/га, що перевищило контроль на 92,4%. До того ж вста-
новлено, що застосування такої кількості азоту у два прийоми: 
N30P30 до сівби та N30 у формі аміачної селітри у підживлення 
на початку виходу рослин у трубку посприяло подальшому, 
хоч і не значному зростанню врожаю зерна до 3,07 т/га (на 
95,2% до контролю).

Таблиця 1 
Урожайність зерна пшениці ярої залежно 

від досліджуваних факторів, т/га

Варіант живлення 
(фактор А)

Передпосівна обробка насіння (фактор В)

Без обробки насіння За обробки насіння

2014р. 2015р. середнє 2014р. 2015р. середнє

1 2 3 4 5 6 7

Без добрив - контроль 1,20 1,93 1,57 1,34 2,10 1,72

N30P30 під передпосівну 
культивацію - фон 1,85 3,09 2,47 2,05 3,36 2,71

N60P30 під перед-посівну 
культивацію 2,36 3,67 3,02 2,56 3,96 3,26

Фон + N30 (ам.сел.) у 
фазу 1 2,45 3,69 3,07 2,67 3,98 3,33

Фон + обробка Д2 у 
фазу 1 1,98 3,36 2,67 2,16 3,65 2,91

Фон + обробка ескортом 
у фазу 1 2,01 3,40 2,71 2,18 3,68 2,93

Фон + обробка Д2 у 
фази 1 і 2 2,11 3,51 2,81 2,33 3,79 3,06

Фон + обробка ескортом 
у фази 1 і 2 2,15 3,55 2,85 2,36 3,82 3,09
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Продовження табл. 1
1 2 3 4 5 6 7

Фон + N30 (карбамід) у 
фазу 2 2,20 3,47 2,84 2,41 3,75 3,08

НІР05, т/га

по фактору А 0,09 0,12

по фактору В 0,03 0,04

по фактору АВ 0,11 0,13

За обробки посіву рослин пшениці ярої у фазу виходу в 
трубку по фону основного внесення до сівби N30P30 препаратом 
Д2 урожайність зерна склала 2,67 т/га, а ескортом-біо 2,71 т/
га, або зросла порівняно з фоном на 0,20 і 0,24 т/га. За двора-
зового обприскування рослин ще й на початку колосіння рівні 
врожайності зерна склали 2,81 та 2,85 т/га за відповідного 
збільшення до фону 0,34 і 0,38 т/га. Практично такою вона 
сформована за внесення у підживлення в фазу колосіння N30 
у формі карбаміду по тому ж фону добрив у основне передпо-
сівне застосування (N30P30), де отримано 2,84 т/га зерна, що 
більше від фону на 0,37 т/га.

Нашими дослідженнями встановлено, що зернова про-
дуктивність пшениці ярої зростає більш істотно за проведен-
ня листкових підживлень рослин біопрепаратами по фону 
передпосівної обробки насіння ескортом-біо. Порівняно з не-
удобреним варіантом без інокуляції насіння від цього заходу 
врожайність зросла з 1,57 до 1,72 т/га – на 0,15 т/га, а по 
фону внесення мінеральних добрив та підживлень посівів бі-
опрепаратами ще більшою мірою і досягла у середньому по 
всіх варіантах живлення за два роки досліджень рівня 3 т/га. 
Максимальною (3,33 т/га) врожайність сформована за оброб-
ки насіння по фону дози мінерального добрива N60P30, що на 
0,26 т/га перевищувало аналогічний варіант удобрення (N60P30 
до сівби), у якому зібрано зерна 3,07 т/га. У середньому по 
всіх варіантах досліду по фактору удобрення без обробки на-
сіння ескортом-біо врожайність зерна склала 2,67 т/га, а за 
його інокуляції – 2,90 т/га, або на 8,6% була вищою.

Ми визначили такий важливий показник, як окупність 
одиниці діючої речовини внесеного добрива приростом уро-
жаю зерна пшениці ярої (табл. 2).
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Таблиця 2
Урожайність зерна пшениці ярої залежно від факторів 
вирощування та окупність мінерального добрива, кг 
зерна/кг д.р. добрива (середнє за 2014-2015 рр.)

Варіант живлення 
(фактор А)

Без обробки насіння За обробки насіння

Приріст до 
контролю, 

т/га

Окупність, кг 
зерна/кг д.в

1 2 1 2

Без добрив - 
контроль 1,57 0,00 0,00 1,72 0,0 0,15 0,00 0,00

N30P30 під перед-
посівну культивацію 
- фон 2,47 0,90 15,00 2,71 0,99 1,14 16,50 19,00

