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ВСТУП 

Актуальність теми.  Пшениця озима була і є основною зерновою 

культурою, яка займає понад 40 % посівних площ зернових культур і формує 

понад 50 % валових зборів зерна в Україні. Зважаючи на те, що в Україні 

висівають різні сорти  пшениці озимої з потенційною врожайністю 8-15 т/га, 

однак за останні роки врожайність її у середньому не перевищує 2,8-3,5 т/га.  

Тому перед аграріями стоїть головне завдання – у найближчі роки збільшити 

врожайність, поліпшити якість і забезпечити стабільність виробництва зерна цієї 

культури. 

Зростаюче потепління, що спостерігається на початку ХХІ сторіччя, 

вимагає удосконалення окремих елементів технології вирощування нових сортів 

пшениці озимої і, у першу чергу, наукового обґрунтування строків сівби.  

Українські вчені (Бабич Ю.Б., Бомба М.Я. Бутенко А.О., Каленська С.М., 

Лихочвор В.В., Моторний В.А., Сайко В.Ф. та ін.), дійшли висновку, що на строки 

сівби пшениці озимої, у першу чергу, вплинули зміни кліматичних умов, які 

відбуваються за останні роки. Вони характеризуються загальним зростанням 

тепла в окремі роки та періоди року. Інші дослідники (Лукащук Л.Я., Уліч О.Л.) 

вважають, що зміщення строків сівби пшениці озимої у більш пізні терміни 

зумовлено не потеплінням клімату, а біологічними особливостями сучасних 

сортів.  

Строк сівби є одним з найефективніших елементів технології, який не 

потребує додаткових матеріальних витрат, однак суттєво впливає на реалізацію 

потенціалу продуктивності пшениці.  

Останнім часом для збільшення продуктивності польових культур і 

пшениці озимої зокрема, використовують фізіологічно активні речовини, серед 

яких чільне місце займають регулятори росту. На ринку України є велика 

кількість цих препаратів, проте більшість з них містить або рістрегулюючі 

речовини, а в них відсутні мікро- та макроелементи, або ж, навпаки, у їх складі 

немає рістрегулюючих речовин. Однак, є біопрепарати, у яких  поєднано вміст 

рістрегулюючих речовин і мікроелементів. Серед них «Вермимаг» та 

«Вермийодіс», які, окрім рістрегулюючих речовин, містять у своєму складі мікро- 
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та макроелементи, вітаміни, фітогормони, велику кількість корисних 

мікроорганізмів та інші речовини, тобто все, що необхідно для початкового росту 

й розвитку рослин та підвищення їх морозостійкості. Крім того, «Вермимаг» 

містить до 4% магнію, а «Вермийодіс» –  ще й біологічний йод. 

Проте, в умовах Лісостепу західного досліджень з вивчення впливу 

регуляторів росту рослин «Вермимаг» і «Вермийодіс» на продуктивність зерна 

пшениці озимої за різних строків сівби практично ще не проводилось. Тому 

проблема дослідження впливу цих біопрепаратів на ріст й розвиток пшениці 

озимої за різних строків  сівби є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-

дослідна робота за темою дисертації є розділом досліджень, які виконувались на  

кафедрі рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-

технічного університету відповідно з ПНД  «Розвиток зерновиробництва в 

Україні до 2015 року» за завданням «Обґрунтування біоорганічних елементів 

технології вирощування озимої пшениці в умовах Лісостепу західного» (номер 

державної реєстрації  № 0113U002139). 

Мета і завдання дослідження. Обґрунтувати використання біоорганічних 

елементів технології вирощування пшениці озимої та підвищення її 

продуктивності в умовах Лісостепу західного: 

- визначити оптимальні строки сівби пшениці озимої із застосуванням 

регуляторів росту, що забезпечують реалізацію біологічного потенціалу сортів 

цієї культури за умов  глобального потепління; 

- встановити  особливості росту й  розвитку рослин пшениці озимої 

залежно від строків сівби та застосування регуляторів росту; 

- дослідити особливості росту й розвитку  рослин пшениці озимої у 

весняно-літній період залежно від строків сівби та застосування регуляторів 

росту; 

- визначити продуктивність пшениці озимої та якість зерна залежно від 

строків сівби та застосування регуляторів росту; 

- дати оцінку економічної та енергетичної ефективності застосування 

окремих елементів технології вирощування сортів пшениці озимої; 
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- здійснити виробничу перевірку та впровадження у виробництво 

удосконалених елементів технології вирощування пшениці озимої. 

Об'єкт дослідження – процес формування продуктивності сортів пшениці 

озимої залежно від строків сівби із застосуванням регуляторів росту та 

особливості їх взаємодії у ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу західного 

Предмет дослідження – сорти озимої пшениці Смуглянка та 

Золотоколоса, строки сівби, регулятори росту, продуктивність, якість зерна, 

економічна та енергетична  ефективність вирощування. 

Методи дослідження. Загальнонаукові: гіпотеза, спостереження, 

порівняння, узагальнення, конкретизація.  

Польовий – вивчення взаємодії предмету дослідження з агротехнічними 

факторами у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах зони;  

Лабораторні: вимірювально-ваговий – встановлення параметрів показників 

елементів структури врожайності та визначення врожайності зерна; морфо-

фізіологічний - визначення біометричних показників та продуктивності рослин; 

хімічний – визначення рухомих форм елементів в ґрунті; біохімічний – 

визначення хімічного складу зерна. 

Математично-статистичний – визначення достовірності отриманих 

результатів дослідження.  

Порівняльно-розрахунковий – визначення економічної та енергетичної 

ефективності застосування елементів технології вирощування. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше для зони Лісостепу 

західного:  

- встановлена ефективність застосування регуляторів росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» у підвищенні урожайності та якості зерна пшениці озимої сортів 

Золотоколоса та Смуглянка; 

- удосконалено технологію вирощування пшениці озимої сортів 

Золотоколоса та Смуглянка з урахуванням їх біологічних особливостей і окремих 

елементів агротехніки; 

- набуло подальшого розвитку обґрунтування формування урожайності та 

якості зерна пшениці озимої сортів Золотоколоса та Смуглянка залежно від 
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погодних умов упродовж вегетаційного періоду, потенційних властивостей сортів  

і застосування в комплексі елементів технології. 

Практичне значення отриманих результатів.  Обґрунтовані нами 

елементи технології вирощування пшениці озимої сортів Смуглянка та 

Золотоколоса уможливили розробити рекомендації для зони Лісостепу західного з 

висіванням цих сортів в оптимальні строки із застосуванням для допосівного 

оброблення насіння та позакореневого внесення під час вегетації регуляторів 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс». Удосконалені елементи технології 

вирощування пшениці озимої сприяли оптимізації умов формування високого 

врожаю зерна та дозволили найбільш повно реалізувати їх генетичний потенціал.  

Виробничу перевірку результатів дослідження  упродовж 2014-2015 рр. 

здійснено у господарствах Івано-Франківської області на площі 870 га з 

економічним ефектом  1 077 752 грн.  

Особистий внесок здобувача. За участі автора розроблено і обґрунтовано 

програму дослідження, схеми дослідів, безпосередньо ним виконано польові і 

лабораторні дослідження, узагальнено відповідні дані літературних джерел і 

власний експериментальний матеріал, підготовлено до друку і опубліковано 

наукові праці за темою дисертації, виконано виробничу перевірку результатів 

дослідження,  сформульовано висновки та рекомендації виробництву.  

Апробація результатів досліджень. Результати дослідження  й основні 

положення дисертації було висвітлено і оприлюднено: на засіданнях кафедри 

рослинництва та кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету (м. Кам'янець-Подільський, 2011-2014рр.); на IX Міжнародній 

конференції «Фітогормони, гумінові речовини і інші біологічні сполуки для 

сільського господарства і охорони навколишнього середовища» в Національному 

університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, 2013р.); на Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених  «Актуальні  проблеми  

агропромислового  виробництва  України» в інституті  сільського  господарства  

Карпатського  регіону  НААН (м. Львів, 2014 р.); на ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні 

аспекти» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (м. 
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Харків, 2014 р.); на Міжнародному конгресі «Сучасні напрямки в хімії, біології та 

біотехнології» 

(м. Львів, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

висвітлено у 12 наукових працях, у тому числі 5 – у фахових виданнях, отримано 

деклараційний патент України,  видано «Рекомендації із застосування регуляторів 

росту при різних строках сівби в технології вирощування озимої пшениці». 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 236 сторінках 

машинописного тексту комп’ютерної верстки, в тому числі 158 сторінках 

основного тексту й складається  зі вступу, 6 розділів, висновків та рекомендацій 

виробництву. Робота містить  44 таблиці,  12 рисунків та 45 додатків. Список 

використаних літературних джерел включає 318 найменувань, з яких 33 

латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

Наукові основи збільшення продуктивності пшениці озимої у наслідок 

застосування елементів технології вирощування (огляд літератури) 

1.1. Агробіологічні особливості вирощування пшениці озимої  

Вчені В.В. Лихочвор, В.Ф. Сайко, Л.О. Животков, Ф.М. Куперман, Бугай 

С.М. та ін. в своїх працях широко висвітлили агробіологічні основи формування 

продуктивності пшениці озимої, зокрема вимоги до температури, вологи світла, 

грунтів та до поживних речовин [20,28, 51,70, 80,111,120,218, 230,287]. 

Пшениця озима є досить холодостійкою культурою. Насіння починає 

проростати при температурі 1-2°С у посівному шарі грунту. Сходи при цьому 

з'являються пізно і недружно. Оптимальна температура проростання насіння 

становить 12-20°С. За умови достатнього зволоження грунту сходи при такій 

температурі з'являються на 5-6 день. Якщо температура вища 25°С, висіяне насіння і 

проростки масово уражуються хворобами. Кращі строки сівби припадають на період 

з середньодобовими температурами повітря 14-17°С. Взимку добре загартовані 

восени рослини зимостійких сортів витримують зниження температури на глибині 

вузла кущіння до мінус 19-20°С [51,230]. 

Достатній сніговий покрив захищає рослини навіть при зниженні 

температури до мінус 35-40°С. Шар снігу 10 см і більше повністю захищає рослини 

від вимерзання навіть при 30°С морозу. Це зона безпечних значень температури. 

При наявності шару снігу тільки 2 см пшениця озима здатна витримувати зниження 

температури повітря до мінус 20-26°С. Температура в зоні вузла кущіння при цьому 

буде становити мінус 15,2-19,9°С. І нарешті, сильні морози (25-30°С) при 

відсутності снігового покриву чи мінімальній його товщині (1-4 см) спричинять 

загибель рослини пшениці озимої навіть морозостійких сортів, Це так звана 

температура вимерзання [120,218]. 

Перерослі рослини, на яких сформувалося по 5-6 пагонів, не стійкі проти 

низьких температур. Стійкість проти низьких температур зменшується в кінці зими 

або на початку весни внаслідок періодичного відтавання-замерзання грунту і 

розгартування рослин. У цей період пшениця озима може загинути від невеликих 
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морозів (мінус 6-8°С). Восени рослини припиняють вегетацію, а навесні 

відновлюють її при температурі повітря 3-5°С. Впродовж усіх фаз вегетації пшениця 

росте найбільш інтенсивно при температурі повітря 20-25°С. Короткочасна спека з 

підвищенням температури до 35-40°С, при достатніх запасах вологи, не завдає 

великої шкоди. Припиняється приріст сухих речовин у разі збільшення температури 

понад 40°С [119]. 

Пшениця озима вимоглива до вологи культура. Її насіння для набухання 

потребує 55-60% води від своєї маси. За недостатньої вологості грунту рослини не 

кущаться і різко знижують продуктивність. Найбільш негативно впливає на врожай 

пшениці озимої нестача вологи в період виходу в трубку - колосіння, а також наливу 

зерна, коли потреба рослин у воді максимальна. Оптимальні умови для росту і 

розвитку рослин створюються при вологості грунту не менше 75-80% від польової 

його вологоємкості. За період вегетації пшениця озима залежно від умов 

вирощування витрачає 2500-4000м2 води з 1 га. Транспіраційний коефіцієнт її 

становить 300-500 [132]. 

Весняні опади сприяють інтенсивному росту вегетативної маси і створюють 

добрі умови для утворення нових пагонів. З часу відновлення весняної вегетації до 

колосіння, пшениця озима витрачає біля 70% загальної потреби води за вегетацію, в 

період від цвітіння до воскової стиглості зерна - 20% [80]. 

Пшениця озима негативно реагує і на перезволоження. Якщо воно 

короткочасне і температура повітря невисока, то рослини не знижують темпів росту. 

Тривале перезволоження сповільнює ріст, можливе загнивання кореневої системи, 

листки стають блідо-зеленого кольору. Надлишок вологи легше переноситься 

рослинами молодого віку. Осіннє перезволоження зменшує морозостійкість і 

зимостійкість [83]. 

Велика кількість опадів у весняно-літній період сприяє сильному росту 

вегетативної маси, що призводить до вилягання рослин, погіршення фітосанітарного 

стану посівів і зниження врожайності [83]. 

Сонячне світло - основне джерело енергії для всіх фотосинтезуючих рослин.  

Приплив сонячної енергії на поверхню землі дуже великий. Проте лише незначна 

частина енергії, так звана фотосинтетично активна радіація (ФАР), 
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використовується у процесі фотосинтезу. У формуванні врожаю задіяно біля 1-3% 

сонячної радіації. Високоврожайні посіви зернових, що реалізовують біологічні і 

фізико-хімічні можливості при сприятливих умовах росту і розвитку, можуть 

нагромаджувати у врожаї сухої біомаси біля 5% ФАР, що відповідає 300 ц сухої 

маси [59]. 

Пшениця озима добре розвивається на окультурених структурних ґрунтах 

середнього механічного складу. Кращими є чорноземні, каштанові та сірі лісові 

ґрунти з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6-7,0). Високі врожаї можна 

одержувати на окультурених дерново-підзолистих ґрунтах, при застосуванні 

підвищених норм органічних і мінеральних добрив, сидератів, вапнуванні, 

поглибленні орного шару, усуненні надмірного зволоження. Погано росте на 

солонцюватих ґрунтах, солодях, легких піщаних, важких за механічним складом 

глинистих ґрунтах, які запливають, де під час вегетації застоюється вода [51]. 

За виносом поживних речовин з ґрунту пшениця озима є азото-фільною 

рослиною: 1 ц зерна виносить у середньому з ґрунту азоту 3,75, фосфору - 1,3, калію 

- 2,3 кг. На початку вегетації особливо цінними  для  пшениці  є  фосфорно-калійні  

добрива,  які  сприяють кращому розвитку кореневої системи і нагромадженню в 

рослинах цукрів, підвищенню їх морозостійкості. Азотні добрива більш цінні для 

рослин навесні та влітку - для підсилення росту, формування зерна і збільшення в 

ньому вмісту білка [45]. 

Пшениця озима протягом вегетаційного періоду проходить відповідні фази 

розвитку, пов'язані з утворенням нових органів або їх формуванням. Проходження 

фаз розвитку, інтенсивність росту та продуктивність рослин перебуває в певній 

залежності від умов існування. Найкраще розвиваються рослини при оптимальному 

забезпеченні необхідними факторами життя і високоякісному виконанні всіх 

агротехнічних заходів [83]. 

Особливістю пшениці озимої є те, що при сівбі її весною, одержують добрі 

сходи, рослини кущаться, але не утворюють стебла і колоса. Для нормального росту 

і розвитку озима пшениця повинна пройти стадію яровизації при певній температурі 

(0-3°С) впродовж 35-60 днів [109]. 
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У процесі розвитку пшениця озима проходить такі основні фази: сходи, 

кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, достигання (молочна, воскова і повна 

стиглість) [106,120,155,289]. 

Фенологічні спостереження фіксують основні фази розвитку пшениці, проте 

вони не відображають складних процесів формування нових органів. Кожний орган, 

як і рослина в цілому, проходить декілька етапів під час свого індивідуального 

розвитку (органогенезу). 

Органогенез - формування органів рослини в їх ембріональному зародковому 

стані. Куперман Ф.М. виділила 12 етапів органогенезу озимої пшениці. Знаючи 

відповідність фаз розвитку етапам органогенезу, можна цілеспрямованіше 

застосовувати агротехнічні заходи і впливати на необхідний елемент продуктивності 

- збільшувати кількість рослин чи стебел на 1 м2, кількість зерен в колосі і колоску, 

масу 1000 зерен, якість зерна та ін.. [110,111]. 

У рослин пшениці озимої перший етап органогенезу починається з 

проростання насіння і закінчується утворенням другого листка. Конус наростання 

ще недиференційований на окремі органи. Тривалість цього етапу 20-30 днів. Поки 

рослини не завершать стадію яровизації конус наростання, як правило, залишається 

в стані першого етапу органогенезу. В цей період встановлюється початкова густота 

рослин. 

На другому етапі росте конус наростання за рахунок витягування його 

верхньої частини. Відсутність нормального співвідношення найважливіших 

елементів живлення призводить до затримки диференціації конуса на вузли, 

міжвузля і листки. Ріст стебла, його стійкість до вилягання, таким чином, 

визначається дуже рано - умовами росту на другому етапі органогенезу [190]. 

На другому етапі з бруньок розвиваються пагони кущіння. Відбувається 

розвиток вузлових (вторинних) коренів. Залежно від строків сівби і метеорологічних 

умов цей етап проходить восени і частково навесні. Тривалість етапу 35-40 днів. 

Третій етап органогенезу настає, як правило, на самому початку весняної 

вегетації. Цей етап характеризується витягуванням верхньої частини конуса, 

наростанням і диференціацією нижньої його ділянки на окремі сегменти, зачатки 

майбутніх члеників стрижня колоса. Чим більше сегментів формується на III етапі, 
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тим більше може бути члеників колосового стрижня, довшим буде колос, більше 

може утворитись у майбутньому колосків. Добра заправка грунту елементами 

живлення під оранку і ранньовесняне підживлення азотними добривами сприяє 

збільшенню числа члеників, а отже і колосків у колосі. Довжина і продуктивність 

колоса зростають також при тривалішому перебуванні рослин на цьому етапі 

органогенезу [111]. 

Четвертий етап співпадає з початком виходу рослин в трубку. Це критичний 

період для озимої пшениці щодо забезпечення вологою і поживними речовинами, 

які потрібні як для росту вегетативної маси, так і для закладання колоскових 

горбків. Від них залежить кількість колосків у колосі. Вчасне внесення добрив 

майже подвоює озерненість колоса, особливо за помірної температури. Після 

проходження IV етапу збільшити розміри колоса і число колосків у ньому уже 

неможливо. Підживлення забезпечує також виживання більшої кількості 

колосоносних синхронно розвинутих стебел [112]. 

П'ятий етап співпадає за часом з ростом другого міжвузля. Він 

характеризується початком формування квіток у колоску. В колоску може 

утворюватись до 7-9 квіткових горбочків. Першими починають диференціюватись 

колоскові горбочки в середній частині колоса, а потім процес іде вверх і вниз 

вздовж осі. Добра забезпеченість рослин поживними речовинами, вологою, світло-

вий день тривалістю не менше 13-15 годин при температурі 15-20°С, забезпечують 

закладання більшої кількості добре розвинутих квіток в колосках і колосі [111,112]. 

За даними Ф.М. Куперман, якщо при переході до п'ятого етапу підсилити 

живлення рослин, то можна зменшити розрив в темпах формування перших двох і 

вищерозміщених квіток у колосках. Тоді більше квіток у колоску буде утворювати 

повноцінне зерно, зросте озерненість колоска і колоса. Коли замість звичайних 2-3 

квіток буде нормально розвинуто 4-5 квіток і в них утворяться зернівки, то 

урожайність зросте майже в два рази. 

Шостий етап проходить у рослин, коли вони перебувають у фазі стеблування, 

і співпадає за часом з інтенсивним ростом третього-п'ятого міжвузлів стебла. Він 

характеризується формуванням маточок, пилкових зерен, зародкового мішка й 

стовпчика приймочки. В цей період особливо важливе значення має вирівняність 
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стеблостою рослин, а також відсутність бур'янів, які затінюють посіви пшениці. 

Фосфорні добрива, внесені під оранку, позитивно впливають на формування 

генеративних органів ще й на шостому етапі. Закінчується диференціація всіх 

частин колоса [111,112]. 

Сьомий етап співпадає з ростом останніх міжвузлів. Йде інтенсивний ріст у 

довжину всіх органів колоса. В кінці етапу колос досягає характерних для сорту 

розміру та форми і міститься у піхві останнього листка. На цьому етапі визначається 

щільність колоса, яка залежить від метеорологічних умов. В роки з великою 

кількістю опадів і хмарних днів колос буде більш рихлий, ніж в роки з безхмарними 

днями і дефіцитом вологи. 

Восьмий етап співпадає з фенофазою колосіння. На цьому етапі відбувається 

завершення процесів гаметогенезу і формування колоса, квіток. Продовжує рости 

найбільше верхнє міжвузля. Своєчасне азотне підживлення забезпечує формування 

виповненого зерна з високим вмістом білка і клейковини [112]. 

Дев'ятий етап включає цвітіння, запилення, запліднення, утворення зиготи і 

початок формування ендосперму. Припиняється наростання вегетативної маси, 

формуються зернівки.  Цей етап ділить життя рослини на два періоди - вегетативний 

і репродуктивний. За рахунок надходження пластичних речовин з листків і стебла 

зародок та ендосперм збільшуються у розмірах. В кінці етапу зерно досягає типових 

для кожного сорту форм. На наступних етапах довжина зернівки уже не 

збільшується [111]. 

Одинадцятий етап співпадає з фазою молочної стиглості. Йде інтенсивне 

нагромадження пластичних речовин у зернівці. Зменшується вологість зерна, 

відбувається його ріст в товщину і ширину. Добра забезпеченість вологою і 

поживою в поєднанні з невисокою (не більше 25°С) температурою збільшує масу 

1000 зерен і урожайність [111]. 

Дванадцятий етап органогенезу за часом співпадає з восковою стиглістю 

зерна. На початку етапу продовжується нагромадження пластичних речовин у зерні, 

яке поступово слабшає і повністю припиняється в кінці етапу. Зернівка перестає 

збільшуватися за розмірами і масою [111,112].  
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1.2. Продуктивність пшениці озимої залежно від  

строків сівби 

Важливого   значення   в   умовах   зміни   клімату   в   сторону потепління 

набуває такий елемент технології як строк сівби. Вони істотно впливають на ріст і 

розвиток рослин, перезимівлю, формування врожайності і якості зерна. Терміни 

сівби пов'язані з природними і ґрунтовими умовами, біологічними особливостями 

сортів, а також залежать від метеорологічних умов року [38,44,93,123,157,309]. 

 Враховуючи це, в останні роки при розробленні сортових технологій 

вирощування пшениці озимої та елементів їх удосконалення, великого значення 

надають вивченню строків сівби, максимальній реалізації біологічного потенціалу 

сорту. Строки сівби істотно впливають на створення високоврожайних посівів 

пшениці озимої без вкладення додаткових витрат енергії. Встановлено, що високі 

врожаї пшениця озима формує лише за умови сівби в оптимальні строки.  

Відхилення від оптимальних строків призводить до погіршення умов 

вегетації і значних втрат врожаю [10,19,22,25,103,308].  

За ранніх строків сівби рослини пшениці озимої розвивають велику 

вегетативну масу, сильно кущаться, більше пошкоджуються шкідниками і 

уражуються хворобами, знижують свою зимостійкість. В останні роки проведені 

дослідження вітчизняними та зарубіжними вченими показують, що за дотримання 

вимог і правильного виконання всього технологічного циклу вирощування пшениці 

озимої, рослини оптимальних та пізніх строків сівби менш уражуються хворобами 

та пошкоджуються шкідниками, формують вищу зимо- та морозостійкість [7,29,98, 

127,290,291].  

При пізніх строках сівби  прискорюється    проходження    етапів 

органогенезу і підвищується коефіцієнт реалізації потенційної продуктивності 

сорту, за цих умов він вищий (0,95), ніж при ранньому посіві (0,84). 

 Ранні строки сівби впливають на потужність розвитку рослин пшениці 

озимої в осінній період, їх переростання, ураження хворобами і пошкодження 

шкідниками [9,135,286]. 

Тому, встановлення оптимальних строків сівби для вирощування 

високоякісного зерна сучасних інтенсивних сортів пшениці озимої з врахуванням їх 
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максимальної реалізації біологічного потенціалу та ґрунтово-кліматичних умов зони 

є актуальним завданням для сучасної агрономічної науки і практики [7,25,310]. 

Не дивлячись на те, що досвід вирощування пшениці озимої упродовж 

декількох останніх років переконливо свідчить на користь дещо пізніших строків 

сівби, максимальні врожаї (понад 70 ц/га) формуються при сівбі в оптимальні 

строки [118]. 

Критерієм визначення оптимального строку сівби має бути наступний: на час 

зупинення осінньої вегетації рослини пшениці озимої повинні добре розкущитися, 

утворивши 2-3 синхронно розвинутих пагони, і знаходитися на II етапі 

органогенезу, із вмістом цукрів у вузлі кущення понад 25%. Такі параметри 

забезпечуються тоді, коли озимина восени вегетує близько 50 днів. Строки сівби 

визначаються у кожному конкретному випадку, беручи до уваги режим зволоження 

грунту, особливості сорту, попередники, організаційно-господарські можливості та 

інші фактори [103].  

Для південних районів Лісостепу оптимальними вони будуть з 18 по 30 

вересня,  центральних - з 15 по 27 вересня; західних та північних - з 10 по 25 

вересня. В будь-якій із вказаних ситуацій допустимим є сівба пшениці озимої до 5 

жовтня [232]. 

Чим теплішими за достатнього зволоження будуть вересень -жовтень, тим 

більш оптимальні строки сівби будуть зміщуватись у бік пізніх і навпаки. Але при 

цьому слід пам'ятати, що дефіцит вологи в цей період здатний перетворити на пізній 

будь-який строк сівби [49]. 

Пізні строки сівби (після 5 жовтня) є ризикованими, особливо якщо погодні 

умови зимового періоду будуть близькими до норми, а весна прохолодна і 

посушлива. За таких умов пізні посіви не встигнуть розкущитися, сформувати 

нормальну вторинну кореневу систему, що негативно вплине на рівень врожайності 

культури  [39,245,248]. 

Загальновідомо, що на інтенсивність та дружність появи сходів пшениці 

озимої впливають температура повітря і ґрунту та його вологість. Мінімальна 

температура повітря, при якій відбувається проростання насіння пшениці озимої 1-

2°С. При температурі повітря 14-15°С та достатньому зволоженні ґрунту сходи 
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пшениці з'являються на 7-8 день. При підвищенні середньодобової температури 

повітря на 1°С тривалість періоду сівба-сходи зменшується на 0,7 днів. Для 

отримання сходів потрібна сума активних температур 130-140°С. Добрі умови для 

проростання насіння та одержання своєчасних сходів створюються при наявності 

продуктивної вологи в орному шарі 25-40 мм. При нижчих запасах поява сходів і їх 

стан погіршується. Перезволоження ґрунту також негативно впливає на швидкість 

появи сходів пшениці. Дружність сходів визначає майбутню продуктивність ценозу, 

оскільки врожайність формують рослини, котрі зійшли в перші три дні [40,52,108, 

152,238,306]. 

За результатами багаторічних досліджень, проведеними науковцями 

Сумського інституту агропромислового виробництва НААН було встановлена чітка 

закономірність зниження рівня врожайності пшениці озимої при відхиленні строків 

сівби від оптимальних як у бік ранніх (початок вересня), так і  пізніх (жовтень)  [30, 

177,178,178,266]. 

Проаналізувавши багаторічні дослідження Інституту сільського господарства 

Західного Полісся НААН та рекомендації щодо строків сівби озимини в умовах 

регіону, Л.Я. Лукащук прийшов до висновку, що спостерігається чітка тенденція до 

їх зміщення у бік пізніших. Так, кращими строками сівби пшениці озимої у 70-х 

роках ХХ століття були 5–15 вересня, у 80–90-х – 15–25 вересня. Початок ХХІ 

століття характеризується зміщенням оптимальних строків на кінець вересня – 

початок жовтня [136,260,261]. 

Сприятливі умови для проведення сівби пшениці озимої настають, коли 

встановлюється середньодобова температура повітря 14–16°С, осіння вегетація 

триває 40–50 днів, а сума ефективних температур більше 5°С за осінній період 

становить 250–280°С. Це сприяє формуванню у рослин 2–4 добре розвинених 

пагонів та добрій перезимівлі. Такі умови для озимини  в  Лісостепу  за  звичай 

складаються за сівби в середині вересня [57,259]. 

За даними В.В. Лихочвора, В.Н. Ремесло, В.Ф. Сайко, сприятливі умови для 

проведення сівби, як правило, настають, коли встановлюється середньодобова 

температура повітря 14–16°С, при тривалості осінньої вегетації 45–55 днів. За таких 

умов у рослин формується найвища морозо- і зимостійкість, а це має важливе 
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значення, оскільки в багатьох районах України врожай пшениці озимої найчастіше 

залежить від них [121,126,227,228,229,230]. 

У ряді випадків для осінньої вегетації достатньою сумою температур є 400-

500С . Період осінньої вегетації буде становити 40-50 днів і в зиму рослини йдуть з 

двома синхронно розвинутими пагонами [72,122,161,164,167]. 

Як вважають деякі наукові найвищий урожай пшениці озимої формується 

при утворенні до часу припинення осінньої вегетації двох-чотирьох пагонів. Для 

дотримання цієї умови необхідно сіяти, щоб за осінній період вегетації (від 

сівби до припинення вегетації) сума середньодобових температур дорівнювала 

550–580°С, що становить 46–60 днів [57,63,174,226, 262,301]. 

Надаючи великого значення проблемі з’явлення нормальних сходів озимої 

пшениці, професор М. М. Кулєшов писав, що на першому етапі свого життя рослина 

особливо чутлива до різних несприятливих умов. Тому збереження рослин на 

першому етапі, що закінчується з’явленням дружніх, сильних і густих сходів – є 

найважливіша умова збереження врожаю [115,156,218,231]. 

У питанні про ступінь морозостійкості пшениці озимої залежно від строків 

сівби немає єдиної думки. Одні дослідники стверджують, що пшениця озима ранніх 

строків сівби стає більш морозостійкою, ніж пізніх. Інші вважають кращою у 

формуванні цієї властивості сівбу в оптимальні строки. Нарешті, треті 

додержуються думки, що найбільш морозостійкими є рослини пшениці озимої 

пізніх строків сівби [151,253]. 

Прихильники тих чи інших строків сівби обґрунтовують свої доводи по-

різному. Так, наприклад, ряд вчених високу морозостійкість рослин ранніх строків 

сівби пояснюють тим, що їх розвиток співпадає з формуванням цієї властивості [10, 

82, 247,312]. 

Лотар Безе ( НДІ сільського господарства) із Німеччини вказує, що в східній 

Німеччині сівбу пшениці озимої проводять із 15 вересня до 5 жовтня, в федеральній 

землі Мекленбург – 40% площ засівають до 10 вересня, однак на ранніх посівах в 

окремі роки були випадки переростання посівів восени і їх вимерзання [316]. 

Особливо важливим періодом вегетації пшениці озимої є осіння вегетація 

рослин та їх перезимівля, що прямо залежить від строків сівби [183,194,206,214,216]. 
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Узагальнення нами досвіду наукових установ з вирощування пшениці озимої 

в нашій країні і за кордоном свідчить, що пшениця озима на відміну від інших 

культур найчутливіша на строки сівби. Урожаї її при ранніх строках сівби та при 

запізненні, навіть за інтенсивної технології, різко зменшуються.  

 

1.3. Регулятори росту рослин та їх застосування  в  агротехнологіях 

Нарощування виробництва продукції рослинництва високої якості є одним із 

головних завдань сучасного сільського господарства, вирішальною умовою 

поліпшення забезпечення населення продуктами харчування та подальшого 

економічного і соціального розвитку  України. 

Регулятори росту знаходять все більше застосування в сучасних технологіях 

виробництва продукції рослинництва [1,12,14,16,63,186,275].  

До них належать природні і синтетичні органічні сполуки, які у малих дозах 

активно впливають на обмін речовин рослин, викликаючи стимуляцію або 

пригнічення їх росту і морфогенезу.  

До природних регуляторів росту рослин належать фітогормони: ауксини, 

гібереліни, цитокініни, абсцизова та янтарні кислоти, етилен, брассіноліди та ін. [41, 

54,145,147]. 

Синтетичні регулятори росту одержують хімічним або мікробіологічним 

шляхом. З фізіологічної точки зору вони є аналогами ендогенних фітогормонів, або 

можуть впливати на біосинтез і функціонування гормонів рослин. Їх застосовують з 

метою впливу на процеси росту, розвитку і життєдіяльності рослин, забезпечення 

врожайності, поліпшення якості, забезпечення прибирання. До цієї групи сполук 

можна віднести також гербіциди, викликають затримку росту і загибель рослин. 

Відомо, що гербіциди в залежності від дози можуть виявляти як інгібуючу, так і 

стимулюючу дію [17,42,47,209]. 

Різні технології застосування регуляторів росту мають свої позитивні і 

негативні особливості. Наприклад, допосівне оброблення насіння має ті переваги, 

що препарати починають працювати на розвиток кореневої системи у початкові 

етапи розвитку і таке оброблення можна здійснювати разом з протруйниками та 

плівкоутворювачами завчасно на насіннєвих заводах або в господарствах. Тоді, як 
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обприскування посівів є ефективним у суху безвітряну погоду, до 12-ї години дня 

або ввечері. При такій обробці є додаткові витрати (техніка і паливо–мастильні 

матеріали). Однак застосування регуляторів росту з фітосанітарною обробкою 

посівів значно посилює дію інсекто – фунгіцидів [28,35,73].  

А.О. Шевченко [273,275], свідчить, що при допосівному застосуванні 

біостимуляторів польова схожість насіння пшениці озимої в середньому зростає на 

5%, а насіння пшениці вирощене на дослідних ділянках, відрізнялося більшою 

абсолютною вагою та мало вищі показники лабораторної схожості й енергії 

проростання. 

За даними С. Пономаренка, допосівне оброблення насіння слід проводити 

одночасно з його протруєнням. Норми протруйників у баковій суміші з 

біостимуляторами рекомендується зменшувати на 30% [188].  

С.П. Пономаренко, вважає, що при застосуванні Емістиму С зростає енергія 

проростання та схожість зерна пшениці озимої, формується  більш розгалужена 

коренева система [186,187,189].  

Із досліджень, відомо, що Емістим С, сприяє розвитку в зоні росту кореня 

симбіотичної мікрофлори. Прискорюються процеси розвитку рослин, раніше 

дозріває врожай [183].  

Згідно з дослідженнями і розрахунками Кримської державної 

сільськогосподарської дослідної станції [4], умовний економічний ефект від 

оброблення  насіння пшениці озимої  препаратом Емістим С становить 154,6 грн/га. 

Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до 

несприятливих факторів    середовища    –    високих    і    низьких температур, 

нестачі вологи, ураження хворобами і шкідниками. Регулятори росту здатні 

підвищувати врожай основних польових культур на 10-30%. Застосування 

регуляторів росту покращує складові продуктивності рослин (висоту рослин, 

кількість зерен в колосі, масу 1000 зерен), підвищує врожайність культури [207,208, 

212,221].  

У розвинених країнах особливу увагу приділяють вивченню і практичному 

використанню біологічно активних регуляторів росту та рідких органічних рідких 

добрив нового покоління, складовою частиною яких є гумінові речовини. Вони 
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використовуються разом із пестицидами і мінеральними добривами, оскільки 

допомагають вирішувати ряд проблем, які звичайна технологія вирощування 

культур вирішити не в змозі [43,54,55,117].  

Гумінові речовини є природним продуктом спільної еволюції мінерального і 

живого світу  в історії Землі і обов’язковим та необхідним компонентом, що 

забезпечує існування сучасних життєвих форм. Вони характеризуються 

пониженими значеннями молекулярних мас, що полегшує їх проникнення в рослини 

і сприяє активізації клітинних біохімічних процесів [47,55]. 

Основною частиною гумусу є гумусові кислоти (гумінові кислоти, 

фульвокислоти, гіматомеланові кислоти). Гумусові кислоти акумулятори органічної 

речовини грунту - амінокислот, вуглеводів, пігментів, біологічно активних речовин. 

Крім того, в гумусових кислотах концентруються цінні неорганічні компоненти - 

елементи мінерального живлення (азот, фосфор, калій), а також мікроелементи 

(залізо, цинк, мідь, магній, марганець, бор, молібден і т.д.) [33,54,101]. 

Історія відкриття гумінових речовин (ГР) бере свій початок у 18 столітті. 

Перші результати досліджень у даній області пов'язані з роботою Ф. Ахарда, який 

дією розчину лугу на грунт і на торф отримав темно-бурий розчин. Десятьма роками 

пізніше Л. Вокелен виділив аналогічну речовину зі стовбура старого в'яза. Т. Томсон 

у 1807 році назвав цю речовину ульміном (від ulmus - в'яз). Багато уваги гуміновим 

речовинам приділив великий шведський хімік Я. Берцеліус [13,264].  

 В останні півстоліття значний внесок у вивчення гумінових речовин внесли 

російські і радянські вчені, переважно грунтознавці: І.В. Тюрін, М.М. Кононова, 

С.С. Драгунов, Л.М.  Александрова, багато дослідників зарубіжних країн, в їх числі 

В. Фляйг (ФРН), Ф. Дюшофур (Франція), Т. Хаясі (Японія), М. Шнітцер (Канада), Ф. 

Стевенсон (США), М.Х.Б. Хейес (Англія) та ін. [13,26,124,256,271,288]. 

 До теперішнього часу розроблені методи виділення ГР з різних природних 

об'єктів, визначено їх хімічний склад, всі найважливіші властивості, вивчено вплив 

на грунти, рослини, мікроорганізми, риб, тварин. Виявлено можливості 

використання ГР в промисловому виробництві і сільському господарстві. Перші 

роботи з гумінових добрив належать Л.А. Христєвій (Дніпропетровськ), С.С. 

Драгунову,  Д.С. Орлову та іншим ученим [180,264]. 
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Вплив гумінових добрив на рослини має складний багатоступінчастий 

характер та охоплює весь період вегетації рослин. Із гуміновими речовинами в 

рослину потрапляє певна кількість поживних речовин - азоту, фосфору, калію, 

кальцію, сірки та інших мікроелементів, а також амінокислот, вітамінів та ростових 

речовин. Потрапляючи в рослину, гумінові речовини активують ферментативну 

активність усіх клітин рослини та утворення стимулюючих сполук самою рослиною. 

Як результат - зростання енергетики клітини, зміна фізико-хімічних властивостей 

протоплазми, інтенсифікація обміну речовин. Збільшується проникливість 

мембрани клітин кореня, покращується проникнення елементів мінерального 

живлення із ґрунтового розчину до рослин у вигляді гуміново-мінеральних сполук. 

Це призводить до посилення поглинання рослиною поживних речовин. Крім того, за 

рахунок гуматів покращується надходження у рослину з ґрунту цукрів, амінокислот, 

вітамінів, гормонів. Пришвидшується надходження води та поглинання кисню 

рослинами, що у підсумку інтенсифікує дихання рослин. Внаслідок посиленого 

дихання прискорюється поділ клітин, фотосинтез, синтез білків, посилення росту 

кореневої системи, надземної маси, збільшується вихід сухої речовини, а значить - 

поліпшується загальна життєдіяльність рослин [47,54]. 

Виробництво гумінових добрив пройшло досить великий шлях від 

високобаластних гуматів із низьким вмістом активних речовин до сучасних 

високотехнологічних продуктів нового покоління. Завдяки своїм унікальним 

властивостям нові природні гумінові добрива збільшують енергетику рослинної 

клітини, стимулюють процеси життєдіяльності, посилюють корисну дію інших 

речовин. Це продукти з мінімальним вмістом баласту, високим вмістом біологічно 

активних речовин, з гарантовано стабільними властивостями, що забезпечують 

точне дозування і прогнозовано високу ефективність дії [180,181]. 

Гумінові речовини - це високомолекулярні природні компоненти гумусу, 

продукту трансформації залишків живих і рослинних організмів, які визначають 

родючість ґрунту, продукти тривалого процесу гуміфікації, що забезпечують 

формування важливих і стабільних властивостей ґрунту [174]. 

Гумінові речовини поділяються на три головні фракції: гуміни, гумінові 

кислоти та фульвокислоти. Цей поділ здебільшого умовний і оснований на 
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розчинності кожної фракції у воді і відрегульований за різним значенням рН. 

Обробка гумінових кислот лугами переводить їх у водорозчинні солі - гумати 

натрію або калію [55]. 

Кожна функціональна група фрагмента молекули гумінової кислоти виконує 

свою безпосередню роль, а таких груп дуже багато, тому дія гуматів на воду, ґрунт і 

всі стадії росту рослин багатогранна. У ґрунті гумінові кислоти знаходяться у 

зв’язаному стані. Вони входять в органомінеральні комплекси, утворюючи 

слаборозчинні сполуки з Са, Мg, Fe, Al. У зв’язку з поганою розчинністю, низькою 

швидкістю мінералізації і реакцій заміщення, а також зі зв’язаністю з іншими 

сполуками, в рослини попадає надзвичайно мала кількість біологічно активних 

речовин, які присутні у ґрунті. А для забезпечення родючості ґрунту вміст гумусу в 

ньому повинен бути досить високим на рівні 8–10 %. Нині вміст гумусу в них 

становить 3–4 %. Щоб зупинити подальше зниження вмісту гумусу у ґрунтах, 

необхідно застосовувати системи, при яких винесення гумусу з ґрунту разом з 

урожаєм культур компенсується поверненням до них органіки. Тому останнім часом 

у якості високоефективного джерела гумінових речовин у всьому світі активно 

застосовують органо-мінеральні добрива чи стимулятори росту на основі солей 

гумінових кислот [54,180]. 

Гумінові речовини перебувають у складі гумусу. Це - більш-менш 

темнофарбовані, азотовмісні високомолекулярні сполуки, що утворюються в 

грунтах, торфу, вугіллі, інших природних тілах. Вони накопичують елементи 

живлення і енергію, беруть участь у міграції катіонів, знижують негативну дію 

токсичних речовин, впливають на розвиток організмів і тепловий баланс грунту. 

Вони стійкі, високомолекулярні, полідисперсні, містять різні функціональні групи, 

амінокислоти, полісахариди, бензоідні ферменти.  

 Гумінові речовини представлені гумусовими кислотами, прогуміновими 

речовинами і гумінами [55]. 

Гумінові кислоти - складна суміш природних органічних сполук, які 

утворюються в результаті розкладання відмерлих рослин та їх гуміфікації 

(біохімічного перетворення органічних решток у гумус за участі вологи, кисню та 

життєдіяльності мікроорганізмів). За хімічними властивостями гумінові кислоти - 
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природні ароматичні високомолекулярні (мол. маса 1300-1500) сполуки, що містять 

карбоксильні, кетонні, карбонільні, ацетогрупи, фенольні гідроксили, ангідридні та 

складні ефірні угрупування [54]. 

Окрім того, гумінові кислоти концентрують у собі цінні неорганічні 

компоненти ґрунту (елементи мінерального живлення - азот, фосфор, калій), а також 

мікроелементи (залізо, цинк, мідь, марганець, бор, молібден та ін.) [47,180]. 

Проте, в природному стані гумінові кислоти є малоактивними і практично 

знаходяться у нерозчинній формі. Фізіологічно активними є їх водорозчинні солі - 

гумати калію або натрію, які отримують шляхом лужного екстрагування органічної 

сировини з використанням сучасного обладнання. До складу гуматів входить 

широкий спектр амінокислот, пептидів, полісахаридів, макро- та мікроелементів в 

порівняно невеликих кількостях. [181]. 

Регулятори — це збалансований комплекс біологічно активних речовин, які 

активізують в рослинах основні життєві процеси. Під їх дією прискорюється 

наростання надземної маси та кореневої системи, а тому більш активно 

використовуються поживні речовини ґрунту та мінеральних добрив, зростають 

захисні властивості рослин, їх стійкість до захворювань, високих та низьких 

температур, посухи. В результаті підвищується врожайність та поліпшується якість 

сільськогосподарської продукції [271]. 

На процеси пристосування до несприятливих умов регулятори росту рослин 

впливають завдяки своїй здатності інтенсифікувати діяльність клітинного апарату і 

проводити до змін в будові рослин. Завдяки такому комплексному впливу 

підсилюється морозостійкість рослин, знижується фітотоксична дія засобів захисту, 

тощо. Дослідження на клітинному та молекулярному рівні дозволили пояснити 

механізм вказаних явищ. Зокрема, встановлено, що підвищення морозостійкості 

обумовлено збільшенням під впливом регуляторів росту рослин частки зв'язаної 

води та ростом вмісту білків і вуглеводів, які підтримують структурну і 

функціональну організацію рослини, зменшують температуру переходу цитоплазми 

з рідкого до твердого стану [47,54]. 

Результатами дослідів доведено, що нові регулятори росту рослин за 

ефективністю не поступаються кращим світовим препаратам, а за технологічними 
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показниками та вартістю мають значні переваги. Регулятори росту нового покоління 

за санітарно-гігієнічною класифікацією відносяться до нетоксичних речовин. Вони 

позитивно впливають на ріст і розвиток рослин, підвищують енергію проростання 

насіння та швидко трансформуються клітинами рослин [43]. 

При застосуванні рістрегулюючих препаратів враховують, що кожен з них 

створений для інтенсифікації росту і розвитку рослин та підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур при відповідних дозах і термінах їх внесення [13,42, 

140]. 

Регулятори росту дозволяють не тільки підвищити врожай, поліпшити його 

якість, але й прискорити строки дозрівання, підвищити стійкість рослин до 

несприятливих факторів середовища, зменшити і кількість використання пестицидів 

та добрив, значно покращити екологічний стан ґрунтів та навколишнього 

середовища, знизити вплив радіонуклідів. Найбільш ефективні це регулятори росту 

виготовлені на основі гумінових кислот [274]. 

Тому, гумінові кислоти - це комплекс органічних сполук, які утворюються в 

процесі конденсації продуктів грибного і мікробіологічного розпаду рослин з 

продуктами синтезу і розпаду самих грибків та мікроорганізмів. 

Як показали дослідження, проведені в колишніх республіках СРСР, в Чехії, 

Італії, Франції, США, Японії гумінові кислоти характеризуються високою 

біохімічною стійкістю, накопичуються у великих кількостях в грунті, особливо в 

торфах і можуть бути виділені з них розчином лугів [13,180]. 

Гумат натрію представляє собою порошок темно-коричневого кольору, який 

випускається у формі баластного препарату, який містить 30% розчинних гумінових 

речовин. Сировиною для виробництва гумату натрію служать різні природні тіла, 

які мало використовуються - це буре вугілля, осади морів і озер, торф тощо [47,53, 

264]. 

Характерною особливістю гумату натрію є й те, що він приймає участь в 

створенні в різних середовищах довгострокових запасів усіх елементів живлення, а 

також вуглеводів та амінокислот; вони формують колір гумусових горизонтів і на  

цій  основі  тепловий  режим;  захищають   або  зберігають  ґрунтову  біоту, 

рослинний покрив у разі виникнення несприятливих екстремальних ситуацій; 
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фізіологічно впливають на мікроорганізми - є носіями незамінних амінокислот, 

деяких вітамінів, антибіотиків. 

Л.А. Христева, А.І. Горева та ін. дослідники виявили підвищену стійкість 

рослин до токсичних доз мінеральних добрив в присутності гумату натрію та їхніх 

фракцій; позитивну роль гумату натрію у життєдіяльності сільськогосподарських 

рослин при впливі на них підвищених доз радіаційного випромінювання та 

пестицидів; здатність гумату натрію знімати аллелопатичну напруженість 

субстратів, грунтовтомлюваність [47,264,265]. 

В Україні зареєстровано і дозволено для використання понад  50 органічних 

та органо-мінеральних добрив, біостимуляторів росту на основі гумінових кислот, 

для допосівного оброблення насіння, кореневого і позакореневого внесення, а саме: 

Біодобриво «Айдар» (виробник ПП Давидов С.І., Україна), для 

позакореневого підживлення зернових і зернобобових [210]. 

Біоорганічне добриво Фіто (ТОВ «Омі-агро», Україна) 0,7 – 1,0 л/га для 

позакореневого підживлення зернових культур [210]. 

Вуксал (виробник «Аглюкон», Німеччина) 3-5 л/га для позакореневого 

підживлення цукрових буряків, картоплі, овочевих культур [210]. 

Гумат калію «Еко органіка» - (виробник Німеччина) для позакореневого 

підживлення овочевих 0,2-1,5 л/га [210]. 

Добрива органічні з біогенними елементами (агрофірма «Гермес», Україна) 

виготовлені на основі біогумусу для допосівного оброблення насіння (4 л/т) і 

позакореневого підживлення зернових, кукурудзи, технічних культур 6-8 л/га [256]. 

Добриво біологічне «Ярос» (на основі біогумусу) виробник ПП «Ярос-

Україна» для позакореневого підживлення зернових культур 5-10 л/га [210]. 

Добриво органо-мінеральне «Мочевин-К» (виробник ТОВ «Агронауковець» ) 

для позакореневого підживлення зернових, та технічних культур – 10 л/га [211]. 

Комплексне органо-мінеральне добриво «Агрогумат» (виробник Росія) для 

позакореневого підживлення зернових 0,25-0,5 л/га, соняшнику – 0,5-1 л/га [78]. 

Оракул (НДП «Долина» Україна) позакореневе підживлення зернових, 

овочевих картоплі, хмелю 1-6 л/га [210]. 
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Органо-мінеральне добриво «Сила життя» (на основі біогумусу, виробник. 

Росія) для позакореневого підживлення зернових, технічних та овочевих культур 

0,5-1 л/га [211]. 

Рідке органічне добриво «Ріверм» (на основі біогумусу, виробник АИВА-

Віта Україна), 6 – 10 л/га для позакореневого підживлення [95]. 

Серія добрив „Добрин® Стимул" універсальні концентровані екологічно 

чисті органо-мінеральні гумінові добрива на основі сапропелю прісноводного озера 

льодовикового походження та являють собою водний розчин гумінових і 

фульвокислот, амінокислот, мікроелементів, збагачені мінеральними добавками 

макроелементів. Добрива призначені для кореневого. та позакореневого 

підживлення рослин. При внесенні „Добрин® Стимул" у грунт покращується його 

водний та поживний режим, створюється оптимальна агрегатна структура, 

стимулюється розвиток та активність корисних мікроорганізмів. За умови 

позакореневого використання даних добрив клітини рослин отримують додаткове 

джерело енергії для утворення білків, що в свою чергу забезпечує нормальний їх 

ріст і розвиток [210]. 

Вироблені на основі гумінових речовин біостимулятори росту і розвитку 

рослин та рідкі органічні добрива нового покоління, сприяють внесенню змін у 

процеси життєдіяльності рослин та їх структуру з метою підвищення врожайності і 

поліпшення якості продукції [278]. 

За останні роки значних успіхів у розробці та виробництві нових регуляторів 

росту рослин досягнуто вченими асоціації «Біоконверсія». Вони створили групу 

досить ефективних екологічно безпечних препаратів, які впливають на хід 

фізіологічних і біохімічних процесів у рослинах [13,96,143]. На основі проведених 

експериментальних і виробничих досліджень розроблено технологію застосування 

регуляторів нового покоління при вирощуванні сільськогосподарських культур, яка 

передбачає передпосівну обробку насіння і обприскування рослин під час вегетації. 

На ґрунтах, бідних на вміст магнію застосовують  «Вермимаг». 

Гумінові речовини (гумати та фульвати), які безпосередньо впливають на 

життєдіяльність рослин, надходять не лише в окремі органи рослини, але і в клітини 

і на відповідних етапах розвитку виконують функцію оксидену; включає в обмін 
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речовин додаткову кількість кисню і таким чином посилює оксидатний обмін, що в 

свою чергу підвищує енергетичний потенціал і всю життєздатність організму, в 

результаті чого інтенсифікується надходження елементів мінерального живлення, 

активізуються ферментативні синтези, збільшується утворення сухої маси, 

прискорюється поділ клітин, збільшується асиміляція вуглекислого газу та 

фотосинтетична продуктивність, в кінцевому результаті збільшення врожаю 

сільськогосподарської продукції [27,74,75,143]. 

Проведено цілий ряд досліджень з вивчення ефективності деяких інших 

рідких органічних добрив та біостимуляторів росту, виготовлених на основі 

органічного добрива «Біогумус». Так, С. М. Гармаш і А.П. Кулик провели 

дослідження по вивченню ефективності біостимулятора «Біогумат», виготовленого з 

органічного добрива “Біогумус” методом вермикультивування соняшникового 

лушпиння, на овочевих культурах і отримали високу прибавку урожайності, та 

покращення якості овочевих культур [43]. 

Окрім підвищення врожайності, вони зменшують в рослинах вміст нітратів, 

отрутохімікатів та важких металів, підвищують харчову цінність вирощеної 

продукції, зменшують вихід некондиції та втрати при збиранні, транспортуванні і 

зберіганні, стимулюють раннє плодоношення овочевих та ягідних культур.  

При спільному застосуванні із засобами захисту рослин вони реально 

забезпечують зменшення норм витрат гербіцидів та інсектофунгіцидів на 20- 25 % 

за рахунок кращого проникнення останніх у клітини рослин без зниження захисного 

ефекту, зменшують фітотоксичну та мутагенну дію пестицидів, що сприяє кращому 

розвитку вегетуючих рослин, підсиленню фотосинтетичної активності, посилюють 

розвиток листової поверхні та генеративних органів, збільшують кількість зернин в 

колосі та їх масу, сприяють підвищенню вмісту білків та клейковини, покращують 

якість зерна, збільшують вміст цукру в коренеплодах цукрових буряків і винограду, 

покращують товарність картоплі і овочевої продукції [50,84,86,137]. 

Найвища ефективність біостимуляторів росту і розвитку рослин досягається 

при допосівній обробці насіння та 2-3-х разовому обприскуванні рослин під час 

вегетації при дотриманні технологій, рекомендованих для місцевих умов 

вирощування культур [43,96]. 
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Фоліарне (листкове) живлення рослин добре відоме та досить широко 

застосовується. Людина давно зрозуміла ефективність підживлення водним 

розчином попілу, настою гною, курячого посліду та інше. Розвиток технічного 

прогресу допоміг означити роль окремих елементів живлення у питаннях фізіології 

рослин. З'явились спостереження щодо зовнішнього прояву дефіциту цих елементів 

у період розвитку рослини. З'ясувалась залежність засвоєння поживних речовин від 

зовнішніх та внутрішніх факторів. В практику ввійшло використання простих солей 

металів та інших неорганічних речовин для позакореневого живлення [86,159,168]. 

Ще за радянських часів в господарствах на культурах, вибагливих до бору, 

застосовували борну кислоту, солі магнію, марганцю, цинку, молібдену, гумат 

натрію. Це був справжній прорив у науці, який дозволяв аграрникам згідно із 

законом мінімального фактору (Лібіха) впливати на баланс живлення рослин та очі-

кувати підвищення врожайності [41,42,47,54,55]. 

Застосування регуляторів росту дозволяє повніше реалізувати потенційні 

можливості рослин, закладені природою та селекцією, регулювати строки 

дозрівання, поліпшувати якість продукції та підвищувати врожаї сільсько-

господарських культур. Ефективність застосування регуляторів в технологіях 

вирощування пшениці озимої досліджували цілий ряд вчених, зокрема Л. Анішин, 

А. Шевченко, С. Шумік, Б. Вилов, В. Гуцол, І. Мельник, С. Пономаренко та інші [5, 

16,56,87,143,187,190]. 

Дослідженнями наукових установ встановлено, що урожайність колосових 

зернових зростає на 5-14 ц/га, зерна кукурудзи на 12-25 ц/га, сої на 5-7 ц/га, 

цукрових буряків на 30-80 ц/га, томатів на 35-90 ц/га, огірків на 25-80 ц/га, картоплі 

на 30-90 ц/га. Одночасно зростає вміст білку і клейковини в пшениці, протеїну в 

кукурудзі, підвищується цукристість буряків та вміст олії і білку в соняшнику та 

якісні показники інших культур [5,8,32,96,100,101,189,255].  

Використання стимуляторів росту вписується у систему агротехнічних 

прийомів з догляду за посівами і не потребує великих додаткових витрат, крім, 

звичайно, власної вартості, тому їх застосування сприяє не тільки збільшенню 

валового виробництва продукції, але й зниженню її собівартості, що особливо 

важливо в ринкових умовах [4,18,79,254]. 
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Із вищенаведеного огляду літератури можна зробити попередній висновок, 

що в багатьох країнах світу та в Україні наука і практика зайнялась пошуком шляхів 

підвищення урожайності та якості сільськогосподарських культур, зниженням 

негативного впливу токсичних речовин на агросистеми за рахунок регуляторів росту 

і розвитку культур. 

Нами проаналізовано значні літературні джерела вітчизняних і зарубіжних 

авторів, в яких висвітлено результати досліджень і досвід агрогосподарств з питань 

виробництва і використання регуляторів росту і розвитку рослин в сільському 

господарстві. 

Аналіз наукових даних показав, що застосування біорегуляторів росту і 

розвитку рослин в технологіях вирощування сільськогосподарських культур дає 

змогу вирішити проблему підвищення урожайності та одержання екологічно 

безпечної сільськогосподарської продукції. 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що використання рідких 

органічних добрив і регуляторів росту рослин на основі сировини, яка містить 

гумінові речовини для допосівного оброблення насіння та позакореневого 

(листкового) підживлення сільськогосподарських культур дасть можливість 

збільшити врожайність і якість зерна пшениці озимої із значним зменшенням затрат 

на придбання мінеральних добрив і пестицидів.  

Враховуючи велику роль у підвищенні врожайності та якості 

сільськогосподарської продукції біологічних регуляторів росту «Вермимаг», 

«Вермийодіс», програмою наших досліджень передбачено провести 

експериментальні та виробничі дослідження із застосування регуляторів росту 

«Вермимаг», «Вермийодіс» в технологіях вирощування пшениці озимої на зерно при 

різних строках сівби в умовах західної частини Лісостепу. 

Тому нами розглянуто і проаналізовано за вітчизняною і зарубіжною 

літературою сучасний стан виробництва та застосування регуляторів росту рослин в 

технологіях вирощування сільськогосподарських культур, зокрема при вирощуванні 

пшениці озимої на зерно. На основі проведеного аналізу наукових праць визначено 

робочу гіпотезу, обґрунтовано мету і завдання досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

Умови і методика виконання дослідження  

2.1. Програма і методика досліджень 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано упродовж 2011-2014 

років у західній частині Лісостепу на дослідному полі філіалу кафедри 

рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету  у ПФ «Богдан і К» Снятинського району Івано-Франківської області. 

Методичною основою при виконанні досліджень були „Методика полевого 

опыта" Б.А. Доспехова, „Методика Державного сортовипробування с.-г. культур" 

під редакцією В.В. Вовкодава та інші [65,66,67,148,149]. 

У двох польових дослідах вивчали вплив регуляторів росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» на продуктивність пшениці озимої на зерно сортів  Смуглянка та 

Золотоколоса залежно від способів і норм їхнього застосування при різних строках 

висівання. Схема дослідів містила такі варіанти факторів, що вивчалися: 

Дослід 1. Вивчення впливу регуляторів росту «Вермимаг» і  «Вермийодіс» на 

продуктивність пшениці озимої сортів Смуглянка та Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння у різні строки  сівби. 

Фактор А – регулятори росту і норми допосівного оброблення насіння:  

1) контроль (без оброблення регуляторами росту);  

2) «Вермимаг», 4 л/т;  

3) «Вермимаг», 5 л/т;  

4) «Вермийодіс», 3 л/т;   

5) «Вермийодіс», 4 л/т.  

Фактор В – строки сівби:  

1. перший 10.09 (ранній) – початок другої декади вересня; 

2. другий 20.09 (середній) – початок третьої декади вересня;  

3. третій 1.10 (пізній) –  початок першої декади жовтня .  

Дослід 2. Визначення впливу регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

при одно-  і дворазовому обприскуванні рослин під час вегетації на продуктивність 

зерна пшениці озимої сортів Смуглянка і Золотоколоса залежно від строків сівби. 
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Фактор А – регулятори росту,  норми внесення: 

1. контроль (без обприскування регуляторами росту);   

2.  «Вермимаг», 5 л/га – одноразове обприскування;   

3.  «Вермимаг», 7 л/га – одноразове обприскування;   

4.  «Вермийодіс», 3 л/га – одноразове обприскування;   

5. «Вермийодіс», 5 л/га – одноразове обприскування; 

6.  «Вермимаг»,  по 5 л/га – дворазове обприскування;   

7. «Вермимаг»,  по 7 л/га – дворазове обприскування;   

8. «Вермийодіс», по 3 л/га – дворазове обприскування;   

9. «Вермийодіс», по 5 л/га – дворазове обприскування. 

Фактор В – строки сівби:  

1. перший 10.09 (ранній) – початок другої декади вересня;  

2. другий 20.09 (середній) – початок третьої декади вересня;  

3. третій 1.10 (пізній) –  початок першої декади жовтня .  

В обох дослідах перед сівбою насіння пшениці озимої протруювали препаратом 

Антал. У першому польовому досліді одночасно з допосівним обробленням насіння 

застосовували регулятори росту «Вермимаг» і «Вермийодіс». 

У другому польовому досліді обприскування рослин пшениці озимої під час 

вегетації регуляторами росту рослин «Вермимаг» і «Вермийодіс» виконували 

ранцевим обприскувачем: одноразове – у міжфазний період «кущіння - вихід у 

трубку»;  дворазове – перший раз у міжфазний період «кущіння - вихід у трубку», 

другий раз – у фазу «початок колосіння». 

Під час обприскування рослин норма витрати робочої рідини становила 

300л/га. 

 В обох польових дослідах використовували насіння масою 1000 насінин 49-51 

г, норма висіву – 5 млн. схожих насінин на гектар. 

Досліди закладено методом розщеплених ділянок відповідно до вимог 

методики польових досліджень [65,150].  

Загальна площа ділянки становила 60 м2, облікова 50 м2, повторення у досліді 

триразове, попередник – ріпак озимий. 
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 Агротехніка вирощування пшениці озимої у дослідах – загальноприйнята для 

умов Лісостепу західного.  

В дослідах виконували наступні обліки, спостереження і аналізи: 

Продуктивну вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом на час 

сівби насіння пшениці озимої у варіантах  строків сівби [56]. 

Агрохімічні аналізи  ґрунту перед сівбою виконували щорічно (фосфору  і  

калію  –  за Кірсановим; лужногідролізованого азоту – за  Корнфільдом; гумусу –  за 

Тюріним). 

Фенологічні спостереження за рослинами пшениці озимої здійснювали 

відповідно до «Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур» [149].  Початок кожної фази росту й розвитку пшениці озимої 

встановлювали після настання її у 10% рослин, масову - у 75% рослин. 

Визначення польової схожості насіння, зимостійкості, виживання рослин 

упродовж вегетації виконували підрахунком  рослин на фіксованих ділянках у двох 

несуміжних повтореннях [149]. 

Динаміку кущистості пшениці озимої, наростання біомаси визначали за 

основними фазами розвитку у зразках рослин, які відбирали для визначення площі 

листкової поверхні. 

Динаміку нагромадження сухих речовин пшениці озимої визначали у 

фенологічних фазах кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, воскова стиглість. 

Для цього з кожного варіанту несуміжних повторень брали по 25 рослин у 

дворазовому повторенні. Проби рослин зважували, висушували при температурі 

105ºС і перераховували на суху речовину. 

Визначення динаміки асимілюючої площі листків у фенологічні  фази, чисту 

продуктивність фотосинтезу визначали за методикою А.А. Ничипоровича [172].  

Для визначення структури врожаю (кількість рослин на одиниці площі, 

кущистість, висота рослин, аналіз колоса – довжина, маса зерна у колосі, кількість 

зерен у колосі, маса 1000 зерен) використовували «Методика Державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур». 
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Облік врожаю здійснювали методом суцільного обмолочування зерна з кожної 

ділянки і наступним перерахунком на 100-відсоткову чистоту та 14-відсоткову 

вологість [149]. 

Для визначення маси 1000 зерен дві проби по 500 зерен зважували на 

лабораторній вазі згідно з ДСТУ 4138-2002 [66]. 

Уміст сирої клейковини та її якість визначали відмиванням у воді з наступним 

зважуванням та оцінкою її якості за ДСТУ 113586.1-68. 

Варіаційно-статистичну обробку урожайних даних виконано методом 

дисперсійного аналізу [56]. 

Економічну ефективність елементів технології вирощування розраховували за 

технологічними картами вирощування культур та «Методичними вказівками по 

визначенню економічної оцінки вирощування сільськогосподарських культур за 

інтенсивними технологіями» (1999). 

Енергетичну ефективність агрозаходів і технологій визначали за методикою, 

описаною  О.К. Медведовським та П.І. Іваненком. Враховували енергетичну 

цінність зерна, витрати енергії на вирощування пшениці озимої, вираховували 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее). 

 

2.2. Характеристика грунтів 

Зона Лісостепу займає майже третину сільськогосподарських угідь України. 

Тут переважають підвищені елементи рельєфу. Ґрунти відзначаються значною 

дренованістю, добре і задовільно забезпечені вологою. Більшість із них має високу 

потенційну родючість, тому що вони сформувалися в основному на карбонатних 

лесах і лесоподібних суглинках. 

Більшу частину (48,9 %) орних земель зони становлять чорноземи типові 

мало- та середньогумусні, які містять 2,8-4,8 % гумусу.  

Ці ґрунти добре насичені кальцієм, мають водостійку зернисту структуру, 

добрі фізичні властивості. За механічним складом у зоні Лісостепу 33,3 % загальної 

площі становлять легкосуглинкові й супіщані, 39  –  середньосуглинкові, 27,7 %  –  

важкосуглинкові й глинисті ґрунти.  
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У районах нестійкого зволоження (частина Хмельницької, Вінницької, 

Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської областей) поширені чорноземи 

глибокі малогумусні й частково опідзолені. Вміст гумусу в них становить 3,7-3,9 %, 

реакція ґрунтового розчину майже нейтральна (рН 6-6,7) [ 278 ]. 

В Лісостепу західному значно поширені опідзолені, сірі лісові ґрунти 

легкосуглинкового і супіщаного механічного складу. 

Територія Івано-Франківської області розташована на заході України, її площа 

– 13,9 тис. км2, з них 537,3 тис. га зайнято сільськогосподарськими угіддями. На 

території області  розташована зона Лісостепу та Карпатська гірська область, які 

підрозділяються на провінції (підзони), а провінції в свою чергу на округи.  

Так, у зоні Лісостепу виділено провінцію Лісостепу західного, а в Карпатській 

гірській області – провінції Передкарпаття та Карпат. 

 На території Снятинського району поширені дерново опідзолені, 

середньосуглинкові ґрунти, опідзолені середньосуглинкові, опідзолені лужні. 

Ґрунти на дослідних ділянках  дерново, опідзолені середньосуглинкуваті, за 

результатами проведених аналізів характеризуються такими показниками:  

- вміст лужногідролізованого азоту – 67-76 мг/кг;  

- рухомого фосфору – 16-23 мг/кг;  

- обмінного калію – 53-58 мг/кг;  

- pH сол – 4,4-4,8;  

- вміст гумусу в орному шарі – 3,0-3,05 % [99].  

Ґрунти, на яких проводилися дослідження характеризуються агрохімічними 

властивостями, наведеними в табл.2.1.  

Агрохімічні  аналізи  грунту перед сівбою проводили  щорічно:   

- фосфору  і  калію  - за    Кірсановим; 

- лужногідролізованого  азоту  - за  Корнфільдом; 

- вміст  гумусу  за  - І.В. Тюріном. 
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Таблиця 2.1 

Агрохімічний паспорт дерново опідзолених середньо- 

суглинкових грунтів ПФ «Богдан і К» Снятинського району 

Івано-Франківської області 

 

Показники стану грунту Методи визначення 

агрохімічні:   

гідролітична кислотність, мг - екв/100 гр. за Каппеном 2,02-2,52 

рН- сольове 

 
потенціометричним 4,4-4,2 

 
сума увібраних основ, (Ca+Mg) мг - екв/100 

гр. 

за Каїппеном 26,6-29,0 

вміст в орному шарі грунту:   

гумусу, % за Тюріним 3,00-3,05 

елементів живлення, мг/кг грунту:   

лужно-гідролізованого азоту за Корнфілдом 67-76 

рухомого фосфору за Кірсановим 16-23 

обмінного калію за Кірсановим 53-58 

рухомих форм мікроелементів, мг/кг  

грунту: 
  

бору за Бергером 

іТруогом 
0,50-0,75 

молібдену за Грігом 0,11-0,12 
марганцю за Пейве 16-17 
кобальту  за Рінькісом 4,8-6,7 
цинку за Крупським і 

Александровою 

1,0-3,3 

забруднення:   

вміст рухових форм, мг/кг грунту:   

кадмію атомно-

абсорбційний 

0,08-0,16 
свинцю 1,0-1,5 
ртуті 0,07-0,08 

щільність забруднення, Кі/км2:   

цезієм-137 спектрометричні 1,09-1,10 
стронцієм-90 радіохімічний 0,100 

еколого-агрохімчна оцінка, в балах  16-17 
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2.3. Метеорологічні умови в роки досліджень 

Міжрічна мінливість метеорологічних умов клімату (як наслідок глобальної 

зміни клімату) значно впливає на продуктивність сільськогосподарських, яке дуже 

залежить від опадів, температури та сонячного світла. 

Літо в зоні Лісостепу зазвичай триває з червня по серпень. За синоптичними 

показниками - це період послаблення циклонічної діяльності та утримання стійкої 

теплої погоди. За кліматичними показниками - це період, обмежений датами 

стійкого переходу середньої добової температури повітря через +15°. Тривалість 

літнього періоду відрізняється по території: на півдні степової зони України 

найчастіше літній сезон розпочинається у першій декаді травня, у центральних 

районах та на узбережжі морів - у другій декаді, на півночі та заході країни - 

наприкінці травня - на початку червня. Але це за кліматичною нормою, або 

середніми багаторічними даними, за фактичними ж показниками останніми роками 

все частіше літо, тобто період із високими температурами повітря, настає значно 

раніше середніх дат. Два роки поспіль за рахунок ( дуже раннього настання високих 

температур повітря у весняний період (з оптимальними для сівби та початкового 

росту більшості сільськогосподарських культур температурами повітря) скоро-

чується до 2-3 тижнів. У 2012 та 2013 роках температурні аномалії весняного 

періоду  досягали понад 2-5°С (саме на таку кількість градусів середня температура 

повітря квітня-травня була вищою за норму). За весь період метеорологічних 

спостережень (а це для різних метеорологічних станцій від 80 до 150 років) аномалії 

такого рівня не відмічалися. Підвищена кількість тепла майже відразу після 

закінчення зими обумовлює значні зміни у розвитку с.-г. культур, і тому, вже в 

найближчому майбутньому набір сільськогосподарських культур та їх сортовий 

склад потребуватимуть значного перегляду (коректив) з точки зору їх 

продуктивності та економічної вигоди. 

Підвищена теплозабезпеченість в період вегетації - це наслідок глобального 

потепління та його регіонального прояву в Україні. За дослідженнями кліматологів, 

на планеті з 1970 pp. спостерігається майже різке підвищення температури повітря, 

яке складає в середньому +0,15° за 10 років. У північній півкулі воно становить 

+0,30° за 10 років, в Україні та більшості країн СНД сягає позначки +0,42° за 10 
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років, тобто майже втроє перевищує швидкість підвищення температури на планеті. 

З огляду на такі обставини як сезона погода, так і майбутній клімат за кількістю 

тепла, що буде накопичуватися в Україні, забезпечуватиме визрівання 

сільськогосподарських культур, які раніше не визрівали у північних та західних 

областях, та пізньостиглих сортів та гібридів традиційних для України с.-г. культур, 

яким не вистачало тепла. 

 Крім того, вже спостерігається і буде відбуватися все частіше скорочення 

періоду весняно-літньої вегетації озимих зернових культур. 

 Таким чином, остані роки за погодними умовами цілком  виправдовують 

розширення площ теплолюбними культурами – соняшником, соєю та кукурудзою. 

За існуючої тенденції підвищення температури саме ці культури мають гарні 

перспективи визрівання і високого врожаю і в західних та північних областях, тобто 

в зоні завдяки достатнього зволоження ґрунту. 

За останніми прогнозами зміни клімату в Україні (або проекцією клімату на 

найближчі десятиліття) очікується, що максимально теплішати буде на півдні та 

сході країни в тепле півріччя. Наслідком таких змін термічного режиму буде 

зменшення середніх добових амплітуд температури повітря взимку на півночі 

(зменшення континентальності клімату) та їх збільшення влітку на півдні 

(збільшення континентальності) в порівнянні з сучасним кліматом. 

У період найближчого майбутнього (до 2030 року) очікується як збільшення 

місячних сум опадів, так і їх зменшення. Можливий діапазон змін сум місячних 

опадів у цей період в Україні прогнозується дуже великим - від -20% до +42% 

(тобто нестабільність, але поки що зі знаком плюс). Найбільша мінливість як у бік 

збільшення, так і зменшення місячних сум опадів буде спостерігатися у південному 

регіоні. За сценаріями зміни клімату холодний період року буде більш вологим, 

теплий - більш посушливим. Північно-західні території України можуть стати ще 

краще забезпеченими вологою, а південно-східні - більш посушливими, що буде 

позначатися на урожайності всіх сільськогосподарських культур. 

Метеорологічні умови в роки досліджень були наступними: зима 2010-

2011рр. була нестійкою, відмічались часті та тривалі відлиги, під впливом чого 

неодноразово порушувався стан зимового спокою рослин. Мінімальна за зиму 
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температура повітря відмічалась в першій декаді січня та становила 16-22° морозу, 

поля в цей час були вкриті надійним сніговим покривом, Мінімальна температура 

ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см), за зиму, нижче 7-8° морозу не 

знижувалась, що вище критичної температури вимерзання. Перезимівля озимих 

культур пройшла добре. За результатами відрощування зразків, взятих з ділянок 25 

січня та 20 лютого, пошкодження озимої пшениці не перевищувало 5%. 

Розвиток весняних процесів розпочався з переходом середньодобової 

температури повітря через 0° 10-11 березня, що на два тижні пізніше середньо 

багаторічних строків. Відновлення вегетації озимих культур у 2011 році відмічалось 

30. 31 березня у строки близькі до звичайних. За першими визначеннями вологості 

грунту,  станом на 08.04.2011року, запаси продуктивної вологи у орному шарі 

грунту становили 36-55 мм, у метровому – 205-212 мм. 

Такі вологозапаси являлись добрими для забезпечення нормального кущіння 

та укорінення озимих зернових культур.  

У першій половині другої декади квітня відмічалась прохолодна та дощова 

погода з температурами повітря на 2-3° нижчими за норму, зниженням температури 

на поверхи ґрунту в нічні години до 1-4° морозу. Часті опади на фоні низької 

температури повітря,  призводили до перезводоження верхнього шару грунту, 

одночасно сприяли утриманю достатніх вологозапасів у грунті. Спостерігалось 

оптимальне зволоження грунту під пшеницею озимою. Незважаючи на дещо 

понижений температурний фон відмічались цілком задовільні умови для укорінення 

та розвитку вегетативної маси озимих культур. В другій половині декади квітня 

відбулось підвищена температури, умови для вегетації були задовільні. Пшениця 

озима знаходилась у фазі кущіння, висота рослин – 10-14см, стан посівів добрий. 

Впродовж третьої декади тепла та майже суха погода, аномально низька для квітня 

відносна вологість повітрю (протягом 4-6 днів мінімальна відносна вологість 

повітря знижувалась до критичних для рослинності меж 30% і нижче), 

обумовлювали швидке висихання верхніх шарів грунту. Однак, завдяки опадам 

попереднього періоду, до кінця місяця продуктивні запаси вологи в ґрунті 

залишались на рівні добрих: у орному шарі ґрунту - 27-29 мм, у метровому – 185-

186 мм. 
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 З переходом середніх добових температур повітря через - 6оС, який 

відбувався наприкінці другої - на початку третьої декади квітня та стрімким 

наростанням тепла у третій декаді квітня спостерігалася активна вегетація озимих 

зернових культур.  

У першій декаді травня відмічалось випадання ефективних опадів, які 

сприяли покращенню та підтриманню достатнього зволоження грунту. Поряд з тим 

утримувався понижений температурний режим та тепло в день являлось 

недостатнім для повноцінного росту та розвитку пшениці озимої. 

 Прохолодна з дощами погода травня була сприятливою для укорінення 

рослин та малосприятливою для накопичення рослинної маси, Запаси продуктивної 

вологи у орному шарі грунту складали 29-39 мм. у метровому - 175-204 мм. 

Наприкінці першої декади відмічалось поступове підвищення температури, 

агрометеорологічні умови покращились. У кінці першої декади травня 

спостерігалось масове утворення нижнього вузла соломини озимих. Протягом 

другої декади травня утримувалась тепла з достатніми запасами вологи у ґрунті 

погода. Агрометеорологічні умови для вегетації складались сприятливі. Запаси 

продуктивної вологи у орному шарі грунту дорівнювали 27-32 мм, у метровому - 

187 мм. Пшениця озима знаходилась у фазі нижнього вузла, стан посівів був добрий. 

Перша половина зими 2011-2012року була теплою та мала переважно не 

зимовий характер погоди. Стійкий перехід середньодобової температури повітря 

через 0° у бік зниження відмічався 19 грудня 2011 року (на 21-24 дні пізніше 

середньо багаторічних строків). В другій половині зими характер погоди змінився. З 

середини другої декади січня розпочалось поступове зниження температури та 

посилення морозів. Мінімальна температура повітря у січні знижувалась до 19-28° 

морозу, в лютому до 25-33° морозу. Поряд з тим відмічалось випадіння снігу та 

утворення стійкого снігового покриву, спостерігалось снігонакопичення та висота 

снігового покриву поступово зростала від 11 до 30 см наприкінці другої декади 

лютого. Температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалась до 6-

9° морозу. За агрометеорологічними розрахунками, критична температура 

вимерзання пшениці озимої у фазі кущіння становила - мінус 16,2-17,3°, для 

перерослих (з кущистістю більше 6 пагонів) та недорозвинених (3-й лист, сходи, 
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початок кущіння) вона є на 2-3° вище розрахованої. Перезимівля пшениці озимої 

пройшла добре та не мала значних негативних наслідків. Температури повітря через 

0° у бік підвищення - 10 березня, була на 16-17 днів пізніше середньо багаторічних 

строків. В середині березня відмічалось підвищення середньодобової температури 

повітря до 5° і вище. Під впливом чого 20 березня спостерігалось відновлення 

вегетації озимих культур. В третій декади березня спостерігалось утримування 

підвищеного температурного її режиму, випадання періодичних невеликих опадів та 

сильні вітри. Озима пшениця активно вегетувала, лише в останні дні місяця під 

впливом зниження температури вегетація уповільнювалась. Запаси продуктивної 

вологи у ґрунті, за першим визначеням, станом на 28 березня, являлись добрими для 

нормального кущіння та укорінення рослин, були переважно нижчими за норму і 

становили  у орному шарі – 30 мм, у метровому до 187 мм. 

На  початку   квітня   спостерігались  коливання  температури.   В   окремі   

дні  відмічалось зниження середньодобової температури повітря нижче – 50С. що 

приводило до уповільнення вегетації.  Хмарна погода з опадами  сприяла 

пригніченю ослабленої зимівлею рослин. Запаси продуктивної вологи у ґрунті, 

станом на 8 квітня, дорівнювали орному шарі - 28-56 мм, у метровому – 166-221 мм 

та являлись достатніми для кущіння та доброго укорінення озимих.  Друга   декада   

квітня   характеризувалась    нестійкою    погодою, однаке агрометеорологічні умови 

для вегетації  були задовільними. Протягом більшості днів декади відбувалась 

активна вегетація, тільки в окремі дні у зв'язку із зниженням температури повітря 

вона уповільнювалась. Під впливом випадання опадів поповнилися запаси вологи у 

грунті, які станом на 18.04.2012року, дорівнювали у орному шарі – 41-57 мм, 

метровому – 191-221 мм.  Запаси продуктивної вологи у грунті  були оптимальними 

для нормального росту і розвитку. Пшениця озима знаходилась у фазі кущіння, стан 

посівів добрий. У першій половині третьої декади квітня спостерігала тепла погода,  

часом  випадали  невеликі та помірні  опади.  Склалися сприятливі умови для 

активної вегетації пшениці озимої. У другій половині декади відбувалося швидке 

наростання тепла, утримувалась жарка та суха погода. У найтепліші дні квітня  

максимальне температура повітря підвищувалась до 28-30° тепла. Протягом                   

2-4 днів декади відмічало зниження відносної вологості повітря до 30 % і нижче. 
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Відбувалися інтенсивні витрати вологи з грунту та з рослин. Сума ефективних 

температур вище +5°, становила на 30.04.12р., - 209-218°, що на  76-86о вище норми.   

Запаси продуктивної вологи грунті на 28.04.2012 року становили: у орному шарі 39-

61 мм, у метровому – 166-215 мм та були відносно  оптимальними.  

Перша декада травня характеризувалась дуже теплою погодою. 

Теплозабезпеченість періоду значно перевищувала норму. Відбувалась активна 

вегетація пшениці озимої, В окремі дні агрометеорологічні умови ускладнювались у 

зв'язку з виникненням суховію. Дане явиш зумовлювало сильну транспірацію 

рослин та випаровування вологи з верхніх шарів ґрунту. Невеликі та помірні опади, 

що спостерігались протягом 2-4 днів декади, дещо поповняли запаси продуктивної 

вологи у ґрунті. Станом на 08.05. 2012року, вони становили у метровому шарі 

грунту 156-209 мм та були добрими для нормального росту та розвитку рослин. 

Пшениця озима знаходилась у стані формування  нижнього вузла соломини.  Друга 

декада травня характеризувалась нестійкою погодою. На зміну спекотним та сухим 

дням пройшли прохолодні та дощові. В результаті зниження температури 

уповільнювалась вегетація пшениці озимої. В окремі дні у зв'язку з посиленням 

вітру та випадінням сильних опадів умови вегетації були несприятливі. Запаси 

продуктивної вологи у ґрунті поповнювались за рахунок випадіння опадів та 

утримувались на рівні оптимальних, станом на 20.05.2012р. у метровому шарі – 163-

218 мм.  

Метереологічні умови зимово-весняного періоду (2012-2013 роки). 

Протягом першої половини грудня 2012 року проходження через зони серії циклонів, 

що переміщались з Балкан на схід Європейської частини принесли помірні та 

місцями сильні опади у вигляді дощу з мокрим снігом з подальшим переходом в 

сніг. З 1 до 9 січня при проходженні холодних фронтів від циклонів спостерігалось 

випадіння сильного снігу. На рівнинній території  вже  3 грудня встановився стійкий 

сніговий покрив. Відбувалось суттєве зниження температури повітря обумовлене 

проникненням повітряних мас арктичного походження. 15-16 грудня відмічалась 

короткотривала зміна погодних умов — тепла повітряна маса з Атлантики 

спричинила випадіння переохолодженого дощу та мокрого снігу, також відмічалась 

ожеледь. Відбулось підвищення температури повітря, як в денні так і в нічні години. 
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З 19 грудня вторгнення холодної повітряної маси, пов'язаної з потужним 

антициклоном, що утворився над районами Східного регіону спричинив морозну 

погоду, подекуди з випадінням невеликого снігу.  

Вже 4 грудня спостерігався стійкий перехід середньодобової температури 

повітря через 0°, що на 5-9 днів пізніше норми. 

Середня місячна температура повітря становила мінус 3,3 — 5,8°, що на 2-3° 

нижче норми. Максимальна температура повітря підвищувалась до 9,7-11,7° тепла, 

мінімальна знижувалась до 15,4-21,9° морозу. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (Зсм) 

нижче 1,4- 3,6° морозу не знижувалась. На останній день грудня місяця глибина 

промерзання ґрунту становила 1-Зсм, висота снігового покриву — 21см.                   

Середня за місяць температура повітря склала 2,3-5,0° морозу, що в межах та на 2° 

вище норми. Максимальна температура підвищувалась до 6,7-11,3° тепла. Мінімальна 

температура повітря знижувалась до мінус 14,5 - 23,2°. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння становила  до 

2,7-3,5° морозу. На останній день місяця глибина промерзання грунту складала                6-

7 см, висота снігового покриву – 12-14 см. В період з 3 по 15 січня відмічалась 

максимальна за зиму глибина промерзання грунту - 8 см. 

Протягом першої декади лютого відмічалась хмарна, з випаданням змішаних 

опадів, в другій декаді погода була хмарною, з туманами та випаданням невеликих та 

помірних опадів, лише 20 лютого випав сильний сніг. Впродовж третьої декади характер 

погодних умов не змінився. Відмічались невеликі та помірні опади, подекуди туман та 

посилення вітру, і лише в останній день місяця циклонічна діяльність змінилась 

антициклонічною. Встановилась малохмарна, без опадів і вітру погода. 

Середньомісячна температура повітря склала 0,6-1,3° морозу, що на 1-3° вище 

норми. Максимальна температура підвищувалась до 6,8-7,9° тепла. Мінімальна 

температура повітря знижувалась до 9,4-13,3° морозу. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині 3 см становила мінус 0,7-1,9°. На кінець 

місяця грунт промерзав до глибини 1-3 см, висота стійкого снігового покриву 

становила 10-15см. 
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Середньомісячна температура повітря становила мінус 1,0-1,1° та була на 2° нижчою 

за норму. Максимальна дена температура повітря підвищувалась до 10,5-13,9° тепла, 

нічна мінімальна температура повітря знижувалась в окремі дні до 15,4-20,2° морозу. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см) 

знижувалась до 2,3-2,4° морозу. На останній день місяця глибина промерзання ґрунту 

складала 2-4 см, середня висота снігового покриву була в межах 7-21 см. 

10 квітня середньодобова температура повітря перейшла через +5°, що на 12-13 

днів пізніше норми. 17-19 квітня спостерігався стійкий перехід середньодобової 

температури повітря через +10° що на 3-8 днів раніше середньобагаторічних строків. Та 

вже 24 квітня, відмічався  перехід середньодобової температури повітря через +15°, що 

на 28-32 днів раніше норми. 

Середньомісячна температура повітря становила 9,2-9,7° тепла, що на 2° вище 

норми. Максимальна температура повітря підвищувалась до 26,9-29,9° тепла.  Мінімальна 

нічна температура повітря знижувалась до мінус 1,3-3,4°. Сума опадів за місяць склала 

50-126мм (65-124% від норми). 

Середня за травень місяць температура повітря на 2-3° перевищувала норму та 

становила 14,9-15,8° тепла. Максимальна температура повітря підвищувалась до 26,2-

28,5°. Мінімальна нічна температура повітря знижувалась до 3,8-6,6° тепла. 

Впродовж  1 – 6 днів місяця мінімальна відносна вологість повітря знижувалась до 

критичних значень 30 % і нижче. 

Протягом першої декади червня погода обумовлювалась впливом циклонів та 

активними атмосферними фронтами, проходили грозові короткочасні дощі, вночі та 

вранці спостерігались ранкові  тумани. На протязі другої декади також відмічались 

короткочасні дощі, а деколи і грози. На початку третьої декади, спостерігалась досить 

спекотна погода, денні температури сягали 31° тепла. З  24 червня температура 

повітря поступово почала знижуватись, кількість опадів різко збільшувалось, сягаючи 

критеріїв стихійного гідрометеорологічного явища.  

Середньомісячна температура повітря становила 17,2-18,9° тепла, що на 2° 

вище норми. Максимальна температура повітря підвищувалась до 29,3-30,5° тепла. 

Мінімальна нічна температура повітря знижувалась до 7,6-8,6° тепла. Погода першої 

декади липня формувалась під впливом антициклонів. Спостерігалась суха та тепла 
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погода. Протягом другої декади переважала циклонічна діяльність, переважала дощова 

та прохолодна погода. Характер погодних умов третьої декади різко відрізнявся від 

попередньої. Переважала антициклонічна діяльність, що призвела до значного 

підвищення денних температур та припинення  опадів. 

Середня за місяць температура повітря становила 17,7-19,4° тепла, що на 1-2° 

вище норми. Максимальна температура повітря підвищувалась до 32,4-34,6° тепла, 

мінімальна нічна температура повітря знижувалась до 6,9-10,4° тепла. Протягом 1-2 днів  

спостерігалось зниження відносної вологості повітря до 35 %   і нижче. 

Метеорологічні умови 2014 року. У першій декаді січня спостерігалась тепла, 

як для цього періоду погода, особливо високі температури відмічались у другій декаді. 

Максимальна температура повітря сягала до 13-15° тепла, що перевищило історичний 

максимум. Внаслідок таких погодних умов відбувалось пробудження озимихх 

культур, понижувалась зимостійкість пшениці озимої. Мінімальна температура грунту на 

глибині 3 см нижче мінус 1° не знижувалась, що значно вище критичної температури 

вимерзання озимої пшениці. За розрахунками агрометеорологів критична 

температура вимерзання озимої пшениці, для добре розвинених рослин, становила 

мінус 13,9-15,6°.  

У другій декаді січня тривала також тепла, як для цього часу, погода. У окремі дні 

при підвищенні максимальної температури повітря вище +5° відбувалось проростання 

озимих  культур. У загальному агрометеорологічні умови січня 2014 року для перезимівлі 

озимої пшениці були не задовільними. На кінець другої декади січня сніговий покрив на 

полях відмічався лише місцями. Мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла 

кущіння (3 см) нижче мінус 2-3° не знижувалась.  

Лише на початку третьої декади січня відбувалось поступове зниження 

температури повітря, що позитивно впливало на відновлення морозостійкості озимої 

пшениці. Надалі, відмічалось подальше зниження температури та мінімальна 

температура повітря сягала 18-20° морозу. Зниженню температури передувало 

випадіння снігу та утворення снігового покриву, станом на 31.01.2014р., середня 

висота снігового покриву складала 18 – 21 см. Завдяки чому, мінімальна температура 

грунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см)  нижче 1-6° морозу не 

знижувалась. Глибина промерзання грунту становила від 2-5 до 15  см.  
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Друга декада лютого характеризувалась дуже теплою погодою з періодичним 

випаданням невеликих, помірних опадів. Агрометеорологічні умови для перезимівлі 

озимих культур 2014 року були задовільними. У зв'язку з підвищеним температурним 

режимом відбувалось пробудження рослин пшениці озимої, знижувалась їх 

морозостійкість. Мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла кущіння (3 

см) становила 0°С.  

 Протягом останньої декади лютого спостерігалась відлига. У озимої пшениці 

порушувався стан зимового спокою та знижувалась їх зимостійкість. Умови для перезимівлі 

складались як задовільні, шкідливих явищ при цьому не спостерігалось. Мінімальна 

температура грунту на глибині 3 см нижче 0-1° морозу не знижувалась.  

На кінець місяця снігового покриву не було, проте глибина промерзання грунту 

не перевищувала 1-2 см. 

У першій декаді березня тривала тепла погода. У зв'язку з цим порушувався 

зимовий спокій рослин пшениці озимої, відбувалось їх пробудження. 

Агрометеорологічні умови цієї декади для перезимівлі озимої пшениці були 

задовільними але мінімальна температура грунту на глибині залягання вузла кущіння 

нижче 0-1° морозу не знижувалась.  

Протягом більшості днів другої декади березня середньодобова температура 

повітря становила + 5° і вище. У зв'язку з цим відбувалось масове пробудження рослин і в 

кінці декади спостерігалось відновлення вегетації пшениці озимої.  Наприкінці декади 

грунт був добре зволожений. Середньодобова температура грунту  на глибині 10 см 

підвищувалась до 7-8° тепла. 

Остання декада місяця характеризувалась дуже теплою, не характерною для зони і 

даного часу погодою. Рослини пшениці озимої відновили вегетацію. Агрометеорологічні 

умови для проростання ослаблених зимівлею рослин були добрі. Запаси продуктивної 

вологи у грунті, станом на 30.03, були оптимальні для рослин, у орному шарі грунту 

становили  58 мм, у метровому шарі – 196 мм.  

Перша декада квітня характеризувалась нестійкою погодою: спостерігалось 

коливання температури повітря, періодичне випадіння невеликих, помірних опадів. 

Запаси продуктивної вологи у грунті станом на 08.04.2014 року становили: у орному 

шарі – 51 мм, у метровому – 222 мм, і являлись добрими, що забезпечують нормальне 
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укорінення пшениці озимої та появу дружніх сходів зернових культур. 

У другій декаді квітня спостерігалась дощова погода з коливаннями 

температури повітря. На початку декади середньодобова температура повітря була нижчою 

5° тепла, у зв'язку з цим вегетація рослин проходила повільно.  У загальному 

агрометеорологічні умови для вегетації пшениці озимої були задовільними. 

Запаси продуктивної вологи у грунті станом на 18.04.2014року становили: у 

орному шарі грунту – 59 мм; метровому – 246 мм та були оптимальними для рослин. 

Середньодобова температура грунту на глибині 10 см коливалась в межах 6-12° 

тепла та була низькою для вегетації культури.  

Третя декада квітня характеризувалась дуже теплою та в основному сухою 

погодою, невеликі опади відмічались протягом 1-2 днів. Відносна вологість повітря 

в окремі дні знижувалась до 30 % і менше, що зумовлювало посилене 

випаровування води з верхніх шарів грунту. Станом на 28.04.2014року запаси 

продуктивної вологи у грунті становили: у орному – 54 мм, у метровому – 219 мм та 

були високими для рослин.  

Перша декада травня характеризувалась різким коливанням температури 

повітря та періодичним випадінням опадів. На початку декади умови для росту і 

розвитку озимої пшениці були добрими. З 04 травня внаслідок різкого зниження 

температури повітря агрометеорологічні умови для вегетації пшениці озимої були 

несприятливими і заморозками, що спостерігалися  06-07 травня на поверхні грунту, 

місцями у повітрі. В подальшому відбувалось підвищення температури повітря, 

умови для вегетації рослин покращились і були задовільними. Запаси продуктивної 

вологи у грунті станом на 08.05.2014року становили: у орному шарі – 56 мм; 

метровому – 225 мм та були оптимальними для рослин. 

Друга декада травня характеризувалась прохолодною дощовою погодою, 

тільки в останні дні декади відбулось підвищення температури повітря. 

Агрометеорологічні умови декади були в основному сприятливими для пшениці 

озимої. Для активного росту та розвитку рослин теплозабезпечення було 

недостатнім, в останні дні декади у зв'язку з підвищенням температури повітря 

умови вегетації покращились.   15 травня внаслідок випадіння сильних опадів, 

локального випадіння граду, умови для вегетації були складними. Опади поповнили 
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вологозапаси в грунті, які станом на 18.05.2014року. становили: у орному шарі 

грунту –  73 мм, метровому – 257 мм. 

На початку останньої декади травня встановилась тепла та суха погода. З 

другої половини декади відмічалось локальне випадіння зливових опадів та 

посилення вітру. В останні дні місяця спостерігалось суттєве зниження температури 

та випадінння періодичних опадів. Запаси продуктивної вологи у грунті були 

добрими для рослин, станом на 28.05 у орному шарі – 54 мм, у метровому – 223 мм. 

Початок першої декади червня характеризувався холодною погодою, 

внаслідок   чого погіршувались умови для росту і розвитку рослин. Надалі, 

відбувалось поступове підвищення температури повітря, а в другій половині декади 

встановилась дуже тепла погода. Агрометеорологічні умови для вегетації були 

сприятливими, тільки в кінці декади місцями ускладнювались через посилення 

вітру. Опади поповнили вологозапаси у грунті, які і до того були високими, та 

станом на 08.06.14р. складали у орному шарі грунту – 57 мм, півметровому – 139 

мм, метровому – 231 мм.  

Перші дні другої декади червня характеризувались теплою, сухою погодою. 

Агрометеорологічні умови для вегетації рослин були сприятливими. В подальшому 

температурий режим понизився, спотерігалась в основному прохолодна погода, як 

наслідок ріст і розвиток рослин уповільнювався. Умови для наливу та достигання 

зерна пшениці озимої були задовільними. Запаси продуктивної вологи у грунті 

станом на 18.06.2014року становили у орному шарі – 48 мм, півметровому – 123 мм, 

метровому – 204 мм.   

Майже протягом всієї декади спостерігалась прохолодна, дощова погода. 

Лише, наприкінці місяця встановилась тепла та суха погода, тому умови для 

вегетації були задовільні та складались мало сприятливі умови для наливу зерна. 

Наприкінці декади умови покращились. Запаси продуктивної вологи у грунті 

залишались достатніми для рослин, станом на 28.06, у шарі 0-50 см – 116 мм, у 

метровому – 191 мм.  

Початок липня місяця характеризувався дещо прохолодною погодою з 

невеликими, помірними опадами. Агрометеорологічні умови для вегетації були 

задовільними. В окремі дні, внаслідок пониженої температури повітря 
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погіршувались умови вегетації. З 5 липня значно потеплішало, часом випадали 

невеликі, помірні опади. Агрометеорологічні умови цього періоду для росту та 

розвитку пшениці озимої були оптимальними. 

Запаси продуктивної вологи у грунті станом на 08.07.2014 року складали  у орному 

шарі грунту – 38 мм, у півметровому – 109 мм, метровому – 186 мм та були добрими для 

рослин проте волога та дощова погода не сприяла якісному дозріванню зерна рослин. 

Друга декада липня характеризувалась теплою з періодичними опадами 

погодою. На початку декади спостерігалось випадання сильного дощу, в результаті 

умови для кінця вегетації і наливу зерна були несприятливими. Надалі 

агрометеорологічні умови покращились та були задовільними для дозрівання зерна.  

Кількість опадів за роки досліджень наведено в додатку А1, А2 та рис. 2.3. 

В 2011 році кількість опадів становила 758,6 мм, в 2012 році – 457,3 мм, в 

2013 році – 663,2 мм, в 2014 році – 673,5 мм. Отже лише в 2012 році опадів випало 

менше на 114,7 мм порівняно із середньорічними. 

 

 

Рис.2.1. Кількість опадів (мм) за роки досліджень  

(за даними Коломийської метеостанції) 

В роки досліджень температурний режим також частково впливав на 

результати досліджень, але не порушив закономірностей, що вивчалися. 

Середньомісячна температура під час сівби пшениці озимої в вересні 2011 року 

становила 12,7о, в 2012 – 15,7о, в 2013 – 15,2о в 2014 – 13,8о при середньорічний – 

12,8о. 
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Температурний режим за роки досліджень наведено в додатку А3, А4 та                  

рис. 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.2. Температура повітря (оС) за роки проведення досліджень  

(за даними Коломийської метеостанції) 

 

З вище наведеного можна зробити висновок, що за роки досліджень 

грунтово-кліматичні умови за винятком 2012 року були сприятливими для 

проведення польових досліджень з вивчення ефективності застосування 

біоорганічних регуляторів росту при вирощуванні пшениці озимої на зерно сортів 

Золотоколоса та Смуглянка за різних строків сівби. 

 

2.4. Характеристика регуляторів росту та сортів пшениці озимої  

  які застосовувались в дослідах 

У наш час виробництву пропонується цілий ряд регуляторів росту рослин,  

одержаних на основі гумінових кислот  [13,43,144,175,278]. 

У зв’язку з використанням різних видів сировини для виробництва 

біостимуляторів на основі гумінових кислот – біогумус (вермикомпост, торф, 

вугілля, сланці, сапропелі) й інші органічні відходи та різні технології виробництва 

гумінової продукції одержують її різною за вмістом, властивостями, ефективністю й 

екологічною безпекою. Так, одержані дані щодо елементного вмісту гумінових 

сполук, показують, що властивості їх змінюються від виду сировини (кам’яне і буре 
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вугілля, торф, сапропелі, біогумус). Адже аліфатичні компоненти в основному 

витрачаються при сільськогосподарському використанні ґрунтів у процесі 

життєдіяльності рослин і мікрофлори, внаслідок чого зменшується кількість 

лабільної (легко мобілізуючої, активної) органічної речовини (гумусу) і як наслідок 

відбувається зниження родючості ґрунтів [176]. А тому поповнення запасів 

органічної речовини  в грунтах повинно здійснюватися за рахунок препаратів, які 

містять відповідні компоненти. 

До таких препаратів відносяться, перш за все, гумінові кислоти, одержані з 

біогумусу і сапропелів, в молекулах яких переважає аліфатична частина вуглеце-

ліпідно-білкової природи [96, 143]. 

Доведено, що гумінові кислоти вермикомпостів (біогумусу) та  сапропелей 

всіх класів відрізняються від торф’яних високим вмістом корисних мікроорганізмів. 

Стимулювання гуміновими речовинами росту і розвитку рослин також пов’язано з 

наявністю кисневмісних груп. 

В гумінових речовинах, одержаних із вермикомпостів та сапропелів, 

порівняно із гуміновими речовинами, отриманими інших компонентів, значно 

більше міститься фульвокислот і більш розвинута аліфатична частина, вони багаті 

карбоксильними групами [278] . 

Наукові дані і результати досліджень асоціації «Біоконверсія» свідчать про 

принципові (суттєві) відмінності гумінових речовин, одержаних із вермикомпостів і 

сапропелей з одного боку і вугілля та лігніну з другого боку, що дозволила їм 

зробити наступні висновки [143, 238]:  

1. В гумінових препаратах (біостимулятори і добрива), які отримані із 

вугілля, переважає ядерна частина із конденсованих ароматичних структур, які 

стійкі до хімічної і біологічної деструкції. При внесенні в ґрунт або на рослину під 

час вегетації вони будуть збільшувати в основному вміст стабільного, інертного не 

активного вуглецю, не впливаючи на біологічну активність рослини. 

2. Гумінові речовини, отримані із вермикомпостів (біогумусу) та 

сапропелю є джерелом найширшого спектру біологічно активних органічних 

(амінокислоти, аміноцукри, пектини, гумінові, мелоноідіни, фульові та ін. кислоти) 

речовин та вітаміни B1, B2, B3, B12, D, C, E, каротин, фітогормони, хлорофіл і 
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мінеральних елементів (K,P,Ca, Mg, Fe, Si, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co, Br і ін.)  [40, 126, 

195]. 

Тому Івано-Франківською асоціацією «Біоконверсія» широко організовано 

виробництво біостимуляторів, а саме: 

 Регулятор росту рослин «Вермистим», до складу якого входять усі 

компоненти вермикомпосту в розчиненому і активному стані: гумати, 

фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, ростоактивуючі 

речовини, гумінові мікро- і мікроелементи та спори ґрунтових організмів, чого 

немає в більшості інших пропонованих стимуляторів. Його застосування сприяє 

підвищенню схожості насіння, стимулює ріст та розвиток рослин і підвищує 

імунітет до різних захворювань, приморозків та посухи, а також зменшує кількість 

нітратів і нітритів, важких металів та радіонуклідів, поліпшує якість 

сільськогосподарської продукції [144, 238]. 

 Регулятор росту рослин «Вермимаг» – рідке органічне добриво-

біостимулятор, виготовлений на основі «Вермистиму» з додаванням природних 

елементів сірки та магнію. 