N60P30 під перед-
посівну культивацію 3,02 1,45 16,11 3,26 1,54 1,69 17,11 18,78

Фон + N30 (ам.сел.) у 
фазу 1 3,07 1,50 16,67 3,33 1,61 1,76 17,89 19,56

Фон + обробка Д2 у 
фазу 1 2,67 1,10 18,33 2,91 1,19 1,34 19,83 22,33

Фон + обробка 
ескортом у фазу 1 2,71 1,14 19,0 2,93 1,21 1,36 20,17 22,67

Фон + обробка Д2 у 
фази 1 і 2 2,81 1,24 20,67 3,06 1,34 1,49 22,33 24,83

Фон + обробка 
ескортом у фази 1 і 2 2,85 1,28 21,33 3,09 1,37 1,52 22,83 25,33

Фон + N30 (карбамід) 
у фазу 2 2,84 1,27 14,11 3,08 1,36 1,57 15,11 16,78

Примітки: 
1. Від фону добрив та підживлень;
2. Сумісно від фону живлення та обробки насіння ескортом-біо

Встановлено, що за рахунок передпосівної обробки насін-
ня цей показник зростав доволі істотно. Максимальною окуп-
ність мінеральних добрив визначена за вирощування культури 
по фону основного внесення до сівби N30P30 та проведення 
двох листкових підживлень досліджуваними біопрепаратами, 
а саме Д2 – 20,67, ескортом-біо 21,33 кг зерна/кг д.р. добрива 
без інокуляції насіння і, відповідно, 24,84 та 25,33 кг/кг за 
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її проведення. Таким чином, і передпосівна обробка насіння, 
і проведення позакореневих підживлень посівів досліджува-
ними біопрепаратами сприяють підвищенню окупності помір-
них доз мінеральних добрив, внесених під пшеницю яру.

Нашими дослідженнями встановлено, що фони живлення 
впливають на основні показники якості зерна пшениці ярої (табл.3).

Так, з покращенням поживного режиму впродовж вегета-
ції рослин пшениці ярої твердої збільшувалася натурна маса 
зерна, яка в середньому за два роки в неудобреному контр-
олі склала 731 г, а за вирощування культури в удобрюваних 
варіантах зросла до 734-742 г. Маса 1000 зерен змінювала-
ся аналогічним чином, показники її склали відповідно 42,7 та 
43,8-44,5 г.

Проте найбільшою мірою під впливом мінеральних добрив 
в основне внесення до сівби та позакореневих підживлень 
досліджуваними препаратами в зерні пшениці ярої твердої 
зростав вміст білка у середньому за два роки з 13,5% за виро-
щування рослин на ділянках неудобреного контролю до 14,3-
15,0% у варіантах з покращенням фону живлення. Достатньо 
близькими була і зміна показників вмісту клейковини, яка змі-
нювалася від – 26,3% у зерні контрольного варіанту до 27,4-
28,1% в удобрюваних варіантах досліду.

Також слід зазначити, що зерно пшениці ярої твердої місти-
ло білка і клейковини більше у менш сприятливому за зволожен-
ням 2014 році порівняно з 2015 р. максимальна кількість білка 
та клейковини в зерні накопичувалася в обидва роки вирощу-
вання пшениці ярої за проведення позакореневого підживлення 
карбамідом у фазу колосіння. Проте досить близькими зазначені 
показники визначені нами і в зерні пшениці ярої за дворазового 
підживлення посіву рослин досліджуваними біопрепаратами (ес-
кортом-біо та Д2) та є не нижчим порівняно з внесенням до сівби 
більш високої дози мінерального добрива N60P30.
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Таким чином, за оптимізації живлення рослин пшениці 
ярої твердої підвищується врожайність зерна та покращуєть-
ся його якість. Встановлено, що застосування сучасних рістре-
гулюючих речовин для обробки насіння перед сівбою та двічі 
посіву рослин упродовж вегетації дозволяє істотно покращити 
режим живлення цієї культури та замінити частину внесення 
азотного добрива. При цьому формується стала врожайність, 
покращується якість зерна й зростає окупність одиниці міне-
рального добрива.
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В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко Формирование продуктивности 
пшеницы яровой под влиянием современных рострегулирующих ве-
ществ на юге Украины.

В статье показано значение зернопроизводства в Украине и влияние на 
урожайность и качество зерна пшеницы яровой твердой сорта Элегия Миронов-
ская современных рострегулирующих веществ – эскорт-био и Д2. Приведены 
показатели окупаемости минеральных удобрений, внесенных в умеренных до-
зах отдельно и при совместном применении на их фоне биопрепаратов.

Ключевые слова: пшеница яровая, урожайность, качество зерна, пита-
ние растений, рострегулирующие препараты, обработка семян, окупаемость 
удобрений.

V. Dvoretskyi, T. Hlushko. Formation of productivity of spring wheat 
under the infl uence of modern growth regulating substances in the South 
of Ukraine.

The article highlights the importance of grain production in Ukraine and the 
impact on yield and quality of spring wheat durum Elegy Myronivska by modern 
growth regulating substances which are Escort-bio and D2. The payback fi gures 
of fertilizers listed in moderate doses ceparately and for combined use on their 
background of biological substances.

Key words: spring wheat, yield, grain quality, plant nutrition, growth 
regulating growth regulating preparations, treatment of seeds, payback fertilizers. 
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