 Регулятор росту рослин «Вермийодіс» виробляється на основі «Вермимагу» 

з додаванням водного розчину йоду, який виявляє біологічну активність. Йод є 

головним елементом життя, створює оптимальні умови для росту і розвитку рослин. 

Зважаючи на це, ми вибрали для досліджень нові сучасні  біостимулятори 

«Вермимаг», «Вермийодіс» [144, 278]. 

При застосуванні рістрегулюючих препаратів враховують той факт, що 

кожен з них спрямований  на стимулювання росту, розвитку і підвищення 

продуктивності певних сільськогосподарських культур або їх груп при відповідних 

дозах, строках і способах застосування. Порушення цих вимог може призвести до 

зниження очікуваного економічного ефекту [14]. 

Допосівне оброблення насіння регуляторами росту поєднують з його 

інкрустацією та протруєнням. Приготування робочого розчину для допосівного 

оброблення насіння полягає в тому, що маточний розчин з рекомендованою дозою 

регулятора росту на тонну насіння розчиняють у 10 літрах води або інкрустуючого 

розчину з протруйником.  
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Приготування робочого розчину для обприскування посівів у період вегетації 

полягає в наступному: відмірюють таку кількість маточного розчину,  яка містить 

необхідну дозу рістрегулюючого препарату і розводять такою кількістю води, яку 

витрачають наявні в господарстві штангові обприскувачі з розрахунку на гектар, 

здебільшого від 200 до 400 л/га. 

Науковими дослідженнями доведено доцільність спільного внесення 

пестицидів та регуляторів як при допосівному обробленні насіння, так і при 

обприскуванні посівів. За даними досліджень наукових установ, при застосуванні 

пестицидів спільно з регуляторами росту для допосівного оброблення насіння і 

обприскування посівів у період вегетації значно зростає ефективність протруючих 

препаратів, фунгіцидів та інсектицидів. Завдяки цьому створюються умови для 

зменшення на 10-15% рекомендованих оптимальних доз пестицидів при 

протруюванні насіння і обприскуванні рослин без зниження їх захисного ефекту [95, 

198]. 

Обприскування посівів водними розчинами регуляторів росту за допомогою 

штангових тракторних обприскувачів проводять за безвітряної погоди. Не 

допускається обприскування посівів перед можливим випаданням опадів. За 

данними досліджень, значний вплив на ефективність регуляторів мають строки 

проведення обприскування посівів протягом дня.  

Доведено, що у сонячні дні найефективнішими строками обприскування є 

ранкові години до 11 години та вечірні після 17-18 години. Обприскування посівів у 

найспекотніші денні години не забезпечує розтікання крапель розчину по листовій 

поверхні, не сприяє ефективному засвоєнню його рослинами і нерідко призводить 

до сонячних опіків на листку [274]. 

Для допосівного оброблення насіння зернових, технічних культур, овочевих 

та інших культур засобами захисту та регуляторами використовують наявні в 

господарствах протруювальні машини ПС-10, ПСШ-5, КПС-10, «Мобітокс-Супер», 

«Трамакс-В» або інші. Рекомендується проводити цю операцію в поєднанні з 

протруєнням та інкрустацією  [42]. 
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Для обприскування посівів основних польових культур у період вегетації 

використовують штангові тракторні обприскувачі марок ОП-2000, ОП-2000-А, ОП-

2000-2, ОП-2000-16 або інші. Дозволяється проводити цю технологічну операцію в 

поєднанні з внесенням пестицидів [58].  

Рекомендовані для застосування рістрегулюючі препарати зберігають у 

фабричній упаковці в темному прохолодному приміщенні. Не допускається їхнє 

зберігання при температурах нижче 0 °С та поблизу нагрівальних приладів. 

 Строк зберігання регуляторів у фабричній упаковці не повинен 

перевищувати трьох років. 

Незважаючи на високий рівень екологічної безпеки нових регуляторів, під 

час їхнього зберігання та використання рекомендується дотримуватися заходів 

безпеки, передбачених «Санітарними правилами зберігання, транспортування та 

застосування пестицидів в сільськогосподарському виробництві» [185,278]. 

Характеристика сорту озимої пшениці який використовувалися в 

дослідженнях – Золотоколоса. 

Оригінатор:  Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН. 

 Занесена в Державний реєстр сортів рослин в 2006 році. 

Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, 

середньоранній. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової 

іржі, стікання, проростання та обсипання зерна в колосі. Стійкий до посухи. 

Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - еритроспермум. 

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. 

Зерно сорту Золотоколоса містить 12,7-14,5 % білка, 29,7-32,7 %  сирої клейковини, 

сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1110 мл, загальна 

оцінка хлібопекарських властивостей 4,2-4,5 бала. Віднесений до сильних пшениць. 

Агротехнічні вимоги: технологія вирощування звичайна як для сортів 

високоінтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує і витримує високі фони 

мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення 

отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від 
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шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон 

чи фолікур. 

 З метою отримання високоякісного зерна рекомендують проводити третє 

підживлення сухими азотними добривами чи позакореневе підживлення карбамідом 

N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість. 

 Норма висіву насіння - 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони 

вологозабезпечення. Рекомендовано сіяти в другій половині оптимальних строків. 

Озима м'яка пшениця Смуглянка. Оригінатор: Інститут фізіології рослин і 

генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН. 

 Занесений в Державний реєстр сортів рослин в 2004 році для вирощування у 

поліській, лісостеповій та степовій зонах України. 

Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу. 

Середньоранній, вегетаційний період 278-281 день. Високостійкий до вилягання, 

борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання 

зерна. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - 

еритроспермум. 

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. 

Зерно сорту Смуглянка містить 13,0-14,4 % білка, 28,9-35,80 % і більше сирої 

клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1100 мл, 

загальна оцінка хлібопекарських якостей 4,0-4,2 бала. Віднесений до сильних 

пшениць. 

Агротехнічні вимоги: технологія вирощування звичайна як для сортів 

високоінтенсивного типу. Сорт добре реагує і витримує високі фони мінерального 

живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих 

урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, 

особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур. 

  

 

 



 

 

56 

РОЗДІЛ 3 

Особливості росту і розвитку рослин пшениці озимої залежно від 

строків сівби та застосування  регуляторів росту рослин в осінній період 

 

3.1. Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  та  лабораторну  

схожість  насіння 

У  процесі росту  і  розвитку  рослини сільськогосподарських  культур  

проходять  певні  фенологічні  фази  та  етапи  органогенезу,  які  мають  різний  вплив  

на  формування  продуктивності. 

Ріст  рослин розпочинається  з  фази  проростання  насіння – складного  

фізіологічного  процесу,  основними  факторами  проростання  насіння  є  вода,  тепло,  

повітря,  а  в  деяких  випадках  і  світло.   

У  1963  році  академік  М.М. Кулешов  назвав  і  багато  інших  впливів  

(мікроелементи,  стимулятори  росту,  вітаміни  та  інші),  які  уповільнюють  або  

прискорюють  процес  проростання  насіння  [115]. 

Академік П.А.Власюк та  інші  дослідники  розробили  технологію  допосівного  

обробітку  насіння  сільськогосподарських культур  рістрегулюючими  речовинами  

сумісно  з  мікроелементами  та  пестицидами,  що  дало  змогу  підвищити  їх  

урожайність  і  якість  продукції  [36,37].    

Професор А. Христева в своїх дослідженнях встановила, що під дією 

гумінових кислот на початку розвитку рослин збільшується їхній ріст  [264].       

Проведеними дослідженнями багатьох вчених  встановлено,  що  польова 

схожість насіння і урожайність  сільськогосподарських   культур   пов'язані 

прямопорційно [77,268]. 

Так за даними  М.М. Кулешова і В.В. Лихочвара, зниження польової схожості 

зернових на 1% призводить до зниження урожайності на 1,5-2,0 %  [115, 131]. 

Поява  дружніх  сходів  пшениці озимої    не  рідко  є  вирішальним  

чинником  одержання  високого  урожаю  і,  на  думку  багатьох  дослідників,  

регулятори  росту  рослин  мають  безпосередній  вплив  на  схожість  насіння  

сільськогосподарських  культур [272, 276]. 
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Дослідженнями,  проведеними  вченими  асоціації «Біоконверсія»,  

Подільського  державного  аграрно – технічного  університету,  Чернігівським  

інститутом  АПВ НААНУ  та  іншими,  досліджено,  що  регулятори  росту  

виробництва  ПП «Біоконверсія»  («Вермистим»,  «Вермимаг»,  «Вермийодіс»)  при  

допосівному  обробленні  насіння  зернових,  кукурудзи,  соняшнику, сої, цукрових 

буряків та  інших  культур  покращували  енергію  проростання  та  польову  

схожість  насіння   [13,26,27,141,255]. 

Результати  проведених  нами  лаболаторних  досліджень  протягом  2011 – 

2014 років  показали,  що  допосівне  оброблення  насіння  озимої  пшениці  сорту  

Смуглянка  регуляторами  росту  «Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  підвищували  

енергію  проростання  і  лабораторну схожість  насіння  (табл.3.1., додатки Б1-Б4) 

Таблиця 3.1 

Енергія  проростання  і  лабораторна  схожість  насіння    пшениці  

озимої  сорту  Смуглянка  за передпосівного оброблення  

регуляторами  росту рослин  (2011 – 2014 рр.),  % 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Енергія  проростання Схожість 

2
0
1
1
 

2
0
1
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0
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є 
Контоль (без 

регуляторів) 
82,0 89,2 88,0 85,5 86,1 94,0 96,0 95,2 94,7 94,9 

Вермимаг, 4 л/т 84,0 93,7 92,5 93,0 90,8 97,5 98,5 97,2 98,2 97,8 

Вермимаг, 5 л/т 85,5 93,7 93,2 94,5 91,7 98,0 99,0 98,0 98,7 98,6 

Вермийодіс, 3 л/т 86,0 94,5 93,0 95,0 92,7 97,8 99,2 98,2 98,7 98,5 

Вермийодіс, 4 л/т 87,3 94,8 93,2 95,7 92,7 98,5 99,5 98,5 98,0 98,6 
 

 Встановлено,  що  допосівне  оброблення  насіння    пшениці  озимої сорту  

Смуглянка  регулятором  росту  рослин  «Вермимаг» у дозі  4л/т  забезпечувало    

збільшення  енергії  проростання  насіння    пшениці  озимої на 4,7 %,  лабораторну  

схожість  на 2,9 % порівняно  з  контролем, а в  дозі  5л/т  відповідно  на 5,6 % та 
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3,7%,  регулятором  росту  «Вермийодіс»  у  дозі  3л/т  на  6,6 % та 3,6 %,  у дозі  

4л/т  відповідно  на 6,6 % та 3,7 %. 

Допосівне  оброблення  насіння    пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса  

регуляторами  росту  «Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  теж  забезпечувало  в  

лабораторних  умовах  підвищення енергії  проростання та схожість  насіння  

(табл.3.2., додатки Б6-Б8).   

Таблиця 3.2 

Енергія  проростання  і  лабораторна  схожість  насіння    пшениці  

озимої  сорту  Золотоколоса за передпосівного оброблення  

регуляторами  росту рослин (2011 – 2014 рр.),  % 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Енергія  проростання Схожість 

2
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2
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2
0
1
1
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2
0
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3
 

2
0
1
4
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р

ед
н
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 Контоль (без 

 регуляторів) 
84,5 90,2 88,0 86,2 87,2 95,2 97,0 96,0 95,0 95,8 

 Вермимаг, 4 л/т 86,5 93,5 93,0 94,0 91,7 98,2 99,2 99,0 98,2 98,6 

 Вермимаг, 5 л/т 87,7 94,2 94,0 95,0 92,7 98,5 99,2 99,0 98,7 98,8 

 Вермийодіс,  3 л/т 88,7 95,0 94,0 94,5 93,0 98,7 99,2 99,0 99,2 99,0 

 Вермийодіс, 4 л/т 87,7 95,2 94,0 95,7 93,1 99,0 98,7 98,2 98,5 98,6 

 

Результати  дослідження  показали,  що  в  середньому  за  роки  досліджень  

допосівне  оброблення  насіння  пшениці  озимої сорту  Золотоколоса  регулятором  

росту  «Вермимаг»  (4л/т)  забезпечувало збільшення  енергії  проростання  насіння  

на 7,8 %, а лабораторну  схожість  на 2,8  % порівняно  з  контролем,  у  дозі  5л/т  на 

5,5 %  та на 3,0 %.  

Допосівне  оброблення  насіння  пшениці озимої регулятором  росту  

«Вермийодіс» у дозі  3л/т забезпечило підвищення енергії  проростання  насіння    

пшениці  озимої на 5,8 %,  лабораторної  схожості  на 3,2 % порівняно  з  контролем,  

в  дозі  4л/т  відповідно  на 9,5 %  та  на  2,8 %. 
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3.2. Польова схожість насіння сортів пшениці озимої залежно від  

погодних умов, застосування регуляторів росту та строків сівби 

За оптимізації умов вирощування високопродуктивних сортів пшениці 

озимої значна увага повинна приділятися накопиченню, збереженню та 

раціональному використанню вологи. Із зернових ця культура одна з найбільш 

вибагливих до умов зволоження [60,91,249,258]. Серед комплексу агротехнічних 

заходів, спрямованих на накопичення та збереження ґрунтової вологи, важливе 

значення мають строки сівби [24,48,89].  

Головним джерелом вологи в ґрунті є атмосферні опади.  

Вознюк С.Т. [39] вказував на те, що на формування врожаю рослинами 

використовується 25–30% річної кількості опадів, а інша частина втрачається на 

випаровування, поверхневий стік та споживання бур’янами. Під час вегетації 

рослини пшениці озимої використовують вологу нерівномірно. Для отримання 

добрих сходів цієї культури запас продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-20 см 

повинен бути в межах 20 мм. При менших запасах вологи сходи бувають 

зрідженими [23,138,225]. 

Правильний вибір оптимального строку сівби і відповідної системи 

обробітку ґрунту з врахуванням його вологості, ущільнення та забур’яненості 

дозволяє поліпшити водний режим і використання вологи рослинами [222]. 

Враховуючи те, що запаси доступної вологи відіграють значну роль не лише 

на початковому етапі росту й розвитку рослин, але й позитивно впливають на 

подальший їх розвиток та продуктивність посівів в цілому, одним із завдань наших 

досліджень було визначення вологості ґрунту в посівному та орному шарах у різні 

строки сівби пшениці озимої.  

Як свідчать отримані дані, за період досліджень вологість  шарі грунту  0-20 

см на час сівби була меншою 20 мм, а саме за сівби 10 вересня 2011 року -11 мм, а 

сівби 20 вересня 2012 року -18 мм. У ці ж роки спостерігався дефіцит вологи і в 

шарі грунту 0-10 см. Так, запаси доступної рослинам вологи на рівні 6 мм були у 

2011 році за проведення сівби пшениці озимої у ранні строки сівби 10 вересня  та 13 

мм  за висівання  20 вересня та 20  і  10 мм  за сівби 1 жовтня. У 2012 році за  сівби  

10 вересня – 18 мм  і  12 мм за  сівби 20 вересня  (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Запаси продуктивної вологи в грунті на час сівби  

пшениці озимої, мм 

Роки  

досліджень 

Шар грунту, 

см 

Строки сівби 

Перший, 

 10.09. 

Другий, 

 20.09. 

Третій, 

 01.10. 

2010-2011 
0-10 21 22 28 

0-20 39 45 54 

2011-2012 
0-10 6 13 10 

0-20 11 24 20 

2012-2013 
0-10 18 12 23 

0-20 28 18 40 

2013-2014 
0-10 21 21 24 

0-20 38 39 44 

 

Найбільші запаси продуктивної вологи в грунті на час сівби пшениці озимої 

в усі роки досліджень (за винятком  2011 року) були за сівби в третій строк (1 

жовтня), що пов’язано з кількістю опадів, які випали в осінній період. 

Створення оптимальних умов вологозабезпечення рослин у початковий 

період життя пшениці озимої позитивно впливало як на весь наступний їх ріст  і 

розвиток, так і на проходження репродукційних процесів. Як правило, за умови 

швидкого проростання насіння, сходи були дружніми та життєздатнішими, що 

пояснюється повнішим використанням запасних поживних речовин насінини та 

вологи [81,155,249].  

Поряд з впливом кількості вологи в грунті на інтенсивність проростання 

насіння пшениці озимої важливим фактором, який також впливає на проростання 

насіння є температура повітря [223,258,279].  

Строки сівби в значній мірі впливають на час появи і повноту сходів, 

наступний ріст і розвиток рослин, а відповідно і величину врожаю [70,250]. Від них 

залежить проходження усіх фаз росту і розвитку рослин і стійкість їх до ураженості 

хворобами і пошкодження шкідниками, а також до несприятливих умов зимівлі [19, 

57,68]. 
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Під впливом строків сівби змінюється польова схожість. Так, за даними 

Ломницького Я.Є. зі співавторами [135] найвища польова схожість (66,8%) була за 

сівби 15 вересня. Зміщення на більш ранні чи пізні строки приводило до зниження 

польової схожості.  

За іншими даними науковців, польова схожість насіння пшениці озимої була 

найвищою за сівби 23 вересня, де вона становила 76,1%. За сівби 1 вересня польова 

схожість насіння знижувалась до 67,3 % [128]. 

Ряд вчених дослідили, що польова схожість насіння пшениці озимої 

знижується у пізніші строки [178,223]. Проте є протилежні дані, що свідчать про 

вищу польову схожість насіння за пізніх строків сівби [192].  

Протиріччя у результатах можна пояснити тим, що на польову схожість 

насіння впливає багато інших чинників і строки сівби не завжди є найголовнішим 

резервом у створенні оптимальних умов для його проростання. Так, польова 

схожість насіння у дослідах Миронівського науково-дослідного інституту пшениці 

НААН за сівби 20 серпня різних сортів пшениці озимої відхиляється за сортами від 

65,6 до 73,8 % [153].  

У посівах наступних строків сівби польова схожість насіння змінюється так: 

до 5 вересня трохи знижується, а потім знову підвищується [219]. 

Урожайність пшениці озимої визначається кількістю рослин на одиниці 

площі, їх кущистістю та іншими структурними елементами. Кількість рослин на 

одиниці площі, які приймають участь в формуванні врожайності в значній мірі 

залежить від польової схожості насіння. Умови сівби повинні забезпечувати швидке, 

повне та дружнє проростання висіяного насіння [153]. 

 На польову схожість насіння впливає багато інших чинників, 

найважливішими серед яких є біологічні особливості сорту, строки сівби, а також 

рівень мінерального живлення. За даними багатьох авторів, із зміщенням строків 

сівби від оптимального, у ту чи іншу сторону схожість насіння пшениці озимої 

знижується [152]. 

Для формування високих урожаїв зерна пшениці озимої важливе значення 

має одержання дружних і своєчасних сходів. У більшості випадків існує пряма 

залежність між польовою схожістю насіння та урожайністю посівів [77].   
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Дослідженнями  А. Анішина,  А. Шевченко,  П. Борисюка,  О. Кващука,  О. 

Тимофійчука,  В. Сендецького,  І. Брощака  та  інших  встановлено,  що  регулятори  

росту  за допосівного  оброблення ними насіння  підвищують  його польову  

схожість  [4,26,88,239,279]. 

Проведеними  нами  дослідженнями  встановлено,  що у всіх  варіантах,  де  

застосовували для  допосівного  оброблення насіння пшениці  озимої  сорту  

Смуглянка регулятори  росту та розвитку та залежно  від  строків  сівби,   

спостерігалась  тенденція  підвищення  його польової  схожості  (табл. 3.4., додатки 

Д9-Д12). 

Таблиця 3.4 

Польова схожість насіння пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від  

допосівного оброблення регуляторами росту  (2011-2014 рр.), %. 

 

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Кількість рослин, шт./м2 Польова схожість, % 
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1
0
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Контроль (без 

регуляторів) 411 376 399 419 401 82,2 75,3 79,9 83,7 80,2 

Вермимаг 4 л/т 426 384 411 430 413 85,2 76,8 82,2 86,0 82,6 

Вермимаг 5 л/т 434 388 415 438 419 86,8 78,0 82,9 87,6 83,8 

Вермийодіс 3 л/т 438 388 411 442 420 87,6 78,0 82,2 88,3 84,0 

Вермийодіс4 л/т 442 392 415 445 424 88,3 78,3 82,9 89,1 84,8 

Д
р

у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 415 373 396 430 404 82,9 68,7 79,1 86,0 80,8 

Вермимаг 4 л/т 438 396 415 445 424 87,6 79,1 82,9 89,1 84,8 

Вермимаг 5 л/т 442 396 415 445 424 88,3 79,1 82,9 89,1 84,8 

Вермийодіс 3 л/т 445 399 419 449 427 89,1 79,9 83,7 89,9 85,4 

Вермийодіс 4 л/т 445 407 422 453 432 89,9 81,4 84,5 90,6 86,6 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

0
1

.1
0
 

Контроль (без 

регуляторів) 403 380 411 415 402 80,6 76,0 82,2 82,9 80,4 

Вермимаг 4 л/т 422 388 422 438 418 84,5 78,0 84,5 87,6 83,6 

Вермимаг 5 л/т 430 392 430 442 424 86,0 78,3 86,0 88,3 84,8 

Вермийодіс 3 л/т 434 399 430 445 427 86,8 79,9 86,0 89,1 85,4 

Вермийодіс 4  л/т 438 399 434 449 430 87,6 79,9 86,8 89,9 86,0 
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Результати  досліджень  показали,  що  регулятори  росту  «Вермимаг» та  

«Вермийодіс»  за допосівного  оброблення ними  насіння    пшениці  озимої                

сорту  Смуглянка  забезпечували  в  середньому  за  роки  досліджень  підвищення  

польової  схожості  на  2,4 - 5,8 %  за всіх  строків  сівби.   

Так, за допосівного  оброблення насіння  регулятором  росту  «Вермимаг»  у  

дозі  5 л/т  у середньому  за  роки  досліджень  порівняно  з  контролем  польова  

схожість   насіння за першого  строку  сівби  була  вищою на  3,6%,  за другого  на  

4,0%, за третього  на  4,5%, а за допосівного  оброблення насіння регулятором росту 

рослин «Вермийодіс» у дозі 4 л/т польова схожість насіння за сівби 10.09 була 

вищою на 4,6%, за сівби 20.09 на 5,8%, а за сівби 01.10 на 5,6% порівняно  до 

контролю. 

Найнижча  польова  схожість  насіння була  в  неспрятливому для рослин 

2011 році у цьому  варіанті  за сівби  10.09 вона становила  78,3%, за сівби  20.09 – 

81,4%  і за сівби 01.10 – 79,9%. 

У найбільш сприятливому для росту і розвитку рослин 2013 році  вона  

становила  відповідно  89,1%,  90,6%,  89,8%,  що  в  порівняні  з  контролем  була  

вищою за сівби 10.09  на  5,4%,  за сівби 20.09 на  4,6%  і за сівби  01.10  на  7,0%. 

Регулятори  росту  рослин  «Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  в  усі  роки  

досліджень  підвищували  також  польову  схожість  насіння    пшениці  озимої сорту 

Золотоколоса за різних строків сівби (табл. 3.5, дод. Д13-Д16). 

Дослідженнями  встановлено,  що  регулятори  росту  «Вермимаг»  і  

«Вермийодіс» за допосівного  оброблення  насіння    пшениці  озимої сорту  

Золотоколоса  за сівби  10 вересня  забезпечували  підаищення польової  схожості 

насіння  на  2,4-4,4%,  20 вересня  на  4,0-5,4%, 1 жовтня  на  3,0-4,8%, порівняно  з  

контролем . 

Найнижча  польова  схожість насіння у  всіх  варіантах  була  восени  2011 р., 

коли  в  посівному  і  орному  шарах  грунту було  недостатньо  польової 

продуктивної вологи. 

Найвища  польова  схожість  насіння була  восени  в  сприятливому для росту 

і розвитку рослин  2013 році. 
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Таблиця 3.5 

Польова схожість насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно від  

допосівного оброблення регуляторами росту  (2011-2014 рр.), %. 

 

Аналіз проведених досліджень свідчить про те, що польова схожість насіння 

пшениці озимої у меншій мірі залежала  від строків сівби і  в більшій мірі за 

проведеня  допосівного  його оброблення  регуляторами  росту. 

Варто також відмітити, що обидва сорти цієї культури однаково реагували на 

строки сівби. Найкращі  умови  для  проростання  насіння  досліджуваних  сортів  

складалися за сівби 20 вересня та насінням, що було оброблено  регуляторами  росту  

«Вермимаг»  з нормою витрат 5 л/т  або  «Вермийодіс»  - 4 л/т. 
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Контроль (без 

регуляторів) 

415 380 403 422 405 82,9 76,0 80,6 84,5 81,0 

Вермимаг 4 л/т 430 388 415 434 417 86,0 78,0 82,9 86,8 83,4 

Вермимаг 5 л/т 430 388 411 442 417 86,0 78,0 82,2 88,3 83,6 

Вермийодіс 3 л/т 442 392 416 446 424 88,3 78,3 82,9 89,1 84,8 

Вермийодіс 4 л/т 446 396 418 450 427 89,1 79,1 83,7 89,9 85,4 
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Контроль (без 

регуляторів) 

418 376 400 434 407 83,7 75,3 79,9 86,8 81,4 

Вермимаг 4 л/т 442 400 418 450 427 88,3 79,9 83,7 89,9 85,4 

Вермимаг 5 л/т 446 400 422 454 431 89,1 79,9 84,5 90,6 86,2 

Вермийодіс 3 л/т 450 400 418 454 430 89,9 85,6 83,7 90,6 86,0 

Вермийодіс 4 л/т 446 408 426 458 434 89,9 81,4 85,2 91,8 86,8 

Т
р
ет

ій
 с

тр
о
к
, 
0
1
.1

0
  

Контроль (без 

регуляторів) 

408 384 402 418 403 81,4 76,8 80,6 83,7 80,6 

Вермимаг 4 л/т 426 392 414 442 418 85,2 78,3 82,9 88,3 83,6 

Вермимаг 5 л/т 430 392 418 446 421 86,0 78,3 83,7 89,1 84,2 

Вермийодіс 3 л/т 426 396 414 442 420 85,2 79,1 82,9 88,3 84,0 

Вермийодіс 4 л/т 434 392 430 450 427 86,8 78,3 86,0 89,9 85,4 
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3.3. Тривалість міжфазних періодів рослин пшениці озимої в осінній 

період вегетації залежно від  погодних умов, застосування регуляторів росту 

та строків сівби  

За оптимальних строків сівби рослини пшениці озимої в осінній період 

проходять наступні фази розвитку: сівба – сходи, сходи – початок кущіння, 

початок кущіння – утворення 2-6 стебел. Тривалість кожної з зазначених фаз 

розвитку багато в чому залежить від строків сівби, температурного режиму і 

навіть за наявності в ґрунті достатньої кількості вологи і поживних речовин і 

може змінюватися у великих інтервалах: сівба – поява сходів від 5-6 до 25-30 днів 

(тривалість цього періоду збільшується за сівби в пізній строк), поява сходів – 

початок кущіння від 10-12 до 30-40 днів, початок кущіння – утворення трьох 

стебел від 12-15 до 40-45 днів [24,48].  

Тривалість проходження фаз росту і розвитку та в цілому вегетаційного 

періоду залежить також від умов довкілля, зокрема суми температур та 

вологозабезпеченості ґрунту, біологічних особливостей сорту та елементів 

технологій вирощування, за допомогою яких можна впливати на тривалість 

вегетації, і перш за все, скорочувати її [80,91,98].  

Тривалість періоду сівба–сходи залежить від багатьох факторів. З них 

основну роль відіграють температура, вологість ґрунту й строки сівби. Швидка 

поява сходів озимої пшениці на чорноземах забезпечується при вологості ґрунту 

18–28% [70,72]. 

У польових умовах лісостепової зони України при сприятливому 

забезпеченні вологою й оптимальному температурному режиму ґрунту повні 

сходи пшениці озимої оптимальних строків сівби звичайно з’являються через 7–8 

днів. У Поліссі й західних районах з більш холодним кліматом період сівба–сходи 

трохи розтягнутий і становить 9–13 днів. Збільшується тривалість його й при 

пізніх строках сівби [24,30]. 

Дослідження науковців показали, що тривалість осіннього періоду 

вегетації в певній мірі обумовлена рядом факторів, в т.ч. і довжиною періоду 

сівба–сходи. Тривалість періоду сівба – сходи не залежала від сорту, а значною 
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мірою визначалась строком сівби – від перших строків сівби до останніх вона 

збільшувалася [10,36,110,126].  

Тривалість міжфазного періоду сівба – сходи пшениці озимої сорту 

Золотоколоса в наших дослідах залежала від строку сівби, допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту рослин та погодних умов (осінній період 

вегетації)  наведені  в  табл.3.6. 

Таблиця 3.6  

Тривалість міжфазного періоду сівба – сходи пшениці озимої сорту 

Золотоколоса залежно від строку сівби і допосівного оброблення насіння 

регуляторами росту (осінній період вегетації)  

(2012-2014 роки) днів 

С
тр

о
к
и

 с
ів

б
и

 

 

Застосування 

регуляторів росту,  

л/т 

Тривалість днів, роки 

 

С
ер

ед
н

є 

 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
9 29 10 8 14,0 

Вермимаг 4 л/т 8 28 10 8 13,8 

Вермимаг 5 л/т 7 28 9 8 13,0 

Вермийодіс 3 л/т 7 28 10 8 13,3 

Вермийодіс 4 л/т 7 27 10 8 13,0 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
8 23 15 7 13,3 

Вермимаг 4 л/т 7 22 14 7 12,8 

Вермимаг5 л/т 7 22 14 7 12,8 

Вермийодіс 3 л/т 7 22 14 7 12,8 

Вермийодіс 4 л/т 7 21 14 7 12,3 

Третій 

строк, 

01.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
11 18 11 11 12,8 

Вермимаг 4 л/т 9 17 11 10 11,8 

Вермимаг 5 л/т 9 17 10 9 11,3 

Вермийодіс 3 л/т 9 16 10 9 11,0 

Вермийодіс 4 л/т 9 16 10 9 11,0 

 

Тривалість  міжфазного  періоду  сівба – сходи  в  значній  мірі  залежала  

від  наявності  продуктивної  вологи  в  посівному  і  орному  шарі.  Найбільш  

сприятливими  умовами  для  вологозабезпечення  грунтів,  була  осінь  2010  і  
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2013 років.  Так,  при  першому  строку  посіву  10 вересня,  на  варіантах  з 

висівом  насінням  обробленим  регуляторами  росту рослин  тривалість 

міжфазного періоду  в  2010 році  становила  7 – 8  днів,  що  на  1 – 2  днів  менше  

ніж  на  контролі,  при  сівбі  20  вересня – 7  днів,  що  на  1  день  менше,  ніж  на  

контролі.   

В  2013  році  при  сівбі  пшениці  озимої  10  і  20  вересня  тривалість  

міжфазного періоду  сівба – сходи  на  варіантах,  де  проводили  сівбу  пшениці  

озимої  насінням  обробленим  регуляторами  росту  цей  період  в  2010  і  2013 

році  був  теж  на  1 – 2  днів  менший,  ніж  на  контролі. 

При  сівбі  пшениці  озимої  1  жовтня  міжфазний період  сівба – сходи  на  

контролі  був  на  2 – 3  дні  довший,  ніж  при  сівбі  10  і  20  жовтня,  а  на  

варіантах,  де  проводили  сівбу  насінням  обробленим  регуляторами  росту  на  1 

– 2  дні  менше. 

В  зв’язку  з  недостатнім  вмістом  вологи  в  посівному  (6 мм),  в  орному  

шарі  (11 мм)  при  сівбі  10  вересня  тривалість  міжфазного періоду  сівба – 

сходи  становила  27 – 29  днів,  а на варіантах,  де  проводили  допосівну  обробку  

насіння  регуляторами  росту  «Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  він  був  на  1 – 2  

днів  менший,  ніж  на  контролі. 

Тривалість  міжфазного  періоду  сівба – сходи  пшениці  озимої  сорту  

Смуглянка  теж  залежала  від  строку  сівби,  допосівного  оброблення  насіння  

регуляторами  росту  рослин «Вермимаг»,  «Вермийодіс»  та  погодних  умов в 

роки досліджень. 

Тривалість міжфазного періоду сівба – сходи (табл.3.7), за сівби пшениці  

озимої  Смуглянка 10 вересня 2010 року  і за  сівби  20  вересня – 7 – 8  днів,  тоді 

як на  контролі  від 1 – 2  днів  була більшою  і складала 8 – 9 днів. Як правило, за 

цих строків сівби складалися сприятливі умови для проростання насіння – 

достатня кількість вологи в орному шарі ґрунту (39 мм до 45 мм) і оптимальна 

температура повітря  (12,5оС). Посіви пшениці озимої 01 жовтня мали більшу 

тривалість періоду сівби – сходи. Порівняно з оптимальним строком сівби  (20  

вересня) тривалість його була на 2 – 3 дні більшою. 
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Таблиця 3.7 

Тривалість міжфазного періоду сівба – сходи пшениці озимої сорту 

Смуглянка залежно від строку сівби і допосівного оброблення насіння 

регуляторами росту (осінній період вегетації) 

(2010-2014 роки), днів 

Строки 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Тривалість днів 

С
ер

ед
н

є 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
9 30 10 8 14,3 

Вермимаг 4 л/т 8 28 9 8 13,3 

Вермимаг 5 л/т 7 28 9 7 12,8 

Вермийодіс 3 л/т 7 28 9 8 13,0 

Вермийодіс 4 л/т 7 27 9 8 12,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
8 24 14 8 13,5 

Вермимаг 4 л/т 7 23 13 7 12,5 

Вермимаг 5 л/т 7 23 12 7 12,3 

Вермийодіс 3 л/т 7 23 13 7 12,5 

Вермийодіс 4 л/т 7 23 12 7 12,3 

Третій 

строк, 

01.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
10 18 12 11 12,8 

Вермимаг 4 л/т 9 16 11 10 11,5 

Вермимаг 5 л/т 8 16 10 9 10,8 

Вермийодіс 3 л/т 8 17 10 9 11,0 

Вермийодіс 4 л/т 8 16 10 8 10,5 

 

Однак,  в  2011 році  при  кількості  вологи  10  вересня  в  орному  шарі  11 

мм,  20  вересня  24 мм,  відповідно тривалість  періоду  при  сівбі  10  вересня  

становила  27 – 30 днів,  20  вересня – 23 – 24  дні. 

Отже, тривалість міжфазного періоду сівба–сходи залежала від погодніх  

умов  в роки досліджень, строку сівби  та  допосівного  оброблення  насіння  

пшениці  озимої  регуляторами  росту. 
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3.4. Вплив  погодних  умов,  строків  сівби  та  регуляторів   

росту  на  інтенсивність кущіння рослин 

Одним із визначальних періодів у житті рослин озимих зернових культур є 

після посівний (осінній) період. Лише за умови доброго забезпечення вологою та за 

оптимальної температури повітря у цей період можливе одержання своєчасних та 

якісних сходів, закладення пагонів кущення та протікання процесів яровізації й 

загартування рослин [82]. 

Процес кущення полягає у тому, що з підземних стеблових вузлів 

утворюються вторинні корені й бічні пагони, які з'являються над поверхнею 

ґрунту і ростуть так само, як головне стебло. Бічні пагони і вторинні корені 

можуть утворюватися з кожного підземного вузла, але найбільше - з вузла 

кущення. Найчастіше він залягає на глибині 1-3 см від поверхні ґрунту [176].  

Глибина залягання вузла кущення залежить від температури, фізичних 

властивостей ґрунту, інтенсивності освітлення посівів, особливостей сорту тощо. 

Проте із застосуванням відповідної агротехніки, певною мірою можна регулювати 

її. Так, при збільшенні глибини загортання насіння, як правило, збільшується 

глибина залягання вузла кущення пшениці озимої [85].  

Розміщення першого вузла у пшениці безпосередньо залежить від глибини 

загортання насіння, а також від густоти посівів: у рослин на загущених посівах він 

формується ближче до поверхні. Доведено, що при збільшенні глибини залягання 

вузла кущення холодостійкість озимої пшениці підвищується. При заляганні його 

близько до поверхні ґрунту в роки з недостатньою кількістю опадів в озимих не 

утворюються вузлові корені, для росту і розвитку яких потрібна певна вологість 

ґрунту (для злаків першої групи близько 60% ПВ) [246].  

Надмірна глибина загортання насіння призводить до послаблення сходів, 

зменшення енергії кущення, середньої кількості стебел на одну рослину і 

зниження врожаю.  

Найчастіше вузол кущення залягає на глибині 1 – 3 см.  Залежно від умов 

вирощування, природних особливостей культур і сорту енергія кущення буває 

різною й показує, наскільки інтенсивно утворюються бічні пагони [23,51].  

Науковці розрізняють загальну і продуктивну кущистість пшениці озимої.  
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Загальна кущистість рослин визначається середньою кількістю пагонів, що 

розвиваються на ній, і залежить від виду, сорту, площі живлення, вмісту 

поживних речовин у ґрунті, його властивостей та температури. Так, в озимих 

хлібів вона більша, ніж у ярих [160].  

Чим кращі умови для росту рослин, тим більша загальна кущистість. Але 

занадто велика загальна кущистість при вирощуванні хлібів на зерно не бажана, 

оскільки частина пагонів росте погано, утворюючи так звані підгони і підсіви,                 

що не дають урожаю. Підгоном називають пагони хлібних злаків, які значно 

відстають у рості від основних і часто не викидають суцвіття (недогін). Підсівом 

називають рослини, які відстають у рості й часі достигання від основної маси 

рослин даної культури. На відміну від загальної, продуктивна кущистість 

визначається кількістю стебел, які забезпечують урожай. У озимих зернових 

хлібів вона здебільшого становить 1,5 – 3,0 [80,236].  

Кущення озимих зернових культур відбувається, як в осінній так і у 

весняний період. Залежно від тривалості всієї фази кущення в значній мірі 

залежить рівень продуктивності посівів. Саме під час проходження фази кущення 

відбувається початок диференціації конусу наростання – проходять ІІ-ІІІ етапи 

органогенезу – іде закладка і диференціація колоскових бугорків, що в значній 

мірі обумовлює такий кількісний структурний показник як кількість колосків в 

колосі [279]. 

При наявності світла, води й поживних речовин кущіння рослин може 

протікати за температури 2 – 4°С [106,118], але енергія його при цьому дуже 

низька. Найкраще озима пшениця кущиться за температури 13–18°С, тому воно  

настає через 15–18 днів після з'явлення сходів. За ранніх строків сівби утворення 

пагонів можливе вже на 9–15-й день після появи сходів, а при пізніх (жовтневих) 

сходах часто лише навесні.  

В окремі роки за пізніх строків сівби, тривалість періоду від сходів до 

початку кущення, крім зимового періоду, досягає 63-71 дня [164,174]. 

У роки з різко вираженою посухою кущення рослин навіть за сівби в 

оптимальний строк затримується, внаслідок чого період сходи – початок кущіння 
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подовжується, хоча сума середньодобових температур повітря за цей період 

зростає [116,155,193]. 

Осіння вегетація пшениці озимої в дослідах у 2010 році проходила при 

утримуванні пониженого температурного режиму в окремі періоди вересня та 

протягом жовтня. В результаті чого стримувалась поява сходів та початковий 

розвиток озимих. Запаси продуктивної вологи у грунті були на рівні добрих і  

достатніх для рослин. В листопаді відмічалось суттєве підвищення температури 

та майже протягом всього місяця зберігалась відносно тепла погода. Запаси 

продуктивної вологи у грунті залишались на рівні добрих.  За результатами 

осіннього обстеження, проведеного нами 24-25 листопада 2010 року, пшениця 

озима  залежно від строків сівби увійшла в зиму у фазі 3-й лист, стан посівів був 

добрий.  

Нашими дослідженнями, встановлено що регулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» в усі роки досліджень при вивчаючих строках сівби  впливали на 

проходження кущення  рослин пшениці озимої сорту Смуглянка (рис.3.1, дод.Б17) 

 

Варіанти: (10.09) 1 – Контроль без регуляторів; 2 – Вермимаг, 4л/т; 3 – Вермимаг, 5л/т; 

4 – Вермийодіс, 3л/т; 5 – Вермийодіс, 4л/т; (20.09) 6 – Контроль без регуляторів; 7 –  Вермимаг, 

4л/т; 8 – Вермимаг, 5л/т; 9 – Вермийодіс, 3л/т; 10 – Вермийодіс, 4л/т; (1.10) 11 – Контроль без 

регуляторів; 12 – Вермимаг, 4л/т; 13 – Вермимаг, 5л/т; 14 – Вермийодіс, 3л/т; 15 – Вермийодіс, 

4л/т. 

 

Рис. 3.1. Коефіцієнт кущіння пшениці озимої сорту Смуглянка залежно 

від строку сівби і допосівного оброблення насіння регуляторами росту (осінній 

період вегетації) (середнє за 2011-2014 роки). 
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На варіантах, де проводили допосівне оброблення насіння пшениці озимої 

сорту Смуглянка регуляторами росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

коефіцієнт кущіння збільшувався на 0,1 – 0,2.  

Найвищий коефіцієнт кущіння – 1,9 був на варіанті, де проводили 

допосівне оброблення насіння пшениці озимої сорту Смуглянка регулятором 

росту «Вермийодіс» (4 л/т) за сівби 20 вересня. 

Регулятори росту покращували коефіцієнт кущіння і при допосівному 

обробленні насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса (рис. 3.2, дод.   Б18). 

 

 
Варіанти: 1 – Контроль без регуляторів; 2 – Вермимаг, 4л/т; 3 – Вермимаг, 5л/т; 4 – 

Вермийодіс, 3л/т; 5 – Вермийодіс, 4л/т; 6 – Контроль без регуляторів; 7 –  Вермимаг, 4л/т; 8 – 

Вермимаг, 5л/т; 9 – Вермийодіс, 3л/т;  10 – Вермийодіс, 4л/т; 11 – Контроль без регуляторів; 12 

– Вермимаг, 4л/т; 13 – Вермимаг, 5л/т; 14 – Вермийодіс, 3л/т; 15 – Вермийодіс, 4л/т. 

 

Рис. 3.2.  Коефіцієнт кущіння пшениці озимої сорту Золотоколоса 

залежно від строку сівби і допосівного оброблення насіння регуляторами росту 

(осінній період вегетації) (середнє за 2011-2014 роки).  

 

Встановлено, що допосівне оброблення насіння пшениці озимої 

регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при усіх строках сівби 

покращувало процес кущіння рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса. 

Найвищий коефіцієнт кущіння був за сівби 20 вересня при допосівному 

обробленні насіння регулятором росту рослин «Вермимаг» 6 л/т, він становив в 
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середньому за роки досліджень – 1,9 та регулятором росту рослин «Вермийодіс» в 

дозі 4 л/т – 1,9. 

Більш диференційованим за тривалістю і датами настання фази кущення 

восени був період від появи сходів до фази кущіння.  

За сівби 10 вересня початок фази кущіння у досліджуваних сортів був 

відмічений з 22 до 25 вересня і рослини на момент припинення осінньої вегетації 

знаходились на початку ІІІ етапу органогенезу (крім осені 2012 року),  довжина 

конусу наростання – 0,6 мм, починалася диференціація конусу. 

За сівби 1 жовтня настання фази кущіння у рослин відмічено 16-17 жовтня, 

рослини на момент припинення осінньої вегетації знаходились в кінці другого 

етапу органогенезу і мали довжину конусу наростання  0,4 мм, часткова 

диференціація якого була відмічена лише в нижній частині. Відповідно за сівби 1 

жовтня повна фаза кущіння відмічена в межах 25-28 жовтня в розрізі років, 

рослини знаходились на другому етапі органогенезу, довжина конусу наростання 

становила 0,4-0,5 мм.  

 

3.5. Ураження хворобами рослин пшениці озимої в осінній 

період вегетації за різних строків сівби 

Одержання дружних сходів – передумова формування достатньої густоти 

стояння рослин, оптимальної густоти стеблостою, а отже, високої продуктивності 

посіву. Після появи сходів кількість рослин на площі поступово зменшується під 

впливом різних чинників. Найважливішим з них в час осінньої вегетації є 

пошкодження шкідниками. Іноді ще восени рослини можуть гинути також від 

ураження хворобами [25,81,205,293,316]. 

Нами встановлено, що ступінь пошкодження рослин шкідниками і 

ураження хворобами восени значною мірою впливав на виживання їх в зимовий 

період та під час весняно – літньої вегетації.  

Проте, строки сівби обох сортів озимої пшениці зумовляли різний ступінь 

пошкодження рослин, ураження хворобами, особливо в осінній період.  
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Ураження рослин  пшениці озимої сорту Золотоколоса хворобами в 

осінній період залежно від строку сівби  при допосівному обробленні насіння 

регуляторами росту наведено  в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8. 

Ураження хворобами рослин  пшениці озимої  сорту Золотоколоса в 

осінній період за різних строків сівби насінням обробленим  

регуляторами росту, % 

Строки 

сівби 

 

Застосування 

регуляторів росту,  

л/т 

Ураження  

септоріозом,  

% 

Ураження  рослин 

борошнистою росою, 

% 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без   

регуляторів) 
4,8 0,6 1,2 - 7,2 1,8 6,4 5,2 

Вермимаг 4 л/т 1,4 - 0,8 - 3,6 0,5 3,1 2,6 

Вермимаг 5 л/т 0,8 - 0,3 - 3,6 0,5 1,6 2,3 

Вермийодіс 3 л/т - - 0,6 - 1,7 0,5 1,4 2,7 

Вермийодіс 4 л/т - - 0,3 - 1,8 0,5 1,6 1,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
3,7 0,4 1,0 - 7,4 2,1 5,8 4,8 

Вермимаг 4 л/т 0,6 - 0,5 - 3,2 0,8 1,2 1,6 

Вермимаг 5 л/т - - 0,5 - 2,8 - 0,8 1,6 

Вермийодіс 3 л/т - - 0,5 - 2,8 - 0,5 0,5 

Вермийодіс 4 л/т - - 0,5 - 2,8 0,3 0,5 0,5 

Третій 

строк, 

01.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,3 0,6 0,5 3,6 - 1,2 0,7 - 

Вермимаг 4 л/т - 0,2 - 1,8 - 0,4 0,2 - 

Вермимаг 5 л/т - - 0,3 - - 0,4 - - 

Вермийодіс 3 л/т - 0,2 - - - - 0,3 - 

Вермийодіс 4 л/т - 0,2 - - - 0,2 - - 

 

Встановлено, що в усі роки досліджень на контролі без застосування 

регуляторів росту рослини пшениці озимої уражалися септоріозом (0,6-4,8 %) та 

борошнистою росою (0,7-7,2 %). Найбільше ураження було відмічено на ранніх 

посівах восени 2010 року (4,8-7,2 %). 

Рослини  пшениці  озимої  сорту  Смуглянка за сівби 10  і  20  вересня  теж  

уражалися  цими хворобами, проте дещо менше (табл.3.9.). 
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Таблиця 3.9. 

Ураження хворобами рослин пшениці озимої сорту Смуглянка в 

осінній період  за різних строків сівби насінням обробленим 

 регуляторами росту, % 

Строки 

сівби 

 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Ураженість рослин 

септоріозом, 

% 

Ураженість  рослин 

борошнистою росою, 

% 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
0

-2
0
1

1
 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без   

регуляторів) 
4,6 0,8 1,4 - 7,4 2,3 5,8 4,6 

Вермимаг 4 л/т 1,2 - 0,6 - 3,2 0,8 2,3 1,4 

Вермимаг 5 л/т 0,3 - 0,3 - 1,8 - 0,5 0,8 

Вермийодіс 3 л/т - - 0,3 - 1,4 - 0,5 - 

Вермийодіс 4 л/т - - 0,3 - 1,2 0,4 0,5 - 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,8 1,2 1,6 0,2 9,1 2,5 6,3 4,6 

Вермимаг 4 л/т 2,3 0,4 0,7 - 2,6 0,8 3,1 1,2 

Вермимаг 5 л/т 2,0 - 0,5 - 1,4 0,6 1,2 - 

Вермийодіс 3 л/т 1,0 0,2 0,5 - 0,5 0,6 1,0 0,5 

Вермийодіс 4 л/т 0,4 - - - 0,5 0,4 0,6 - 

Третій 

строк, 

01.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
0,8 0,4 0,7 1,9 - 0,8 0,5 - 

Вермимаг 4 л/т - - 0,2 0,8 - 0,2 - - 

Вермимаг 5 л/т - - 0,2 0,6 - - - - 

Вермийодіс 3 л/т - - 0,2 0,4 - - - - 

Вермийодіс 4 л/т - - 0,2 0,4 - 0,2 - - 

 

На варіантах, де проводилося допосівне оброблення насіння регуляторами 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» значно знижувалося ураженість рослин 

септоріозом і борошнистою росою. Так при сівби 20 вересня при допосівному 

обробленні насіння «Вермийодісом» 4 л/т ураженість септоріозом восени 2010 

року становила лише 0,4 % (на контролі 4,8 %), в 2011 – 2013 р. на цьому варіанті 

ураженість септоріозом була відсутня. 
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Аналогічна закономірність спостерігалась і в ураженні рослин 

борошнистою росою.  Посіви (10 вересня та 20 вересня), як правило, були в тій чи 

іншій мірі уражені хворобою. Так, ураження борошнистою росою у сорту 

Смуглянка в цей час становило відповідно 6,7 та 5,9%, тоді як посіви 1 жовтня 

пішли у зиму не ураженими. 

Кількість рослин, які не доживали до зими і випадали з травостою, 

спостерігалася більша за ранніх строків сівби і закономірно зменшувалася  у 

посівах пізніх строків сівби. 

Виходячи із вище наведеного можна зробити висновок, що допосівне 

оброблення насіння пшениці озимої регуляторами росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» значно знижувало ураженість рослин хворобами під час осіньої 

вегетації. 
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РОЗДІЛ 4  

Ріст і розвиток рослин пшениці озимої у весняно-літній 

період залежно від строків сівби та застосування регуляторів росту   

 

4.1.Вплив строків сівби та  регуляторів  росту на тривалість 

вегетаційного періоду в весняно-літній період 

Під час вегетаційного періоду рослини проходить цілий ряд структурних 

перетворень на рівні клітини, тканини, органів, які ведуть до формування нової 

насінини. Динаміка структурної організації супроводжується метаболічними, 

обмінними та функціональними процесами, що ведуть до виконання основної 

біологічної функції – розмноження [48,80,314]. 

Для  формування  високої  врожайності  озимих  зернових,  зокрема  

пшениці  важливе  значення  має  кущіння. Навесні  кущіння  відновлюється  з  

початком  весняної  вегетації  і  триває  до  початку  виходу  в  трубку,  а  тому  на  

посівах  пізніх  строків  сівби  на  яких  відсутнє    осіннє  кущіння,  густота  

стеблестою  буде  формуватися  за  рахунок  весняного  кущіння.         

Для  росту  та  розвитку  рослин  вже  з  перших  днів  відновлення  

вегетації  весною потрібна  певна  кількість  макро-,  мезо-  та  мікроелементів. 

Дослідженнями І. Мельника, О. Берднікова та інших встановлено, що його  

можна  значно  підсилити  за  рахунок  позакореневого  підживлення  

регуляторами  росту  рослин  «Вермимаг»  або  «Вермийодіс»  в  баковій  суміші  

з мінімальною  дозою  азотних  добрив  карбаміду  10 – 12 кг/га або   аміачної  

селітри  5 – 7 кг/га,  або  КАСу  8 – 10 кг/га [75,96,143,278]. 

Ряд наукових досліджень свідчать, що регулятори росту і розвитку рослин 

позитивно впливають на проходження фаз росту і розвитку рослин, прискорюють 

дозрівання врожаю сільськогосподарських культур [143,159,176,184,188]. 

Як показали наші дослідження, припинення активної осінньої вегетації 

рослин обох сортів пшениці озимої восени 2010 року відбувалося 24 листопада, у 

2011 - 26 жовтня, у 2012 - 14 листопада, у 2013-25 листопада. 
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Якщо припинення осінньої вегетації за роками досліджень відбувалося у 

близькі до багаторічної дати строки, то початок відновлення весняної вегетації 

був досить різним. Так в 2012 і 2014 роках весняне відновлення почалося 20 - 21 

березня, в 2011 році 31 березня, в 2014 році - 10 квітня. Тому період зимового 

спокою рослин сортів пшениці озимої варіював від 126 до 137 днів. Кліматичні 

умови під час вегетації рослин у весняно-літній період по роках теж були 

різними. Кількість опадів за цей період в роки досліджень наведено рис. 4.1 і в 

додатку А5.                      

 

Примітка: 1 – березень, 2 – квітень, 3 – травень, 4 – червень, 5 – липень, 6 – серпень. 

ъ 

Рис. 4.1. Кількість опадів в роки досліджень за період весняно-літньої 

вегетації (березень-серпень 2011-2014 рр.) 
 

Отже за період березень – липень місяць найбільше опадів 352 мм випало в     

2014 році, найменше – 275,2 мм в 2012 році. Все це впливало на тривалість 

вегетаційного періоду в усі фази росту і розвитку рослин обох сортів пшениці 

озимої. На ріст і розвиток рослин пшениці впливав також і температурний режим. 

Вплив погодних умов, строків сівби і застосування регуляторів росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс» для допосівного оброблення насіння на тривалість 

вегетаційного періоду рослин пшениці озимої сорту Смуглянка в весняно-літній 

період наведено нище (рисунок 4.2, додаток В1,В2)      
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Встановлено, що регулятори росту «Вермимаг», «Вермийодіс» внесені в 

певні фази росту і розвитку рослин впливали на тривалість міжфазного 

вегетаційного періоду. Так при допосівному обробленні насіння пшениці озимої 

регулятором росту «Вермимаг» 5 л/т при сівбі 20 вересня фаза кущіння – вихід в 

трубку становила 26,5 днів або на 3,3 дні менше порівняно до контролю, вихід у 

трубку – колосіння 24 днів або на одну добу менше, порівняно до контролю. 

При допосівному обробленні насіння пшениці озимої регулятором росту 

«Вермимийодіс» в дозі 4 л/т при сівбі 20 вересня фаза кущіння – вихід в трубку 

становила 2635 днів або на 3,5 дні менше порівняно до контролю, вихід у трубку 

– колосіння 22,5 днів або на 2,5дні менше, порівняно до контролю. Весь весняно-

літній вегетаційний період при сівбі 20 вересня при обробленні насіння 

«Вермимагом» (6 л/т) становив 119 днів, «Вермимийодісом» (4 л/т )- 113 днів, або 

відповідно 2,4 і 3,9 днів менше, порівняно до контролю. 

 

 
 

Варіанти: 1- Контроль (без регуляторів), 2- Вермимаг 4 л/т, 3- Вермимаг 5 л/т,  4- 

Вермийодіс 3 л/т, 5- Вермийодіс 4 л/т 

 

Рис. 4.2. Тривалість вегетаційного періоду в весняно-літній період 

пшениці озимої сорту Смуглянка від фази кущіння до фази повної стиглості, днів 

(середнє за 2011-2014 рр.). 
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Встановлено, що регулятори росту рослин «Вермимаг» , «Вермийодіс» 

значно впливали на проходження і тривалість міжфазного росту і розвитку рослин 

і при допосівному обробленні насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса 

(рис.4.3, додаток  В3, В4) 

Регулятори росту на всіх варіантах прискорювали проходження фаз росту 

і розвитку рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса. Так допосівне 

оброблення насіння регулятором росту «Вермийодіс» при сівбі 20 вересня в 

середньому за роки досліджень зменшувало тривалість вегетаційного періоду 

кущіння – повна стиглість, яка була на 5,4 дні меншою порівняно до контролю. 

 

 

 

Варіанти: 1- Контроль (без регуляторів),2- Вермимаг 4 л/т,3- Вермимаг 5 л/т,4- 

Вермийодіс 3 л/т,5- Вермийодіс 4 л/т 

 

Рис. 4.3. Тривалість вегетаційного періоду в весняно-літній період пшениці 

озимої сорту Золотоколоса при допосівному обробленні насіння регуляторами 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс», днів (середнє за 2011-2014 рр.). 

 

Регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при одно і дворазовому 

обприскуванні рослин в усі роки досліджень також по різному впливали на 
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тривалість фаз вегетаційного весняно-літнього періоду рослин пшениці озимої 

сорту Смуглянка при всіх строках сівби (рис. 4.4., додаток В5). 

 

 

 
Варіанти: Строки сівби:1-10.09, 2-20.09,3-01.10  

 

Рис. 4.4. Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період  

пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від строків сівби  та дворазового 

обприскування під час вегетації регулятором росту «Вермийодіс» по 5 л/га, 

(середнє за 2011 – 2014 рр.), днів. 

 

Встановлено, що при одно- і дворазовому обприскувані рослин пшениці 

озимої сорту Смуглянка регулятором росту рослин «Вермимаг» в дозі  5-7 л/га та 

«Вермийодіс» 3-5 л/га прискорювалися терміни  настання фази виходу в трубку 

на 2-3 дні, а настання фази колосіння на 3-4 дні.  

Вегетаційний період від фази кущіння до повної стиглості при 

дворазовому обприскуванні регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га при 

сівбі 20 вересня становив в 2011 році 118 днів, в 2012 році 117 днів,                                 

в 2013 році 113 днів та в 2014 році 130 днів, що порівняно до контролю менше на 

3-4 дні. 

Застосування регуляторів росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» для 

одно- і дворазового обприскування рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса 
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теж впливало на тривалість фаз вегетаційного періоду рослин пшениці озимої 

(рис. 4.5. додаток В6).  

 

 
 

Варіанти: Строки сівби: 1-10.09, 2-20.09, 3-01.10  

 

 Рис. 4.5. Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період 

пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно від строків сівби та дворазового 

обприскування під час вегетації регулятором  росту  «Вермийодіс» по 5 л/га  

(середнє за 2011 – 2014 рр.), днів. 

  

Результати досліджень показали, що тривалість фаз вегетаційного періоду 

залежала від застосування регуляторів росту для одно- і дворазового 

обприскування рослин пшениці озимої під час вегетації, а також від строків сівби 

та кліматичних умов та початку відновлення весняної вегетації. 

Так, при дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту 

Смуглянка регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га період фази кущіння 

– фази повної стиглості в 2011 році при сівбі 10 вересня становив 120 днів, при 

сівбі 20 вересня – 118 днів,  при сівбі 1 жовтня – 122 днів, в 2012 році відповідно 

116,114 та 115 днів, в 2013 році відповідно 110,108 та 109 днів, в 2014 році – 

132,129 та 130 днів, а в середньому за роки досліджень відповідно 119,5, 117,3 та 

118,8 дні, що  порівняно до контролю менше на 3-5 днів.  
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Отже можна зробити висновок, що в усі роки досліджень тривалість 

окремих фаз вегетаційного періоду обох сортів пшениці озимої в весняно-літній 

період залежала від кліматичних умов, регуляторів росту та строків сівби. 

 

4.2. Фотосинтетична   продуктивність (ФП) сортів пшениці озимої 

залежно від  строків сівби та застосування регуляторів росту 

Високий урожай зерна є результатом фотосинтетичної діяльності рослин. З 

фотосинтезом пов’язані найважливіші процеси життєдіяльності рослин і в першу 

чергу – мінеральне живлення [28,70,205].  

Як відомо, інтенсивність фотосинтезу і накопичення органічної речовини 

визначаються площею листкової поверхні і тривалістю активної діяльності 

листків, що в свою чергу залежать від біометричних параметрів рослин і режиму 

їх живлення.  

Величина асиміляційного апарату рослин і тривалість його роботи – 

вирішальні фактори продуктивності фотосинтезу, а отже, величини                           

врожаю [91,106,251].  

Серед   факторів,   що   визначають  рівень  продуктивності  посівів різних  

за походженням сортів пшениці озимої, важлива роль належить енергії сонячного 

світла, рівно забезпеченості їх вуглекислим газом, елементами мінерального 

живлення й гідротермічним умовам життя рослин [70]. 

Тому,  найголовнішим  завданням  землеробства  є   створення  умов,  що 

забезпечують використання сонячної радіації за допомогою фотосинтезу, 

необхідних для утворення органічних речовин з найбільшим коефіцієнтом 

корисної дії [131]. 

Коефіцієнт використання енергії ФАР у виробничих посівах становить 

всього лише 0,5-1,5%.  У зв'язку із  цим не випадково,  що в перспективі 

складаються необмежені можливості збільшення врожаїв [92,112,262,304]. 

Нагромадження сухої  речовини   визначається   в   кінцевому   результаті   

величиною листкової поверхні посіву, яку формують рослини на одиницю площі 

та її фотосинтетичним потенціалом.  

Усі технологічні заходи вирощування, зокрема застосування в технологіях 
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регуляторів росту рослин   та оптимальних строків посіву слід розглядати як 

способи оптимізації нарощування продуктивності листкового апарату [286].  

Результати   досліджень   наукових  установ   показують,   що   зменшення 

асимілюючої  поверхні  веде  до  зниження  продуктивності  рослин. При  цьому 

найбільш сприятливі умови для формування врожаю основних культурних рослин 

створюються тоді, коли загальна площа листків приблизно в 3-4 рази перевищує 

площу землі, що зайнята рослинами [48]. 

Тому формування врожаю зерна озимих культур є результатом 

фотосинтетичної діяльності рослин. У процесі фотосинтезу з простих речовин 

утворюються багаті енергією складні і різноманітні за хімічним складом органічні 

сполуки [59,110,222]. Одним з найбільш мобільних показників фотосинтетичної 

діяльності посівів є листкова поверхня.  

За даними А. А. Ничипоровича, оптимальними за структурою, динамікою 

наростання листкової поверхні є посіви, в яких площа листків швидко досягає 40–

45 тис. м2/га і якнайдовше знаходиться в активному фізіологічному стані, після 

чого зменшується або повністю відмирає, а пластичні речовини надходять в 

репродуктивні органи.  

Нові інтенсивні сорти мають більшу площу листків, які відходять від 

стебла під меншим кутом. Посіви, що забезпечують одержання 8,0 т/га зерна і 

більше, формують найбільшу площу листкової поверхні в фазі колосіння – 60–70 

тис. м2/га, а іноді й значнішу [172,173].  

Аналізуючи сучасні публікації, можна зробити висновок,  що регулятори 

росту та строки сівби мають безпосередній вплив на інтенсивність фотосинтезу, 

створюючи тим самим передумови для прискорення росту, розвитку рослин 

пшениці озимої та збільшення врожаю [169,182,193,284]. 

Нашими дослідженнями на протязі 2011-2014рр. встановлено, що залежно 

від норм і способів, застосування регуляторів росту «Вермимаг», «Вермийодіс» 

для допосівного оброблення насіння пшениці озимої сорту Смуглянка при всіх 

строках сівби, сприяло збільшенню площі асиміляційної поверхні (рис. 4.6). 

Дослідженнями встановлено, що допосівне оброблення насіння пшениці 

озимої сорту Смуглянка регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» мало 
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значний вплив на формування величини асимилітивної поверхні на протязі всього 

вегетаційного періоду при всіх строках сівби. Так, при допосівному обробленні 

насіння регулятором «Вермимаг» в дозі 5 л/т у фазу виходу в трубку при сівбі 10 

вересня, асиміляційна площа поверхні рослин була порівняно до контролю 

більшою на 5,7 тис. м2/га, при сівбі 20 вересня на 4,3 тис. м2/га при сівбі 1 жовтня 

на 5,5 тис.м2/га більшою, а при допосівному обробленні насіння пшениці озимої 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 4 л/т площа асиміляційні площі була іще 

більшою, відповідно на – 6,5; 6,1; і 5,9 тис. м2/га порівняно до контролю. 

 

   

 

Рис. 4.6. Листкова поверхня пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від 

строків сівби та допосівного оброблення насіння регуляторами росту, тис.м2/га 

(середнє за  2011 – 2014 рр.). 
Варіанти: 1. Контроль; 2. Вермимаг 4 л/т; 3. Вермимаг 5 л/т; 4. Вермийодіс 3 л/т; 5. 

Вермийодіс 4 л/т (10.09); 6. Контроль; 7. Вермимаг 4 л/т; 8. Вермимаг 5 л/т; 9. Вермийодіс 3 л/т; 

10. Вермийодіс 4 л/т (20.09); 11. Контроль; 12. Вермимаг 4 л/т; 13. Вермимаг 5 л/т; 14. 

Вермийодіс 3 л/т; 15. Вермийодіс 4 л/т (1.10). 
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На формування величини листкової поверхні регулятори росту значний 

вплив мали і при допосівному обробленні насіння пшениці озимої сорту 

Золотоколоса (рис.4.7). 

 

 

 

Рис. 4.7. Листкова поверхня пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно 

від строків сівби та допосівного оброблення насіння регуляторами росту, 

тис.м2/га (середнє за 2011 – 2014 рр.). 
Варіанти: 1. Контроль; 2. Вермимаг 4 л/т; 3. Вермимаг 5 л/т; 4. Вермийодіс 3 л/т; 5. 

Вермийодіс 4 л/т (10.09); 6. Контроль; 7. Вермимаг 4 л/т; 8. Вермимаг 5 л/т; 9. Вермийодіс 3 л/т; 

10. Вермийодіс 4 л/т (20.09); 11. Контроль; 12. Вермимаг 4 л/т; 13. Вермимаг 5 л/т; 14. 

Вермийодіс 3 л/т; 15. Вермийодіс 4 л/т (1.10). 

 

Так, при сівбі 10 вересня на варіанті, де проводили допосівне оброблення 

насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса регулятором росту «Вермийодіс» в 

дозі 4 л/т в фазі виходу в трубку листкова поверхня порівняно до контролю була 

більшою на 6,8 тис. м2/га, аналогічного варіанту  сівби  20 вересня на 8,3 тис. 

м2/га та сівби 1 жовтня на 6,1 тис. м2/га більшою.  В фазі колосіння в 

аналогічному варіанті листкова поверхня порівняно з контролем була іще 

більшою, відповідно на 10,9; 9,1; 6,1 тис.м2/га.  

Регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» позитивно впливали на 

площу листкової поверхні пшениці озимої сорту Смуглянка при одно- і 

дворазовому обприскуванні рослин під час вегетації (табл.4.1).  
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Таблиця 4.1. 

Листкова поверхня пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від 

строків сівби та обприскування рослин регуляторами росту  

під час вегетації (2011-2014 рр.), тис. м2/га 

Строк  

сівби 

Внесення 

регуляторів росту,   

л/га 

Фази росту і розвитку 

к
у

щ
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н
я
 

в
и

х
ід

 в
 

тр
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к
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ст
и
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ть
 

П
ер

ш
и

й
  
ст

р
о

к
, 
 

1
0

.0
9
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
12,7 21,5 53,8 51,4 21,7 

Вермимагх 5 л/га 12,3 25,2 59,6 57,8 25,3 

Вермимагх 7 л/га 13,2 25,6 60,0 58,1 25,8 

Вермийодісх 3 л/га 13,1 25,4 60,2 58,3 26,1 

Вермийодісх 5 л/га 12,8 25,8 60,6 58,4 26,3 

Вермимаг хх  по5 л/га 12,4 31,4 62,3 59,1 27,1 

Вермимаг хх по 7л/га 12,6 32,7 64,8 59,7 27,2 

Вермийодісхх по3 л/га 13,2 33,3 64,2 60,2 27,8 

Вермийодісхх по5 л/га 12,9 34,2 65,4 61,9 28,1  

НІР0,05 0,60 0,80 2,20 2,00 1,40 

Д
р
у

ги
й

 с
тр

о
к
, 
 

2
0

.0
9
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
13,8 25,2 56,8 53,6 22,8 

Вермимагх 5 л/га 13,6 29,2 61,2 58,4 26,4 

Вермимагх 7 л/га 14,1 30,1 61,4 58,6 26,7 

Вермийодісх 3 л/га 14,0 29,6 62,1 59,1 28,1 

Вермийодісх 5 л/га 13,7 31,8 62,3 59,3 28,2 

Вермимаг хх  по 5 л/га 13,4 34,3 65,4 63,1 29,2 

Вермимаг хх по 7 л/га 13,8 37,6 65,7 63,8 29,4 

Вермийодісхх по3 л/га 13,9 38,2 65,2 64,1 29,8 

Вермийодісхх по5 л/га 13,6 38,4 66,5 64,8 30,1  

НІР0,05 0,40 0,68 2,40 2,50 0,70 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
 

1
.1

0
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
10,4 20,8 55,2 53,7 21,8 

Вермимагх 5 л/га 10,6 26,2 60,3 58,2 24,8 

Вермимагх 7 л/га 9,8 26,7 60,8 58,4 25,1 

Вермийодісх 3 л/га 10,9 27,6 60,5 58,3 25,2 

Вермийодісх 5 л/га 11,2 31,7 61,4 59,1 25,4 

Вермимаг хх  по 5 л/га 10,2 32,6 63,5 60,7 25,8 

Вермимаг хх по 7 л/га 9,7 34,2 63,8 61,4 26,3 

Вермийодісхх по3 л/га 11,3 35,7 64,2 61,8 27,1 

Вермийодісхх по5 л/га 11,0 37,2 64,7 62,3 27,6 

 НІР0,05 0,16 0,30 1,20 1,40 0,80 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Досліджено, що найвища асиміляційна поверхня  пшениці озимої була 

при сівбі 20 вересня при дворазовому обприскуванні рослин під час вегетації 

регуляторами росту «Вермимаг» в дозі по 7 л/га та «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га.  

(табл.4.2.). 

Так  у фазі колосіння вона становила при дворазовому обприскуванні 

регулятором росту «Вермимагом»  в дозі по 7 л/га 65,7 тис., або порівняно з 

контролем була більшою на 8,9 тис. м2/га, і при дворазовому обприскуванні 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га відповідно 66,5 тис. м2/га або на 

9,7 тис. м2/га більшою. 

Одно- і дворазове обприскування рослин регуляторами росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс» під час вегетації забезпечувало значний приріст 

асиміляційної поверхні і рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса 

Встановлено, що за чотири роки досліджень при дворазовому внесенні 

регулятор росту «Вермимаг» в дозі по 7 л/га за сівби 20 вересня, забезпечував 

приріст листкової поверхні в фазі виходу в трубку на 9,9 тис. м2/га порівняно з 

контролем, а регулятор росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га забезпечував  приріст 

12,3 тис. м2/га порівняно з контролем. 

При дворазовому обприскуванні при цьому строку сівби регулятор росту 

«Вермимаг» в дозі  7 л/га забезпечив приріст листкової поверхні в фазі колосіння 

порівняно з контролем на 8,1тис. м2/га, тоді як регулятор росту «Вермийодіс» в 

дозі по 5 л/га забезпечив високий приріст листкової поверхні на 10,2 тис. м2/га 

більше порівняно з контролем. 

Значні прирости листкової поверхні рослин обох сортів пшениці озимої на 

цих варіантах були і при першому і третьому строках сівби. 

Наші дослідження показали, що посіви озимої пшениці сортів Смуглянка 

та Золотоколоса формували неоднакову площу листкової поверхні яка значно 

варіювала за роки досліджень  залежно від строків сівби і регуляторів росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс». 

Найкращі показники листкової поверхні пшениці обох сортів були в 

сприятливому за кліматичними умовами 2014 році. 
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Таблиця 4.2 

Листкова поверхня пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно 

від строків сівби та обприскування рослин регуляторами 

росту під час вегетації (2011 – 2014 рр.), тис. м2/га 

Строк 

сівби 

Внесення  

регуляторів  

росту, л/га 

Фази росту і розвитку 

к
у

щ
ін

н
я
  

в
и

х
ід

 в
  

тр
у
б

к
у
 

 к
о

л
о

сі
н

н
я
 

ц
в
іт

ін
н

я
  

в
о

ск
о

в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9
 

Контроль (без регуляторів) 11,8 23,1 54,7 51,8 22,8 

Вермимагх 5 л/га 12,3 28,9 60,2 58,1 25,8 

Вермимагх 7 л/га 12,1 29,5 60,4 58,3 26,0 

Вермийодісх 3 л/га 12,0 29,3 60,8 58,7 26,2 

Вермийодісх 5 л/га 11,6 29,6 61,3 59,2 26,7 

Вермимаг хх  по 5 л/га 12,4 32,3 63,2 60,5 27,3 

Вермимаг хх по 7 л/га 13,2 33,6 65,1 62,8 28,5 

Вермийодісхх по3 л/га 12,8 36,0 66,8 64,5 28,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 12,1 36,8 67,3 64,8 29,1  

НІР0,05 0,40 0,72 2,14 2,00 0,64 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
 

2
0

.0
9
 

 

Контроль (без регуляторів) 14,2 27,3 58,2 56,4 23,7 

Вермимагх 5 л/га 14,6 32,1 62,8 60,1 26,4 

Вермимагх 7 л/га 13,9 32,6 63,1 60,7 26,7 

Вермийодісх 3 л/га 14,0 32,8 63,3 60,7 26,5 

Вермийодісх 5 л/га 13,8 33,2 63,5 60,9 26,8 

Вермимаг хх  по 5 л/га 13,8 36,8 65,9 62,7 27,1 

Вермимаг хх по 7 л/га 13,6 37,2 66,3 63,4 27,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 14,1 38,0 66,8 63,7 28,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 13,8 39,6 68,4 64,3 29,1  

НІР0,05 0,50 0,94 1,40 1,40 0,36 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
 

1
.1

0
 

 

Контроль (без регуляторів) 10,4 22,6 56,3 54,2 22,6 

Вермимагх 5 л/га 9,8 28,7 59,8 57,3 25,1 

Вермимагх 7 л/га 10,6 29,1 61,2 58,7 25,8 

Вермийодісх 3 л/га 10,4 29,0 61,0 58,4 26,2 

Вермийодісх 5 л/га  10,5 29,6 61,4 58,9 26,4 

Вермимаг хх  по 5 л/га 10,2 34,5 65,3 62,8 26,1 

Вермимаг хх по 7 л/га 9,8 38,0 66,0 63,7 26,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 10,3 37,8 65,8 64,1 26,7 

Вермийодісхх по 5 л/га 10,5 38,1 66,2 64,3 27,2 

 НІР0,05 0,20 0,33 1,60 1,70 0,28 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Дослідженнями встановлено, що площа листків збільшувалася залежно      

від фази розвитку. На початку вегетації вона зростала повільно, досягала свого 

максимуму в період “вихід в трубку – колосіння”, а потім площа листків знову 

зменшувалася.  

Серед досліджуваних факторів найбільше на розвиток листкової поверхні 

впливали регулятори росту. Найменшою площа листків була на ділянках без 

застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  при ранніх і пізніх 

строках сівби.  

Встановлено, що до фази колосіння нижній ярус листків рослин  пшениці 

озимої поступово всихає і основну роль в постачанні колоса асимілянтами 

головним чином відіграють два верхні листки, або навіть один верхній 

(прапорцевий), що підтверджується і нашими дослідженнями, а саме – чим 

потужніший вегетативний розвиток, тим вищий рівень фотосинтезу і його 

продуктивність.  

Починаючи з фази колосіння, на варіантах без застосування регуляторів 

росту листкова поверхня інтенсивно зменшувалась, в той час як регулятори росту 

сприяли подовженню функціонування листкового апарату. 

Площа листкового апарата, динаміка його формування, інтенсивність та 

продуктивність роботи листків позитивно впливають на формування сухої маси 

рослин та врожайність зерна. 

Величина врожаю обумовлюється нагромадженням сухих речовин 

рослинами.  

Спочатку приріст сухої маси незначний, посилюється з IV етапу 

органогенезу і на VI-VIII етапі досягає максимуму. Якщо до фази цвітіння приріст 

сухих речовин зосереджується у вегетативній масі, то після запліднення пшениці 

озимої основна частина сухих речовин використовується на формування і налив 

зерна [238,253]. 

За даними А. О. Ничипоровича, майже 95 % сухої речовини рослини 

формують за рахунок фотосинтезу[169]. 

В. В. Лихочвором встановлено, що утворення сухих речовин залежить від 

розміру листкової поверхні тривалості її функціонування та чистої 
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продуктивності фотосинтезу.  

Починаючи з періоду формування зернівок, приріст сухої маси зерна крім 

фотосинтезу листків, стебла, колосків, остюків, відбувається і за рахунок 

мобілізації раніше створених органічних речовин цими органами. Внаслідок цього 

перерозподілу загальний приріст сухих речовин зменшується [118,119]. 

Інтенсивний приріст сухих речовин в наших дослідах починався з фази 

виходу в трубку, а закінчувався цей процес в фазі молочно-воскової стиглості, 

після цього приріст сухої маси в наступних фазах був не істотним. 

Накопичення сухих речовин пшениці озимої сорту Смуглянка та 

Золотоколоса  залежно від строків сівби при допосівній обробці насіння 

регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» наведено в таблиці 4.3. 

Результати досліджень показали, що накопичення сухої речовини пшениці 

озимої сорту Смуглянка при допосівній обробці насіння регулятором росту 

«Вермимаг» в дозі 6 л/т за сівби 20 вересня в фазі виходу в трубку становило 46,3 

ц/га або на 5,3 ц/га більше порівняно з контролем, в фазі воскової стиглості 134,2 

ц/га або на 25,6 ц га більше порівняно з контролем.  

За допосівного оброблення насіння регулятором росту «Вермийодіс» (4 

л/т) в фазі виходу в трубку – 47,1 ц/га або на 6,2 ц/га більше, в фазі воскової 

стиглості – 135,8 ц/га або на 27,2 ц/га більше порівняно з контролем.  

За сівби 20.09 та допосівному обробленні насіння озимої пшениці сорту 

Золотоколоса регулятором росту «Вермимаг» (5 л/т) накопичення сухої речовини 

в фазі виходу трубки становило 47,4 ц/га або на 6,4 ц/га більше, в фазі воскової 

стиглості 135,7 ц/га або на 24,4 ц/га більше, при допосівному обробленні насіння 

регулятором росту «Вермийодіс» (4 л/т) в фазі виходу в трубку – 47,6 ц/га або на 

6,6 ц/га більше, в восковій стиглості – 137,6 ц/га або на 26,3 більше порівняно з 

контролем. 

При сівбі 10.09 накопичення сухої речовини в фазі виходу в трубку при 

допосівному обробленні насіння регулятором росту «Вермийодіс» 4 л/т було на 

1,4 ц/га менше порівняно до контролю з сівбою 20.09, в фазі воскової стиглості – 

на 10,8  ц/га. Зменшення накопичення сухої речовини було і при сівбі 1.10. 

 



 

 

92 

Таблиця 4.3. 

Накопичення сухих речовин пшениці озимої сорту Смуглянка при 

допосівному обробленні насіння регуляторами росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» (2011 – 2014 рр.), ц/га 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

 

 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Фази росту і розвитку,   

сорт - Смуглянка 

Фази росту і розвитку,  

сорт - Золотоколоса 

к
у

щ
ін

н
я
 

в
и

х
ід

 у
 

тр
у
б

к
у
 

к
о

л
о
сі

н
н

я
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

в
о
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о

в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

к
у

щ
ін

н
я
 

в
и

х
ід
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тр
у
б

к
у
 

к
о

л
о
сі

н
н

я
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

в
о

ск
о

в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
 

1
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
20,3 37,3 79,4 85,7 98,5 21,6 37,8 79,6 88,2 102,3 

Вермимаг 4 л/т 21,2 42,3 84,7 89,2 120,1 21,4 42,9 85,8 101,4 121,8 

Вермимаг 5 л/т 22,1 45,1 89,7 101,4 121,2 22,4 44,3 91,6 105,3 124,1 

Вермийодіс 3 л/т 21,8 43,4 90,3 104,2 121,8 22,1 43,8 90,1 104,5 126,2 

Вермийодіс 4 л/т 22,3 45,7 91,2 109,6 126,5 22,6 46,2 92,3 105,7 126,8 

 НІР0,95 0,40 1,20 1,10 3,20 2,00 0,50 0,80 2,40 2,55 2,90 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
 

2
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
20,8 40,9 79,4 89,8 108,6 21,0 41,0 80,4 90,2 111,3 

Вермимаг 4 л/т 22,7 45,6 93,2 112,3 133,1 22,9 46,6 92,7 113,9 134,2 

Вермимаг 5 л/т 23,1 46,8 93,4 114,5 134,2 23,3 47,4 94,5 115,8 135,7 

Вермийодіс 3 л/т 22,6 46,3 92,3 115,8 134,9 22,8 47,2 93,6 117,2 136,5 

Вермийодіс 4 л/т 23,4 47,1 94,7 116,1 135,8 23,5 47,6 95,8 119,7 137,6 

 НІР0,95 0,32 0,80 1,40 2,40 2,52 0,24 0,60 2,14 3.00 2,58 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
20,1 40,6 76,9 89,2 103,2 20,6 41,3 79,6 89,4 109,7 

Вермимаг 4 л/т 21,4 42,5 87,7 105,8 124,3 21,6 43,8 90,7 112,8 128,1 

Вермимаг 5 л/т 22,3 43,1 89,5 107,4 124,9 22,1 44,7 92,1 114,6 129,2 

Вермийодіс 3 л/т 21,8 42,7 90,3 109,6 125,8 22,3 45,2 92,3 113,1 130,4 

Вермийодіс 4 л/т 22,6 43,6 92,7 110,8 127,2 22,7 45,8 93,8 115,3 131,6 

 НІР0,95 0,24 1,10 2,40 2,56 3,02 0,20 0,66 1,90 2,15 3,02 

 

Строки сівби та одно- і дворазове обприскування рослин пшениці озимої 

сортів Смуглянка та Золотоколоса під час вегетації значно впливали на 

накопичення сухих речовин (табл.4.4).  

Встановлено, що найбільше накопичення сухої речовини в рослинах пшениці 

озимої було за сівби 20 вересня при застосуванні одно- і дворазовому обприскуванні 

регулятором росту «Вермийодіс». 
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Таблиця 4.4 

Накопичення сухих речовин пшениці озимої залежно від строків сівби 

та одно- і дворазового обприскування рослин під час вегетації регуляторами 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» (середнє за 2011 – 2014 рр.), ц/га 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

 

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Фази росту і розвитку,  

сорт - Смуглянка 

Фази росту і розвитку,  

сорт - Золотоколоса 

к
у
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н
я
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и
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у
б

к
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о
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х
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б

к
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о

л
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н
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ц
в
іт

ін
н
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в
о
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о

в
а 

 

ст
и

гл
іс

ть
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
20,4 37,8 79,3 86,1 99,2 20,8 40,6 80,2 87,3 103,6 

Вермимагх  5 л/га 21,6 42,3 84,7 100,6 120,2 21,8 43,2 85,7 102,3 120,6 

Вермимагх 7 л/га 22,0 44,5 86,2 106,3 121,4 22,3 44,8 86,8 107,2 122,3 

Вермийодісх 3 л/га 21,8 44,8 89,7 108,2 121,8 22,0 45,1 90,1 108,4 122,7 

Вермийодісх 5 л/га 22,1 45,1 90,4 108,7 123,4 22,3 45,3 90,7 108,7 123,6 

Вермимаг хх  по 5 л/га 22,8 45,6 91,7 109,2 124,6 23,1 45,9 92,0 112,3 124,9 

Вермимаг хх по 7 л/га 23,1 46,0 92,6 110,4 125,1 23,6 46,5 92,8 112,9 125,7 

Вермийодісхх по 3 л/га 23,0 45,8 92,3 110,6 125,4 23,2 46,0 92,7 113,1 126,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 23,2 46,3 92,7 111,2 126,2 23,6 46,5 93,0 113,4 127,1 

 

НІР0,95 0,40 0,60 2,30 3,00 3,14 0,50 0,80 2,10 2,11 3,00 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 Контроль (без 

регуляторів) 
21,2 42,1 80,3 91,6 107,6 21,4 42,7 80,8 92,3 113,9 

Вермимагх  5 л/га 22,4 40,6 91,2 112,6 132,7 22,6 44,6 91,4 113,2 134,6 

Вермимагх 7 л/га 22,6 45,2 91,4 114,6 133,2 22,8 45,4 91,6 114,8 135,1 

Вермийодісх 3 л/га 22,5 44,8 93,2 116,8 133,8 22,7 44,9 93,4 117,0 135,7 

Вермийодісх 5 л/га 22,7 45,4 94,3 117,4 134,3 23,0 45,7 94,5 117,8 135,9 

Вермимаг хх  по 5 л/га 23,6 47,8 97,7 118,2 135,8 23,8 48,2 98,2 118,6 138,1 

Вермимаг хх по 7 л/га 24,0 48,3 98,2 119,6 136,7 24,3 48,8 98,4 120,1 139,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 23,8 48,1 97,6 120,3 138,3 24,0 48,2 97,8 120,7 140,8 

Вермийодісхх по 5 л/га 24,1 48,7 98,4 121,2 140,5 24,3 49,0 98,7 121,8 143,6 

 

НІР0,95 0,60 1,10 2,40 3,10 3,14 0.24 0.50 2,17 2,22 3,04 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
20,6 39,8 80,1 90,2 102,4 20,8 42,0 80,6 88,7 109,8 

Вермимагх  5 л/га 21,8 42,1 86,7 112,8 126,4 22,1 42,3 86,9 112,5 126,9 

Вермимагх 7 л/га 22,1 42,3 87,2 114,5 128,1 22,6 42,8 87,4 113,2 127,8 

Вермийодісх 3 л/га 22,0 43,2 88,1 114,8 126,4 22,3 43,4 88,3 114,7 128,6 

Вермийодісх 5 л/га 22,5 43,8 88,7 115,2 126,8 22,6 44,0 89,0 115,0 128,1 

Вермимаг хх  по 5 л/га 23,4 45,0 89,5 115,8 127,2 23,8 45,1 89,7 115,7 129,8 

Вермимаг хх по 7 л/га 23,8 45,5 90,1 116,0 128,1 24,0 46,2 90,3 116,1 131,3 

Вермийодісхх по 3 л/га 23,6 45,2 89,5 115,6 129,2 23,8 45,8 90,6 115,7 132,8 

Вермийодісхх по 5 л/га 23,8 45,7 90,4 116,3 130,5 24,6 46,1 90,8 116,4 133,2 

 НІР0,95 0,50 0,62 1,40 3,14 2,52 0,24 0,60 2,10 3,00 2,47 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Так при одноразовому обприскуванні регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 

5 л/га при посіві 10 вересня накопичення сухої маси порівняно з контролем у сорту 

Смуглянка в фазі воскової стиглості було на 24,2 ц/га більше, при сівбі  20 вересня 

на 26,7 ц/га і при сівбі 1 жовтня на 24,4 ц/га більше порівняно з контролем. Приріст 

накопичення сухої речовини у сорту Золотоколоса при сівбі 10 вересня становив 

20,0 ц/га, при сівбі 20 вересня – 22,0 ц/га і при сівбі 1 жовтня – 18,3 ц/га. 

При дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Смуглянка 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га в фазі воскової стиглості приріст 

накопичення сухої речовини при сівбі 10 вересня становив 27,0 ц/га, при сівбі                  

20 вересня – 26,6 ц/га і при сівбі 1 жовтня – 24,4 ц/га порівняно з контролем, а у 

сорту Золотоколоса при сівбі 10 вересня приріст становив – 23,5 ц/га, при сівбі                   

20 вересня – 30,2 ц/га, при сівбі 1 жовтня 23,4 ц/га порівняно з контролем. 

Нашими дослідженнями встановлено, що спочатку найбільша кількість 

сухих речовин формувалась при ранніх строках сівби, а в ході подальшого 

розвитку перевагу мали рослини, що висіяні 20 вересня. Відхилення від цього 

строку в бік ранніх чи пізніх посівів призводило до зниження цього показника на 

4 і 7 % відповідно. Для об'єктивної оцінки функціонування асиміляційної поверхні 

посіві  недостатньо вивчити формування не лише її площі, а також потрібно 

враховувати час, впродовж якого сформована площа листкової поверхні посівів брала 

активну участь в процесі фотосинтезу. Таким показником, який враховує площу 

листкової поверхні та тривалість її роботи, є фотосинтетичний потенціал. 

А.А. Нечипорович [173] стверджує, що задовільними вважаються посіви, 

фотосинтетичний потенціал яких складає не менше 2 млн.м2/га з розрахунку на                      

кожні 100 днів фактичної вегетації. Посів, який вегетував 80 днів, має мати      

фотосинтетичний потенціал не менше 1,6 млн.м2/га, а вегетувавши 120 днів - не                     

менше 2,5 млн.м2/га. Посіви з фотосинтетичним потенціалом 2,2 - 3,0 млн.м2/га 

мають утворювати 12 -18  т/га сухої біомаси. Такі посіви   оцінюються як добрі. 

При фотосинтетичному потенціалі 1,0-1,5 млн.м2/га  і накопичення 5-6 т/га сухої 

біомаси вважаються середніми, при фотосинтетичному потенціалі 0,5-0,7 млн   

м2/га та продуктивності 2,5-3 т/га сухої біомаси - поганими [171,172]. 

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що регулятори росту             
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рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс», як при допосівному обробленні насіння 

пшениці озимої досліджуваних сортів, так і при одноразовому та дворазовому 

обприскуванні  рослин пшениці озимої під час вегетації, впливали на формування 

фотосинтетичного потенціалу посівів пшениці озимої. Динаміка формування 

фотосинтетичного потенціалу посівів пшениці озимої при допосівному 

обробленні насіння регуляторами росту рослин показана в таблиці 4.5.       

Таблиця 4.5. 

Фотосинтетичний потенціал фотосинтезу пшениці озимої залежно від строків 

сівби при допосівному обробленні насіння регуляторами росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс», (середнє за 2011 – 2014 рр.), млн.м2/га х діб 
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о
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ів
б

и
 

 

 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Фази росту і розвитку,  

сорт - Смуглянка 

Фази росту і розвитку,  

сорт - Золотоколоса 

в
о
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о
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о
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в
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о
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П
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ш
и

й
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тр
о
к
, 

1
0

.0
9
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
0,61 0,30 1,14 0,63 2,68 0,62 0,31 1,15 0,64 2,72 

 Вермимаг 4 л/т 0,64 0,32 1,16 0,67 2,79 0,65 0,33 1,19 0,68 2,85 

Вермимаг 5 л/т 0,67 0,34 1,18 0,69 2,88 0,68 0,35 1,20 0,70 2,93 

Вермийодіс 3 л/т 0,65 0,32 1,17 0,68 2,82 0,65 0,34 1,18 0,68 2,85 

Вермийодіс 4 л/т 0,67 0,34 1,20 0,70 2,91 0,67 0,35 1,21 0,70 2,93 

 НІР0,95     0,11     0,10 

Д
р

у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
0,63 0,32 1,16 0,65 2,76 0,64 0,34 1,17 0,66 2,82 

Вермимаг 4 л/т 0,66 0,34 1,18 0,68 2,86 0,65 0,36 1,21 0,68 2,90 

Вермимаг 5 л/т 0,66 0,36 1,20 069 2,91 0,67 0,37 1,22 0,70 2,94 

Вермийодіс 3 л/т 0,67 0,34 1,19 0,70 2,90 0,67 0,36 1,21 0,69 2,93 

Вермийодіс 4 л/т 0,68 0,36 1,22 0,71 2,96 0,69 0,38 1,23 0,71 3,01 

 

НІР0,95     0,06     0,09 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
0,62 0,31 1,15 0,64 2,72 0,64 0,32 0,67 0,67 2,80 

Вермимаг 4 л/т 0,65 0,32 1,17 0,67 2,81 0,65 0,34 0,68 0,68 2,85 

Вермимаг 5 л/т 0,66 0,33 1,18 0,68 2,85 0,67 0,36 0,70 0,70 2,92 

Вермийодіс 3 л/т 0,64 0,32 1,16 0,67 2,79 0,66 0,34 0,69 0,69 2,88 

Вермийодіс 4 л/т 0,67 0,33 1,18 0,69 2,87 0,68 0,36 0,70 0,70 2,94 

 НІР0,95     0,04     0,03 
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Результатами досліджень встановлено, що допосівне оброблення насіння 

пшениці озимої при всіх строках сівби забезпечувало збільшення 

фотосинтетичного потенціалу рослин пшениці озимої. 

Так, на варіанті, де проводили допосівне оброблення насіння пшениці 

озимої сорту Смуглянка регулятором росту «Вермимаг» в дозі 6 л/т за сівби 20 

вересня в фазі колосіння становив 1,20 млн.м2/га х діб або на 0,04 млн.м2/га х діб 

більше, ніж на контролі. При допосівному обробленні насіння пшениці озимої 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 4 л/т становив 1,22 млн.м2/га х діб або на 

0,06 млн.м2/га х діб більша порівняно з контролем. У сорту  

Золотоколоса при допосівному обробленні насіння «Вермимагом» (6 л/т) 

відповідно – 1,22; 0,05; та при допосівному обробленні насіння регулятором росту 

«Вермийодісом» (4 л/т) відповідно – 1,23 та 0,06 млн.м2/га х діб. 

Регулятори росту рослин «Вермимаг», «Вермийодіс» позитивно впливали 

на фотосинтетичну продуктивність фотосинтезу рослин пшениці озимої і при 

застосуванні їх при одно і дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої за 

різних строках сівби (табл.4.6.). 

Аналіз динаміки формування фотосинтетичного потенціалу посівів 

пшениці озимої при застосуванні регулятора росту «Вермимаг» в дозі 7 л/га за 

сівби 20 вересня за вегетаційний період становив у сорту Смуглянка - 2,90 

млн.м2/га х діб або на 0,11 млн.м2/га х діб більша порівняно з контролем, у сорту 

Золотоколоса - 2,96 млн.м2/га х діб або на 0,12 млн/м2 діб/га більше, а при 

обприскуванні рослин під час вегетації регулятором росту «Вермийодіс» 15 л/га – 

у сорту Смуглянка він становив 2,91 млн.м2/га х діб, що на 0,12 млн.м2/га х діб, у 

сорту Золотоколоса відповідно 2,97; і 0,13 млн.м2/га х діб. 

Найкращі показники формування фотосинтетичного потенціалу були на 

варіантах, де проводили дворазове обприскування рослин пшениці озимої 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га.  

Так, при дворазовому обприскуванні регулятором росту «Вермийодіс» в 

дозі по 5 л/га за сівби 20 вересня фотосинтетичний потенціал у сорту Смуглянка 

становив 3,17 млн.м2/га х діб, у сорту Золотоколоса 3,21 млн.м2/га х діб.
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                                                                                                         Таблиця 4.6. 

Фотосинтетичний  потенціал пшениці озимої залежно від строків сівби при 

обприскуванні рослин регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

(2011 – 2014 рр.), млн.м2/га х діб 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
  

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Фази росту і розвитку,                       

сорт - Смуглянка 

Фази росту і розвитку,                     

сорт - Золотоколоса 

в
о
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П
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ш
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й
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тр
о
к
, 
1
0
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Контроль (без 

регуляторів) 

0,62 0,31 1,13 0,64 2,70 0,63 0,32 1,14 0,65 2,74 

Вермимагх 5л/га 0,64 0,33 1,15 0,66 2,78 0,66 0,35 1,16 0,68 2,85 

Вермимагх 7л/га 0,65 0,35 1,17 0,67 2,84 0,65 0,35 1,18 0,69 2,87 

Вермийодісх 3 л/га 0,63 0,35 1,15 0,66 2,79 0,64 0,34 1,15 0,68 2,81 

Вермийодісх 5 л/га 0,64 0,35 1,17 0,68 2,85 0,65 0,36 1,17 0,69 2,88 

Вермимаг хх  по 5 л/га 0,74 0,35 1,20 0,76 3,05 0,75 0,35 1,20 0,78 3,08 

Вермимаг хх по 7 л/га 0,75 0,35 1,21 0,78 3,09 0,76 0,36 1,23 0,79 3,14 

Вермийодісхх по3л/га 0,73 0,36 1,20 0,76 3,05 0,75 0,35 1,21 0,78 3,09 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,75 0,36 1,21 0,78 3,07 0,75 0,36 1,23 0,79 3,13  

НІР0,95     0,11     0,12 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 Контроль (без 

регуляторів) 

0,63 0,33 1,17 0,66 2,79 0,63 0,35 1,18 0,69 2,84 

Вермимагх  5л/га 0,65 0,34 1,19 0,68 2,86 0,67 0,37 1,21 0,69 2,94 

Вермимагх 7л/га 0,66 0,35 1,20 0,69 2,90 0,68 0,37 1,22 0,70 2,96 

Вермийодісх 3 л/га 0,65 0,35 1,19 0,68 2,87 0,67 0,36 1,21 0,69 2,93 

Вермийодісх 5 л/га 0,67 0,34 1,20 0,70 2,91 0,68 0,36 1,22 0,71 2,97 

Вермимаг хх  по 5 л/га 0,74 0,34 1,23 0,77 3,08 0,75 0,34 1,25 0,78 3,12 

Вермимаг хх по 7 л/га 0,77 0,35 1,24 0,80 3,16 0,75 0,37 1,27 0,78 3,17 

Вермийодісхх по 3 л/га 0,75 0,34 1,23 0,78 3,10 0,77 0,36 1,25 0,78 3,16 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,76 0,35 1,25 0,81 3,17 0,76 0,37 1,26 0,81 3,21  

НІР0,95     0.05     0,04 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

0,61 0,32 1,14 0,64 2,71 0,62 0,34 1,16 0,65 2,77 

Вермимагх  5 л/га 0,65 0,34 1,16 0,67 2,82 0,67 0,35 1,18 0,69 2,89 

Вермимагх 7л/га 0,66 0,35 1,17 0,68 2,86 0,68 0,36 1,19 0,70 2,93 

Вермийодісх 3 л/га 0,63 0,34 1,16 0,67 2,81 0,65 0,35 1,18 0,68 2,86 

Вермийодісх 5 л/га 0,65 0,35 1,17 0,68 2,85 0,68 0,36 1,19 0,71 2,94 

Вермимаг хх  по 5 л/га 0,71 0,35 1,22 0,74 3,02 0,72 0,35 1,23 0,75 3,05 

Вермимаг хх по 7 л/га 0,72 0,35 1,23 0,76 3,06 0,75 0,36 1,25 0,78 3,14 

Вермийодісхх по 3 л/га 0,72 0,34 1,21 0,75 3,02 0,74 0,35 1,23 0,76 3,08 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,74 0,35 1,23 0,77 3,09 0,76 0,36 1,24 0,79 3,15 

 НІР0,95     0,13     0,15 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Найбільше змінювалась величина ФП залежно від строків сівби. Якщо ФП 

за вегетацію у сорту Золотоколоса ранніх строків сівби (10 вересня) становив у 

2011-2014 році 3,02-3,31 та 2,91-3,13 млн.м2/га х діб, а в сорту Смуглянка – 2,81-3,02 

та 2,71-2,89 млн.м2/га х діб відповідно, то за середніх строків сівби 20 вересня цей 

показних зростає в сорту Золотоколоса до 3,12-3,43 та 2,95-3,21 млн.м2/га х діб (на 

0,09-0,12 та 0,04-0,08 млн.м2/га х діб), а в сорту Смуглянка до 2,87–3,15 і 2,71-3,02 

млн.м2/га х діб (на 0,06-0,13 і 0,16-0,26 млн.м2/га х діб). Кращий  ФП посіву 

забезпечував вищу врожайність зерна у наших дослідженнях. 

Таким чином, кращими за фотосинтетичним потенціалом посіви пшениці 

озимої на зерно в умовах Лісостепу західного були на варіантах, де проводили 

дворазове обприскування рослин пшениці озимої під час вегетації регуляторами 

росту рослин «Вермимаг» в дозі по 6 л/га і «Вермийодіс» в дозі по 4 л/га при сівбі 

20 вересня. 

Важливе значення у формуванні асиміляційної поверхні має не тільки 

площа листків та тривалість її функціонування, а й показник, що характеризує 

потенційні можливості рослин з формування врожаю це є чиста продуктивність 

фотосинтезу (ЧПФ).  

Тому в дослідженнях значну увагу ми також приділяли визначенню 

показника чистої продуктивності фотосинтезу, як в цілому за вегетаційний період 

сортів пшениці озимої, так і в динаміці впродовж основних періодів росту і 

розвитку рослин цієї зернової культури. 

Чиста продуктивність фотосинтезу - це показник, який показує темп              

накопичения біомаси посівів пшениці озимої як за основними періодами росту і 

розвитку рослин, так і за весь вегетаційний період. 

За результатами аналізу формування чистої продуктивності фотосинтезу 

можна встановити критичні періоди в рості і розвитку пшениці озимої та фактори, 

що прискорюють чи  уповільнюють вказаний процес [110]. 

У наших дослідах при допосівному обробленні насіння пшениці озимої 

регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» максимальна величина ЧПФ 

була у фазі виходу в трубку при сівбі 20 вересня і становила залежно від варіанту 
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від 6,7 до 7,4 г/м2 за добу (табл.4.7). 

Результати досліджень показали, що регулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» при допосівному обробленні насіння пшениці озимої у всі фази 

вегетації рослин при досліджуваних строках сівби забезпечували більшу ЧПФ 

порівняно з контролем. 

Таблиця 4.7 

Чиста продуктивність фотосинтезу пшениці озимої залежно  

від строків сівби при допосівному обробленні насіння 

 регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  

(середнє за 2011 – 2014 рр.), г/м2 за добу 

С
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Застосування регуляторів 

росту, л/т 

Фази росту і розвитку, 
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Фази росту і розвитку, 
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в
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о

ск
о

в
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ст
и

гл
іс

ть
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9

 

 

Контроль  

(без регуляторів) 

6,4 3,7 2,3 3,8 6,5 3,7 2,5 3,9 

 Вермимаг, 4 л/т 6,7 3,9 2,5 4,1 6,9 4,0 2,7 4,3 

Вермимаг, 5 л/т 6,9 4,1 2,6 4,3 6,9 4,2 2,8 4,6 

Вермийодіс, 3 л/т 7,0 4,1 2,5 4,3 7,2 4,1 2,7 4,4 

Вермийодіс, 4 л/т 7,0 4,2 2,6 4,4 7,3 4,2 2,8 4,6 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9
 

Контроль  

(без регуляторів) 

6,6 3,9 2,5 4,1 6,8 3,9 2,7 4,2 

Вермимаг, 4 л/т 7,1 4,2 2,7 4,4 7,4 4,3 2,9 4,4 

Вермимаг, 5 л/т 7,1 4,3 2,8 4,4 7,6 4,4 3,0 4,5 

Вермийодіс, 3 л/т 7,3 4,3 2,7 4,6 7,5 4,3 3,0 4,4 

Вермийодіс, 4 л/т 7,4 4,6 2,8 4,7 7,6 4,5 3,1 4,7 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

 

Контроль  

(без регуляторів) 

6,5 3,8 2,2 4,0 6,7 4,0 2,4 4,1 

Вермимаг, 4 л/т 6,9 4,0 2,4 4,2 7,2 4,2 2,6 4,3 

Вермимаг, 5 л/т 7,0 4,1 2,4 4,3 7,3 4,3 2,8 4,5 

Вермийодіс, 3 л/т 7,1 4,3 2,5 4,3 7,2 4,2 2,6 4,4 

Вермийодіс, 4 л/т 7,2 4,5 2,5 4,5 7,4 4,6 2,8 4,5 

 

Відповідно, регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  при 

обприскуванні рослин пшениці озимої у фазі виходу в трубку впливали по 

різному на показники ЧПФ при всіх строках сівби (табл.4.8). 
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Таблиця 4.8. 

Чиста продуктивність фотосинтезу пшениці озимої залежно  

від строків сівби при обприскуванні рослин регуляторами  

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

(середнє за 2011 – 2014 рр.) , г/м2 за добу 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
  

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Фази росту і розвитку,        

сорт - Смуглянка 

Фази росту і розвитку,     

сорт - Золотоколоса 

в
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о
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о

ск
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в
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ст
и

гл
іс

ть
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 
1
0

.0
9
 Контроль (без 

регуляторів) 

6,3 3,8 2,4 3,8 6,6 3,6 2,5 4,0 

Вермимагх  5л/га 6,5 4,0 2,5 4,1 6,7 3,9 2,6 4,3 

Вермимагх 7л/га 6,6 4,1 2,6 4,3 6,9 4,2 2,7 4,5 

Вермийодісх 3 л/га 6,5 4,0 2,5 4,3 6,8 4,1 2,6 4,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,8 4,1 2,5 4,3 6,9 4,2 2,7 4,5 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,1 4,3 2,7 4,4 7,2 4,4 2,8 4,6 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,3 4,5 2,7 4,6 7,3 4,5 2,9 4,7 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,3 4,3 2,6 4,5    7,4 4,4 2,8 4,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,4 4,6 2,7 4,6 7,6 4,6 2,9 4,8 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 Контроль (без 

регуляторів) 

6,5 4,1 2,4 4,2 6,7 4,2 2,6 4,3 

Вермимагх  5л/га 6,7 4,2 2,5 4,3 6,8 4,4 2,7 4,5 

Вермимагх 7л/га 6,9 4,3 2,5 4,4 6,9 4,5 2,7 4,7 

Вермийодісх 3 л/га 6,7 4,2 2,6 4,3 6,8 4,4 2,6 4,5 

Вермийодісх 5 л/га 6,9 4,3 2,7 4,4 6,9 4,5 2,7 4,7 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,2 4,4 2,7 4,6 7,2 4,6 2,8 4,8 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,4 4,6 2,8 4,7 7,4 4,8 3,0 4,9 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,4 4,5 2,7 4,6 7,5 4,7 2,9 4,8 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,6 4,7 2,9 4,8 7,6 4,8 3,1 4,9 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,4 3,9 2,2 4,0 6,6 4,1 2,4 4,2 

Вермимагх  5л/га 6,6 4,1 2,3 4,1 6,8 4,2 2,6 4,3 

Вермимагх 7л/га 6,7 4,2 2,4 4,2 6,9 4,3 2,7 4,5 

Вермийодісх 3 л/га 6,6 4,1 2,3 4,2 6,8 4,2 2,6 4,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,8 4,3 2,3 4,3 6,9 4,3 2,7 4,6 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,1 4,5 2,4 4,4 7,0 4,5 2,8 4,6 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,3 4,3 2,5 4,5 7,0 4,7 2,9 4,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,3 4,5 2,4 4,3 7,2 4,6 2,7 4,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,5 4,6 2,6 4,7 7,3 4,7 2,9 4,8 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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При порівнянні впливу строків сівби на показник ПФ за фазами розвитку 

рослин визначено, що найбільші його значення відмічалися у весняно – літній 

період вегетації (рис.4.8).  

  

Рис. 4.8. Продуктивність фотосинтезу рослин пшениці озимої сорту 

Смуглянка у різні періоди  вегетації при дворазовому обприскуванні 

«Вермийодісом» по 5 л/га, за сівби 20 вересня (2011–2014 рр.), % 

 

Так, якщо взяти ПФ від сівби до фази повної стиглості зерна за 100%, то 

від сівби до припинення осінньої вегетації ця величина становила лише 8%, від 

відновлення весняної вегетації до фази виходу рослин в трубку – 10%, від фази 

виходу рослин в трубку до колосіння – 54%, а від фази колосіння до повної 

стиглості – 28%.  

Невисокі значення ПФ на початку вегетації пшениці озимої можна 

пояснити незначним наростанням надземної вегетативної маси рослин за 

тривалий період (діб) між обліковими періодами (фазами) розвитку. 

Аналіз отриманих експериментальних даних фотосинтетичної діяльності 

рослин пшениці озимої показав, що найбільші значення ПФ у наших 

дослідженнях відмічені на варіантах де застосовували регулятори росту при 

дворазовому обприскуванні рослин.  

Так, за сівби 20 вересня  внесення регуляторів росту наприкінці фази 

кущення та на початку колосіння сприяло зростанню цього показника в 

середньому на 32,3–48,9 %.  
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 Показники ПФ у фазі воскової стиглості зерна підвищувалися, що 

пояснюється відтоком пластичних речовин із стебел і листків у репродуктивні 

органи під час наливу зерна та зменшенням площі листкової поверхні у даній фазі 

розвитку.  

Таким чином, різні строки сівби та регулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» є потужними факторами впливу на асиміляційну поверхню. 

Оптимальна облистяність і більш інтенсивні процеси фотосинтезу 

відмічалися у рослин за сівби 20 вересня при проведенні дворазового обприскування 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га. Це сприяло формуванню 

високоякісного зерна озимої пшениці.  

Виходячи із вищенаведеного можна зробити наступні проміжні  висновки:  

1.  Регулятори росту «Вермимаг», «Вермийодіс» впродовж періоду 

вегетації рослин формували більшу площу листкової поверхні, кращий  

фотосинтетичний  потенціал та показники  чистої продуктивності фотосинтезу.  

2. Найкращі показники були на варіантах, де застосовували регулятори 

«Вермимаг» (6 л/т), «Вермийодіс» (4 л/т) для допосівного оброблення насіння 

пшениці озимої та проводили дворазове обприскування рослин пшениці озимої під 

час вегетації у фазі кущіння та початок колосіння  регуляторами «Вермимаг» по 7 

л/га та «Вермийодіс» по 5 л/га . 

Тому заходи, які дозволяють збільшити кількість листків на рослині, 

прискорити наростання листової поверхні та продовжити їх активний стан, мають 

важливе значення в підвищенні врожайності зерна пшениці озимої. 

3. Розвиток листкової поверхні у рослин пшениці озимої значною мірою 

можна сформувати восени, стан наростання її під час весняно – літньої вегетації 

буде залежати від строків сівби. Краще були розвинуті рослини восени ранніх 

строків сівби, весною вони  швидше накопичували біомасу, 60–70% якої складали 

листкові пластинки.  

Але врожай зерна є наслідком діяльності листкової поверхні не окремо 

взятої рослини, а їх сукупності площі. Тому, в зв’язку з тим, що перезимівля 

рослин озимої пшениці в дослідах залежала від строків сівби, то й досягання 
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оптимальної та максимальної площі листкової поверхні не завжди спостерігалася 

на ранніх посівах, особливо в 2012 році з критичними умовами перезимівлі.  

4. Площа листків змінюється також залежно від фази розвитку. На 

початку вегетації вона зростала повільно, досягала свого максимуму в період 

колосіння–цвітіння, після чого знову зменшувалася.  

В наших дослідах на обох сортах у фазу кущіння індекс листкової поверхні 

від ранніх строків сівби до більш пізніх незалежно від сортів зменшувався. Так, у 

сорту Золотоколоса він становив 1,11–0,54; у сорту Смуглянка 1,16–0,59. У фазу 

виходу в трубку цей показник був вищим за другого строку сівби (20 вересня) і 

становив у сортів Золотоколоса та Смуглянка відповідно 3,99; 3,90. Ранні та пізні 

строки сівби мали меншу площу листкової поверхні на 1 м2.  

5. Збереження рослинами високої площі асимілюючої поверхні листків у 

фазу колосіння та пізніше, має дуже важливе значення для формування 

врожайності зерна культури.  

В цей період відбувається запліднення, формування та налив зернівок, а 

тому різке зменшення площі асимілюючої поверхні викликає слабку озерненість 

колоса та зменшення масу зерна. Найвищим індекс листкової поверхні був в 

дослідах обох сортів за сівби 20 вересня і меншим за раннього 10 вересня та 

більш пізнього – 1 жовтня строків сівби.  

 

4.3. Висота рослин пшениці озимої під час вегетації 

залежно від строків сівби та застосування регуляторів росту 

Урожайність зерна озимої пшениці визначається кількістю сформованої до 

збирання біомаси і співвідношенням у ній частки зерна і соломи. Звідси, урожай 

біомаси складається з головного – зерна, і побічної продукції – соломи. У 

більшості інтенсивних сортів пшениці озимої урожай зерна підвищується із 

збільшенням маси соломи.  

Однак наші спостереження показали, що з надмірним зростанням маси 

останньої, внаслідок загущення рослин і, особливо, їх вилягання, які приводять до 

значного зменшення маси 1000 зерен та відповідно урожайності зерна.  
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Причиною значних втрат урожаю зерна є, в першу чергу, вилягання 

посівів внаслідок низької біологічної міцності стебла і значної її висоти.  

Для підвищення структури міцності стебла необхідно збільшити його 

діаметр, потовщити стінки соломинки і покращити біологічні властивості 

інтенсивних сортів пшениці озимої.  

Однак це дуже важко спрогнозувати, тому селекціонери вибрали більш 

ефективний шлях – зменшення висоти рослин. І сьогодні серед сортів пшениці 

озимої є і короткостеблові з висотою рослин 75-90 см, напівкарликові з висотою 

65-70 см і карликові сорти з висотою менше 65 см [153,192,193,219,302].  

Проте обмеження висоти рослин в більшості випадків приводило до 

закономірного зниження врожаю біомаси. 

 При нестачі елементів живлення чи виникненні інших несприятливих 

умов, вони різко знижують урожайність і поступаються за продуктивністю 

високорослим сортам.  

При цьому, високорослі сорти мають значно потужніший листковий 

апарат, що забезпечує краще надходження асимілянтів і можливість дати добрий 

урожай зерна на відносно невисоких фонах удобрення.  

На сьогоднішній день загальноприйнято, що найсприятливіше поєднання 

морфологічних ознак і внутрішніх біологічних процесів для формування високого 

урожаю зерна спостерігається у рослин висотою в межах 75-100 см [119,132]. 

Маса соломи складається з маси стебел, листків, частин колоса і колосків. 

Найбільшу питому вагу має маса стебел. 

 Висота стебла є основним параметром, від якого залежить урожай 

біомаси. До того ж висота рослин є ознакою сорту і її можна змінювати 

агротехнічними заходами. Про це свідчать і дані наших досліджень. 

Встановлено, що в усі роки досліджень висота рослин пшениці озимої 

залежала від погодних умов, строків сівби та застосування регуляторів росту. 

Дані висоти рослин пшениці озимої сорту Смуглянка при допосівному 

обробленні насіння регуляторами росту наведені в таблиці 4.9. 

Як видно з результатів досліджень, на варіантах де застосовувалися 

регулятори «Вермимаг» та «Вермийодіс» висота рослин пшениці озимої на період 



 

 

105 

збирання була при першому строку сівби на – 3,3-4,4 см більшою порівняно з 

контролем, при другому строку сівби на 2,6-3,1 см, при третьому строку сівби на 

2,4-3,5 см.  

Таблиця 4.9.  

Висота рослин пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від  

строків сівби та допосівного оброблення насіння  

регуляторами росту (середнє за 2011 – 2014 рр.), см 

Строк 

сівби 

Застосування регуляторів росту, 

л/т 

Висота рослин, см 

кущіння 

восени 

вихід в 

трубку 

початок 

збирання 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль  

(без регуляторів) 
9,1 29,6 92,4 

Вермимаг, 4 л/т 10,2 31,8 95,7 

Вермимаг, 5 л/т 10,4 32,3 95,9 

Вермийодіс , 3 л/т 10,2 32,5 95,6 

Вермийодіс,  4 л/т 10,7 33,0 96,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль  

(без регуляторів) 
8,8 28,4 91,2 

Вермимаг, 4 л/т 9,6 30,5 93,8 

Вермимаг, 5 л/т 9,8 30,6 94,2 

Вермийодіс , 3 л/т 9,7 30,8 93,6 

Вермийодіс , 4 л/т 10,1 31,2 94,3 

Третій 

строк,  

1.10 

Контроль  

(без регуляторів) 
7,8 27,2 89,7 

Вермимаг, 4 л/т 8,4 29,6 92,1 

Вермимаг, 5 л/т 8,6 29,8 92,4 

Вермийодіс , 3 л/т 8,5 30,2 92,3 

Вермийодіс , 4 л/т 8,7 30,4 93,2 

 

Результати досліджень проведені в 2011 – 2014 роках показали, що на 

висоту рослин пшениці озимої сорту Смуглянка впливали більше регулятори 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» і при одноразовому та дворазовому 

обприскуванні під час вегетації рослин і вона залежала також  від строків сівби і 

погодних умов (табл.4.10). 
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Таблиця 4.10. 

Висота рослин пшениці озимої сорту Смуглянка залежно  

від строків сівби при обприскуванні рослин під час вегетації   

регуляторами росту (середнє за 2011 – 2014 рр.), см 

Строк 

сівби 
Внесення регуляторів росту, л/га 

Висота рослин, см 

кущіння 

восени 

вихід в 

трубку 

початок 

збирання 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без регуляторів) 9,2 31,2 92,3 

Вермимагх 5л/га 9,0 35,9 95,6 

Вермимагх 7л/га 9,3 35,8 95,8 

Вермийодісх 3л/га 9,2 36,0 95,8 

Вермийодісх 5л/га 9,1 36,2 96,0 

Вермимаг хх  по 5л/га 9,6 36,7 96,4 

Вермимаг хх по 7л/га 9,7 37,0 96,8 

Вермийодісхх по3л/га 9,6 36,8 97,0 

Вермийодісхх по 5л/га 9,6 37,2 97,2 

Другий 

строк, 

20.09  

 

Контроль (без регуляторів) 8,9 29,6 91,4 

Вермимагх 5л/га 8,7 35,2 93,6 

Вермимагх 7л/га 9,0 35,4 93,8 

Вермийодісх 3л/га 8,7 35,3 93,8 

Вермийодісх 5л/га 8,5 35,8 94,0 

Вермимаг хх  по 5л/га 8,9 36,0 94,8 

Вермимаг хх по 7л/га 8,8 36,4 95,2 

Вермийодісхх по 3л/га 8,9 36,3 95,4 

Вермийодісхх по  5л/га 8,8 36,5 95,8 

Третій 

строк,  

1.10 

 

Контроль (без регуляторів) 8,1 28,7 88,7 

Вермимагх 5л/га 7,8 34,6 92,1 

Вермимагх 7л/га 8,2 35,1 92,4 

Вермийодісх 3л/га 7,9 34,8 92,8 

Вермийодісх 5л/га  7,8 35,0 93,0 

Вермимаг хх  по 5л/га 8,2 35,2 93,2 

Вермимаг хх по 7л/га 7,9 35,4 93,2 

Вермийодісхх по 3л/га 8,1 35,2 93,5 

Вермийодісхх по 5л/га 8,0 35,7 93,8 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 

 

Відповідно, регулятори росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» значно 

найкраще впливали на висоту рослин пшениці озимої сорту Смуглянка при 

дворазовому обприскуванні рослин під час вегетації. Так при дворазовому 

обприскуванні рослин пшениці озимої перший раз «Вермийодісом» в дозі 5 л/га в 

фазі кущіння і другий раз, «Вермийодісом» в дозі 5 л/га в фазі початок колосіння 
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висота рослин на початку збирання пшениці озимої в порівнянні з контролем при 

першому строку сівби була на 4,9 см більшою, при другому строку сівби на 4,4 см 

і при третьому на 5,1 см. Встановлено також, що в усі роки досліджень 

регулятори росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» залежно від строків сівби і 

погодних умов впливали на висоту рослин і при допосівному обробленні ними 

насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса (табл.4.11) 

Таблиця 4.11. 

Висота рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно від   

строків сівби та допосівного оброблення насіння 

регуляторами росту (середнє за 2011 – 2014 рр.), см  

Строк 

сівби 

Застосування регуляторів 

росту, л/т 

Висота рослин, см 

кущіння 

восени 

вихід в 

трубку 

початок 

збирання 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без регуляторів) 9,2 31,8 95,6 

Вермимаг, 4л/т 10,2 34,8 98,4 

Вермимаг, 5л/т 10,8 34,7 99,2 

Вермийодіс, 3л/т 10,6 35,1 99,2 

Вермийодіс, 4л/т 11,4 35,3 101,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без регуляторів) 8,8 30,8 95,2 

Вермимаг, 4л/т 9,2 35,6 97,6 

Вермимаг, 5л/т 10,3 36,2 98,2 

Вермийодіс , 3л/т 10,5 36,2 97,8 

Вермийодіс,  4л/т 10,8 34,5 99,7 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без регуляторів) 7,6 29,7 93,8 

Вермимаг, 4л/т 8,8 31,5 96,2 

Вермимаг, 5л/т 9,0 31,9 96,7 

Вермийодіс,  3л/т 9,2 31,8 96,5 

Вермийодіс,  4л/т 9,4 32,1 97,4 

 

Досліджено, що регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» впливали 

на формуваня висоти рослин за допосівного оброблення насіння пшениці озимої 

сорту Золотоколоса в різні строки сівби та усі фази вегетації рослин. Так на час 

припинення осіньої вегетації в фазі кущіння при допосівному обробленні насіння 

регулятором «Вермийодіс» в дозі 4 л/т висота рослин при першому строку сівби 

порівняно з контролем була більшою на 2,2 см, при другому на 2,0 см і при 

третьому на 1,8 см. 
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Встановлено, що застосування регуляторів росту при одно і дворазовому 

обприскуванні рослин під час вегетації сорту Золотоколоса залежно від строків 

сівби і погодних умов більше впливало на висоту рослин ніж сорту Смуглянка 

(табл.4.12). 

Таблиця 4.12. 

Висота рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса  залежно  

від строків сівби при одно і дворазовому обприскуванні насіння  

регуляторами росту (середнє за 2011 – 2014 рр.), см  

Строк 

сівби 
Внесення регуляторів росту, л/га 

Висота рослин, см 

кущіння 

восени 

вихід в 

трубку 

початок 

збирання 

Перший 

строк, 

10.09 

 

Контроль  

(без регуляторів) 
9,4 31,4 95,8 

Вермимагх 5л/га 9,2 36,7 98,6 

Вермимагх 7л/га 9,3 37,4 99,7 

Вермийодісх 3л/га 9,4 36,8 101,4 

Вермийодісх 5л/га 9,2 37,6 101,2 

Вермимаг хх  по 5л/га 9,4 39,2 102,3 

Вермимаг хх по 7л/га 9,3 39,4 103,2 

Вермийодісхх по3л/га 9,4 38,7 103,4 

Вермийодісхх по 5л/га 9,3 39,6 103,6 

Другий 

строк, 

20.09 

 

Контроль  

(без регуляторів) 
9,1 30,8 94,6 

Вермимагх 5л/га 9,0 35,4 97,4 

Вермимагх 7л/га 9,2 36,2 98,2 

Вермийодісх 3л/га 9,0 35,8 98,4 

Вермийодісх 5л/га 9,1 36,4 99,7 

Вермимаг хх  по 5л/га 9,2 37,5 99,2 

Вермимаг хх по 7л/га 9,1 37,6 99,8 

Вермийодісхх по 3л/га 9,3 38,2 108,4 

Вермийодісхх по 5л/га 9,1 38,4 101,2 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль  

(без регуляторів) 
8,1 29,2 91,6 

Вермимагх 5л/га 8,3 34,8 94,7 

Вермимагх 7л/га 8,1 35,0 95,1 

Вермийодісх 3л/га 8,4 35,2 95,4 

Вермийодісх 5л/га  8,2 35,8 95,6 

Вермимаг хх  по 5л/га 8,1 36,3 96,7 

Вермимаг хх по 7л/га 7,9 37,2 97,0 

Вермийодісхх по 3л/га 8,2 36,8 97,0 

Вермийодісхх по 5л/га 9,4 37,6 97,3 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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  Результати досліджень показали, що регулятори росту «Вермимаг» в 

«Вермийодіс» по різному в різні фази впливали на висоту рослин пшениці озимої 

сорту Золотоколоса.  

Так весною після закінчення трубкування, висота рослин після проведення 

першого обприскування рослин в фазі кущіння на варіанті з «Вермийодісом» в 

дозі 5 л/га при першому строку сівби була на 6,2 см більшою, при другому строку 

сівби на 5,4 см, при третьому строку сівби лише на 5,7 см. 

При проведенні дворазового обприскування рослин «Вермийодісом» по 5 

л/га висота рослин на початок збирання при першому строку сівби  була на 7,8 см 

більшою, при другому на 7,1 см і при третьому строку сівби на 5,7 смс. 

Виходячи із вище наведеного можна зробити висновок, що регулятори 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» позитивно впливали на висоту рослин 

пшениці озимої сортів Смуглянка та Золотоколоса як при допосівному 

обробленні так і при одно- і дворазовому обприскуванні рослин під час вегетації 

при всіх строках сівби, зміцнювали саму стебельну масу. 

Однак дещо кращі показники були на варіантах, де проводили дворазове 

обприскування рослин пшениці озимої досліджуваних сортів при сівбі 20 вересня 

в усі роки досліджень, відповідно рослини в посівах не вилягали. 

 

4.4. Ураженість пшениці озимої хворобами  залежно від строків 

сівби і застосування регуляторів росту  в весняно-літній період 

Озима пшениця - в усіх зонах України уражується багатьма хворобами, 

переважно паразитарної природи. Їх збудниками є гриби, бактерії, віруси, 

мікоплазми.  

Так, найбільш поширеними і шкідливими у грунтово-кліматичній зоні. 

Лісостепу: сажка (тверда, летюча, карликова), септоріоз на листі й колосі, 

борошниста роса, кореневі гнилі, іржа (бура листкова, лінійна, або стеблова, і 

жовта), фузаріоз колоса, оливкова пліснява, бактеріози, вірусні хвороби [15, 

62,219]. 

У західній частині Лісостепу на посівах озимих зустрічається сажка (тверда, 

летюча, карликова), септоріоз на листі й колосі, борошниста роса, кореневі гнилі, 
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іржа (бура листкова, лінійна, або стеблова, і жовта), фузаріоз колоса, снігова 

пліснява, оливкова пліснява, бактеріози, вірусні хвороби. 

Але найбільш поширеними і шкідливими хворобами озимої пшениці, які 

ведуть до значних втрат урожаю, є сажка (тверда, летюча, стеблова, карликова), 

кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз на листі й колосі, фузаріоз колоса, іржа 

(бура листкова, лінійна, або стеблова, і жовта).  

Слід відмітити, що недобір урожаю пшениці озимої від комплексу хвороб 

становить у середньому 12–18%, а в роки епіфітотій - 25–50% і більше 

[24,44,73,288,293]. 

Дослідженнями  С. Пономаренка,  А. Шевченка,  Л. Анішина, І. Мельника,  

І. Брощака,  Ф. Калініна,  О. Кващук,  Г. Муромцева,  К. Овчарова,  І. Тітова, В. 

Сендецького, Н. Колісник  та  інших  встановлено,  що  регулятори  росту  при  

допосівному  оброблені  насіння  та  одно і дворазовому обприскуванні  рослин  

сільськогосподарських  культур  в  т. ч.  і  пшениці  озимої під  час  вегетації  

значно  знижують  ураженість  рослин  хворобами  [5,27,160,176,187, 188, 224, 

274]. 

Ряд  авторів  [4,96,143,187,274]  рекомендують  при  сумісному  

застосуванні  регуляторів  росту  з  пестицидами  при  допосівній  обробці  насіння  

знижувати  також норми  протруйників  на  10 – 30%. 

Проведеними  нами  дослідженнями  встановлено,  що  застосування  

регуляторів  росту  «Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  для  допосівного  оброблення  

насіння  значно  зменшувало  ураженість  хворобами  рослин  пшениці  озимої  

сорту Смуглянка не  тільки  в  осінній,  але  й  у  весняно – літній  період  

(табл.4.13). 

Результати чотирирічних досліджень показали, що ураженість рослин 

пшениці озимої сорту Смуглянка борошнистою росою при допосівному обробленні 

насіння регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» порівняно до контролю 

була найменшою при сівбі пшениці озимої в більш пізні строки - 20.09 і 01.10. 
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Таблиця 4.13. 

Ураження  рослин  борошнистою  росою  пшениці  озимої  сорту  Смуглянка   

залежно  від  строків  сівби при  допосівному  обробленні насіння 

регуляторами росту (весняно – літній  період 2011 – 2014 рр.) , % 

С
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и
 

Застосування 

регуляторів 

росту, л/т 
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о
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о
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я
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0
.0

9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,2 8,4 8,8 3,0 4,2 5,6 4,0 7,2 7,8 3,2 4,4 5,2 

Вермимаг4л/т 1,8 2,6 4,1 1,6 2,1 2,8 2,3 3,8 4,5 1,8 2,3 2,8 

Вермимаг5л/т 1,6 2,3 3,8 1,4 2,0 2,4 2,3 3,6 4,6 1,6 2,0 3,0 

Вермийодіс 3л/т 1,7 2,0 3,6 1,6 1,8 2,0 2,0 3,4 4,0 1,8 2,0 2,5 

Вермийодіс 4 л/т 1,7 1,8 3,6 1,2 1,8 2,0 2,0 3,4 4,2 1,4 2,0 2,5 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0
.0

9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,0 8,2 8,6 2,8 4,4 5,4 3,8 6,4 7,6 2,8 3,6 4,6 

Вермимаг4л/т 1,6 2,4 4,0 1,4 2,0 2,6 2,4 - - 1,6 2,0 2,8 

Вермимаг5л/т 1,5 2,4 3,6 1,2 1,6 2,0 1,8 - - 1,4 2,0 2,6 

Вермийодіс 3 л/т 1,4 2,4 3,4 1,0 1,4 1,8 1,8 - - 1,4 2,0 2,8 

Вермийодіс 4 л/т 1,4 2,0 3,6 1,2 1,4 1,8 1,6 - - 1,4 2,0 2,6 

Т
р
ет

ій
 с

тр
о
к
, 
1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
3,8 6,0 6,8 3,2 4,3 5,2 3,6 6,5 7,8 2,6 3,8 5,0 

Вермимаг4л/т 1,2 2,3 2,7 1,0 1,8 1,8 1,6 - - 1,2 1,4 3,0 

Вермимаг5л/т 1,0 1,4 2,4 0,8 1,6 1,8 1,4 - - 1,0 1,2 2,6 

Вермийодіс 3 л/т 0,8 1,2 2,4 0,8 1,6 1,8 1,4 - - 1,0 1,2 2,4 

Вермийодіс 4 л/т 0,8 1,2 2,2 0,8 1,6 1,8 1,4 - - 1,0 1,2 2,4 

 

Так, при допосівному обробленні насіння «Вермимагом» 6л/т при сівбі 

20.09 ураженість рослин пшениці озимої порівняно з контролем в 2011 році в фазі 

кущення була на  40% меншою, в фазі вихід в трубку на 80,3%, в фазі колосіння 

на 70,8%, в 2012 р. відповідно  58,8 %;  68,2 %;  66,7 % , в 2014 р.  61,5; 68,4 %;  

48,0%, а в 2013 р. в фазі кущіння на контролі ураженість становила 6,4 %, а на 

варіантах,  де проводили допосівне оброблення насіння «Вермимагом» в дозах 4 і 

6 л/т та «Вермийодісом» в дозах 3 і 4 л/т ураженісь борошнистою росою в фазі 

виходу в трубку і у фазі колосіння не спостерігалися. 
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Проте, регулятори росту рослин «Вермимаг» (4-6 л/т) і «Вермийодіс» (3-4 

л/т) при допосівному обробленні насіння в усі строки сівби забезпечували 

зниження ураженості рослин хворобами під час вегетації пшениці озимої  сорту 

Золотоколоса (табл.4.14)         

Таблиця 4.14. 

Ураження  рослин  борошнистою  росою  пшениці  озимої  сорту  

Золотоколоса  залежно від  строків  сівби при  допосівному  обробленні  

насіння  регуляторами росту (весняно – літній  період  2011 – 2014 рр.) , %   
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регуляторів 

росту, л/т 

2011  2012  2013  2014  

к
у

щ
ен

н
я
  

в
и

х
ід

 в
 т

р
у
б

к
у

 

к
о

л
о
сі

н
н

я
 

к
у

щ
ен

н
я
  

в
и

х
ід

 в
 т

р
у
б

к
у

 

к
о

л
о
сі

н
н

я
 

к
у

щ
ен

н
я
  

в
и

х
ід

 в
 т

р
у
б

к
у

 

к
о

л
о
сі

н
н

я
 

к
у

щ
ен

н
я
  

в
и

х
ід

 в
 т

р
у
б

к
у
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П
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о
к
, 
1
0
.0

9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,6 8,7 9,1 3,2 4,6 5,8 3,8 7,4 8,2 3,0 4,6 5,4 

Вермимаг4л/т 2,0 4,2 4,6 1,0 1,8 2,4 1,4 2,3 2,6 1,2 1,8 2,0 

Вермимаг5л/т 1,8 4,0 4,4 0,8 1,6 2,6 1,2 2,0 2,4 1,2 1,6 1,8 

Вермийодіс 3 л/т 1,8 4,2 4,0 0,8 1,6 2,4 1,0 1,8 2,0 0,8 1,4 1,6 

Вермийодіс 4 л/т 1,8 4,0 4,0 0,6 1,4 2,0 0,8 1,8 2,0 1,0 1,2 1,4 

Д
р
у
гс

и
й

 т
р
о
к
, 
2
0
.0

9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,4 8,6 9,2 3,4 4,8 5,6 3,6 6,8 8,4 2,1 4,6 5,2 

Вермимаг4л/т 1,2 3,8 4,4 0,8 1,6 1,9 1,4 - - 0,8 1,6 1,6 

Вермимаг5л/т 1,2 3,4 4,2 0,6 1,6 1,7 1,0 - - 0,6 1,4 1,4 

Вермийодіс 3 л/т 1,4 3,4 4,2 0,8 1,4 1,7 1,0 - - 0,5 1,4 1,6 

Вермийодіс 4 л/т 1,0 3,2 3,8 0,8 1,5 1,8 0,8 - - 0,5 1,4 1,6 

Т
р
ет

ій
 с

тр
о
к
, 
1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
3,8 6,4 7,2 3,0 4,5 5,4 3,5 6,3 7,8 2,0 4,3 4,8 

Вермимаг4л/т 0,4 0,6 2,4 1,2 1,7 1,7 1,0 0,5 0,7 0,4 1,2 1,4 

Вермимаг5л/т 0,5 0,6 2,6 1,0 1,6 1,8 0,8 - - 0,5 1,2 1,4 

Вермийодіс 3 л/т 0,5 0,6 2,4 1,2 1,7 1,8 0,6 - - 0,4 0,5 1,0 

Вермийодіс 4 л/т 0,5 0,6 2,4 0,8 1,4 1,6 0,6 - - 0,4 0,5 1,0 

 

Встановлено, що в усі роки досліджень допосівне оброблення насіння 

пшениці озимої сорту Золотоколоса регуляторами росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» забезпечували в усі строки сівби значне зниження ураженості 

рослин під час вегетації борошнистою росою. Найбільша ефективність була на 
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варіантах, де проводили допосівне оброблення насіння регулятором росту 

«Вермийодіс» в дозі 4 л/т при сівбі 20.09 і 01.10. 

 Так в 2011 році порівняно з контролем в фазі кущіння ураженість була 

меншою на 77,3%, в фазі виходу в трубку на 62,8%, в фазі колосіння на 66,7%,   в 

2012 р. в фазі кущіння на 76,5%, в фазі виходу в трубку на 68,3%, в фазі колосіння 

на 67,9%,  в 2014 році відповідно на 76,2%;  69,6%;  68,2%, а в 2013 році в фазі 

виходу в трубку і колосіння ураженість борошнистою росою майже не 

спостерігалася. 

Аналогічна ситуація була і при третьому строкові сівби – 1.10, тоді як  при 

першому строкові сівби особливо в 2011 і 2013 році, як на контролі так і на 

варіантах з допосівним обробленням насіння регуляторами росту спостерігалося 

незначне збільшення ураженості рослин борошнистою росою в порівняні з 

другим і третім строками сівби. 

Значне  зменшення  ураженості  хворобами  рослин пшениці  озимої сорту   

Смуглянка при  різних  строках  сівби  забезпечували  регулятори  росту  рослин  

«Вермимаг»  та  «Вермийодіс»  при  одноразовому  і  дворазовому обприскуванні  

рослин  під  час  вегетації  (табл.4.15). 

Одноразове обприскування пшениці озимої сорту Смуглянка регулятором  

росту «Вермимаг» в дозі 5 і 7 л/га та «Вермийодіс» в дозі 3 і 5 л/га та дворазове 

обприскування регулятором росту «Вермимаг» в дозі по 5 і 7 л/га, та 

«Вермийодіс» в дозі по 3 і 5 л/га, перший раз в фазі кущіння, другий раз у фазі 

початок колосіння в усі строки сівби забезпечувало значне зниження ураженості 

рослин борошнистою росою.  

Так при сівбі 20 вересня в 2011 році на контролі ураженість борошнистою 

росою в фазі виходу в трубку становила 8%, а на варіантах, де проводили 

обприскування «Вермимагом» в дозі 5 і 7 л/га «Вермийодісом» 3 і 5 л/га 

ураженість становила лише 1,2-1,4 %, в фазі колосіння на контролі ураженість 

становила 8,9 %, а на варіантах де проводили одноразове обприскування цими 

регуляторами вона становила лише 0,2 %, а на варіантах де проводили дворазове 

обприскування «Вермимагом» і «Вермийодісом» ураження борошнистою росою 

не спостерігалося. 
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Таблиця 4.15. 

Ураження  рослин  борошнистою  росою  пшениці  озимої  сорту  

Смуглянка  залежно  від  строків  сівби  при  обприскуванні посівів 

регуляторами росту (весняно – літній  період  2011 – 2014 рр.), %   
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Контроль (без 

регуляторів) 

4,0 8,2 9,1 3,4 4,0 5,4 4,2 7,0 8,2 3,0 4,2 4,8 

Вермимагх 5л/га 1,8 1,6 0,4 1,2 2,1 0,2 1,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,2 

Вермимагх 7л/га 1,8 1,5 0,4 1,2 1,9 0,2 1,6 0,6 0,8 1,0 0,5 - 

Вермийодісх 3 л/га 1,8 1,5 0,2 1,2 2,0 - 1,7 0,4 0,6 1,2 0,4 - 

Вермийодісх5л/га 1,5 1,4 0,2 1,0 1,8 - 1,4 0,3 0,6 0,8 0,6 - 

Вермимагххпо 5л/га 1,5 1,4 - 1,2 1,6 - 1,6 0,2 0,2 0,6 - - 

Вермимагххпо 7л/га 1,5 1,4 - 0,8 1,8 - 1,5 0,4 0,2 0,5 - - 

Вермийодісхх по 3 л/га 1,4 1,6 - 1,0 1,8 - 1,6 0,2 0,2 0,4 - - 

Вермийодісхх по 5 л/га 1,5 1,2 - 1,2 2,0 - 1,6 0,4 0,2 0,5 - - 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 

3,8 8,0 8,9 3,2 3,8 5,7 4,5 6,8 8,0 2,6 3,8 4,6 

Вермимагх 5л/га 1,6 1,4 0,2 1,0 1,8 0,2 2,0 2,7 0,4 1,0 0,4 0,2 

Вермимагх 7л/га 1,6 1,4 0,2 1,0 1,8 0,4 2,0 2,6 0,4 1,0 0,4 0,2 

Вермийодісх 3 л/га 1,6 1,4 0,2 0,8 1,6 0,2 1,8 2,7 0,4 0,8 0,4 - 

Вермийодісх5л/га 1,6 1,2 0,2 1,0 1,6 0,3 1,6 2,4 0,4 0,8 0,4 - 

Вермимагххпо 5л/га 0,6 1,2 - 1,0 1,8 - 1,4 2,0 0,2 0,4 - - 

Вермимагххпо 7л/га 0,4 1,2 - 1,0 1,8 - 1,2 2,6 0,2 0,4 - - 

Вермийодісхх по3 л/га 0,4 1,4 - 0,8 1,6 - 1,2 2,5 - - - - 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,4 1,4 - 1,0 1,6 - 1,2 2,4 - 0,2 - - 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

Контроль (без 

регуляторів) 

3,6 7,2 8,5 3,0 4,3 5,6 3,1 5,0 7,2 2,5 3,6 4,7 

Вермимагх 5л/га 1,4 0,8 0,2 0,8 1,4 0,2 1,5 1,0 1,0 1,2 2,0 0,5 

Вермимагх 7л/га 1,4 0,8 0,2 0,8 1,4 0,2 1,3 0,8 0,7 1,2 1,6 0,5 

Вермийодісх 3 л/га 1,4 0,6 0,3 0,8 1,4 0,1 1,4 1,0 1,2 1,0 2,0 0,5 

Вермийодісх5л/га 1,2 0,6 0,2 0,8 1,2 0,1 1,3 0,8 0,5 1,2 1,8 0,2 

Вермимагххпо 5л/га 1,2 0,8 - 0,6 1,2 - 1,6 0,5 - 1,2 - - 

Вермимагххпо 7л/га 1,4 0,8 - 0,6 1,0 - 1,6 0,3 - 1,2 - - 

Вермийодісхх по 3 л/га 1,4 0,6 - 0,4 1,0 - 1,4 0,3 - 1,3 - - 

Вермийодісхх по 5 л/га 1,4 0,6 - 0,4 1,0 - 1,4 0,3 - 1,2 - - 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Значне зниження ураженості рослин пшениці борошнистою росою на 

варіантах де проводили одноразове і дворазове обприскування рослин 

спостерігалося в наступних 2012, 2013 і 2014 роках (табл.4.16). 

Таблиця 4.16. 

Ураження  борошнистою  росою  рослин  пшениці  озимої  сорту  

Золотоколоса  залежно  від  строків  сівби  при  обприскуванні посівів  

регуляторами росту (весняно – літній  період  2011 – 2014 рр.) , %  
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0
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9
 Контроль (без 

регуляторів) 

4,4 8,0 9,2 3,6 4,4 5,8 3,8 6,4 7,8 2,8 3,6 5,2 

Вермимагх 5л/га 2,2 1,2 0,6 1,8 1,5 0,6 1,4 0,8 0,8 1,6 2,1 1,8 

Вермимагх 7л/га 2,0 1,2 0,6 1,8 1,3 0,6 1,4 0,8 0,8 1,6 2,1 1,6 

Вермийодісх 3 л/га 1,8 1,0 0,6 1,6 1,2 0,6 1,2 0,6 0,7 1,4 2,3 1,8 

Вермийодісх5л/га 1,4 1,0 0,4 1,6 1,2 - 1,2 0,6 0,7 1,4 2,0 1,6 

Вермимагххпо 5л/га 1,2 1,2 0,2 1,4 1,0 - 0,4 0,2 - 1,4 1,8 - 

Вермимагххпо 7л/га 1,2 0,8 - 1,4 0,8 - 0,2 0,2 - 1,4 1,8 - 

Вермийодісхх по 3 л/га 1,2 0,8 - 1,4 1,0 - 0,2 0,2 - 1,4 1,6 - 

Вермийодісхх по 5 л/га 1,0 0,8 - 1,6 0,8 - 0,2 0,2 - 1,2 1,6 - 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 Контроль (без 

регуляторів) 

4,2 7,8 9,0 3,4 4,2 6,0 3,6 6,0 7,4 2,5 3,4 4,8 

Вермимагх 5л/га 2,0 0,6 - 1,6 1,3 0,2 1,2 1,0 1,0 1,4 1,2 1,6 

Вермимагх 7л/га 2,0 0,6 - 1,6 1,3 0,2 1,2 1,0 1,0 1,4 1,2 1,4 

Вермийодісх 3 л/га 1,6 0,4 - 1,6 1,3 0,2 1,0 0,8 0,5 1,4 1,2 1,2 

Вермийодісх5л/га 1,6 0,4 - 1,6 1,2 - 1,0 0,2 0,5 1,4 1,2 1,2 

Вермимагххпо 5л/га 0,8 0,2 - 1,6 0,8 - 0,5 0,2 - 1,4 0,5 - 

Вермимагххпо 7л/га 0,8 0,2 - 1,6 0,6 - 0,5 0,2 - 1,4 0,5 - 

Вермийодісхх по 3 л/га 0,8 0,2 - 1,4 0,5 - 0,5 0,2 - 1,4 0,5 - 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,6 0,2 - 0,6 0,4 0,5 0,2 - - 1,4 0,5  

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

Контроль (без 

регуляторів) 

4,0 7,4 8,7 3,0 4,1 5,4 4,2 4,8 5,9 2,4 3,6 5,0 

Вермимагх 5л/га 1,5 2,3 1,0 1,0 1,6 0,5 2,4 2,0 3,2 1,3 0,7 0,5 

Вермимагх 7л/га 1,5 2,0 0,8 1,0 1,6 0,5 2,4 2,0 3,0 1,2 1,0 0,5 

Вермийодісх 3 л/га 1,0 2,1 1,0 0,8 1,2 0,5 2,0 1,6 3,2 1,0 1,0 0,5 

Вермийодісх5л/га 1,0 1,8 1,0 0,6 1,2 0,5 2,0 1,6 3,0 1,3 0,5 0,2 

Вермимагххпо 5л/га 0,5 1,6 0,5 1,0 0,5 - 1,6 1,0 2,8 1,2 - - 

Вермимагххпо 7л/га 0,5 1,8 0,5 1,0 0,5 - 1,6 1,0 3,2 1,3 - - 

Вермийодісхх по 3 л/га 0,5 1,4 0,5 0,5 0,5 - 1,0 0,5 3,0 1,3 - - 

Вермийодісхх по 5 л/га 0,5 1,4 0,5 0,5 0,5 - 1,0 0,5 3,2 1,3 - - 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Незначне воно було при першому строку сівби (10.09) та найнижче при 

третьому строку (1.10).  

Одно і дворазове обприскування регулятором росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» при всіх строках сівби в усі роки досліджень, забезпечувало ще 

більше зниження ураженості рослин борошнистою росою пшениці озимої сорту 

Золотоколоса. 

Як видно із результатів досліджень найбільше зменшення ураженості 

рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса спостерігалося на варіантах, де 

проводили дворазове обприскування рослин регулятором       росту «Вермийодіс» 

в дозі по 3 і 5 л/га особливо при другому і третьому строку сівби (20.09 і 01.10). 

Так в 2011 році при сівбі 20.09 в фазі виходу в трубку ураженість 

борошнистою росою на контролі становила 7,8 %, а на варіанті, де вносили 

регулятор рослин «Вермийодіс» по 5 л/га лише – 0,2 %, в фазі колосіння на 

контролі було 9 %.  На варіанті, де вносили регулятор рослин «Вермийодіс» по                      

5 л/га ураженість борошистою росою не спостерігалася, в 2012 р. в фазі виходу в 

трубку ураженість на варіантах, де проводили дворазове обприскування 

регулятором росту «Вермийодісом» по 5 л/га – 0,4 %, в фазі колосіння складала 

відповідно 6,0 і 0,5 %. 

Значне зниження ураженості рослин пшениці озимої борошнистою росою 

було на варіантах, де проводили дворазове обприскування регуляторами 

«Вермийодіс» та «Вермимаг» в наступних 2013 і 2014 роках. 

Отже, можна зробити висновок, що регулятори росту «Вермийодіс» та 

«Вермимагом» при допосівному оброблені насіння та  при одно і дворазовому 

обприскуванні рослин пшениці озимої обох сортів в дослідах при всіх строках 

сівби, забезпечували значне зниження ураженості рослин борошнистою росою. 
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РОЗДІЛ 5 

Продуктивність зерна пшениці озимої при застосуванні 

регуляторів росту і  різних строків сівби 

5.1. Формування індивідуальної продуктивності досліджуваних 

сортів залежно від строків сівби та застосування регуляторів росту 

Метою сучасних технологій є максимальна реалізація потенційної 

продуктивності рослин. Для повної реалізації можливостей рослин на всіх етапах 

розвитку необхідно створювати для цього найсприятливіші умови в їх 

гармонійному поєднанні.  

Управління формуванням урожаю на основі інтенсивних методів стає 

характерною рисою сучасного зернового господарства [119,234,238,300]. 

Окремі компоненти структури врожаю в процесі вегетації закладаються в 

різний час. Тому за результатами аналізу структури можна зробити висновок про 

особливості формування структурних елементів в процесі росту та розвитку 

пшениці озимої. Як відмічалось в попередніх розділах роботи, що на основні 

компоненти структури врожаю впливають різні фактори, які знаходяться у 

взаємозв'язку. 

Науковцями встановлено, що за максимальної урожайності пшениці озимої 

значне збільшення одного з показників її структури зумовлює деяке зниження 

одного або двох інших [161,233,259,295].  

Так, зменшення кількості продуктивних пагонів може компенсуватися в 

подальшому збільшенням кількості колосків у колосі, менше число колосків -

збільшенням кількості зернівок, а недостатня кількість зернівок - підвищенням їх 

маси [156,177]. Проте компенсація одних елементів продуктивності іншими 

ускладнюється елементами технологій і нерідко бувають збої.  

Більшість вчених стверджують, що створення високопродуктивних посівів 

можливе лише за цілеспрямованого формування кожного елемента 

продуктивності і структури урожайності [135,153,294,298,303]. 

Кількість продуктивних стебел на одиниці площі є найважливішим 

елементом   структури   врожайності   і   визначається   кількістю   рослин   та   їх 
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продуктивною кущистістю. Як недостатнє, так і надмірне кущіння знижує 

врожайність відповідно або через малу кількість продуктивних стебел, або 

навпаки - загущення і вилягання. Максимальна урожайність в умовах західного 

Лісостепу України забезпечується за густоти 500-700 продуктивних стебел на м2 

залежно від сорту і агроекологічних умов [134,280].  

Внаслідок кущіння утворюються нові пагони, збільшується асиміляційний 

апарат, посилюється фотосинтез і відкладання продуктів асиміляції у 

вегетативних органах, частина яких згодом відмирає, віддає їх головному та 

іншим краще розвинутим стеблам, як додаткові джерела поживи для формування 

генеративних органів [31,107]. 

Анішин Л.А., Бабіч Ю.Б., Бородін М.М., Бугай С.М., Ворона Л.І., Губанов 

Я.В., Животков Л.О., Бердніков О.М, Лихочвар В.В., Мельник І.П., Моторний 

В.А., Танчик С.П. Пономаренко С.П., Шевченко А.О. та ін. дослідженнями 

встановили, що погодні умови, строки сівби та застосування регуляторів росту і 

розвитку рослин значно впливали на формування індивідуальної продуктивності 

пшениці озимої [5,7,25,28,40,51,75,130,143,250,275]. 

Результатами наших досліджень встановлено, що строки сівби та регулятори 

росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при допосівному обробленні насіння сорту 

Смуглянка значно впливали на формування індивідуальної продуктивності 

пшениці озимої (табл.5.1). 

Досліджено, що застосування регуляторів росту рослин «Вермийодіс» в 

дозі 3-4 л/т для допосівного оброблення насіння пшениці озимої сорту Смуглянка 

в усі роки досліджень практично при всіх строках сівби покращували структуру 

посівів пшениці озимої (збільшення продуктивних стебел, довжини колоса, маси 

1000 насінин). 

Так, застосування регулятора росту «Вермийодіс» в дозі 4 л/т для 

допосівного оброблення насіння пшениці озимої сорту Смуглянка при сівбі                  

20 вересня в середньому за роки досліджень забезпечувало порівняно  до 

контролю збільшення продуктивності стебла на 55 шт/м2, збільшувалася довжина 

колоса на 0,7 см, кількість зерен в колосі на 3 шт і маса 1000 насінин на 0,8 грам. 
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Таблиця 5.1 

Формування індивідуальної продуктивності пшениці озимої сорту 

Смуглянка залежно від строків сівби та допосівного оброблення насіння  

регуляторами росту (середнє за 2011-2014рр.)  

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Кількість 

стебел, 

шт./м2 

Довжина 

колоса, 

см 

Кількість 

зерен з 

колоса, 

шт.. 

Маса 

зерна з 

колоса, 

г 

Маса 1000 

зерен, 

 г 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

504 8,4 26 1,06 40,6 

Вермимаг 4 л/т 546 8,6 27 1,11 41,2 

Вермимаг 5 л/т 545 8,7 27 1,12 41,3 

Вермийодіс 3 л/т 532 8,6 28 1,16 41,4 

Вермийодіс 4 л/т 539 8,9 28 1,16 41.4 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

562 8,5 27 1,13 41,7 

Вермимаг 4 л/т 599 8,7 29 1,22 42,3 

Вермимаг 5 л/т 584 9,1 30 1,27 42,4 

Вермийодіс 3 л/т 608 8,7 29 1,23 42,4 

Вермийодіс 4 л/т 617 9,2 30 1,28 42,5 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

545 8,4 25 1,03 41,3 

Вермимаг 4 л/т 590 8,6 26 1,09 41,8 

Вермимаг 5 л/т 574 8,9 27 1,13 41,8 

Вермийодіс 3 л/т 602 8,7 26 1,09 42,1 

Вермийодіс4 л/т 587 9,1 27 1,14 42,1 

 

Проте досліджено, що регулятори росту рослин «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» при одно – і дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої 

сорту Смуглянка під час вегетації при всіх строках сівби більш значно впливали 

на структуру рослин пшениці озимої (табл.5.2). 

З результатів багаторічних досліджень структури врожаю пшениці озимої 

сорту Смуглянка видно, що на варіантах, де проводили одно – і дворазове 

обприскування рослин цього сорту регуляторами росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» показники структури врожаю, зокрема довжина стебла при сівбі 10 

вересня була на 0,1-0,6 см більшою порівняно  до контролю, при сівбі 20 вересня 

на 0,2-0,7 см і при сівбі 1 жовтня на 0,1-0,7 см більшою. Маса 1000 зерен була 

відповідно була більшою на 0,9-2,5 грам, 1,2-2,0 грам та 1,3-2,1 грам. 
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Таблиця 5.2 

Формування індивідуальної продуктивності пшениці озимої сорту 

Смуглянка залежно від строків сівби та застосування  регуляторів росту для 

одно- та дворазового обприскування рослин під час вегетації  

(середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Кількість 

стебел, 

шт./м2 

Довжина 

колоса,  

см 

Кількість 

зерен з 

колоса, 

шт.. 

Маса 

зерна з 

колоса, 

г 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
511 8,5 27 1,07 40,8 

Вермимагх 5 л/га 534 8,6 28 1,14 40,7 

Вермимагх 7л/га 542 8,6 28 1,14 40,8 

Вермийодісх 3 л/га 547 8,7 28 1,14 40,7 

Вермийодісх 5 л/га 553 8,7 28 1,15 41,2 

Вермимаг хх  по 5 л/га 548 8,8 28 1,16 41,6 

Вермимаг хх по 7 л/га 525 8,9 29 1,22 42,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 548 8,9 28 1,18 42,1 

Вермийодісхх по 5 л/га 533 9,1 29 1,23 42,3 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
557 8,6 28 1,16 41,6 

Вермимагх 5 л/га 605 8,8 28 1,20 42,8 

Вермимагх 7 л/га 583 8,8 29 1,25 43,1 

Вермийодісх 3 л/га 606 8,7 28 1,21 43,2 

Вермийодісх 5 л/га 590 8,9 29 1,25 43,2 

Вермимаг хх  по 5 л/га 582 8,9 30 1,30 43,4 

Вермимаг хх по 7 л/га 570 9,0 31 1,35 43,6 

Вермийодісхх по 3 л/га 596 8,9 30 1,31 43,5 

Вермийодісхх по5 л/га 589 9,3 31 1,35 43,6 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль 

(без регуляторів) 
505 8,5 27 1,12 41,4 

Вермимагх 5 л/га 534 8,6 28 1,19 42,6 

Вермимагх 7 л/га 536 8,7 28 1,20 42,7 

Вермийодісх 3 л/га 538 8,6 28 1,20 42,6 

Вермийодісх 5 л/га 541 8,6 28 1,20 42,8 

Вермимаг хх  по 5 л/га 519 8,8 29 1,25 43,0 

Вермимаг хх по7 л/га 518 9,1 30 1,30 43,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 543 9,0 29 1,25 43,2 

Вермийодісхх по 5 л/га 547 9,2 29 1,26 43,4 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 

Найкращі ці показники були на варіанті, де проводили дворазове 

обприскування рослин пшениці озимої під час вегетації регуляторами росту 

«Вермимаг» в дозі по 7 л/га та «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га за сівби 20 вересня.    
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Встановлено, що строки сівби та допосівне оброблення насіння 

регуляторами росту впливало також і на формування індивідуальної 

продуктивності пшениці озимої сорту Золотоколоса (табл.5.3). 

Таблиця 5.3 

Формування індивідуальної продуктивності пшениці озимої сорту 

Золотоколоса залежно від строків сівби та допосівного оброблення насіння  

регуляторами росту (середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Кількість 

продуктив-

них стебел, 

шт./м2 

Довжина 

колоса, 

см 

Кількість 

зерен з 

колоса, 

шт.. 

Маса 

зерна з 

колоса, 

г 

Маса 

1000 

зерен, г 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

530 8,5 26 1,05 40,8 

Вермимаг 4 л/т 568 8,7 27 1,10 41,0 

Вермимаг 5 л/т 578 8,7 28 1,15 41,2 

Вермийодіс  3 л/т 567 8,9 27 1,11 41,2 

Вермийодіс  4 л/т 549 9,0 28 1,16 41,4 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

570 8,6 28 1,16 41,5 

Вермимаг 4 л/т 617 8,9 29 1,21 42,0 

Вермимаг 5 л/т 582 9,0 31 1,30 42,2 

Вермийодіс  3 л/т 602 8,9 30 1,27 42,2 

Вермийодіс 4 л/т 611 9,3 31 1,27 42,3 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

558 8,5 26 1,07 41,2 

Вермимаг 4 л/т 587 8,8 28 1,16 41,7 

Вермимаг 5 л/т 574 9,1 29 1,21 41,8 

Вермийодіс  3 л/т 590 9,0 28 1,18 42,1 

Вермийодіс 4 л/т 598 9,2 28 1,18 42,1 
 

Встановлено, що рослини пшениці озимої на період збирання врожаю за 

сівби 20 вересня на варіантах, де застосовували регулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» сформували відповідно на 49-62 шт/м2 більше продуктивних стебел 

порівняно до строку сівби 10 вересня та 24-13 шт/м2 до 1 жовтня. Позитивна 

реакція на строки сівби та застосування регуляторів росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» встановлено у такого показника як маса зерна з колоса. Так, 

зміщення строку сівби на 20 вересня сприяло підвищенню цього показника на 0,5-

0,8 г порівняно до контролю. Результати досліджень, щодо визначення структури 
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врожаю пшениці озимої сорту Золотоколоса при одно- і дворазовому 

обприскуванні рослин під час вегетації наведені в  таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Формування індивідуальної продуктивності пшениці озимої сорту 

Золотоколоса залежно від строків сівби та застосування  регуляторів росту 

для одно та дворазового обприскування рослин під час вегетації  

(середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

 росту, л/га 

Кількість 

стебел, 

шт./м2 

Довжина 

колоса, 

см 

Кількість  

зерен з 

колоса, 

шт.. 

Маса 

зерна з 

колоса, г 

Маса 1000 

зерен, г 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
511 8,4 27 1,09 40,3 

Вермимагх 5 л/га 532 8,6 28 1,14 40,6 

Вермимагх 7 л/га 536 8,7 28 1,15 40,9 

Вермийодісх 3 л/га 536 8,6 28 1,16 41,3 

Вермийодісх 5 л/га 541 8,7 28 1,16 41,3 

Вермимаг хх  по 5 л/га 530 8,8 29 1,20 41,4 

Вермимаг хх по 7 л/га 534 9,0 29 1,21 41,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 540 8,9 29 1,21 41,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 542 9,0 29 1,21 41,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
578 8,5 28 1,16 41,4 

Вермимагх 5 л/га 622 8,7 28 1,19 42,6 

Вермимагх 7 л/га 622 8,9 28 1,20 42,7 

Вермийодісх 3 л/га 621 8,7 28 1,20 42,7 

Вермийодісх 5 л/га 612 8,9 29 1,24 42,8 

Вермимаг хх  по 5 л/га 623 9,1 29 1,25 43,0 

Вермимаг хх по7 л/га 614 9,1 30 1,29 43,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 646 9,3 29 1,25 43,2 

Вермийодісхх по 5 л/га 662 9,4 30 1,30 43,3 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль 

(без регуляторів) 
564 8,3 26 1,07 41,0 

Вермимагх 5 л/га 592 8,7 27 1,13 41,8 

Вермимагх 7 л/га 578 8,9 28 1,17 41,8 

Вермийодісх 3 л/га 605 8,7 27 1,13 42,0 

Вермийодісх 5 л/га 575 8,9 28 1,18 42,3 

Вермимаг хх  по 5 л/га 582 9,0 28 1,20 42,8 

Вермимаг хх по7 л/га 567 9,2 29 1,25 43,0 

Вермийодісхх по3 л/га 603 9,1 28 1,20 43,0 

Вермийодісхх по 5 л/га 609 9,2 28 1,21 43,2 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при одно- і дворазовому 

обприскуванні рослин сорту Золотоколоса значно більше впливали на структуру 

врожаю. 

Аналіз структури врожаю пшениці озимої цього сорту показав, що при 

одноразовому обприскуванні рослин пшениці озимої в фазі кущіння регулятором 

росту «Вермимаг» в дозі 7 л/га порівняно до контролю при сівбі 20 вересня 

збільшувалася довжина колоса на 0,2 см, маса 1000 зерен на 1,3 грам, а при 

одноразовому обприскуванні регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 5 л/га 

довжина колоса була на 0,4  см більшою, за кількістю зерен в колосі на 2 штуки і 

масою 1000 насінин на 1,4 грам більшою. 

При дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту 

Золотоколоса під час вегетації регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га 

довжина колоса була на 0,6 см більшою, кількість зерен в колосі на 2 штук і маса 

1000 насінин на 1,8 грам більшою порівняно з контролем. 

На цих варіантах порівняно з аналогічним варіантом сівби пшениці озимої 

10 вересня довжина колосу була більшою на 0,4 см, кількість зерен в колосі на 1 

штуку, маса 1000 насінин на 1,5 грам більшою. 

З вище наведеного можна зробити висновок, що регулятори росту рослин 

«Вермимаг», «Вермийодіс» при їх застосуванні для допосівного оброблення 

насіння, одно – і дворазового обприскування рослин досліджуваних сортів 

пшениці озимої при всіх строках сівби позитивно впливали на формування 

індивідуальної продуктивності рослин (довжину колоса, кількість зерен в колосі, 

масу 1000 насінин та ін.). Особливо це відбувалося на варіантах, де проводили 

дворазове обприскування рослин пшениці озимої регуляторами росту 

«Вермимаг» в дозі по 5-7 л/га та «Вермийодіс» в дозі по 3-5 л/га та за сівби 20 

вересня. 

Встановлено, що маса 1000 зерен дещо змінювалась від раннього строку 

сівби   (10 вересня) до оптимального (20 вересня) і пізнього строку (1 жовтня). 

Так зміщення в сторону ранньої чи пізньої сівби, призводило до зменшення цього 

показника на 7 і 16 % відповідно. Аналізуючи величину цього показника за 

строками сівби, відмітимо, що найбільшу масу 1000 зерен мали рослини на 
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варіанті, де проводили допосівне оброблення насіння та дворазове обприскування 

рослин під час вегетації регулятором росту «Вермийодіс». 

Кількість зерен в одному колосі змінювалася практично під впливом усіх 

досліджуваних факторів. Тому, кількість зерен поряд з густотою стеблостою, є 

важливим структурним елементом, від якого залежить продуктивність колоса і, в 

кінцевому результаті, рівень урожайності зерна пшениці озимої. Нашими 

дослідженнями встановлено, що за сівби 20 вересня кількість зерен з колоса 

зростала на 3-5 зерен в колосі. Збільшення цього показника зумовлено 

формуванням більшої кількості генеративних органів на певних етапах 

органогенезу. Зміщення строків сівби у бік ранніх, призводило до зниження цього 

показника на 7-11 %.  

Таким чином, сівба пшениці озимої у другий строк 20 вересня, дозволяла 

збільшувати такі показники як масу зерна та кількість зерен з колоса, а також 

сприяє збереженню оптимальної густоти продуктивного стеблостою. Відповідно, 

маса зерна з колоса зростала більше за сівби пшениці озимої 20 вересня,  що 

насамперед пов'язано із збільшенням кількості зерен в колосі та вищою масою 

1000 зерен. 

 

5.2. Врожайність зерна пшениці озимої залежно від строків сівби 

та застосування регуляторів росту 

Продуктивність пшениці озимої і її врожайність є основними показниками, 

на основі яких визначається ефективність розроблених агротехнічних елементів 

сучасної технології.  

Ці показники найбільш повно відображують вплив на умови вирощування 

рослин пшениці озимої в процесі їх індивідуального розвитку. 

В системі агротехнічних прийомів вирощування високих врожаїв пшениці 

озимої важлива роль належить строкам сівби та регуляторам росту впродовж 

тривалого періоду вегетації рослин. Саме строк сівби пшениці озимої відіграє 

важливу роль у життєвому циклі розвитку і є одним з важливих заходів 

отримання високої продуктивності рослин.  
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Рослини інтенсивних рослин пшениці озимої за різних строків сівби 

потрапляють в різні умови, що суттєво впливає на їх ріст, розвиток, зимостійкість 

і продуктивність. 

Найглибші і всебічні дослідження з вивчення особливостей росту, 

розвитку рослин і формування продуктивності залежно від строків сівби та 

регуляторів росту викладені в роботах багатьох дослідників, які виконувалися в 

різних грунтово-кліматичних зонах [4,143,159,165,177,184]. 

Незважаючи на досить широке і значне вивчення закономірностей 

формування основних елементів продуктивності рослин пшениці озимої,  все    ж 

слід зауважити, що ці дані відносилися в основному до раніше рекомендованих не 

інтенсивних сортів, що не мають в даний час поширення в 

сільськогосподарському виробництві Лісостепу західного.  

Одним  із  важливих  резервів підвищення  врожайності  пшениці  озимої є  

також нові регулятори  росту  виробництва  ПП «Біоконверсія»,  «Вермимаг»  та  

«Вермийодіс». 

Встановлено, що застосування  регуляторів  росту  рослин  разом  з  

гербіцидами  зменшує  їх  фітотоксичний  вплив  і  скорочує  період  пригнічення  

культурних  рослин.  Посіви  не  втрачають  3 – 7  днів  вегетації  на  вихід  із  

стресового  стану,  а  працюють  на  отримання  урожаю.    Обприскування  

фунгіцидами  зупиняє  розвиток  хвороб,  а  додавання  «Вермимагу»  відновлює  

розвиток  рослин  за  рахунок  ріст стимулюючих  та  імуно стимулюючих  

властивостей.  Також , за  рахунок  підвищення  імунітету  рослин  подовжується  

період  захисної  дії  фунгіцидів [137,188,274]. 

Високий  ефект  забезпечує  застосування  на  посівах пшениці  озимої 

біостимуляторів в баковій суміші з мінімальними дозами азотних добрив.  Адже  

відомо,  що  листкове  обприскуваня  рослин  «Вермимагом»  або  

«Вермийодісом»  забезпечує  живлення  молодих  рослин  макро – і  

мікроелементами  особливо  магнієм  і  сіркою  та  гумінами. Внесення  їх  по  

листку  при  коефіцієнті  засвоєння  азоту  85 – 90 %  у  порівнянні  з  30 – 40 %  

засвоєнню  його  із  добрив,  можна  знизити  затрати  вартості на  азотні  добрива  

в  2 – 3 рази [96,143].    
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Результати  досліджень Чернігівської  дослідної станції НААНУ  показали,  

що допосівне  оброблення  насіння  пшениці  озимої  «Вермимагом» та 

проведення дворазового  підживлення  «Вермимагом»    4–5 л/га  або  

«Вермийодісом»  3–4 л/га  перший  раз  у  фазу  кущіння,  другий  раз  у  фазу  

початку  колосіння,  забезпечувало  приріст  урожайності  зерна мінімум  5 – 8 

ц/га,  підвищується  якість  зерна  на  1 – 2 класи [74,75].   

Протягом  2011-2014 років нами проведені дослідження в базовому 

господарстві ПФ «Богдан і К» Снятинського району Івано-Франківської області 

по вивченню впливу регуляторів росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» при 

різних строках сівби на продуктивність зерна двох сортів пшениці озимої.  

Дослідженнями встановлено, що регулятори росту «Вермимаг» та 

«Вермийодіс» в усі роки досліджень при допосівному обробленні насіння та 

одно- і дворазовому обприскуванні рослин сортів пшениці озимої під час їх 

вегетації забезпечили значний приріст урожайності, підвищення його якості, 

проте найкращі ці показники були зафіксовані нами на варіанті при сівбі 20 

вересня, незалежно від років дослідження. 

Так, допосівне оброблення насіння пшениці озимої сорту Смуглянка 

регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при досліджуваних строках 

сівби забезпечила різний приріст урожайності зерна озимої пшениці (табл.5.5). 

Результати обліку показали, що допосівне оброблення насіння 

регулятором росту «Вермимаг» в дозі 6 л/га забезпечило в середньому за чотири 

роки досліджень приріст урожайності порівняно до контролю становила 7,59  т/га,  

який був при сівбі 20.09 або на 0,31 т/га до сівби  10,09 і на 0,19 т/га  до сівби  1 

жовтня. 

На варіанті, де проводили сівбу пшениці озимої 20 вересня, та насіння 

було оброблене регулятором росту «Вермийодіс» в дозі 4 л/т,  урожайність 

становила 7,59 т/га, що на 1,34 т/га більше до раннього строку сівби і на 0,90 т/га 

більше до пізнього строку сівби.   

Найвища врожайність 8,63 т/га на цьому варіанті була в більш 

сприятливому закліматичними умовами 2014 році. 
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Таблиця 5.5 

Вплив строків сівби на урожайність зерна пшениці озимої сорту 

Смуглянка при допосівному обробленні насіння регуляторами росту  

(середнє за 2011-2014рр.), т/га 

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

Роки Середнє 
До 

контролю 

2011 2012 2013 2014 т/га т/га % 

Перший 

строк,  

10.09 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,01 4,32 5,65 6,40 5,35 - - 

Вермимаг4л/т 5,75 4,88 6,46 6,96 6,01 0,66 12,4 

Вермимаг5л/т 5,98 4,91 6,55 7,00 6,11 0,76 14,2 

Вермийодіс 3 л/т 6,03 4,95 6,64 7,06 6,17 0,82 15,3 

Вермийодіс 4 л/т 6,12 5,03 6,71 7,12 6,25 0,90 16,8 

Другий 

строк, 

20.09 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,00 5,11 6,62 7,65 6,35 - - 

Вермимаг4л/т 7,15 5,98 7,68 8,42 7,31 0,96 15,2 

Вермимаг5л/т 7,36 6,04 7,83 8,46 7,42 1,07 16,9 

Вермийодіс 3 л/т 7,42 6,10 7,91 8,54 7,49 1,14 18,0 

Вермийодіс 4 л/т 7,55 6,17 8,00 8,63 7,59 1,24 19,6 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,66 4,01 5,93 6,82 5,61 - - 

Вермимаг4л/т 6,77 4,62 6,86 7,44 6,43 0,82 14,6 

Вермимаг5л/т 6,82 4,68 6,95 7,50 6,49 0,88 15,7 

Вермийодіс 3 л/т 6,90 4,70 7,04 7,62 6,57 0,96 17,1 

Вермийодіс 4 л/т 7,01 4,79 7,17 7,80 6,69 1,08 19,3 

НІР0,05 
Фактор А 0,10 0,08 0,10 0,13 - - - 

Фактор Б 0,12 0,10 0,13 0,7 - - - 

 

При одноразовому і дворазовому обприскуванні рослин  пшениці озимої 

сорту Смуглянка регулятором росту «Вермимаг»  та «Вермийодіс»  залежно                  

від строків сівби забезпечили приріст урожайності зерна до контролю в межах 

0,62-1,49 т/га (табл.5.6). 

Встановлено, що в середньому за роки досліджень, найкраща урожайність 

була на варіанті, де проводили сівбу 20 вересня та при дворазовому 

обприскуванні «Вермимагом» по 7 л/га в фазі кущіння і перед цвітінням – 7,69 

т/га або на 1,23 т/га більше , при дворазовому обприскуванні «Вермийодісом» по 

5 л/га – 7,95 т/га або на 1,49 т/га більше порівняно з контролем. 
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Таблиця 5.6 

Вплив строків сівби  на урожайність зерна  пшениці озимої сорту 

Смуглянка при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту 

(середнє за 2011-2014рр.), т/га 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Роки Середнє 
До контролю, 

+/- 

2011 2012 2013 2014 т/га т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,27 4,53 5,63 6,45 5,47 - - 

Вермимагх 5 л/га 5,69 5,06 6,59 7,02 6,09 0,62 10,8 

Вермимагх 7 л/га 5,75 5,09 6,61 7,10 6,14 0,67 12,3 

Вермийодісх 3 л/га 5,78 5,19 6,61 7,14 6,18 0,71 13,0 

Вермийодісх 5 л/га 5,90 5,21 6,63 7,20 6,24 0,77 14,0 

Вермимаг хх  по 5 л/га 5,98 5,35 6,67 7,45 6,36 0,89 1,63 

Вермимаг хх по 7 л/га 6,04 5,36 6,71 7,48 6,40 0,93 17,0 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,13 5,45 6,78 7,52 6,47 1,06 18,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,32 5,50 6,82 7,58 6,56 1,09 19,9 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,03 5,15 6,89 7,75 6,46 - - 

Вермимагх 5 л/га 6,72 5,90 7,93 8,48 7,26 0,80 12,4 

Вермимагх 7 л/га 6,78 5,92 7,97 8,50 7,29 0,83 12,9 

Вермийодісх 3 л/га 6,80 5,92 8,06 8,52 7,33 0,87 13,5 

Вермийодісх 5 л/га 6,90 5,94 8,10 8,56 7,38 0,92 14,3 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,16 6,10 8,25 8,78 7,57 1,11 17,2 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,37 6,22 8,34 8,84 7,69 1,23 19,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,40 6,34 8,47 9,02 7,81 1,35 20,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,53 6,40 8,72 9,16 7,95 1,49 23,1 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,62 4,64 5,60 6,72 5,65 - - 

Вермимагх 5 л/га 6,26 5,24 6,55 7,35 6,35 0,70 12,4 

Вермимагх 7 л/га 6,38 5,26 6,63 7,46 6,43 0,78 13,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,40 5,30 6,66 7,48 6,46 0,81 14,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,45 5,33 6,69 7,50 6,49 0,84 14,9 

Вермимаг хх  по 5 л/га 6,54 5,51 6,81 7,80 6,67 1,02 18,1 

Вермимаг хх по7 л/га 6,62 5,61 6,86 7,85 6,74 1,09 19,3 

Вермийодісхх по3 л/га 6,70 5,63 6,91 7,90 6,79 1,14 20,2 

Вермийодісхх по5 л/га 6,83 5,69 7,00 8,02 6,89 1,24 22,0 

НІР0,05 Фактор А 0,07 0,08 0,08 0,08 - - - 

Фактор Б 0,12 0,13 0,14 0,14 - - - 
Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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2014 р. був найбільш сприятливим на цих варіантах досліджень, при 

обприскуванні «Вермимагом» урожайність зерна становила 8,84 т/га та 

«Вермийодісом» - 9,16 т/га. 

Погодні умови в роки проведення досліджень значно різнилися між собою, 

відносно сприятливим за кліматичними умовами характеризувалися       2013 і 

2014 рік. Несприятливими були умови осінньої вегетації озимої пшениці восени 

2011 року, вони ускладнювались через обмаль опадів за передпосівного періоду і 

в період сівби, значне поповнення запасів вологи у ґрунті для забезпечення 

нормального росту та розвитку рослин відмічалося лише наприкінці першої 

декади жовтня.  

В цей рік, перехід середньодобової температури повітря через +5° у бік 

зниження відмічався 30 жовтня (на 7 днів раніше звичайного). В середині 

листопада відбувалось тимчасове повернення тепла, що у поєднанні з достатніми 

запасами вологи у ґрунті сприяло покращенню стану озимих, особливо на 

варіанті третього строку сівби. 

На час осіннього обстеження, проводимо нами 5 листопада в роки 

досліджень, рослини пшениці озимої висіяні в третій строк сівби 1 жовтня 

знаходились практично у фазі сходи - кущіння.  

Наприкінці листопада та протягом першої декади грудня рослини пшениці 

озимої проходили першу фазу для обох сортів в дослідах кущення і загартування 

перед входом в зиму. Умови для накопичення в рослинах поживних та захисних 

речовин, в окремі роки ускладнювались через утримування похмурої і 

прохолодної погоди. 

Строки сівби та регулятори росту в значній мірі впливали на час появи    і 

формування дружність сходів та подальший ріст і розвиток рослин. Тільки на 

варіантах за сівби в оптимальні строки (другий строк) із застосуванням 

регуляторів росту рослини, оптимально використовували всі необхідні умови для 

свого подальшого життєзабезпечення.  

За сівби 1 жовтня тривалість осінньої вегетації була суттєво коротша від 

середньо-багаторічної, лише восени 2011р. спостерігався вхід в зиму 

нерозкущених рослин обох сортів, особливо на контролі, що істотно впливало, як 
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на перезимівлю, так і на подальший весняно-літній ріст та розвиток рослин  і 

формування зерна пшениці озимої. 

Аналіз результатів досліджень по вивченню  впливу строків сівби на 

урожайність озимої пшениці сорту Золотоколоса  при  допосівному обробленні 

насіння  регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» наведені в                   

таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 

Вплив строків сівби на урожайність зерна пшениці озимої сорту 

Золотоколоса при допосівному обробленні насіння регуляторами  

росту (середнє за 2011-2014рр.), т/га 

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів 

росту, л/т 

Роки 
Середнє 

 

До 

контролю, 

+/- 

2011 2012 2013 2014 т/га т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,47 4,86 6,01 5,92 5,57 - - 

Вермимаг 4 л/т 6,25 5,37 6,72 6,36 6,18 0,61 11,0 

Вермимаг 5 л/т 6,40 5,42 6,80 6,57 6,30 0,73 13,1 

Вермийодіс 3 л/т 6,46 5,45 6,87 6,68 6,37 0,80 14,4 

Вермийодіс 4 л/т 6,58 5,48 6,95 6,74 6,44 0,87 15,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,52 5,67 7,13 7,10 6,61 - - 

Вермимаг 4 л/т 7,60 6,49 8,14 7,65 7,47 0,86 13,0 

Вермимаг 5 л/т 7,73 6,54 8,22 7,80 7,57 0,96 14,5 

Вермийодіс 3 л/т 7,85 6,57 8,25 7,92 7,65 1,04 15,7 

Вермийодіс 4 л/т 7,98 6,62 8,37 8,07 7,76 1,15 17,4 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,02 5,16 6,24 6,46 5,97 - - 

Вермимаг 4 л/т 7,06 5,87 7,22 7,08 6,81 0,84 14,1 

Вермимаг 5 л/т 7,21 5,89 7,26 7,21 6,89 0,92 15,4 

Вермийодіс 3 л/т 7,32 5,92 7,35 7,30 6,97 1,00 16,8 

Вермийодіс 4 л/т 7,45 5,94 7,43 7,41 7,06 1,09 18,3 

НІР0,05 
Фактор А 0,07 0,04 0,11 0,11 - - - 

Фактор Б 0,09 0,05 0,14 0,15 - - - 
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Досліджено, що найкращі показники врожайності зерна пшениці озимої 

сорту Золотоколоса в середньому за роки досліджень – 7,66 т/га або на 1,22 т/га 

більше порівняно контролю були на варіанті, де проводили сівбу в оптимальний 

(другий) строк сівби з обробленням насіння регулятором росту «Вермийодіс» в 

дозі 4 л/т, що на 1,32 т/га більше порівняно з аналогічним варіантом раннього 

(першого) строку сівби і на 0,72 т/га більше порівняно з більш пізнім (третім) 

строком сівби – 1 жовтня. 

Результати досліджень показали, що найвища урожайність зерна пшениці 

озимої сорту Золотоколоса була при сівбі теж 20 вересня на варіантах, де 

проводили дворазове обприскування рослин  регулятором росту «Вермимаг» в 

дозі по 7 л/га та «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га (табл.5.8.). 

Встановлено, що при одноразовому обприскуванні рослин під час вегетації 

в фазі кущіння, найвища урожайність зерна пшениці озимої сорту Золотоколоса 

була на варіантах, де проводили сівбу в оптимальний (другий) строк сівби.  

При внесенні регулятора росту «Вермийодіс» в дозі 5 л/га - 7,45 т/га, що на 

0,89 т/га більше, порівняно до контролю та  на 1,29 т/га більше порівняно з 

аналогічним варіантом при ранньому (першому) строку сівби і на 0,71 т/га більше 

порівняно з третім (більш пізнім) строком сівби. 

При сівбі пшениці озимої в оптимальний (другий) строк сівби, при 

дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої регулятором росту 

«Вермимаг» в дозі по 7 л/га, урожайність зерна в середньому за роки досліджень 

становила 7,76 т/га, що порівняно до контролю на 1,23 т/га більше та на 1,44 т/га 

вища порівняно з аналогічним варіантом першого (раннього) строку сівби і на 

0,87 т/га порівняно з третім (більш пізнім) строком сівби. 

При  дворазовому обприскуванні рослин  пшениці озимої сорту 

Золотоколоса під час вегетації  регулятором росту «Вермийодіс» - 5 л/га приріст 

урожайності зерна до контролю становив 1,78 т/га, і 1,75 т/га, до аналогічного 

варіанту раннього (першого) строку сівби та на 0,96 т/га порівняно з пізнім 

(третім) строком сівби. 
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Таблиця 5.8 

Вплив строків сівби на урожайність зерна пшениці озимої сорту 

Золотоколоса при обприскуванні рослин під час вегетації  

регуляторами росту, т/га (середнє за 2011-2014р.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Роки Середнє  
До контролю, 

+/- 

2011 2012 2013 2014 т/га т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,40 4,93 5,86 6,12 5,58 - - 

Вермимагх 5 л/га 5,92 5,30 6,43 6,58 6,06 0,48 8,6 

Вермимагх 7 л/га 6,03 5,35 6,64 6,60 6,16 0,58 10,4 

Вермийодісх 3 л/га 6,18 5,40 6,67 6,62 6,22 0,64 11,5 

Вермийодісх 5 л/га 6,34 5,42 6,72 6,65 6,28 0,70 12,5 

Вермимаг хх  по 5 л/га 6,43 5,45 6,84 6,71 6,36 0,78 14,0 

Вермимаг хх по 7 л/га 6,57 5,53 6,91 6,80 6,45 0,87 15,6 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,68 5,60 6,97 6,86 6,53 0,95 17,0 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,75 5,78 7,08 6,95 6,64 1,06 19,0 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,41 6,05 7,12 7,21 6,70 - - 

Вермимагх 5 л/га 7,16 6,49 8,09 7,86 7,40 0,70 10,4 

Вермимагх 7 л/га 7,24 6,53 8,13 7,92 7,46 0,76 11,3 

Вермийодісх 3 л/га 7,28 6,58 8,20 7,94 7,50 0,80 11,9 

Вермийодісх 5 л/га 7,36 6,64 8,25 8,12 7,59 0,89 13,3 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,48 6,90 8,46 8,30 7,79 1,09 16,3 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,61 7,05 8,64 8,39 7,92 1,22 18,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,92 7,10 8,76 8,50 8,07 1,37 20,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,16 7,36 9,01 8,57 8,28 1,58 23,6 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,92 5,20 6,43 6,61 6,04 - - 

Вермимагх 5 л/га 6,56 5,56 7,34 7,30 6,69 0,65 10,8 

Вермимагх 7 л/га 6,68 5,64 7,41 7,35 6,77 0,73 12,1 

Вермийодісх 3 л/га 6,77 5,70 7,48 7,40 6,84 0,80 13,2 

Вермийодісх 5 л/га 6,43 5,78 7,50 7,45 6,79 0,75 12,4 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,02 5,80 7,54 7,58 6,99 0,95 15,7 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,08 5,94 7,65 7,69 7,09 1,05 17,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,21 6,03 7,98 7,72 7,24 1,20 19,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,25 6,15 8,24 7,84 7,37 1,33 22,0 

НІР0,05 
Фактор А 0,42 0,06 0,05 0,10 - - - 

Фактор Б 0,45 0,10 0,09 0,12 - - - 
Примітка: х одноразове., хх двохразове обприскування рослин 

 

Виходячи із вище наведеного, можна зробити висновок, що застосування 

регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» для допосівного оброблення 
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насіння, одно- і дворазового обприскування рослин під час їх вегетації сприяло 

підвищенню енергії проростання та схожості насіння, розвитку міцної кореневої 

системи. Воно стимулювало ріст і розвиток рослин, сприяло збільшенню в ґрунті 

вмісту легкодоступних речовин, під їх впливом посилювалися процеси дихання та 

живлення, що в результаті забезпечило значний приріст урожайності зерна 

досліджених сортів пшениці озимої. 

Встановлено також,   що   найбільший   приріст  урожайності   зерна  

пшениці  озимої сорту Смуглянка був  на  варіантах,  де  проводили  допосівне  

оброблення  насіння  пшениці озимої регуляторами росту рослин «Вермимаг» в 

дозі 6 л/т – 1,07т/га, «Вермийодіс» 4 л/т - 1,24 т/га та дворазове оприскування 

рослин пшениці озимої під час її вегетації регуляторами росту «Вермимаг» по 

7л/га- 1,23 т/га та «Вермийодіс» по 5 л/га-1,49т/га. 

 

5.3. Якість зерна пшениці озимої залежно від строків сівби 

та застосування регуляторів росту 

Ефективність вирощування пшениці озимої визначається не тільки рівнем 

урожайності, але й якістю вирощеного зерна. Велика різниця у цінах на зерно 

низької і високої якості робить вигідним вкладання додаткових коштів для 

одержання зерна вищого класу. Науковці стверджують, що якість зерна значною 

мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов, особливостей сорту і технології 

вирощування. Для нагромадження білка в зерні і формування цінних хлі-

бопекарських властивостей бажаною є менша кількість опадів, вища температура 

повітря та ясні сонячні дні у період від колосіння до воскової фази стиглості. 

Якість зерна характеризують такі показники, як склоподібність, натурна, маса 

1000 зерен, вміст клейковини і білка. В останні роки закупівельні ціни на 

пшеницю встановлені залежно від класу зерна [69,105,120,203,204,241]. 

В Україні є всі можливості одержувати зерно високої якості з вмістом 

білка 12-15 %, тобто першого, другого і, в несприятливі роки, третього класу. 

Впровадження інтенсивних і ресурсоощадних технологій дає можливість 

значно поліпшити якість зерна. Серед агротехнічних заходів, що активно 

впливають на якість зерна, значне місце належить попередникам, системі 
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удобрення і захисту рослин від шкідників і хвороб [242,252]. Головною причиною 

неповної реалізації біологічних можливостей сорту формувати високоякісне зерно 

є недостатня кількість доступного азоту в грунті. Тому найбільш ефективний засіб 

підвищення якості зерна - раціональне застосування органічних, вапнякових, 

мінеральних добрив та регуляторів росту рослин [102, 166,267].  

Дослідженнями В. Лихочвора, Л. Животкова, Л. Уліч, М. Бородіна, Л. 

Ворони, Я. Губанова, В. Моргуна та іншими встановлено, що строки сівби значно 

впливають на якість зерна [25,40,51,70,123,153,179].  

До зниження білковості і погіршення хлібопекарської якості зерна 

призводить сівба пшениці озимої у ранні строки. Вміст білка і клейковини в зерні 

зростає від ранніх строків сівби до оптимальних та пізніх. 

І. Мельником, П. Борисюком, С. Гармаш, Л. Анішиним, Б. Виловим,            

С. Керефовою, А. Шевченко, С. Пономаренко та іншими встановлено, що 

регулятори росту рослин при застосуванні їх в технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур, в т. ч. і пшениці озимої значно покращують 

якість отриманої продукції, так в цукрових буряків – підвищується цукристість, в 

соняшнику вміст олії, в овочевих культурах – вміст цукрів, вітамінів, в зерні 

пшениці озимої – вміст білка [4,26,27,35,90,186,256,276]. 

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що регулятори росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс» при допосівному обробленні насіння пшениці 

озимої сорту Смуглянка при різних строках сівби в усі роки досліджень 

покращували якісні показники зерна (табл.5.9). 

Встановлено, що регулятори росту «Вермимаг», «Вермийодіс» на всіх 

варіантах досліду покращували якісні показники зерна пшениці озимої сорту 

Смуглянка. При допосівному обробленні насіння пшениці озимої регулятором 

росту «Вермимаг» в дозі 5 л/га, при другому строку сівби (20.09)  порівняно з 

контролем вміст сирої клейковини був на 1,2%, вміст білка на 0,2%, натура зерна 

на 16 г/л та скловидність на 4 % більша. В порівняні з аналогічним варіантом при 

першому строку сівби (10.09) вміст сирої клейковини був на 2,4% більший, вміст 

білка на 0,2% і натура зерна на 15 г/л та скловидність на 4 % більшим.  
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При допосівному обробленні насіння регулятором росту «Вермийодіс» в 

дозі 4 л/т  порівняно з контролем вміст сирої клейковини був на 1,6%, вміст білка 

на 0,3%, натура зерна маса на 19 г/л, скловидність на 4 % більшим. В  порівняні з 

аналогічним варіантом першого строку сівби, вміст сирої клейковини був на 

2,8%,  вміст білка на 0,3%, натура зерна на 14 г/л та скловидність на 3 % більшим. 

 Таблиця 5.9 

Вплив строків сівби із застосуванням регуляторів росту при 

допосівному обробленні насіння пшениці озимої сорту Смуглянка на якісні 

показники зерна (середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Застосування 

регуляторів росту, л/т 

Вміст сирої 

клейковини, 

% 

Вміст 

сирого 

білка, 

% 

Натура 

зерна, 

г/л 

Скло-

видність, 

% 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
29,8 13,6 765 74 

Вермимаг 4 л/т 30,4 13,8 771 77 

Вермимаг 5 л/т 30,4 13,9 780 78 

Вермийодіс 3 л/т 30,4 13,8 783 75 

Вермийодіс 4 л/т 30,4 13,9 787 79 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
31,6 13,9 782 76 

Вермимаг 4л/т 32,4 14,0 795 79 

Вермимаг 5л/т 32,8 14,1 798 79 

Вермийодіс 3 л/т 33,1 14,1 796 81 

Вермийодіс 4 л/т 33,2 14,2 801 82 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
31,8 14,0 774 75 

Вермимаг 4л/т 32,5 14,1 782 78 

Вермимаг 5 л/т 32,8 14,1 790 77 

Вермийодіс3 л/т 33,2 14,2 787 80 

Вермийодіс 4 л/т 33,4 14,3 796 81 

 

Підвищення якісних показників зерна пшениці озимої сорту Смуглянка 

при різних строках сівби, регулятори росту забезпечували  також і при  

обприскуванні рослин під час їх вегетації (табл.5.10). Результати досліджень 

покали, що одноразове і дворазове обприскування регуляторами росту 

«Вермимаг» та «Вермийодіс» сприяло покращенню якісних показників зерна 

пшениці озимої сорту Смуглянка.  
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Таблиця 5.10 

Вплив строків сівби та застосування регуляторів росту при  

обприскуванні рослин під час вегетації пшениці озимої сорту  

Смуглянка на якісні показники зерна (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
тр

о
к
 

сі
в
б

и
 

Внесення регуляторів  

росту, л/га 

Вміст  

сирої 

клейковини, 

% 

Вміст 

сирого 

білка,  

% 

Натура 

зерна, 

г/л 

Скло-

видність, 

% 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 
1
0

.0
9
 Контроль (без регуляторів) 29,9 13,7 766 75 

Вермимагх 5л/га 31,0 13,8 776 77 

Вермимагх 7л/га 31,2 13,8 778 79 

Вермийодісх 3л/га 31,2 13,8 782 78 

Вермийодісх 5л/га 31,4 13,9 786 79 

Вермимаг хх  по 5л/га 31,6 14,0 787 80 

Вермимаг хх по 7л/га 31,6 14,0 785 82 

Вермийодісхх по3л/га 31,9 14,0 787 80 

Вермийодісхх по5 л/га 32,1 14,0 789 82 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 Контроль (без регуляторів) 31,8 13,9 785 80 

Вермимагх 5л/га 32,7 14,0 790 82 

Вермимагх 7 л/га 33,0 14,1 792 82 

Вермийодісх 3 л/га 32,8 14,0 791 81 

Вермийодісх 5 л/га 33,1 14,1 792 82 

Вермимаг хх  по 5л/га 33,4 14,2 798 83 

Вермимаг хх по 7л/га 33,6 14,3 805 83 

Вермийодісхх по 3 л/га 33,8 14,3 802 82 

Вермийодісхх по 5 л/га 34,1 14,4 806 84 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

Контроль (без регуляторів) 31,8 14,0 776 76 

Вермимагх 5л/га 32,8 14,2 780 78 

Вермимагх 7л/га 33,0 14,2 786 80 

Вермийодісх 3л/га 33,2 14,2 785 78 

Вермийодісх 5л/га  33,2 14,2 781 80 

Вермимаг хх  по 5л/га 33,4 14,2 794 82 

Вермимаг хх по 7л/га 33,6 14,3 792 83 

Вермийодісхх по 3 л/га 33,8 14,3 796 82 

Вермийодісхх по  5 л/га 34,2 14,3 803 83 
Примітка: х одноразове, хх дворазове обприскування рослин 

Так при одноразовому обприскуванні регулятором «Вермимаг» в дозі  

7л/га при другому строку сівби (20.09), вміст білка станов 14,1%, або на 0,2%, 

більше до контролю, вміст сирої клейковини 33,0%, або на 1,2% і натура зерна 

становила 785 г/л, або на 7 г/л більша порівняно до контролю. 
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 При дворазовому обприскуванні «Вермимагом» в дозі 7л/га вміст                

білка в зерні становив 14,3% або на 0,4% більше до контролю, вміст клейковини       

33,6%, або на 1,8% і натура зерна 805 г/л, або на 20г/л більша. 

Найкращі якісні показники зерна були при дворазовому застосуванні 

регулятора росту «Вермийодіс» в дозі по 5л/га, де вміст сирої клейковини 

становив 34,1%, вміст білка 14,4% та натура зерна 806 г/л.  

Регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» покращували якісні 

показники зерна при допосівному обробленні насіння і сорту пшениці озимої 

сорту Золотоколоса при різних строках сівби (табл.5.11). 

Таблиця 5.11 

Вплив строків сівби із застосуванням регуляторів росту при  

допосівному обробленні насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса  

на якісні показники зерна (середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Застосування регуляторів 

росту, л/т 

Вміст сирої 

клейковини, 

% 

Вміст 

сирого 

білка, 

% 

Натура 

зерна, 

г/л 

Скло-

видність, 

% 

Перший 

строк, 

10.09  

Контроль (без регуляторів) 29,7 13,7 767 75 

Вермимаг 4л/т 30,5 13,9 770 78 

Вермимаг 5л/т 30,7 14,0 776 79 

Вермийодіс  3л/т 30,6 14,0 779 79 

Вермийодіс  4 л/т 30,8 14,2 785 80 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без регуляторів) 31,2 14,0 783 78 

Вермимаг 4л/т 32,6 14,2 790 79 

Вермимаг 5л/т 33,0 14,3 796 82 

Вермийодіс 3 л/т 33,2 14,3 795 81 

Вермийодіс 4 л/т 33,4 14,5 801 82 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без регуляторів) 30,0 14,1 780 77 

Вермимаг 4 л/т 32,8 14,3 784 78 

Вермимаг 5 л/т 33,2 14,4 790 79 

Вермийодіс 3 л/т 33,4 14,3 785 78 

Вермийодіс 4 л/т 33,6 14,6 792 79 

Найкращі якісні показники (вміст білка, вміст сирої клейковини, натура 

зерна і скловидність були при другому (20.09) і третьому (1.09) строках сівби. 

Так, при сівбі 20.09 на варіанті де проводилася допосівна обробка насіння 

регулятором «Вермийодіс» в дозі 4 л/т, вміст білка становив 14,5%, або на 0,5% 

більший до контролю і на 0,3% більший до аналогічного варіанту першого строку 

сівби (10.09), вміст сирої клейковини зростав 33,4 %, або на 2,2% більший до 
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контролю і на 2,4% до аналогічного варіанту першого (10.09) строку сівби. 

Натура зерна досягала 801 г/л, або відповідно  більше на 18 г/л і 16 г/л, 

скловидність становила 82 %, або була більша на 4 % і на 2 %. 

Дослідженнями встановлено, що при одноразовому і дворазовому 

обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса при різних строках 

сівби значно покращувалися якісні показники зерна (табл.5.12). 

Таблиця 5.12 

Вплив строків сівби із застосуванням регуляторів росту при  

обприскуванні рослин під час вегетації пшениці озимої сорту Золотоколоса 

на якісні показники зерна (середнє за 2011-2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів росту, 

л/га 

Вміст сирої 

клейковини, 

% 

Вміст 

сирого 

білка, % 

Натура  

зерна, 

г/л 

Скло-

видність, 

% 

Перший 

строк, 

10.09 

 

Контроль (без регуляторів) 29,7 13,8 761 76 

Вермимагх 5л/га 30,8 14,0 775 77 

Вермимагх 7л/га 30,9 14,1 779 79 

Вермийодісх 3л/га 31,0 14,0 779 78 

Вермийодісх 5л/га 31,0 14,2 782 79 

Вермимаг хх  по 5л/га 31,1 14,3 788 79 

Вермимаг хх по 7л/га 31,2 14,3 790 80 

Вермийодісхх по3л/га 31,0 14,2 788 79 

Вермийодісхх по 5л/га 31,2 14,3 790 81 

Другий 

строк, 

20.09 

 

Контроль (без регуляторів) 30,0 14,0 786 80 

Вермимагх 5л/га 31,2 14,2 789 82 

Вермимагх 7л/га 31,4 14,2 793 83 

Вермийодісх 3л/га 31,6 14,2 792 81 

Вермийодісх 5л/га 31,8 14,3 793 83 

Вермимаг хх  по 5л/га 32,0 14,3 797 82 

Вермимаг хх по 7л/га 32,1 14,4 801 83 

Вермийодісхх по 3л/га 32,1 14,3 805 82 

Вермийодісхх по 5л/га 32,2 14,4 806 84 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без регуляторів) 30,1 14,0 779 78 

Вермимагх 5л/га 31,4 14,1 780 79 

Вермимагх 7л/га 31,6 14,1 782 80 

Вермийодісх 3л/га 31,8 14,1 786 79 

Вермийодісх 5л/га  32,0 14,2 788 80 

Вермимаг хх  по 5л/га 32,3 14,2 793 81 

Вермимаг хх по 7л/га 32,4 14,3 795 81 

Вермийодісхх по 3л/га 32,2 14,2 798 82 

Вермийодісхх по 5л/га 32,4 14,3 802 82 
    Примітка: х - одноразове обприскування хх - дворазове обприскування 



 

 

139 

Застосування регуляторів росту «Вермимаг» в дозі 5-7 л/га та 

«Вермийодіс» в дозі 3-5 л/га при одноразовому обприскуванні при другому 

строку сівби (20.09) забепечило приріст сирої клейковини до контролю 1,2 – 1,6 

%, білка 0,2 – 0,3 %, натури зерна 7-20 г/л та скловидність на 3-5 %. 

Найкращі якісні показники були на варіантах, де проводили дворазове 

обприскування регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 3-5 л/га при                

другому (10.09) і третьому строках сівби. 

Отже, результати досліджень показали, що в усі роки досліджень 

регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» забезпечували значні прирости 

якісних показників зерна досліджуваних сортів в усі строки сівби. Однак якість 

зерна на всіх варіантах при першому строку сівби (10.09) була нижчою, ніж при 

сівбі у більш пізні строки - 20.09 і 1.10. 
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РОЗДІЛ 6 

Економічна та енергетична ефективність вирощування пшениці озимої 

залежно від застосування регуляторів росту рослин  і сівби у різні строки 

 

6.1.Економічна ефективність застосування регуляторів росту рослин під 

час вирощування пшениці озимої за різних строків сівби 

Ефективність сільськогосподарського виробництва - результативність 

фінансово - господарської діяльності господарюючого суб'єкта в сільському 

господарстві, здатність забезпечувати досягнення високих показників 

продуктивності, економічності, прибутковості та якості продукції.  

Критерієм даного виду ефективності є максимальне одержання 

сільськогосподарської продукції при найменших витратах живої і 

матеріалізованої праці. Ефективність сільськогосподарського виробництва 

вимірюється за допомогою системи показників: продуктивність праці, 

фондовіддача, собівартість, рентабельність, врожайність сільськогосподарських 

культур і т.д. [100,104,119,262]. 

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин ефективність 

виробництва зерна визначає його конкурентноздатність, як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках, тобто здатність до розширеного відтворення, зростання 

обсягів виробництва, збільшення кількості робочих місць, підвищення заробітної 

плати працівників та інше. У цілому ефективність – це соціально-економічна 

проблема, позитивне вирішення якої зумовлює розвиток продуктивних сил і стан 

суспільства [192,253]. 

Самим оптимальним варіантом є поєднання високої якості з низькою 

ціною. Якість продукції підвищується при використанні нових сортів, 

застосуванні елементів передової технології, зокрема добрив, регуляторів росту та 

засобів захисту від хвороб і шкідників [194].  

Ціну на продукцію можна знизити двома шляхами. Перша – це зниження 

затрат на її виробництво, а другий – підвищення урожайності при незначних 

додаткових затратах.  
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Тому, перш ніж запровадити нову технологію, сорт чи агрозахід необхідно 

обчислити економічну ефективність від нього.  

Економічна ефективність характеризується такими основними 

показниками, як собівартість продукції, прибуток, рентабельність виробництва.  

Ефективність виробництва, як економічна категорія, відображає дію 

об’єктивних економічних законів, що проявляються в подальшому зростанні 

результативності виробництва.  

Тому, економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від 

застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних її вкладень на 

одиницю корисного ефекту [104,194]. 

М.Ф. Бомба, В.В. Лихочвор, І.П. Мельник А.А. Анішин, В.Г. Гуцол, В.І. 

Оничко, Я.В. Кимак та інші в своїх роботах відмічають високу ефективність 

застосування регуляторів росту в технологіях вирощування пшениці озимої [6,19, 

104,119,171]. 

Економічний аналіз проведений нами за результатами досліджень показав 

високу ефективність застосування регуляторів росту « Вермимаг» та 

«Вермийодіс» при допосівному обробленні насіння та одно- дворазовому 

обприскуванні рослин пшениці озимої обох сортів при різних строках сівби. 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої при різних строках 

сівби із застосуванням регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»для 

допосівного оброблення насіння пшениці озимої сорту Золотоколоса  наведено в 

таблиці 6.1. 

Як видно із проведеного економічного аналізу найбільший рівень 

рентабельності, умовно чистий дохід і найменьша собівартість зерна пшениці 

озимої сорту Золотоколоса була на варіантах другого строку сівби (20 вересня). 

Так, при допосівному обробленні насіння пшениці озимої регулятором росту 

«Вермимаг» в дозі 5 л/т рівень рентабельності становив 222% або на 32% більше 

порівняно до контролю, умовно чистий дохід становив 11474 грн або на 1947 грн 

більший порівняно до контролю, собівартість становила лише 684,3 грн/т або на 

77,4 грн/т менша до контролю. 
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність використання строків сівби із 

застосуванням регуляторів росту для допосівного оброблення насіння при 

вирощуванні пшениці озимої сорту Золотоколоса  

(середнє за 2011-2014рр.) 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 Застосування 

регуляторів росту, 

л/т 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

В
ар

ті
ст

ь 
 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
гр

н
./

га
 

В
и

тр
ат

и
, 

 г
р

н
./

га
 

У
м

о
в
н

о
-ч

и
ст

и
й

  

д
о
х
ід

, 

 г
р

н
/г

а 

С
о

б
ів

ар
-т

іс
ть

, 
 

гр
н

./
т 

Р
ів

ен
ь
  

р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

і,
 

%
 

1
0

.0
9
 

 

Контроль (без  

регуляторів) 5,57 12254 4905 7349 880,6 150 

Вермимаг 4 л/т 6,18 13596 5008 8588 810,4 171 

Вермимаг 5 л/т 6,3 13860 5030 8830 798,4 176 

Вермийодіс 3 л/т 6,37 14014 5042 8972 791,5 178 

Вермийодіс 4 л/т 6,44 14168 5070 9098 787,3 179 

2
0

.0
9
 

 

Контроль (без  

регуляторів) 6,61 14542 5015 9527 758,7 190 

Вермимаг 4 л/т 7,47 16434 5153 11281 689,8 219 

Вермимаг 5 л/т 7,57 16654 5180 11474 684,3 222 

Вермийодіс 3 л/т 7,65 16830 5192 11638 678,7 224 

Вермийодіс 4 л/т 7,76 17072 5210 11862 671,4 228 

1
.1

0
 

 

Контроль (без  

регуляторів) 5,97 13134 4985 8149 835,0 163 

Вермимаг 4 л/т 6,81 14982 5012 9970 736,0 199 

Вермимаг 5 л/т 6,89 15158 5040 10118 731,5 201 

Вермийодіс 3 л/т 6,97 15334 5090 10244 730,3 201 

Вермийодіс 4 л/т 7,06 15532 5112 10420 724,1 204 

  

При допосівному обробленні насіння пшениці озимої  регулятором росту « 

Вермийодіс» 4 л/т, рівень рентабельності був на 38% більший до контролю та на 

49% більший до аналогічного варіанту при першому строку сівби і на 24% до 

варіанту при третьому строку сівби. 

Економічним аналізом ефективності застосування регуляторів росту при 

різних строках сівби при одно- і дворазовому оприскуванні рослин пшениці 

озимої сорту Золотоколоса встановлено, що порівняно до контролю підвищувався 

рівень рентабельністі, зменшувалася собівартість зерна на всіх варіантах досліду 

(табл.6.2).  
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність строків сівби із застосуванням регуляторів 

росту «Вермимаг», «Вермийодіс» при обприскуванні рослин пшениці озимої 

сорту «Золотоколоса» під час вегетації (середнє за 2011-2014рр.) 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га  

У
р

о
ж

ай
-н

іс
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, 
 

т/
га

 

В
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ь 
п

р
о
д

у
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ц

ії
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н
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га
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и
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и
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У
м

о
в
н

о
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и
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и
й
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о
х

ід
, 
гр

н
/г

а 

С
о

б
ів

ар
-т

іс
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гр
н

./
т 

Р
ів

ен
ь 

 р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

і,
 

%
 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 
1
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 5,58 12276 4905 7371 879,0 150 

Вермимагх 5 л/га 6,06 13332 4983 8349 822,3 168 

Вермимагх 7 л/га 6,16 13552 5020 8532 814,9 170 

Вермийодісх 3 л/га 6,22 13684 5045 8639 811,1 171 

Вермийодісх 5 л/га 6,28 13816 5070 8746 807,3 173 

Вермимаг хх  по 5 л/га 6,36 13992 5062 8930 795,9 176 

Вермимаг хх по7 л/га 6,45 14190 5084 9106 788,2 179 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,53 14366 5107 9259 782,1 181 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,64 14608 5182 9501 769,1 186 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 6,7 14740 4905 9835 732,1 201 

Вермимагх 5 л/га 7,4 16280 5180 11100 700,0 214 

Вермимагх 7 л/га 7,46 16412 5186 11226 695,2 216 

Вермийодісх 3 л/га 7,5 16500 5192 11308 692,3 218 

Вермийодісх 5 л/га 7,59 16698 5196 11502 684,6 221 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,79 17138 5200 11938 667,5 230 

Вермимаг хх по7 л/га 7,92 17424 5204 12220 657,1 235 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,07 17754 5220 12534 646,8 240 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,28 18216 5350 12866 646,1 240 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0
 

Контроль (без 

регуляторів) 6,04 13288 4905 8383 812,1 171 

Вермимагх 5 л/га 6,69 14718 5080 9638 759,3 190 

Вермимагх 7 л/га 6,77 14894 5083 9811 750,8 193 

Вермийодісх 3 л/га 6,84 15048 5090 9958 744,2 196 

Вермийодісх 5 л/га 6,79 14938 5096 9842 750,5 193 

Вермимаг хх  по5 л/га 6,99 15378 5110 10268 731,0 201 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,09 15598 5125 10473 722,8 204 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,24 15928 5180 10748 715,5 207 

Вермийодісхх по5 л/га 7,37 16214 5240 10974 711,0 209 
    Примітка: х - одноразове обприскування хх - дворазове обприскування 



 

 

144 

Результати аналізу показали, що найбільший рівень рентабельності    був 

на варіанті де проводили сівбу пшениці озимої 20 вересня при дворазовому 

обприскуванні регулятором росту «Вермимаг» в дозі по 7 л/га – 235% або на 34% 

більше порівняно з контролем і на 56% більший в порівняні з аналогічним 

варіантом першого строку сівби (10.09). При внесенні регулятора росту 

«Вермийодіс» в дозі по 5 л/га, рівень рентабельності становив 240 %         або на 

39 % більше порівняно з контролем і на 54 % більше порівняно з аналогічним 

варіантом першого строку сівби (10.09). 

Умовно чистий дохід при дворазовому внесенні регулятора росту 

«Вермимаг» в дозі по 7 л/га становив в 12220 грн/га або на 2385 грн/га більший, 

порівняно з контролем, а при внесенні регулятора росту «Вермийодіс» в дозі           

5 л/га умовно чистий дохід становив відповідно 12866 грн/га та був більший на              

3041 грн/га. 

Собівартість однієї тонни зерна пшениці озимої при внесенні регулятора 

росту «Вермимаг» в дозі по 7 л/га зменшилась на 65,0 грн і при внесенні 

регулятора росту рослин по 5 л/га на 85,0 грн порівняно з контролем. 

Встановлено, що регулятори росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

при допосівному обробленні насіння, при всіх строках сівби пшениці озимої 

сорту Смуглянка значно впливали на економічні показники – рівень 

рентабельності, умовно чистий дохід та собівартість однієї тонни зерна пшениці 

озимої (табл.6.3) 

В усіх варіантах при різних строках сівби, де застосовувалися для 

допосівного оброблення насіння регулятори росту «Вермимаг» та                                         

«Вермийодіс» умовно чистий дохід збільшувався до контролю при першому 

строку сівби на 1319-1772 грн, при другому строку сівби – 1905-2430 грн, при 

третьому строку сівби на 1699-2158 грн, рівень рентабельності збільшувався 

відповідно на 12-29%;  30-37%; 31-36%. 

При цьому, собівартість зерна пшениці озимої зменшувалася при першому 

строку сівби на 76,6-96,2 грн/т, при другому строку сівби на 72,7-87,1 грн/т, при 

третьому строку сівби на 93,8-106,8 грн/т порівняно з контролем. 
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Таблиця 6.3 

Економічна ефективність строків сівби із застосуванням  

регуляторів росту для допосівного оброблення насіння при 

вирощуванні пшениці озимої сорту Смуглянка 

(середнє за 2011-2014 рр.) 
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о
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тр
о
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Контроль (без 

регуляторів) 
5,35 11770 4812 6958 899,4 145 

Вермимаг 4 л/т 6,01 13222 4945 8277 822,8 167 

Вермимаг 5 л/т 6,11 13442 4980 8462 815,1 170 

Вермийодіс 3 л/т 6,17 13574 4992 8582 809,1 172 

Вермийодіс 4 л/т 6,25 13750 5020 8730 803,2 174 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,35 13970 4880 9090 768,5 186 

Вермимаг 4 л/т 7,31 16082 5087 10995 695,9 216 

Вермимаг 5 л/т 7,42 16324 5141 11183 692,9 218 

Вермийодіс 3 л/т 7,49 16478 5152 11326 687,9 220 

Вермийодіс 4 л/т 7,59 16698 5172 11526 681,4 223 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,61 12342 4845 7497 863,6 155 

Вермимаг 4 л/т 6,43 14146 4950 9196 769,8 186 

Вермимаг 5 л/т 6,49 14278 4972 9306 766,1 187 

Вермийодіс 3 л/т 6,57 14454 5047 9407 768,2 186 

Вермийодіс 4 л/т 6,69 14718 5063 9655 756,8 191 

  

Застосування регуляторів росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» для 

одно- і дворазового обприскування рослин пшениці озимої сорту Смуглянка при 

всіх строках сівби порівняно з контролем значно покращували економічні 

показники. Економічна ефективність застосування регуляторів росту при 

обприскуванні рослин озимої пшениці сорту Смуглянка при різних строках сівби 

наведена в таблиці 6.4. 
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Таблиця 6.4 

Економічна ефективність строків сівби із застосуванням регуляторів 

росту  при одно і дворазовому обприскуванні пшениці озимої  сорту 

Смуглянка під час вегетації  (середнє за 2011-2014рр.) 

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 
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Перший строк – 10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 5,47 12034 4880 7154 892,1 147 

Вермимагх 5 л/га 6,09 13398 4972 8426 816,4 169 

Вермимагх 7 л/га 6,14 13508 5010 8498 816,0 170 

Вермийодісх 3 л/га 6,18 13596 5018 8578 812,0 171 

Вермийодісх 5 л/га 6,24 13728 5052 8676 809,6 172 

Вермимаг хх  по 5 л/га 6,36 13992 5076 8916 798,1 176 

Вермимаг хх по 7 л/га 6,4 14080 5090 8990 792,2 178 

Вермийодісхх по3 л/га 6,47 14234 5081 9153 785,3 180 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,56 14432 5092 9340 776,2 183 

Другий строк – 20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 6,46 14212 4905 9307 759,3 190 

Вермимагх 5 л/га 7,26 15972 5132 10840 706,9 211 

Вермимагх 7 л/га 7,29 16038 5136 10902 704,5 212 

Вермийодісх 3 л/га 7,33 16126 5141 10985 701,4 214 

Вермийодісх 5 л/га 7,38 16236 5170 11066 700,5 214 

Вермимаг хх  по 5 л/га 7,57 16654 5178 11476 684,0 222 

Вермимаг хх по 7 л/га 7,69 16918 5245 11673 682,1 223 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,81 17182 5254 11928 672,7 227 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,95 17490 5292 12198 665,7 230 

Третій строк – 1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 5,65 12430 4880 7550 863,7 155 

Вермимагх 5 л/га 6,35 13970 5023 8947 791,0 178 

Вермимагх 7 л/га 6,43 14146 5032 9114 782,6 181 

Вермийодісх 3 л/га 6,46 14212 5035 9177 779,4 182 

Вермийодісх 5 л/га 6,49 14278 5060 9218 779,7 182 

Вермимаг хх  по 5 л/га 6,67 14674 5087 9587 762,7 188 

Вермимаг хх по 7 л/га 6,74 14828 5145 9683 763,4 188 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,79 14938 5154 9784 759,1 190 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,89 15158 5174 9984 750,9 193 
    Примітка: х - одноразове обприскування хх - дворазове обприскування 
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Встановлено, що регулятори росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при одно 

і дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Смуглянка за всіх 

строків сівби значно збільшували рівень рентабельності, умовно чистий дохід та 

зменшували собівартість однієї тонни зерна. 

Так при дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої під час 

вегетації регулятором росту рослин «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га при першому 

строку сівби (10.09) рівень рентабельності становив 183 % або на 36 % більше 

порівняно до контролю. При другому строку сівби (20.09) – 230 % або на 40 % 

більше порівняно з контролем і при третьому строку сівби (1.10) рівень 

рентабельності становив 193 % або на 38 % більше порівняно до контролю. 

Собівартість однієї тонни зерна на цьому варіанті становила при першому 

строку сівби – 776,2 грн або на 115,9 грн була меншою порівняно до контролю, 

при другому строку сівби – 665,7 грн або на 93,6 грн меншою і при третьому 

строку сівби собівартість була 750,9 грн або на 112,8 грн меншою порівняно до 

контролю. 

Так, при дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту 

Золотоколоса регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га рівень 

рентабельності становив 223 % або на 37 % більша порівняно до контролю. 

Умовно чистий дохід становив 11526 грн. або на 2436 грн. був більший, 

собівартісь становила 665,7 грн/т або на 93,6 грн/т була меншою порівняно до 

контролю.    

Економічний аналіз результатів досліджень одержаних на варіантах, де 

вивчали дози і способи застосування регуляторів росту рослин «Вермибіомаг»  та 

«Вермийодіс» при різних строках сівби для допосівного оброблення  насіння та 

при проведенні обприскування рослин пшениці озимої під час вегетації показав, 

що допосівне оброблення насіння та одноразове і дворазове обприскування 

рослин пшениці озимої під час вегетації при різних строках сівби, на всіх 

варіантах, забезпечили збільшення умовно чистого доходу, зменшення 

собівартості та підвищення рівня рентабельності вирощування обох сортів 

пшениці озимої. 
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6.2. Енергетична ефективність застосування регуляторів росту рослин під 

час вирощування пшениці озимої за різних строків сівби 

Велика роль у підвищенні енергетичної продуктивності 

сільськогосподарських культур належать регуляторам росту рослин. Їх 

застосування дає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в 

рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту. 

Відомо, що в деяких країнах за допомогою комплексу регуляторів вдавалося 

досягти збільшення виробництва продукції рослинництва на 15-20 %  і           

більше [13,56,143,207].  

В умовах ринкової економіки, освоєння нових форм господарювання, 

значного їх прискорення повинен набути науково-технічний прогрес в селекції, 

насінництві та науково обґрунтованій технології вирощування пшениці озимої. 

Нерозривно пов'язані вони з проблемами екологізації, оскільки в умовах 

сьогодення, технології вирощування сільськогосподарських культур, що 

застосовуються в окремих господарствах, призводять до різкого погіршення як 

навколишнього середовища, так і якості отримуваної продукції. 

Практика останніх років та закордонний досвід свідчать, що інтенсивна 

технологія буде прогресивною при умовах, коли кожна технологічна операція 

застосовується з урахуванням особливостей конкретного року, поля, сівозміни, 

особливостей сорту або гібриду та інших факторів [25,40,124,153]. 

Для оцінки ефективності того чи іншого технологічного заходу не можна 

обмежуватись лише економічною ефективністю, яка значною мірою визначається 

кон'юнктурою ринку. Більш об'ємною і об'єктивною оцінкою ефективності 

виробництва є визначення затрат сукупної енергії і отримання її з урожаєм. 

Відомо, що пшениця озима належить до високозатратних культур, 

енергетична ефективність її виробництва залежить від цілого ряду факторів і не 

завжди вища там, де вищий урожай. 

Інколи застосування енергоємних технологічних заходів не 

відшкодовується отриманою з урожаєм енергією. Аналіз співвідношення 

затраченої і отриманої з урожаєм енергії досить давно став об'єктом вивчення в 

країнах з високорозвиненими технологіями вирощування зернових  (Канада, 
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ФРН, США та ін.). Останнім часом такий підхід до оцінки ефективності 

технологій вирощування пшениці озимої прослідковується і в Україні. 

Методологічна сторона цього питання досить детально висвітлена О.К. 

Медведовським та П.І. Іваненком [142]. 

Результати проведеного нами аналізу енергозатрат при застосуванні 

регуляторів росту «Вермимаг», «Вермийодіс» за різних строків сівби при 

вирощуванні пшениці озимої сортів Смуглянка та Золотоколоса дають 

можливість стверджувати, що при їх застосуванні прослідковується стабільний 

приріст енергії з отриманою прибавкою урожаю зерна пшениці озимої. 

Результати проведеної енергетичної оцінки застосування регуляторів росту 

для допосівного оброблення насіння при різних строках сівби пшениці озимої 

сорту Смуглянка  та Золотоколоса наведено на рисунку 6.1. і додатку  Д1.                                                                               

 

 

Варіанти (10.09) 1 – Контроль без регуляторів; 2 – Вермимаг 4л/т; 3 – Вермимаг 5л/т; 4 

– Вермийодіс 3л/т; 5 – Вермийодіс 4л/т; (20.09)  6 – Контроль без регуляторів; 7 –  Вермимаг 

4л/т; 8 – Вермимаг 5л/т; 9 – Вермийодіс 3л/т; 10 – Вермийодіс 4л/т; (1.10) 11 – Контроль без 

регуляторів; 12 – Вермимаг 4л/т; 13 – Вермимаг 5л/т; 14 – Вермийодіс 3л/т; 15 – Вермийодіс 

4л/т. 

 

Рис. 6.1. Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування пшениці 

озимої сорту Смуглянка залежно від строків сівби та допосівного оброблення 

насіння регуляторами росту  (середнє за 2011–2014 рр.) 
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Застосування регулятора росту «Вермимаг» (6 л/т) для допосівного 

оброблення насіння за сівби 20 вересня забезпечувало енергоємкість зерна 

пшениці озимої сорту Смуглянка 119462 Мдж/га, що на 17227 Мдж/га більше, 

коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,3, що на 0,3 більше порівняно до 

контролю. При допосівному обробленні насіння регулятором росту «Вермийодіс» 

(4 л/т) – 122199 Мдж/га, що на 19964 Мдж/га більше порівняно до контролю, 

коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,4 або на 0,4 більше порівняно до 

контролю.  

Енергетичним аналізом встановлено, що строки сівби та застосування 

регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при одно- і дворазовому 

обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Смуглянка під час вегетації 

прослідковується фактичний приріст енергії з отриманим додаткового приросту 

урожайності зерна пшениці озимої (табл.6.5). 

Аналіз енергетичних витрат показав, що застосування регуляторів росту 

рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» для одно- і дворазового обприскування 

рослин пшениці озимої сорту Смуглянка під час вегетації за всіх строків сівби 

супроводжувало зменшення затраченої кількості енергії, внаслідок чого 

підвищувався коефіцієнт енергетичної ефективності.  

Так, коефіцієнт енергетичної ефективності при дворазовому 

обприскуванні рослин цього сорту пшениці озимої під час вегетації регулятором 

росту і розвитку рослин «Вермийодіс» по 5 л/га за сівби 20 вересня становив 3,5 

або на 0,5 більший, ніж на контролі,  регулятором росту і розвитку рослин 

«Вермимаг» в дозі по 7 л/га за сівби 20 вересня становив 3,4 або на 0,4 більший 

ніж на контролі. 

Затрати енергії на вирощування при застосуванні регулятора росту 

«Вермийодіс» по 5 л/га за сівби 20 вересня становили 37044 МДж/га, що на 2609 

МДж/га більше ніж на контролі і на 1400 МДж/га і 826 МДж/га за сівби 

відповідно 10 вересня і 1 жовтня. 

Енергоємність зерна при застосуванні регулятора росту «Вермийодіс» по 5 

л/га за сівби 20 вересня становила 127995 МДж/га, що що на 23969 МДж/га 

більше ніж на контролі. 
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Таблиця 6.5  

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої сорту 

Смуглянка залежно від строків сівби та одно- і дворазового обприскування 

пшениці озимої під час вегетації регуляторами росту 

 (середнє за 2011–2014 рр.) 
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Контроль 

(без регуляторів) 
5,47 88067 34160 2,6 

Вермимагх 5 л/га 6,09 98049 34804 2,8 

Вермимагх 7 л/га 6,14 98854 35070 2,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,18 99489 35126 2,8 

Вермийодісх 5 л/га 6,24 100464 35364 2,8 

Вермимагхх по 5 л/га 6,36 102396 35532 2,9 

Вермимагхх по 7 л/га 6,40 103040 35630 3,0 

Вермийодісхх по3 л/га 6,47 104167 35567 2,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,56 105616 35644 3,0 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 
2
0

.0
9
 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,46 104006 34435 3,0 

Вермимагх 5 л/га 7,26 116886 35924 3,3 

Вермимагх 7 л/га 7,29 117369 35952 3,3 

Вермийодісх 3 л/га 7,33 118013 35987 3,3 

Вермийодісх 5 л/га 7,38 118818 36190 3,3 

Вермимагхх по 5 л/га 7,57 121877 36211 3,4 

Вермимагхх по 7 л/га 7,69 123809 36715 3,4 

Вермийодісхх по3 л/га 7,81 125741 36778 3,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,95 127995 37044 3,5 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 
1

.1
0

 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,65 90965 34160 2,7 

Вермимагх 5 л/га 6,35 10235 35161 2,9 

Вермимагх 7 л/га 6,43 103523 35224 3,0 

Вермийодісх 3 л/га 6,46 103845 35245 3,0 

Вермийодісх 5 л/га 6,49 104489 35420 3,0 

Вермимагхх по 5 л/га 6,61 107387 35609 3,0 

Вермимагхх по 7 л/га 6,74 108514 36015 3,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,79 109319 36078 3,1 

Вермийодісхх по  5 л/га 6,89 110929 36218 3,1 
       Примітка: х - одноразове обприскування хх - дворазове обприскування 
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Дослідженнями встановлено, що застосування регуляторів росту 

«Вермимаг», «Вермийодіс» для допосівного оброблення насіння пшениці озимої 

«Золотоколоса» та строки сівби впливали на її енергетичну ефективність (рис.6.2, 

додаток  Д2 ). 

 

 

Варіанти: (10.09) 1 – Контроль без регуляторів; 2 – Вермимаг 4л/т; 3 – Вермимаг 5л/т; 

4 – Вермийодіс 3л/т; 5 – Вермийодіс 4л/т; (20.09)  6 – Контроль без регуляторів; 7 –  Вермимаг 

4л/т; 8 – Вермимаг 5л/т; 9 – Вермийодіс 3л/т;10 – Вермийодіс 4л/т; (1.10) 11 – Контроль без 

регуляторів; 12 – Вермимаг 4л/т;  13 – Вермимаг 5л/т; 14 – Вермийодіс 3л/т; 15 – Вермийодіс 

4л/т. 

 

Рис. 6.2. Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування пшениці 

озимої сорту Золотоколоса залежно від строків сівби та допосівного оброблення 

насіння регуляторами росту  (середнє за 2011–2014 рр.) 

За оцінкою енергетичного аналізу найвищий показник енергоємкості зерна 

пшениці озимої сорту Золотоколоса був на варіанті, де проводили допосівне 

оброблення насіння регулятором росту «Вермимаг» 5 л/т за сівби 20.09 – 121877 

Мдж/га, що на 15454 Мдж/га більше порівняно до контролю.  

На варіанті, де проводили допосівне оброблення насіння регулятором 

росту «Вермийодіс» 4 л/т – 124916 Мдж/га, що на 18515 Мдж/га ще більше 

порівняно до контролю. Тому, коефіцієнт енергетичної ефективності на цих 

варіантах становив відповідно 3,4 та 3,5. 
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Застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» при одно- і 

дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої під час вегетації за всіх 

строків сівби збільшували енергетичні показники вирощування пшениці озимої 

сорту Золотоколоса (табл.6.6).                                                                    

Таблиця 6.6 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої сорту Золотоколоса 

залежно від строків сівби та одно і дворазовому обприскуванні пшениці 

озимої під час вегетації регуляторами росту (середнє за 2011–2014 рр.) 

С
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Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Урожай-

ність 

зерна, т/га 

Енерго-

ємність 

зерна, 

МДж/га 

Затрати 

енергії на 

вирощування, 

МДж/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності, 

кее 

П
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ш
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й
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тр
о
к
, 
1
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Контроль 

(без регуляторів) 
5,58 89838 34335 2,6 

Вермимагх 5 л/га 6,06 97566 34881 2,8 

Вермимагх 7 л/га 6,16 99176 35140 2,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,22 100142 35496 2,8 

Вермийодісх 5 л/га 6,28 101108 35434 2,9 

Вермимагхх по 5 л/га 6,36 102396 35588 2,9 

Вермимагхх по 7 л/га 6,45 103845 35588 2,9 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,53 105133 35749 3,0 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,64 106904 35849 3,0 

Д
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у
ги

й
 с
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о
к
, 
2
0

.0
9
 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,70 107877 34335 3,1 

Вермимагх 5 л/га 7,40 119140 36260 3,3 

Вермимагх 7 л/га 7,46 120106 36302 3,3 

Вермийодісх 3 л/га 7,50 120750 36344 3,3 

Вермийодісх 5 л/га 7,59 122199 36372 3,4 

Вермимагхх по 5 л/га 7,79 125419 36400 3,4 

Вермимагхх по 7 л/га 7,92 127512 36428 3,5 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,07 129927 36540 3,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,28 133308 37450 3,6 

Т
р
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ій
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к
, 
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Контроль 

(без регуляторів) 
6,64 97244 34335 2,8 

Вермимагх 5 л/га 6,69 107709 35560 3,0 

Вермимагх 7 л/га 6,77 108997 35581 3,1 

Вермийодісх 3 л/га 6,84 110124 35630 3,1 

Вермийодісх 5 л/га 6,79 109319 35672 3,1 

Вермимагхх по 5 л/га 6,99 112539 35770 3,2 

Вермимагхх по 7 л/га 7,09 114149 35875 3,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,24 116564 36260 3,2 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,84 126224 36680 3,4 
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Встановлено, що найкращий показник енергоємкості зерна сорту 

Золотоколоса - 133308 Мдж/га і коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,6, 

були на варіанті де проводили дворазове обприскування рослин пшениці озимої 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га при сівбі 20 вересня. 

Виходячи із вище наведеного, можна зробити висновок, що регулятори 

росту  рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» при допосівному обробленю насіння 

і при одноразовому та дворазовому обприскуванні рослин досліджуваних сортів 

пшениці озимої під час вегетації забезпечували збільшення валової енергії та 

коефіцієту енергетичної ефективності. Найкращі ці показники були на варіанті, 

де проводили дворазове обприскування рослин під час вегетації рослин 

регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 5 л/га при сівбі 20 вересня. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

розв’язання наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні і встановленні 

доцільності застосування нових елементів технології вирощування сортів пшениці 

озимої Золотоколоса і Смуглянка (застосування регуляторів росту рослин  

«Вермимаг», «Вермийодіс» за різних строків сівби)  в умовах Лісостепу західного. 

На основі всебічного аналізу отриманих результатів зроблено наступні висновки:  

1. Встановлено, що застосування регуляторів росту «Вермимаг» і 

«Вермийодіс» для допосівного оброблення насіння та позакореневого 

обприскування рослин пшениці озимої сортів Золотоколоса та Смуглянка 

забезпечувало збільшення енергії проростання насіння на 4,7-9,5%, лабораторної 

схожості на 2,8-3,7% порівняно до контролю. Найвищими ці показники для обох 

дослідних сортів були  у  варіантах здійснення допосівного оброблення насіння 

регулятором росту «Вермийодіс»  у дозі 3-4 л/т. 

Польова схожість  у середньому за роки дослідження  була найвищою у сорту 

Золотоколоса (84,8-85,4%)  за сівби 20.09 за допосівного оброблення насіння препаратами 

«Вермимаг» – 5 л/т та «Вермийодіс» – 3 л/т.  

2. Застосування  регуляторів  росту «Вермимаг» і «Вермийодіс» у всіх 

варіантах досліджень прискорювало проходження фаз росту і розвитку рослин 

пшениці озимої сорту Золотоколоса та Смуглянка. Так,  допосівне оброблення 

насіння регулятором росту «Вермийодіс» при сівбі 20 вересня в середньому за роки 

досліджень зменшувало, порівняно до контролю,  тривалість вегетаційного періоду 

«кущіння – повна стиглість» на 5,4 доби.  

При одно- і дворазовому обприскуванні рослин пшениці озимої сорту 

Смуглянка регулятором росту рослин «Вермимаг» в дозі  5-7 л/га та «Вермийодіс»  

3-5 л/га прискорювалися терміни  настання фази виходу в трубку на 2-3 дні, а фази 

колосіння на 3-4 дні.  

3. Використання регуляторів  росту «Вермимаг» і «Вермийодіс» для  

допосівного  оброблення  насіння  позитивно впливало  на процес росту й розвитку 

рослин пшениці озимої в осінній  період. Найбільший  коефіцієнт кущіння (1,9) був 
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у сорту Золотоколоса у варіанті передпосівного  оброблення насіння препаратом 

«Вермийодіс» 4 л/т і сівби 20.09. 

4. Регулятори  росту  рослин  «Вермимаг» і «Вермийодіс»  за усіх  строків  

сівби впливали на збільшення площі листкової  поверхні сортів пшениці озимої, їх 

фотосинтетичний потенціал і чисту продуктивність  фотосинтезу. Найбільшу площу  

листкової  поверхні 68,4 тис. м2, що на 10,2 тис. м2/га  більше порівняно до 

контролю,  встановлено у сорту  Золотоколоса на  початку  колосіння за дворазового 

обприскування рослин препаратом «Вермийодіс» з розрахунку 5 л/га і сівби на 20.09. 

За цього ж строку сівби і дворазового обприскування посівів препаратами 

«Вермимаг» – 7 л/га і «Вермийодіс» – 5 л/га найвища чиста продуктивність 

фотосинтезу була у фазу виходу у трубку і складала відповідно 7,4 і 7,6 г/м2 за добу. 

5. Найбільшої висоти  рослини пшениці озимої сорту Золотоколоса досягали у 

варіантах за дворазового обприскування  регулятором росту «Вермимаг» по 5-7 л/га і 

сівби 20.09, що на 5,2-8,8 см перевищувало цей показник на контролі. 

6. Застосування регуляторів росту «Вермимаг» і «Вермийодіс» як для 

передпосівного оброблення  насіння, так і за одно- та дворазового обприскування  

посівів пшениці озимої, значно зменшувало ураження рослин хворобами продовж 

усього періоду вегетації. Зокрема, рослини сорту Смуглянка за допосівного 

оброблення насіння препаратом «Вермийодіс» з розрахунку 4 л/т, уражувались 

борошнистою росою залежно від строку сівби на 0,5-1,2 % порівняно до проти  

4,6-9,1 % на контролі, а за сівби 1.10 посіви не були уражені. 

7. Передпосівне оброблення насіння і дворазове обприскування посівів 

пшениці озимої регуляторами росту «Вермимаг» і «Вермийодіс» позитивно 

впливали на формування показників індивідуальної продуктивності сортів пшениці. 

Найвищими ці показники були у варіанті, де застосовували дворазове обприскування 

рослин препаратом «Вермийодіс» у дозі 5 л/га за сівби пшениці озимої 20.09. 

8. Одно- і дворазове обприскування пшениці озимої препаратом «Вермийодіс» 

при другому строку сівби 20.09 у середньому за роки дослідження забезпечило 

найбільший приріст зерна: сорту Смуглянка – 0,87-1,49 т/га та Золотоколоса – 0,8-1,58 

т/га порівняно до контролю.   
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Найвищою  врожайність  зерна пшениці озимої сорту Золотоколоса (7,92 і 

8,28 т/га) була у варіанті за дворазового  обприскування рослин під час вегетації 

відповідно регулятором росту «Вермимаг» – 7 л/га і регулятором росту 

«Вермийодіс»  – 5 л/га  за другого (20.09) строку сівби. 

10. Регулятори росту «Вермимаг» і «Вермийодіс» за допосівного оброблення 

насіння чи одно- і дворазового обприскування  рослин упродовж вегетації 

поліпшували якість зерна пшениці озимої у всіх варіантах досліду. При цьому за  

першого строку сівби  (10.09) вона була дещо нижчою, ніж за другого (20.09) і 

третього (1.10) строку сівби . Так, за сівби 20.09 і допосівного оброблення насіння 

пшениці озимої сорту Золотоколоса регулятором росту «Вермийодіс» у дозі 4 л/т,  

уміст білка становив 14,5 %, або на 0,5 % вищий порівняно до контролю і на 0,3 % 

вищий порівняно до аналогічного варіанту першого строку сівби (10.09), а вміст 

сирої клейковини становив 33,4 %, або на 2,0 % вищий, ніж на контролі. 

11. Оброблення насіння і обприскування рослин регуляторами росту 

«Вермимаг» і «Вермийодіс» за різних строків сівби підвищували економічні 

показники вирощування обох сортів пшениці озимої. Найвищий рівень 

рентабельності (240 %, або на 39 % вищий порівняно  до контролю), умовно чистий 

дохід (12866 грн., або на 3121 грн. вищий порівняно до контролю) і найнижчу 

собівартість 1т зерна (646,1 грн/т, або на 106,5 грн/т менше порівняно до  контролю) 

за коефіцієнта енергетичної ефективності 3,6 отримано за дворазового 

обприскування рослин пшениці озимої сорту Золотоколоса регулятором росту 

«Вермийодіс» у дозі по 5 л/га. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

В умовах Лісостепу західного для сталого отримання високих урожаїв 

пшениці озимої сортів Золотоколоса і Смуглянка доцільно: 

1. Здійснювати допосівне оброблення насіння регуляторами росту 

«Вермимаг» у дозі 4-5 л/т, або «Вермийодіс» у дозі 3-4 л/т. 

2. Під час вегетації рослин озимої пшениці проводити дворазове обприскування 

регулятором росту «Вермимаг» по 5-7 л/га або «Вермийодіс» по 3-5 л/га. 

3. Висівати  пшеницю озиму обох сортів на початку третьої декади вересня. 
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Додатки 

Додаток А1 

 

Кількість опадів за період досліджень  

(за даними Коломийської метеостанції) 
 

 

Місяці 

Середня 

багаторічна, 

мм 

Роки 

2011 2012 2013 2014 

Січень 31,0 49,7 18,8 31,0 58.8 

Лютий 25,0 41,1 23,6 30,2 28.4 

Березень 30,0 26,2 16,9 22,4 29.3 

Квітень 94,0 28,7 27,1 69,3 42.9 

Травень 89,0 131,4 16,9 68,7 103.9 

Червень 113,0 163,0 123,5 71,2 41.1 

Липень 44,0 74,8 90,8 110,4 134.8 

Серпень 84,0 71,7 29,5 92,6 88.2 

Вересень 56,0 64,2 23,5 53,8 22.2 

Жовтень 46,0 31,5 11,2 25,7 86.1 

Листопад 33,0 9,4 25,4 28,4 11.5 

Грудень 27,0 66,9 50,1 59,5 26.3 

Всього за рік 

 

 

 

672 758,6 457,3 663,2 673.5 
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Додаток А2 

Подекадна  та  місячна  кількість  опадів  по  роках  досліджень,  мм  (за 2010 – 2014 рр.)  

за даними Коломийської метеостанції 

 

Місяць 

Б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

2010 – 2011 рр. 2011 – 2012 рр. 2012 – 2013 рр. 2013 – 2014 рр. 

Декада 

Сума 

Декада 

Сума 

Декада 

Сума 

Декада 

Сума 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

VIII 81 30 9 19 58 30 41 0 71 37 51 5 93 2 2 73 77 

IX 57 35 27 14 76 21 15 0,3 36,3 13 10 30 53 26 40 17 83 

X 38 4 27 18 49 5 13 9 27 13 17 10 40 0,3 8 3 11,3 

XI 35 3 4 4 10 1 1 0,5 2,5 17 10 1 28 4 18 20 42 

XII 35 13 12 24 49 3 6 6 15 32 22 5 59 2 0,8 0 2,8 

I 27 0,4 15 3 18,4 2 13 16 31 12 14 16 42 3 21 5 29 

II 26 1 9 12 22 8 12 10 20 14 5 9 28 5 15 38 58 

III 34 3 9 15 27 9 9 5 23 13 33 46 89 11 10 9 30 

IV 57 26 18 0,3 44,3 44 15 1 60 44 15 1 60 10 29 3 42 

V 87 24 9 0,3 33,3 3 29 32 64 3 29 32 64 8 69 26 103 

VI 106 49 11 64 124 36 22 13 71 41 11 50 102 23 0,6 17 40,6 

VII 116 28 2 28 58 7 25 78 110 3 54 26 83 12 46 77 135 

Разом: 699  569  530,8  741  653,7 
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Додаток А3 

Температура повітря за період проведення досліджень  

(за даними Коломийської метеостанції) 

 

Місяці 

Середня 

багаторічна, 

°С 

Роки 

2011 2012 2013 2014 

Січень -4,1 -8,7 -3,3 -3,6 -2,8 

Лютий -2,8 -4,2 -3,2 -10,1 -1,9 

Березень 1,3 2,6 1,5 4,0 6,2 

Квітень 7,0 9,1 9,1 10,2 9,8 

Травень 12,6 14,7 13,6 13,3 13,9 

Червень 15,6 17,7 17,6 19,2 16,5 

Липень 17,6 20,1 19,1 21,2 19,4 

Серпень 16,6 19,4 18,7 19,3 18,3 

Вересень 12,8 12,7 15,7 15,2 13,8 

Жовтень 8,0 5,2 6,7 9,3 8,1 

Листопад 2,6 7,1 2,8 4,1 2,7 

Грудень -1,4 - 4,8 -5,1 -5,8 -0,2 

Середньорічна  85,8 90,9 93,2 7,3 8,5 
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Додаток А4 

Подекадна  та  місячна  температура  по  роках  досліджень,  °С  (за 2010 – 2014 рр.)  

за даними Коломийської метеостанції 

 

Місяць 

Б
аг

ат
о
р

іч
н

а 2010 – 2011 рр. 2011 – 2012 рр. 2012 – 2013 рр. 2013 – 2014 рр. 

Декада 

Середня 

Декада 

Середня 

Декада 

Середня 

Декада Середня  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

VIII 17,4 21,1 20,6 18,1 19,9 18,1 18,6 19,7 18,8 21,0 16,3 19,6 19,0 21,2 18,7 15,8 18,6 

IX 13,1 12,2 13,3 12,4 12,6 16,0 17,1 13,4 15,5 16,0 15,0 14,1 15,0 14,1 12,9 10,1 12,4 

X 8,1 6,3 6,1 3,6 5,3 12,3 4,7 3,5 6,8 12,9 8,7 6,3 9,3 5,6 10,0 12,3 9,3 

XI 2,1 8,9 10,0 2,7 7,2 3,5 0,1 -0,2 1,1 7,6 2,3 2,4 4,1 10,9 5,5 3,1 6,5 

XII -2,5 -2,5 -7,4 -5,0 -5,0 4,5 0,2 -0,8 1,0 -3,6 -9,0 -4,9 -5,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 

I -4,7 -7,3 1,5 -4,0 -3,3 1,5 -1,8 -9,9 -3,4 -5,3 -4,6 -5,1 -5,0 -7,1 0,9 1,1 -1,7 

II -3,5 1,9 -4,6 -7,3 -3,3 -18,5 -10,7 -0,2 -9,8 0,5 -2,6 -0,6 -0,9 1,6 0,8 -10,1 -2,6 

III 1,6 -5,5 4,3 5,2 1,3 -1,3 5,1 7,8 -3,9 0,9 -0,8 -3,3 -1,1 3,4 6,5 8,6 6,2 

IV 7,7 7,8 7,1 12,4 9,1 3,9 9,3 15,5 9,6 3,9 9,3 15,6 9,6 8,0 8,1 13,2 9,8 

V 14,0 9,1 14,2 17,7 13,7 17,3 12,5 15,7 15,2 17,3 12,5 15,7 15,2 11,5 13,1 16,8 13,8 

VI 16,9 19,4 17,3 16,7 17,8 17,5 20,1 19,3 19,0 16,2 20,1 19,1 18,5 17,1 16,3 16,0 16,5 

VII 19,3 17,1 22,4 18,3 19,3 23,6 19,1 20,9 21,2 19,0 17,3 19,8 18,7 18,3 19,7 20,3 19,4 

Разом 88,5  94,6  91,1  96,4  107,5 
 



 

 

194 

Додаток А5 

Кількість опадів за роки досліджень за період її весняно-літньої  

вегетації (2011-2014 роки) 
 

Місяці   Кількість опадів, мм 

 

 
2011 2012 2013 2014 Середнє багаторічне 

Березень 27 16,9 22,4 29,3 34 

Квітень 28,7 27,1 69,3 42,9 94 

Травень 131,4 16,9 68,7 103,9 89 

Червень 163,0 123,5 71,2 41,1 113 

Липень 74,8 90,8 110,4 134,8 44 

Серпень 71,7 29,5 92,6 88,2 84 

всього 496,6 304,7 434,6 440,2 458 

 

 

Додаток Б1 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Смуглянка, % (2011р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 
се

р
ед

н
є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

80 78 86 84 82,0 94 93 96 93 94,0 

2 Вермимаг  4л/т 82 81 88 86 84,0 97 96 99 98 97,5 

3 Вермимаг  5л/т 83 82 88 89 85,5 98 97 99 98 98,0 

4 Вермийодіс  3л/т 83 84 87 90 86,0 97 97 98 99 97,8 

5 Вермийодіс  4л/т 84 85 89 91 87,3 99 98 99 98 98,5 
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Додаток Б2 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Смуглянка, % (2012р.) 

№ 

п/п 
Варіанти 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

88 90 90 89 89,2 95 97 96 96 96,0 

2 Вермимаг  4л/т 93 92 94 96 93,7 97 100 98 99 98,5 

3 Вермимаг  5л/т 94 94 92 95 93,7 100 98 99 99 99,0 

4 Вермийодіс  3л/т 95 95 95 93 94,5 99 100 100 98 99,2 

5 Вермийодіс  4л/т 95 95 95 94 94,8 99 100 100 100 99,5 

 

 

 

Додаток Б3  

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Смуглянка , % (2013р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

87 89 87 89 88,0 94 96 95 96 95,2 

2 Вермимаг  4л/т 92 93 91 94 92,5 96 99 95 99 97,2 

3 Вермимаг  5л/т 93 92 95 93 93,2 99 97 98 98 98,0 

4 Вермийодіс  3л/т 94 93 94 92 93,0 98 99 99 97 98,2 

5 Вермийодіс  4л/т 94 91 94 94 93,2 98 99 99 98 98,5 
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Додаток Б4 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Смуглянка,  % (2014р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

84 86 87 85 85,5 92 95 94 96 94,7 

2 Вермимаг  4л/т 93 94 92 93 93,0 98 99 98 98 98,2 

3 Вермимаг  5л/т 94 95 94 95 94,5 99 98 99 99 98,7 

4 Вермийодіс  3л/т 95 96 95 96 95,0 99 99 98 99 98,7 

5 Вермийодіс  4л/т 95 97 96 95 95,7 98 99 97 98 98,0 

 

 

Додаток Б5 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса , % (2011р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 
се

р
ед

н
є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

82 84 87 85 84,5 95 95 97 94 95,2 

2 Вермимаг  4л/т 84 85 89 88 86,5 98 97 99 99 98,2 

3 Вермимаг  5л/т 85 87 90 89 87,7 98 98 100 98 98,5 

4 Вермийодіс  3л/т 86 88 91 90 88,7 97 99 99 100 98,7 

5 Вермийодіс  4л/т 85 87 90 89 87,7 99 100 98 99 99,0 
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Додаток Б6 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса, % (2012р.) 

№ 

п/

п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 Контроль (без 

регулторів) 

89 92 89 91 90,2 97 97 98 96 97,0 

2 Вермимаг  4л/т 92 94 93 95 93,5 99 100 100 98 99,2 

3 Вермимаг  5л/т 93 95 93 96 94,2 100 98 99 100 99,2 

4 Вермийодіс  3л/т 95 96 96 93 95,0 99 100 100 98 99,2 

5 Вермийодіс  4л/т 96 95 94 96 95,2 100 99 97 99 98,7 

 

 

Додаток Б7 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса, % (2013р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 
Контроль (без 

регуляторів) 
89 88 86 89 88,0 97 95 97 95 96,0 

2 Вермимаг  4л/т 94 93 95 93 93,0 99 100 98 99 99,0 

3 Вермимаг  5л/т 95 94 93 94 94,0 98 99 100 99 99,0 

4 Вермийодіс  3л/т 94 94 94 95 94,0 100 100 99 99 99,0 

5 Вермийодіс  4л/т 95 92 95 94 94,0 100 100 98 99 98,2 

 



 

 

198 

Додаток Б8 

Вплив  регуляторів  росту  на  енергію  проростання  і  лабораторну   

схожість  насіння    пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса , % (2014р.) 

№ 

п/п 

Регулятори 

росту, л/т 

Енергія  проростання Схожість 

повторності повторності 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 

се
р

ед
н

є 

1 Контроль (без 

регуляторів) 

85 87 86 87 86,2 97 95 95 93 95,0 

2 Вермимаг  4л/т 94 94 93 95 94,0 99 100 96 98 98,2 

3 Вермимаг  5л/т 96 95 95 96 95,0 100 98 98 99 98,7 

4 Вермийодіс  3л/т 95 94 94 95 94,5 99 100 99 99 99,2 

5 Вермийодіс  4л/т 94 96 96 97 95,7 100 98 97 99 98,5 
 

 

Додаток Б9 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння 

пшениці  озимої  сорту  Смуглянка  на  польову  схожість  (осінь  2010 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 2 сер. 1 2 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

402 420 411 80,4 84 82,2 

440 412 426 88 82,4 85,2 

442 426 434 88,4 85,2 86,8 

445 431 438 89 86,2 87,6 

436 448 442 87,2 89,6 88,3 

Другий 

строк, 

20.09 

412 418 415 82,4 83,6 82,9 

433 443 438 86,6 88,6 87,6 

436 448 442 87,2 89,6 88,3 

438 452 445 87,6 90,4 89,1 

436 454 445 87,2 90,8 89,9 

Третій 

строк, 

01.10 

 

398 408 403 79,6 81,6 80,6 

414 430 422 82,8 86 84,5 

426 434 430 85,2 86,8 86,0 

427 441 434 85,4 88,2 86,8 

434 442 438 86,8 88,4 87,6 
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Додаток Б10 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Смуглянка  на  польову  схожість  (осінь  2011 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість, % 

повторності  повторності  

1 3 сер. 1 3 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

368 384 376 73,6 76,8 75,3 

378 390 384 75,6 78 76,8 

381 395 388 76,2 79 78,0 

384 392 388 76,8 78,4 78,0 

382 402 392 76,4 80,4 78,3 

Другий 

строк, 

20.09 

364 382 373 72,8 76,4 68,7 

382 410 396 76,4 82 79,1 

378 414 396 75,6 82,8 79,1 

380 418 399 76 83,6 79,9 

416 398 407 83,2 79,6 81,4 

Третій 

строк, 

01.10 

 

391 367 380 78,2 73,4 76,0 

380 396 388 76 79,2 78,0 

381 403 392 76,2 80,6 78,3 

412 386 399 82,4 77,2 79,9 

410 388 399 82 77,6 79,9 
 

Додаток Б11 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Смуглянка  на  польову  схожість  (осінь  2012 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість, % 

повторності  повторності  

1 3 сер. 1 3 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

412 386 399 82,4 77,2 79,9 

424 390 411 84,8 78 82,2 

428 402 415 85,6 80,4 82,9 

430 392 411 86 78,4 82,2 

432 398 415 86,4 79,6 82,9 

Другий 

строк, 

20.09 

408 384 396 81,6 76,8 79,1 

428 403 415 85,6 80,6 82,9 

432 398 415 86,4 79,6 83,7 

436 402 419 87,2 80,4 84,5 

438 406 422 87,6 81,2 82,2 

Третій 

строк, 

01.10 

 

430 392 411 86 78,4 84,5 

436 408 422 87,2 81,6 86,0 

442 418 430 88,4 83,6 86,0 

440 420 430 88 84 86,0 

445 423 434 89 84,6 86,8 
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Додаток Б12 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Смуглянка  на  польову  схожість  (осінь  2013 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 3 сер. 1 3 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

432 406 419 86,4 81,2 83,7 

418 442 430 83,6 88,4 86,0 

446 430 438 89,2 86 87,6 

448 436 442 89,6 87,2 88,3 

452 438 445 90,4 87,6 89,1 

Другий 

строк, 

20.09 

424 436 430 84,8 87,2 86,0 

451 439 445 90,2 87,8 89,1 

452 438 445 90,4 87,6 89,1 

452 446 449 90,4 89,2 89,9 

446 460 453 89,2 92 90,6 

Третій 

строк, 

01.10 

 

407 423 415 81,4 84,6 82,9 

424 456 438 84,8 91,2 87,6 

428 456 442 85,6 91,2 88,3 

432 458 445 86,4 91,6 89,1 

438 460 449 87,6 92 89,9 
 

Додаток Б13 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса  на  польову  схожість  (осінь  2010 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 2 сер. 1 2 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

428 402 415 85,6 80,4 82,9 

442 418 430 88,4 83,6 86,0 

440 420 430 88 84 86,0 

456 430 442 91,2 86 88,3 

458 434 446 91,6 86,8 89,1 

Другий 

строк, 

20.09 

426 410 418 85,2 82 83,7 

452 432 442 90,4 86,4 88,3 

456 432 446 91,2 86,4 89,1 

458 434 450 91,6 86,8 89,9 

458 430 446 91,6 86 89,9 

Третій 

строк, 

01.10 

 

415 401 408 83 80,2 81,4 

417 405 426 83,4 81 85,2 

418 408 430 83,6 81,6 86,0 

418 406 426 83,6 81,2 85,2 

426 442 434 85,2 88,4 86,8 
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Додаток Б14 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленені  насіння   

пшениці озимої сорту  Золотоколоса  на  польову  схожість  (осінь  2011 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 2 сер. 1 2 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

392 368 380 78,4 73,6 76,0 

396 372 388 79,2 74,4 78,0 

394 374 388 78,8 74,8 78,0 

394 378 392 78,8 75,6 78,3 

396 380 396 79,2 76 79,1 

Другий 

строк, 

20.09 

388 364 376 77,6 72,8 75,3 

412 388 400 82,4 77,6 79,9 

410 390 400 82 78 79,9 

410 390 400 82 78 85,6 

412 396 400 82,4 79,2 81,4 

Третій 

строк, 

01.10 

 

492 376 408 98,4 75,2 76,8 

396 380 384 79,2 76 78,3 

394 382 392 78,8 76,4 78,3 

394 386 396 78,8 77,2 79,1 

394 382 392 78,8 76,4 78,3 
 

Додаток Б15 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса  на  польову  схожість  (осінь  2012 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 3 сер. 1 3 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

412 394 403 82,4 78,8 80,6 

414 416 415 82,8 83,2 82,9 

410 416 411 82 83,2 82,2 

413 419 416 82,6 83,8 82,9 

413 421 418 82,6 84,2 83,7 

Другий 

строк, 

20.09 

410 390 400 82 78 79,9 

416 402 418 83,2 80,4 83,7 

420 402 422 84 80,4 84,5 

421 405 418 84,2 81 83,7 

424 410 426 84,8 82 85,2 

Третій 

строк, 

01.10 

 

410 394 402 82 78,8 80,6 

418 410 414 83,6 82 82,9 

422 414 418 84,4 82,8 83,7 

418 410 414 83,6 82 82,9 

424 436 430 84,8 87,2 86,0 
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Додаток Б16 

Вплив  регуляторів  росту  при  допосівному  обробленні  насіння   

пшениці  озимої  сорту  Золотоколоса  на  польову  схожість  

 (осінь  2013 р.) 

Строк 

сівби  

Кількість рослин на 1 м2 Польова схожість % 

повторності  повторності  

1 3 сер. 1 3 сер. 

Перший 

строк, 

10.09 

414 430 422 82,8 86 84,5 

422 446 434 84,4 89,2 86,8 

426 458 442 85,2 91,6 88,3 

454 438 446 90,8 87,6 89,1 

442 458 450 88,4 91,6 89,9 

Другий 

строк, 

20.09 

432 436 434 86,4 87,2 86,8 

446 454 450 89,2 90,8 89,9 

448 456 454 89,6 91,2 90,6 

458 450 454 91,6 90 90,6 

460 452 458 92 90,4 91,8 

Третій 

строк, 

01.10 

 

422 414 418 84,4 82,8 83,7 

446 438 442 89,2 87,6 88,3 

448 444 446 89,6 88,8 89,1 

446 438 442 89,2 87,6 88,3 

458 442 450 91,6 88,4 89,9 
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Додаток Б17 

Коефіцієнт кущіння пшениці озимої  сорту Смуглянка залежно від строку 

сівби, допосівного оброблення насіння регуляторами росту та погодних умов 

(осінній період вегетації) (2011-2014 роки) 

Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

Середнє 

 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,6 1,5 1,4 1,7 1,6 

Вермимаг 4 л/т 1,7 1,5 1,5 1,8 1,7 

Вермимаг 5 л/т 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 

Вермийодіс 3 л/т 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 

Вермийодіс 4 л/т 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 

Вермимаг 4 л/т 1,8 1,6 1,7 1,9 1,8 

Вермимаг 5 л/т 1,9 1,7 1,8 2,0 1,9 

Вермийодіс 3 л/т 1,9 1,6 1,7 1,9 1,8 

Вермийодіс 4 л/т 2,0 1,7 1,8 2,0 1,9 

Третій 

строк, 

01.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,6 1,3 1,4 1,6 1,5 

Вермимаг 4 л/т 1,7 1,4 1,6 1,8 1,6 

Вермимаг 5 л/т 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 

Вермийодіс 3 л/т 1,7 1,4 1,6 1,8 1,6 

Вермийодіс 4 л/т 1,8 1,5 1,7 1,9 1,7 
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Додаток Б18 

Коефіцієнт кущіння пшениці озимої  сорту Золотоколоса залежно від 

строку сівби, допосівного оброблення насіння регуляторами росту та 

погодних умов (осінній період вегетації) (2011-2014 роки)  

№ 
Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 
Середнє 

1 

Перши

й строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 

Вермимаг 4 л/т 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 

Вермимаг 5 л/т 1,5 1,8 1,7 2,0 1,9 

Вермийодіс 3 л/т 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 

Вермийодіс 4 л/т 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 

2 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 

Вермимаг 4 л/т 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8 

Вермимаг 5 л/т 1,9 1,9 1,8 2,0 1,9 

Вермийодіс 3 л/т 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 

Вермийодіс 4 л/т 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 

3 

Третій 

строк, 

01.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
1,6 1,5 1,4 1,7 1,6 

Вермимаг 4 л/т 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 

Вермимаг 5 л/т 1,8 1,7 1,5 1,9 1,7 

Вермийодіс 3 л/т 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 

Вермийодіс 4 л/т 1,9 1,7 1,6 1,9 1,8 
 

 

 

 

 



 

 

205 

Додаток В1 

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці  

озимої сорту Смуглянка залежно від строків сівби і  

застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  

для допосівного оброблення насіння рослин пшениці озимої  

під час вегетації днів (середнє 2011 – 2014 рр.), діб 

Строки  

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

Фази росту і розвитку 

кущіння -

вихід в 

трубку 

вихід у 

трубку - 

колосіння 

колосіння- 

повна 

стиглість 

всього 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

29,5 26,3 71,5 122,0 

Вермимаг 4 л/т 28,3 25,0 66,9 120,2 

Вермимаг 5 л/т 27,3 23,3 69,4 120,0 

Вермийодіс 3 л/т 27,3 23,8 68,0 119,1 

Вермийодіс 4 л/т 27,0 22,3 69,7 119,0 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

29,8 25,0 66,3 121,4 

Вермимаг 4 л/т 28,0 24,5 65,3 119,8 

Вермимаг 5 л/т 26,5 24,0 68,5 119,0 

Вермийодіс 3 л/т 26,8 23,0 68,6 118,4 

Вермийодіс 4 л/т 26,3 22,5 68,5 117,3 

Третій 

строк, 

01.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

30,3 27,0 68,5 125,8 

Вермимаг 4 л/т 28,5 25,3 67,5 121,3 

Вермимаг 5 л/т 26,8 24,3 67,8 118,9 

Вермийодіс 3 л/т 26,5 23,5 70,8 120,8 

Вермийодіс 4 л/т 26,3 22,8 69,7 118,8 
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Додаток В2  

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці озимої сорту Смуглянка залежно від строків сівби і 

застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» для допосівного оброблення насіння рослин  

пшениці озимої, діб (середнє 2011 – 2014 рр.)  

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

В
ар

іа
н

т 

Фази росту і розвитку  

кущіння – вихід в трубку вихід у  

трубку – колосіння 

колосіння – повна  

стиглість  

Всього   

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

1
0

.0
9
 

1 32 27 30 29 29,5 30 22 23 30 26,3 58 67 57 73 63,8 120 116 110 132 119,5 

2 30 26 29 28 28,3 29 21 22 27 25,0 63 70 61 78 69,3 122 117 112 133 120,8 

3 28 28 29 27 27,3 26 20 21 26 23,3 68 72 63 80 70,8 122 117 113 133 121,3 

4 30 25 28 26 27,3 26 21 21 27 23,8 66 71 64 80 70,3 122 117 113 133 121,3 

5 29 25 28 26 27,0 26 21 21 25 22,3 68 70 65 83 71,5 123 116 114 134 122,0 

0
.0

9
 

1 32 28 30 29 29,8 29 21 22 28 25,0 57 65 56 78 64,0 118 114 108 129 117,3 

2 29 27 29 27 28,0 27 20 21 28 26,5 63 71 61 80 68,8 119 118 113 133 120,8 

3 28 25 27 26 21,5 26 19 20 27 23,0 68 75 68 81 73,0 122 118 115 134 122,3 

4 29 25 26 27 26,8 27 18 21 26 23,0 67 76 66 81 72,5 123 119 113 134 122,3 

5 28 25 26 26 26,3 27 18 20 25 22,5 68 76 69 87 75,0 123 119 115 135 123,0 

1
.1

0
 

1 31 29 31 30 30,3 30 22 24 28 27,5 60 64 54 68 61,5 121 115 109 130 118,8 

2 29 27 28 26 27,5 27 21 23 25 29,3 62 65 59 80 66,5 118 113 110 132 118,3 

3 28 27 26 26 26,8 25 21 24 27 24,3 67 66 61 77 67,8 120 114 111 130 118,8 

4 29 27 24 26 26,5 25 20 23 26 23,5 68 70 64 81 70,8 122 113 111 133 122,3 

5 29 26 24 26 26,3 24 20 22 25 22,8 70 68 66 79 70,8 123 114 112 130 119,8 
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Додаток В3 

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці  

озимої сорту Золотоколоса залежно від строків сівби і  

застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  

для допосівного оброблення насіння рослин пшениці озимої  

під час вегетації (середнє 2011 – 2014 рр.), діб 

Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

Фази росту і розвитку 

кущіння- 

вихід в 

трубку 

вихід у 

трубку -

колосіння 

колосіння - 

повна 

стиглість 

всього 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

30,0 27,0 66,2 123,2 

 Вермимаг 4 л/т 29,0 27,0 65,3 121,3 

Вермимаг 5 л/т 29,0 26,0 65,8 120,8 

Вермийодіс 3 л/т 29,0 26,0 65,4 120,4 

Вермийодіс  4 л/т 28,0 26,0 65,6 119,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

30,0 26,0 67,4 123,4 

Вермимаг 4 л/т 29,0 26,0 66,0 121,0 

Вермимаг 5 л/т 29,0 26,0 65,3 120,3 

Вермийодіс 3 л/т 28,0 26,0 65,0 119,0 

Вермийодіс  4 л/т 27,6 25,4 65,0 118,0 

Третій 

строк, 

01.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

30,0 27,2 68,1 125,3 

Вермимаг 4 л/т 29,2 27,0 66,4 122,6 

Вермимаг 5 л/т 28,4 26,8 66,3 121,5 

Вермийодіс 3 л/т 27 26,0 66,0 121,0 

Вермийодіс  4 л/т 27,8 25,6 65,0 119,4 
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Додаток В4 

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці озимої сорту «Золотоколоса» залежно від строків сівби 

і застосування регуляторів росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» за допосівного оброблення насіння рослин  

пшениці озимої, діб (середнє 2011 – 2014 рр.)  

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

В
ар

іа
н

т 

Фази росту і розвитку 

кущіння - вихід в трубку 
вихід у 

трубку – колосіння 
колосіння - повна стиглість Всього 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

С
-н

є 

1
0

.0
9
 

1 32 28 30 28 30 29 23 25 29 27 60 64 54 73 63 121 115 109 130 119 

2 31 31 28 27 29 30 24 26 30 27 61 65 57 75 65 122 117 111 132 121 

3 30 33 27 26 29 29 26 28 31 28 62 61 58 77 65 123 118 113 134 122 

4 31 31 28 27 29 31 24 26 30 28 61 62 58 75 64 122 117 112 132 121 

5 29 27 27 26 27 28 25 28 32 28 64 67 61 77 67 123 119 113 135 123 

0
.0

9
 

1 33 29 31 29 30 28 22 24 28 25 61 60 55 74 63 119 113 110 131 118 

2 32 30 29 28 30 30 23 26 29 27 60 63 60 76 65 122 115 112 133 121 

3 31 29 28 27 29 26 24 27 32 27 66 63 60 73 66 123 116 113 132 121 

4 31 28 28 28 29 29 23 26 31 27 61 64 58 73 64 121 115 112 132 120 

5 30 28 27 25 27 26 24 28 33 28 64 65 59 76 66 123 117 114 134 122 

1
.1

0
 

1 31 29 28 31 30 27 24 26 30 27 60 63 57 68 62 118 116 111 129 119 

2 29 - 28 30 29 28 25 27 28 27 62 64 59 72 64 119 117 112 130 120 

3 28 - 27 - 28 29 26 28 28 28 65 65 61 74 66 122 118 114 131 121 

4 27 - 27 - 27 29 25 27 29 27 65 65 60 72 66 121 117 113 131 121 

5 27 - 26 25 26 29 27 28 29 28 68 67 62 73 68 124 119 115 132 123 
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Додаток В5 

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці озимої сорту «Смуглянка» залежно від строків сівби   

одно і дворазового обприскування регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс», діб (середнє 2011 – 2014 рр.) 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

В
ар

іа
н

т Фази росту і розвитку  

кущіння -вихід в трубку вихід у трубку – колосіння колосіння - повна стиглість  всього   

2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 

1
0

.0
9
 

  32 27 31 30 30 31 22 24 31 27 62 72 60 74 67 125 121 115 135 124 

2 29 26 30 27 28 29 21 22 29 25 66 73 62 78 70 124 120 114 134 123 

3 29 27 28 26 28 28 20 21 28 24 66 74 65 80 71 123 121 114 134 123 

4 27 26 29 27 27 27 21 22 29 25 69 73 62 76 70 123 120 113 132 122 

5 27 26 28 26 27 25 20 21 28 24 71 74 64 78 71 123 120 113 132 122 

6 27 26 29 26 27 25 19 20 25 22 71 76 64 82 73 123 121 113 133 122 

7 27 25 28 26 27 24 19 19 24 22 70 75 65 78 71 121 119 112 128 120 

8 27 26 29 26 27 25 20 20 25 23 69 73 63 82 70 121 119 112 128 120 

9 27 26 28 26 27 24 19 18 24 21 69 75 65 77 71 120 118 111 127 119 

2
0

.0
9
 

1 31 27 30 29 29 30 24 21 30 27 60 68 63 75 67 121 119 114 134 122 

2 28 25 29 27 27 27 23 19 28 24 64 69 64 77 69 119 117 112 132 120 

3 28 24 28 26 27 27 22 20 27 24 63 70 63 78 68 118 116 111 131 119 

4 27 25 29 26 27 26 24 20 25 24 66 69 63 80 69 119 118 112 131 120 

5 28 24 28 27 27 25 22 19 24 23 67 71 65 79 70 120 118 112 130 120 

6 27 25 29 26 27 26 17 18 23 21 65 74 64 82 71 118 116 111 131 119 

7 27 24 28 26 26 26 18 16 23 21 64 73 67 78 71 117 115 111 129 118 

8 28 25 29 27 27 25 19 18 21 21 65 72 64 82 71 111 116 111 130 119 

9 27 24 28 26 26 25 18 16 20 20 65 73 66 83 72 117 115 110 129 118 

1
.1

0
 

1 32 26 31 30 30 30 23 24 29 27 60 71 61 75 66 122 120 116 134 123 

2 30 24 30 28 28 29 20 22 27 25 61 74 62 79 65 120 118 114 132 121 

3 29 23 29 27 27 27 20 20 26 24 64 75 65 79 70 120 118 114 132 121 

4 30 24 29 28 28 28 19 21 27 24 61 74 63 76 68 117 117 113 131 120 

5 29 23 28 27 27 27 16 19 26 22 64 79 67 79 72 120 118 114 132 121 

6 30 24 27 28 27 26 17 16 24 21 62 76 70 79 72 119 117 113 131 120 

7 29 23 28 26 27 25 19 18 23 21 65 74 66 81 71 118 116 112 130 119 

8 30 23 29 27 27 26 18 16 24 21 63 76 68 80 72 119 117 113 131 120 

9 29 23 28 26 27 25 19 18 23 21 64 74 66 81 71 118 116 112 130 119 
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Додаток В6 

Тривалість вегетаційного періоду в весняно – літній період пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно від строків сівби 

одно- і дворазового обприскування регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» , діб (середнє 2011 – 2014 рр.) 

С
тр

о
к
  

сі
в
б

и
 

В
ар

іа
н

т Фази росту і розвитку  

кущіння - вихід в трубку вихід у трубку – колосіння колосіння – повна стиглість всього 

2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 2011 2012 2013 2014 Сер. 

1
0

.0
9
 

1 33 28 32 31 31 32 23 25 32 28 72 72 59 71 64 127 123 115 134 125 

2 30 27 31 28 29 30 22 23 30 26 63 70 59 75 67 123 119 113 133 122 

3 30 28 29 27 29 29 21 22 29 25 63 71 62 77 68 122 120 113 133 122 

4 28 27 30 28 28 28 22 23 30 26 65 69 60 77 67 121 118 113 132 121 

5 28 27 29 27 28 26 21 22 29 25 68 72 61 74 68 122 120 112 130 121 

6 28 27 30 27 28 26 20 21 26 23 67 72 60 76 67 121 119 111 129 120 

7 28 26 29 27 28 25 20 20 25 23 70 72 62 76 68 123 118 111 128 120 

8 28 27 30 27 28 26 21 21 26 24 67 72 61 74 68 121 120 112 127 120 

9 28 27 29 27 28 25 20 19 25 22 68 68 65 79 70 121 115 113 131 120 

0
.0

9
 

1 32 28 31 30 30 31 25 22 31 27 59 67 62 74 66 122 120 115 135 123 

2 29 26 30 28 28 28 24 20 29 25 63 68 64 71 68 120 118 114 132 121 

3 29 25 29 27 28 28 23 21 28 25 62 70 65 77 68 119 118 115 132 121 

4 28 26 30 27 28 27 25 21 26 25 65 67 63 79 68 120 118 114 132 121 

5 29 25 29 28 28 26 23 20 25 24 66 71 65 78 69 120 119 114 131 121 

6 28 26 30 27 28 27 18 19 24 22 64 74 64 79 70 119 118 113 130 120 

7 28 25 29 27 27 27 19 17 24 22 63 73 66 78 70 118 117 112 129 119 

8 29 26 30 28 28 26 20 19 22 22 64 72 64 80 70 119 118 113 130 120 

9 28 25 29 27 27 26 19 17 21 21 64 73 67 82 71     118 117 113 130 119 

1
.1

0
 

1 33 27 32 31 31 31 24 25 30 28     59 71 60 74 65                        123 122 117 135 124 

2 31 25 31 29 29   30 21 23 28 26 60 74 61 76 67 121 120 115 133 122 

3 30 24 30 28 28  28 21 21 27 24 63 75 64 78 70 121 120 115 133 122 

4 31 25 30 29 29  29 20 22 28 25 62 74 64 74 68 122 119 116 131 122 

5 30 24 29 28 28 28 17 20 27 23 65 77 67 76 71 123 118 116 131 122 

6 31 25 28 29 28 27 18 17 25 22 64 74 70 76 71 122 117 115 130 121 

7 30 24 29 27 28 26 20 19 24 22 67 71 67 77 71 123 118 115 130 121 

8 31 24 30 28 28 27 19 17 25 22 66 76 69 78 72 124 119 116 131 122 

9 30 24 29 27 28 26 20 19 24 22 70 74 70 79 72 126 118 115 130 121 
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Додаток Г1 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту 

Смуглянка за допосівного оброблення насіння регуляторами росту 

(2011-2014рр.), т/га  

Строк 

сівби 

Регулятори 

 росту, л/т 

Роки Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

2011 2012 2013 2014 т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,01 5,65 4,32 6,40 5,35 - - 

Вермимаг 4л/т 5,75 6,46 4,88 6,96 6,01 0,66 12,4 

Вермимаг 5л/т 5,98 6,55 4,91 7,00 6,11 0,76 14,2 

Вермийодіс 3 л/т 6,03 6,64 4,95 7,06 6,17 0,82 15,3 

Вермийодіс 4 л/т 6,12 6,71 5,03 7,12 6,25 0,90 16,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,00 6,62 5,11 7,65 6,35 - - 

Вермимаг 4л/т 7,15 7,68 5,98 8,42 7,31 0,96 15,2 

Вермимаг 5л/т 7,36 7,83 6,04 8,46 7,42 1,07 16,9 

Вермийодіс 3 л/т 7,42 7,91 6,10 8,54 7,49 1,14 18,0 

Вермийодіс 4 л/т 7,55 8,00 6,17 8,63 7,59 1,24 19,6 

Третій 

строк, 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,66 5,93 4,01 6,82 5,61 - - 

Вермимаг 4л/т 6,77 6,86 4,62 7,44 6,43 0,82 14,6 

Вермимаг 5л/т 6,82 6,95 4,68 7,50 6,49 0,88 15,7 

Вермийодіс 3 л/т 6,90 7,04 4,70 7,62 6,57 0,96 17,1 

Вермийодіс 4 л/т 7,01 7,17 4,79 7,80 6,69 1,08 19,3 
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Додаток Г2 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту 

Смуглянка за допосівного оброблення насіння регуляторами 

росту (2011 р.), т/га  

Строк 

сівби 

Регулятори росту, 

л/т 

Повторності Середнє 

До 

контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,99 4,98 5,06 5,01 - - 

Вермимаг 4л/т 5,83 5,65 5,77 5,75 0,74 14,8 

Вермимаг 5л/т 6,07 5,87 6,00 5,98 0,97 19,4 

Вермийодіс 3 л/т 5,99 5,99 6,11 6,03 1,02 20,4 

Вермийодіс 4 л/т 6,16 6,05 6,15 6,12 1,11 22,2 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,97 5,98 6,05 6,00 - - 

Вермимаг 4л/т 7,19 7,06 7,20 7,15 1,15 19,2 

Вермимаг 5л/т 7,44 7,27 7,37 7,36 1,36 22,7 

Вермийодіс 3 л/т 7,42 7,38 7,46 7,42 1,42 23,7 

Вермийодіс 4 л/т 7,59 7,46 7,60 7,55 1,55 25,8 

Третій 

строк 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,73 5,57 5,68 5,66 - - 

Вермимаг 4л/т 6,79 6,71 6,81 6,77 1,11 19,6 

Вермимаг 5л/т 6,82 6,76 6,88 6,82 1,16 20,5 

Вермийодіс 3 л/т 6,90 6,88 6,92 6,90 1,24 21,9 

Вермийодіс 4 л/т 7,04 6,94 7,05 7,01 1,35 23,9 
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Додаток Г3 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту 

Смуглянка за допосівного оброблення насіння регуляторами росту 

(2012 р.), т/га  

Строк 

сівби 

Регулятори  

росту, 

л/т 

Повторності Середнє 
До контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,70 5,57 5,68 5,65 - - 

Вермимаг 4л/т 6,48 6,39 6,51 6,46 0,81 14,3 

Вермимаг 5л/т 6,61 6,46 6,58 6,55 0,90 15,9 

Вермийодіс 3 л/т 6,70 6,55 6,67 6,64 0,99 17,5 

Вермийодіс 4 л/т 6,70 6,68 6,75 6,71 1,06 18,8 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,64 6,54 6,68 6,62   

Вермимаг 4л/т 7,68 7,65 7,71 7,68 1,06 16,0 

Вермимаг 5л/т 7,85 7,78 7,86 7,83 1,21 18,3 

Вермийодіс 3 л/т 7,90 7,83 8,00 7,91 1,29 19,5 

Вермийодіс 4 л/т 7,96 7,97 8,07 8,00 1,38 20,8 

Третій 

строк 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,89 5,88 6,02 5,93 - - 

Вермимаг 4л/т 6,95 6,75 6,88 6,86 0,93 15,7 

Вермимаг 5л/т 6,97 6,87 7,01 6,95 1,02 17,2 

Вермийодіс 3 л/т 7,14 6,92 7,06 7,04 1,11 18,7 

Вермийодіс 4 л/т 7,21 7,06 7,24 7,17 1,24 20,9 
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Додаток Г4 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка 

за допосівного оброблення насіння регуляторами росту (2013 р.), т/га  

Строк 

сівби 

Регулятори росту, 

л/т 

Повторності Середнє 

До 

контролю, 

+/- 

1 2 3  т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,47 6,21 6,52 6,40 - - 

Вермимаг 4л/т 7,02 6,82 7,04 6,96 0,56 8,8 

Вермимаг 5л/т 7,23 6,94 6,83 7,00 0,60 9,4 

Вермийодіс 3 л/т 7,16 7,09 6,93 7,06 0,66 10,3 

Вермийодіс 4 л/т 7,18 6,98 7,20 7,12 0,72 11,3 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
7,48 7,75 7,72 7,65 - - 

Вермимаг 4л/т 8,57 8,16 8,53 8,42 0,77 10,1 

Вермимаг 5л/т 8,51 8,27 8,60 8,46 0,81 10,6 

Вермийодіс 3 л/т 8,55 8,35 8,72 8,54 0,89 11,6 

Вермийодіс 4 л/т 8,57 8,48 8,84 8,63 0,98 12,8 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,91 6,57 6,98 6,82 - - 

Вермимаг 4л/т 7,50 7,30 7,52 7,44 0,62 9,1 

Вермимаг 5л/т 7,51 7,36 7,63 7,50 0,68 10,0 

Вермийодіс 3 л/т 7,54 7,45 7,87 7,62 0,80 11,7 

Вермийодіс 4 л/т 7,80 7,58 8,02 7,80 0,98 14,4 
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Додаток Г5 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка за 

допосівного оброблення насіння регуляторами росту (2014 р.), т/га 

Строк 

сівби 

Регулятори росту, 

л/т 

Повторності Середнє 

До 

контролю, 

+/- 

1 2 3  т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,32 4,26 4,38 4,32 - - 

Вермимаг 4л/т 4,96 4,77 4,91 4,88 0,56 13,0 

Вермимаг 5л/т 4,89 4,84 5,00 4,91 0,59 13,7 

Вермийодіс 3 л/т 4,93 4,90 5,02 4,95 0,63 14,6 

Вермийодіс 4 л/т 5,06 4,95 5,08 5,03 0,71 16,4 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,07 5,06 5,20 5,11 - - 

Вермимаг 4л/т 5,99 5,93 6,02 5,98 0,87 17,0 

Вермимаг5л/т 6,09 5,95 6,08 6,04 0,93 18,2 

Вермийодіс 3 л/т 6,08 6,08 6,14 6,10 0,99 19,4 

Вермийодіс 4 л/т 6,20 6,10 6,21 6,17 1,06 20,7 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,02 4,03 3,98 4,01 - - 

Вермимаг 4л/т 1,62 7,58 4,66 4,62 0,61 15,2 

Вермимаг5л/т 4,71 4,60 4,73 4,68 0,67 16,7 

Вермийодіс 3 л/т 4,66 4,66 4,78 4,70 0,69 17,2 

Вермийодіс 4 л/т 4,83 4,71 4,83 4,79 0,78 19,5 
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Додаток Г6 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту 

Смуглянка за допосівного оброблення насіння регуляторами 

росту (2011-2014 р.), т/га 

С
тр

о
к
  

сі
в
б

и
 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Роки Середнє 
До контролю, 

+/- 

2011 2012 2013 2014 т/га т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,27 5,63 4,53 6,45 5,47 - - 

Вермибіомагх 5л/га 5,69 6,59 5,06 7,02 6,09 0,62 10,8 

Вермибіомагх7л/га 5,75 6,61 5,09 7,10 6,14 0,67 12,3 

Вермийодісх 3 л/га 5,78 6,61 5,19 7,14 6,18 0,71 13,0 

Вермийодісх 5 л/га 5,90 6,63 5,21 7,20 6,24 0,77 14,0 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 5,98 6,67 5,35 7,45 6,36 0,89 1,63 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,04 6,71 5,36 7,48 6,40 0,93 17,0 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,13 6,78 5,45 7,52 6,47 1,06 18,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,32 6,82 5,50 7,58 6,56 1,09 19,9 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,03 6,89 5,15 7,75 6,46 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,72 7,93 5,90 8,48 7,26 0,80 12,4 

Вермибіомагх7л/га 6,78 7,97 5,92 8,50 7,29 0,83 12,9 

Вермийодісх 3 л/га 6,80 8,06 5,92 8,52 7,33 0,87 13,5 

Вермийодісх 5 л/га 6,90 8,10 5,94 8,56 7,38 0,92 14,3 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 7,16 8,25 6,10 8,78 7,57 1,11 17,2 

Вермибіомаг хх по 7л/га 7,37 8,34 6,22 8,84 7,69 1,23 19,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,40 8,47 6,34 9,02 7,81 1,35 20,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,53 8,72 6,40 9,16 7,95 1,49 23,1 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,62 5,60 4,64 6,72 5,65 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,26 6,55 5,24 7,35 6,35 0,70 12,4 

Вермибіомагх7л/га 6,38 6,63 5,26 7,46 6,43 0,78 13,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,40 6,66 5,30 7,48 6,46 0,81 14,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,45 6,69 5,33 7,50 6,49 0,84 14,9 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,54 6,81 5,51 7,80 6,67 1,02 18,1 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,62 6,86 5,61 7,85 6,74 1,09 19,3 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,70 6,91 5,63 7,90 6,79 1,14 20,2 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,83 7,00 5,69 8,02 6,89 1,24 22,0 
 

 Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г7 

 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту  

(2011р.), т/га  

С
тр

о
к
 

 с
ів

б
и

 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності 
Середнє, 

т/га 

До контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,25 5,18 5,38 5,27 - - 

Вермибіомагх 5л/га 5,74 5,62 5,71 5,69 0,42 8,0 

Вермибіомагх7л/га 5,75 5,68 5,82 5,75 0,48 9,1 

Вермийодісх 3 л/га 5,78 5,71 5,85 5,78 0,51 9,7 

Вермийодісх 5 л/га 5,98 5,78 5,94 5,90 0,63 12,0 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,04 5,87 6,03 5,98 0,71 13,5 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,07 5,95 6,10 6,04 0,77 14,6 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,18 6,04 6,17 6,13 0,86 16,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,52 6,13 6,31 6,32 1,05 19,9 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,06 5,97 6,06 6,03 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,71 6,64 6,81 6,72 0,69 11,4 

Вермибіомагх7л/га 6,77 6,69 6,88 6,78 0,75 12,4 

Вермийодісх 3 л/га 6,72 6,76 6,92 6,80 0,77 12,8 

Вермийодісх 5 л/га 6,88 6,85 6,97 6,90 0,87 14,4 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 7,18 7,08 7,22 7,16 1,13 18,7 

Вермибіомаг хх по 7л/га 7,40 7,26 7,45 7,37 1,34 22,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,38 7,34 7,48 7,40 1,37 22,7 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,57 7,42 7,60 7,53 1,50 24,9 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,62 5,51 5,73 5,62 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,27 6,17 6,34 6,26 0,64 11,4 

Вермибіомагх7л/га 6,41 6,31 6,42 6,38 0,76 13,5 

Вермийодісх 3 л/га 6,41 6,35 6,44 6,40 0,78 13,9 

Вермийодісх 5 л/га 6,47 6,40 6,48 6,45 0,83 14,8 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,57 6,48 6,57 6,54 0,92 16,4 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,64 6,57 6,65 6,62 1,00 17,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,70 6,62 6,78 6,70 1,08 19,2 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,92 6,70 6,87 6,83 1,21 21,5 

НІР0,05 Фактор А - - - 0,10 - - 

Фактор Б - - - 0,12 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г8 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту  

(2012р.), т/га  

С
тр

о
к
 

сі
в
б

и
 Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє, 

т/га 

До 

контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,37 5,38 6,14 5,63 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,47 6,25 7,05 6,59 0,96 17,1 

Вермибіомагх7л/га 6,38 6,34 7,11 6,61 0,98 17,4 

Вермийодісх 3 л/га 6,41 6,28 7,14 6,61 0,98 17,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,55 6,25 7,09 6,63 1,00 17,8 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,47 6,38 7,16 6,67 1,04 18,5 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,50 6,44 7,19 6,71 1,08 19,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,59 6,50 7,25 6,78 1,15 20,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,62 6,56 7,28 6,82 1,19 21,1 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,74 6,58 7,35 6,89 - - 

Вермибіомагх 5л/га 7,79 7,62 8,38 7,93 1,04 15,1 

Вермибіомагх7л/га 7,79 7,65 8,47 7,97 1,08 15,7 

Вермийодісх 3 л/га 7,92 7,71 8,55 8,06 1,17 17,0 

Вермийодісх 5 л/га 8,02 7,70 8,58 8,10 1,21 17,6 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 8,12 7,92 8,71 8,25 1,36 19,7 

Вермибіомаг хх по 7л/га 8,20 8,04 8,78 8,34 1,45 21,0 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,32 8,13 8,96 8,47 1,58 22,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,49 8,48 9,19 8,72 1,83 26,6 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,47 5,28 6,05 5,60 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,32 6,25 7,08 6,55 0,95 17,0 

Вермибіомагх7л/га 6,44 6,34 7,11 6,63 1,03 18,4 

Вермийодісх 3 л/га 6,46 6,38 7,14 6,66 1,06 18,9 

Вермийодісх 5 л/га 6,42 6,42 7,23 6,69 1,09 19,5 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,65 6,51 7,27 6,81 1,21 21,6 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,68 6,57 7,33 6,86 1,26 22,5 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,68 6,66 7,39 6,91 1,31 23,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,81 6,72 7,47 7,00 1,40 25,0 

НІР0,05 Фактор А - - - 0,08 - - 

Фактор Б - - - 0,10 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г9 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту  

(2013р.), т/га 

С
тр

о
к
и

 

сі
в
б

и
 Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє, 

т/га 

До контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,52 

4,46 4,61 
4,53 - - 

Вермибіомагх 5л/га 5,11 4,95 5,12 5,06 0,53 11,8 

Вермибіомагх7л/га 5,09 5,02 5,16 5,09 0,56 12,3 

Вермийодісх 3 л/га 5,16 5,16 5,25 5,19 0,66 14,5 

Вермийодісх 5 л/га 5,19 5,16 5,28 5,21 0,68 15,1 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 5,41 5,27 5,37 5,35 0,82 18,0 

Вермибіомаг хх по 7л/га 5,37 5,30 5,41 5,36 0,83 18,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 5,46 5,37 5,52 5,45 0,92 20,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 5,52 5,40 5,58 5,50 0,97 21,4 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,16 

5,08 5,21 
5,15 - - 

Вермибіомагх 5л/га 5,87 5,81 6,02 5,90 0,75 14,6 

Вермибіомагх7л/га 5,87 5,84 6,05 5,92 0,77 14,9 

Вермийодісх 3 л/га 5,81 5,87 6,08 5,92 0,77 15,0 

Вермийодісх 5 л/га 5,87 5,85 6,10 5,94 0,79 15,3 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,12 6,02 6,16 6,10 0,95 18,4 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,24 6,14 6,28 6,22 1,07 20,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,39 6,28 6,35 6,34 1,19 23,1 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,42 6,32 6,46 6,40 1,25 24,3 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
4,64 

4,56 4,72 
4,64 - - 

Вермибіомагх 5л/га 5,29 5,12 5,31 5,24 0,60 13,0 

Вермибіомагх7л/га 5,27 5,16 5,35 5,26 0,62 13,4 

Вермийодісх 3 л/га 5,31 5,21 5,38 5,30 0,66 14,2 

Вермийодісх 5 л/га 5,35 5,23 5,41 5,33 0,69 14,8 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 5,58 5,37 5,58 5,51 0,87 18,7 

Вермибіомаг хх по 7л/га 5,65 5,48 5,70 5,61 0,97 20,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 5,61 5,56 5,72 5,63 0,99 21,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 5,74 5,58 5,75 5,69 1,05 22,6 

НІР0,05 Фактор А - - - 0,10 - - 

Фактор Б - - - 0,13 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г10 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Смуглянка 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту  

(2014р.), т/га 

С
тр

о
к
 

сі
в
б

и
 Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності 
Середнє 

До контролю, 

+/- 

1 2 3 т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,32 

6,50 
6,53 6,45 - - 

Вермибіомагх 5л/га 6,87 7,01 7,18 7,02 0,57 8,8 

Вермибіомагх7л/га 6,95 7,11 7,24 7,10 0,59 10,1 

Вермийодісх 3 л/га 7,12 7,00 7,30 7,14 0,63 10,7 

Вермийодісх 5 л/га 6,90 7,38 7,32 7,20 0,69 11,7 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 7,25 7,57 7,53 7,45 1,00 15,5 

Вермибіомаг хх по 7л/га 7,34 7,57 7,53 7,48 1,03 16,0 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,41 7,45 7,70 7,52 1,07 16,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,45 7,77 7,52 7,58 1,13 17,5 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль (без 

регуляторів) 
7,60 

7,82 
7,83 7,75 - - 

Вермибіомагх 5л/га 8,27 8,76 8,41 8,48 0,73 9,4 

Вермибіомагх7л/га 8,35 8,69 8,46 8,50 0,75 9,7 

Вермийодісх 3 л/га 8,40 8,56 8,60 8,52 0,77 9,9 

Вермийодісх 5 л/га 8,42 8,58 8,68 8,56 0,81 10,5 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 8,58 8,91 8,85 8,78 1,03 13,3 

Вермибіомаг хх по 7л/га 8,74 8,82 8,96 8,84 1,09 14,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,87 9,06 9,13 9,02 1,27 16,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 9,06 9,15 9,27 9,16 1,41 18,2 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,54 

6,76 
6,86 6,72 - - 

Вермибіомагх 5л/га 7,08 7,62 7,41 7,37 0,63 9,4 

Вермибіомагх7л/га 7,32 7,46 7,60 7,46 0,74 11,0 

Вермийодісх 3 л/га 7,40 7,39 7,65 7,48 0,78 11,3 

Вермийодісх 5 л/га 7,58 7,59 7,33 7,50 0,80 11,6 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 7,84 7,88 7,68 7,80 1,08 16,1 

Вермибіомаг хх по 7л/га 7,92 7,91 7,72 7,85 1,13 16,8 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,83 7,74 8,13 7,90 1,20 17,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,96 7,89 8,21 8,02 1,30 19,4 

НІР0,05 Фактор А - - - 0,10 - - 

Фактор Б - - - 0,07 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г11 

Вплив строків сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту на урожайність  

(2011-2014рр.) , т/га 

Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

Роки Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

2011 2012 2013 2014  т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,47 6,01 4,86 5,92 
5,57 - 

- 
Вермимаг 4л/т 6,25 6,72 5,37 6,36 6,18 0,61 11,0 

Вермимаг 5 л/т 6,40 6,80 5,42 6,57 6,30 0,73 13,1 

Вермийодіс 3  л/т 6,46 6,87 5,45 6,68 6,37 0,80 14,4 

Вермийодіс 4 л/т 6,58 6,95 5,48 6,74 6,44 0,87 15,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,52 7,13 5,67 7,10 
6,61 - - 

Вермимаг 4л/т 7,60 8,14 6,49 7,65 7,47 0,86 13,0 

Вермимаг5 л/т 7,73 8,22 6,54 7,80 7,57 0,96 14,5 

Вермийодіс 3  л/т 7,85 8,25 6,57 7,92 7,65 1,04 15,7 

Вермийодіс 4 л/т 7,98 8,37 6,62 8,07 7,76 1,15 17,4 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,02 6,24 5,16 6,46 
5,97 - - 

Вермимаг 4л/т 7,06 7,22 5,87 7,08 6,81 0,84 14,1 

Вермимаг 5 л/т 7,21 7,26 5,89 7,21 6,89 0,92 15,4 

Вермийодіс 3  л/т 7,32 7,35 5,92 7,30 6,97 1,00 16,8 

Вермийодіс 4 л/т 7,45 7,43 5,94 7,41 7,06 1,09 18,3 

НІР 0,05 
Фактор А 0,07 0,04 0,11 0,11 - - - 

Фактор Б 0,09 0,05 0,14 0,15 - - - 
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Додаток Г12 

Вплив строків сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту на урожайність, т/га (2011р.)  

Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

Повторності Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,60 5,38 5,43 5,47 - - 

Вермимаг 4л/т 6,34 6,11 6,3 6,25 0,78 14,3 

Вермимаг5 л/т 6,45 6,37 6,38 6,40 0,93 17,0 

Вермийодіс 3  л/т 6,48 6,39 6,51 6,46 0,99 18,1 

Вермийодіс 4 л/т 6,60 6,52 6,62 6,58 1,11 20,3 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,57 6,45 6,54 6,52 - - 

Вермимаг4л/т 7,68 7,47 7,65 7,60 1,08 16,5 

Вермимаг5 л/т 7,84 7,55 7,80 7,73 1,21 18,6 

Вермийодіс 3  л/т 7,9 7,82 7,83 7,85 1,33 20,3 

Вермийодіс 4 л/т 7,96 7,94 8,04 7,98 1,46 22,4 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,98 6,01 6,07 6,02 - - 

Вермимаг4л/т 7,12 7,02 7,04 7,06 1,04 17,3 

Вермимаг5 л/т 7,28 7,10 7,25 7,21 1,19 19,7 

Вермийодіс 3  л/т 7,34 7,34 7,28 7,32 1,30 21,6 

Вермийодіс 4 л/т 7,18 7,42 7,75 7,45 1,13 23,8 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,07 - - 

Фактор Б - - - 0,09 - - 
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Додаток Г13 

Вплив строків сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту на урожайність, т/га  (2012р.)  

Строк 

сівби 

Регулятори 

росту, л/т 

Повторності Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 6,01 

 

5,98 

 

6,04 

 

6,01 

 

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 6,74 
6,67 6,75 6,72 0,71 1,24 

Вермимаг5 л/т 6,70 6,72 6,98 6,80 0,79 13,1 

Вермийодіс 3  л/т 6,86 6,83 6,92 6,87 0,86 14,3 

Вермийодіс 4 л/т 7,03 6,85 6,97 6,95 0,94 15,6 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 7,15 

 

7,08 

 

7,16 

 

7,13 

 

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 8,18 8,05 8,19 8,14 1,01 14,2 

Вермимаг5 л/т 8,22 8,16 8,28 8,22 1,09 15,3 

Вермийодіс 3  л/т 8,24 8,20 8,31 8,25 1,22 15,7 

Вермийодіс 4 л/т 8,44 8,27 8,40 8,37 1,24 17,4 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 6,27 

 

6,18 

 

6,27 

 

6,24 

 

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 7,30 7,20 7,16 7,22 0,98 15,7 

Вермимаг5 л/т 7,24 7,24 7,30 7,26 1,02 16,4 

Вермийодіс 3  л/т 7,39 7,28 7,38 7,35 1,11 18,1 

Вермийодіс 4 л/т 7,49 7,35 7,45 7,43 1,19 19,2 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,04 - - 

Фактор Б - - - 0,05 - - 
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Додаток Г14 

Вплив строків сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту на урожайність, т/га (2013р.)  

Строк 

сівби 

Регулятори росту, 

л/т 

Повторності Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 4,86 

 

4,82 

 

4,90 

4,86  

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 5,24 5,41 5,46 5,37 0,51 10,4 

Вермимаг5 л/т 5,43 5,38 5,45 5,42 0,56 11,6 

Вермийодіс 3  л/т 5,36 5,52 5,47 5,45 0,59 12,1 

Вермийодіс 4 л/т 5,42 5,53 5,49 5,48 0,62 12,8 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 5,66 

 

5,71 

 

5,64 

5,67  

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 6,52 6,43 6,52 6,49 0,62 14,6 

Вермимаг5 л/т 6,55 6,51 6,56 6,54 0,87 15,3 

Вермийодіс 3  л/т 6,61 6,56 6,54 6,57 0,90 16,0 

Вермийодіс 4 л/т 6,63 6,58 6,65 6,62 0,95 16,7 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 5,14 

 

5,13 

 

5,21 

5,16  

- 

 

- 

Вермимаг4л/т 5,87 5,84 5,90 5,87 0,71 13,8 

Вермимаг5 л/т 6,38 5,87 5,42 5,89 0,73 14,1 

Вермийодіс 3  л/т 5,86 6,03 5,87 5,92 0,76 14,8 

Вермийодіс 4 л/т 5,96 5,85 6,01 5,94 0,81 15,1 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,11 - - 

Фактор Б - - - 0,14 - - 
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Додаток Г15 

Вплив строків сівби пшениці озимої сорту Золотоколоса за допосівного 

оброблення насіння регуляторами росту на урожайність, т/га (2014р.)  

Строк 

сівби 

Регулятори росту, 

л/т 

Повторності Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк, 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
5,82 

5,84 6,10 5,92 

- - 

Вермимаг4л/т 6,48 6,12 6,48 6,36 0,44 7,4 

Вермимаг5 л/т 6,59 6,48 6,64 6,57 0,65 11,0 

Вермийодіс 3  л/т 6,58 6,52 6,79 6,63 0,71 12,0 

Вермийодіс 4 л/т 6,74 6,61 6,87 6,74 0,82 13,9 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 
7,17 

6,90 7,23 7,10 

- - 

Вермимаг4л/т 7,64 7,47 7,84 7,65 0,55 7,7 

Вермимаг5 л/т 7,81 7,62 7,97 7,80 0,70 9,9 

Вермийодіс 3  л/т 8,01 7,74 8,01 7,92 0,82 11,5 

Вермийодіс 4 л/т 8,19 7,90 8,12 8,07 0,97 13,7 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль (без 

регуляторів) 
6,52 

6,32 6,54 6,46 

- - 

Вермимаг4л/т 7,16 6,78 7,30 7,08 0,62 9,6 

Вермимаг5 л/т 7,19 7,06 7,38 7,21 0,75 11,6 

Вермийодіс 3  л/т 7,24 7,21 7,45 7,30 0,84 13,0 

Вермийодіс 4 л/т 7,39 7,30 7,54 7,41 0,95 14,7 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,11 - - 

Фактор Б - - - 0,15 - - 
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Додаток Г16 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту, т/га 

(2011-2014р.) 

С
тр

о
к
 

сі
в
б

и
 Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Роки 
Середнє, 

т/га 

До 

контролю 

2011 2012 2013 2014  т/га % 

П
ер

ш
и

й
 с

тр
о
к
, 

1
0

.0
9

 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,40 5,86 4,93 6,12 

5,58 - - 

Вермимагх 5л/га 5,92 6,43 5,30 6,58 6,06 0,48 8,6 

Вермимагх7л/га 6,03 6,64 5,35 6,60 6,16 0,58 10,4 

Вермийодісх 3 л/га 6,18 6,67 5,40 6,62 6,22 0,64 11,5 

Вермийодісх 5 л/га 6,34 6,72 5,42 6,65 6,28 0,70 12,5 

Вермимаг хх  по 5л/га 6,43 6,84 5,45 6,71 6,36 0,78 14,0 

Вермимаг хх по 7л/га 6,57 6,91 5,53 6,80 6,45 0,87 15,6 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,68 6,97 5,60 6,86 6,53 0,95 17,0 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,75 7,08 5,78 6,95 6,64 1,06 19,0 

Д
р
у
ги

й
 с

тр
о
к
, 

2
0

.0
9

 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,41 7,12 6,05 7,21 

6,70 - - 

Вермимагх 5л/га 7,16 8,09 6,49 7,86 7,40 0,70 10,4 

Вермимагх7л/га 7,24 8,13 6,53 7,92 7,46 0,76 11,3 

Вермийодісх 3 л/га 7,28 8,20 6,58 7,94 7,50 0,80 11,9 

Вермийодісх 5 л/га 7,36 8,25 6,64 8,12 7,59 0,89 13,3 

Вермимаг хх  по 5л/га 7,48 8,46 6,90 8,30 7,79 1,09 16,3 

Вермимаг хх по 7л/га 7,61 8,64 7,05 8,39 7,92 1,22 18,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,92 8,76 7,10 8,50 8,07 1,37 20,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,16 9,01 7,36 8,57 8,28 1,58 23,6 

Т
р

ет
ій

 с
тр

о
к
, 

1
.1

0
 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,92 6,43 5,20 6,61 

6,04 - - 

Вермимагх 5л/га 6,56 7,34 5,56 7,30 6,69 0,65 10,8 

Вермимагх7л/га 6,68 7,41 5,64 7,35 6,77 0,73 12,1 

Вермийодісх 3 л/га 6,77 7,48 5,70 7,40 6,84 0,80 13,2 

Вермийодісх 5 л/га 6,43 7,50 5,78 7,45 6,79 0,75 12,4 

Вермимаг хх  по 5л/га 7,02 7,54 5,80 7,58 6,99 0,95 15,7 

Вермимаг хх по 7л/га 7,08 7,65 5,94 7,69 7,09 1,05 17,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,21 7,98 6,03 7,72 7,24 1,20 19,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,25 8,24 6,15 7,84 7,37 1,33 22,0 

НІР 

0,05 

Фактор А 0,42 0,06 0,05 0,10 - - - 

Фактор Б 0,45 0,10 0,09 0,12 - - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г17 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса 

при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту, т/га 

(2011р.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє, 

т/га 

До контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,45 5,37 5,38 5,40 
- 

- 

Вермимагх 5л/га 8,84 3,06 5,86 5,92 0,52 9,6 

Вермимагх7л/га 8,96 3,05 6,08 6,03 0,63 11,7 

Вермийодісх 3 л/га 6,16 6,14 6,24 6,18 0,78 14,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,28 6,38 6,36 6,34 0,94 17,4 

Вермимаг хх  по 5л/га 6,37 6,42 6,50 6,43 1,03 19,1 

Вермимаг хх по 7л/га 6,52 6,56 6,63 6,57 1,17 21,7 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,57 6,75 6,72 6,68 1,28 23,7 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,69 6,76 6,80 6,75 1,35 25,0 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,26 6,49 6,48 6,41 
- 

- 

Вермимагх 5л/га 7,03 7,24 7,21 7,16 0,75 11,70 

Вермимагх7л/га 7,14 7,26 7,32 7,24 0,83 12,9 

Вермийодісх 3 л/га 7,18 7,30 7,36 7,28 0,87 13,6 

Вермийодісх 5 л/га 7,26 7,42 7,40 7,36 0,95 14,8 

Вермимаг хх  по 5л/га 7,39 7,53 7,52 7,48 1,07 16,7 

Вермимаг хх по 7л/га 7,58 7,53 7,72 7,61 1,2 18,7 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,82 7,96 7,98 7,92 1,51 23,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,04 8,21 8,23 8,16 1,75 27,3 

Третій 

строк 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,87 5,84 6,05 5,92 
- 

- 

Вермимагх 5л/га 6,52 6,53 6,63 6,56 0,64 10,8 

Вермимагх7л/га 6,58 6,72 6,74 6,68 0,76 12,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,65 6,80 6,86 6,77 0,85 14,4 

Вермийодісх 5 л/га 6,82 6,93 7,04 6,93 1,01 17,1 

Вермимаг хх  по 5л/га 6,96 7,02 7,08 7,02 1,10 18,6 

Вермимаг хх по 7л/га 6,98 7,14 7,12 7,08 1,16 19,6 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,04 7,10 7,16 7,10 1,18 19,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,18 7,27 7,30 7,25 1,33 22,5 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,42 - - 

Фактор Б - - - 0,45 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г18 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса 

 при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту, т/га 

(2012р.)  

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє

, т/га 

До контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,90 5,84 5,84 5,86 
- - 

Вермимагх 5л/га 6,39 6,48 6,42 6,43 0,57 9,8 

Вермимагх7л/га 6,62 6,63 6,67 6,64 0,78 13,2 

Вермийодісх 3 л/га 6,71 6,62 6,68 6,67 0,8/1 13,8 

Вермийодісх 5 л/га 6,67 6,78 6,71 6,72 0,96 14,7 

Вермимаг хх  по 5л/га 6,79 6,89 6,84 6,84 0,98 16,4 

Вермимаг хх по 7л/га 6,83 6,94 6,96 6,91 1,05 17,9 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,92 7,02 6,97 6,97 1,11 18,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,04 7,15 7,05 7,08 1,22 20,6 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

7,08 7,14 7,14 7,12 
- - 

Вермимагх 5л/га 8,02 8,15 8,10 8,09 0,97 13,6 

Вермимагх7л/га 8,10 8,16 8,13 8,13 1,01 14,2 

Вермийодісх 3 л/га 8,15 8,29 8,16 8,20 1,08 15,1 

Вермийодісх 5 л/га 8,23 8,28 8,24 8,25 1,13 15,9 

Вермимаг хх  по 5л/га 8,46 8,45 8,47 8,46 1,34 18,8 

Вермимаг хх по 7л/га 8,58 8,70 8,64 8,64 1,52 21,3 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,74 8,82 8,72 8,76 1,64 23,0 

Вермийодісхх по 5 л/га 9,48 9,08 8,47 9,01 1,89 26,5 

Третій 

строк 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,46 6,41 6,42 6,43 
- - 

Вермимагх 5л/га 7,38 7,40 7,24 7,34 0,91 14,2 

Вермимагх7л/га 7,46 7,45 7,32 7,41 0,98 15,3 

Вермийодісх 3 л/га 7,51 7,48 7,45 7,48 1,05 16.1 

Вермийодісх 5 л/га 7,49 7,52 7,49 7,50 1,07 16,6 

Вермимаг хх  по 5л/га 7,56 7,58 7,48 7,54 1,11 17,3 

Вермимаг хх по 7л/га 7,67 7,72 7,56 7,65 1,22 19,0 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,01 8,03 7,90 7,98 1,55 24.1 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,18 8,27 8,27 8,24 1,81 28,1 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,06 - - 

Фактор Б - - - 0,10 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г19 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса 

 при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту, т/га 

(2013р.) 

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє, 

т/га 

До контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

4,82 4,98 4,99 4,93 
- - 

Вермимагх 5л/га 5,36 5,22 5,32 5,30 0,37 7,5 

Вермибіомагх7л/га 5,43 5,48 5,14 5,35 0,42 8,3 

Вермийодісх 3 л/га 5,47 5,32 5,47 5,42 0,49 9,5 

Вермийодісх 5 л/га 5,50 5,35 5,41 5,42 0,49 9,5 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 5,41 5,39 5,55 5,45 0,52 10,6 

Вермибіомаг хх по 7л/га 5,62 5,33 5,64 5,53 0,60 12,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 5,58 5,56 5,66 5,60 0,67 13,4 

Вермийодісхх по 5 л/га 5,67 5,80 5,87 5,78 0,85 17,2 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,01 6,04 6,10 6,05 
- - 

Вермибіомагх 5л/га 6,42 6,45 6,60 6,49 0,44 7,3 

Вермибіомагх7л/га 6,48 6,46 6,65 6,53 0,48 7,9 

Вермийодісх 3 л/га 6,60 6,57 6,57 6,58 0,53 8,7 

Вермийодісх 5 л/га 6,57 6,71 6,64 6,64 0,59 9,8 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,84 6,88 6,98 6,90 0,85 14,0 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,96 7,18 7,01 7,05 1,00 16,5 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,05 7,09 7,16 7,10 1,05 17,3 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,38 7,33 7,37 7,36 1,31 21,6 

Третій 

строк 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

5,23 5,14 5,23 5,20 
- - 

Вермибіомагх 5л/га 5,52 5,64 5,52 5,56 0,36 7,0 

Вермибіомагх7л/га 5,58 5,68 5,66 5,64 0,44 8,4 

Вермийодісх 3 л/га 5,63 5,71 5,76 5,70 0,50 9,7 

Вермийодісх 5 л/га 5,71 5,88 5,75 5,78 0,58 11,1 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 5,75 5,86 5,79 5,80 0,60 11,5 

Вермибіомаг хх по 7л/га 5,87 6,11 5,84 5,94 0,74 14,2 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,05 6,17 5,87 6,03 0,83 15,6 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,20 6,19 6,06 6,15 0,95 18,3 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,05 - - 

Фактор Б - - - 0,09 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Г20 

Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої сорту Золотоколоса 

 при обприскуванні рослин під час вегетації регуляторами росту, т/га 

(2014р.)  

Строк 

сівби 

Внесення регуляторів 

росту, л/га 

Повторності Середнє, 

т/га 

До контролю 

1 2 3 т/га % 

Перший 

строк 

10.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,04 6,04 6,28 6,12 

- - 

Вермибіомагх 5л/га 6,36 6,67 6,71 6,58 0,46 7,5 

Вермибіомагх7л/га 6,40 6,58 6,82 6,60 0,48 7,8 

Вермийодісх 3 л/га 6,48 6,53 6,85 6,62 0,50 8,2 

Вермийодісх 5 л/га 6,54 6,81 6,87 6,74 0,62 8,7 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 6,62 6,57 6,94 6,71 0,59 9,6 

Вермибіомаг хх по 7л/га 6,74 6,81 6,85 6,80 0,68 11,1 

Вермийодісхх по 3 л/га 6,78 6,88 6,92 6,86 0,74 12,1 

Вермийодісхх по 5 л/га 6,84 6,91 7,10 6,95 0,83 13,6 

Другий 

строк 

20.09 

Контроль (без 

регуляторів) 

7,04 7,27 7,32 7,21 

- - 

Вермибіомагх 5л/га 7,72 7,91 7,95 7,86 0,65 9,0 

Вермибіомагх7л/га 8,13 8,01 7,62 7,92 0,71 9,8 

Вермийодісх 3 л/га 7,87 7,80 8,15 7,94 0,73 10,1 

Вермийодісх 5 л/га 7,96 8,13 8,27 8,12 0,91 12,6 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 8,12 8,38 8,40 8,30 1,09 15,1 

Вермибіомаг хх по 7л/га 8,18 8,54 8,45 8,39 1,18 16,4 

Вермийодісхх по 3 л/га 8,37 8,49 8,64 8,50 1,29 17,9 

Вермийодісхх по 5 л/га 8,42 8,59 8,70 8,57 1,36 18,9 

Третій 

строк 

1.10 

Контроль (без 

регуляторів) 

6,54 6,57 6,72 6,61 

- - 

Вермибіомагх 5л/га 7,12 7,30 7,48 7,30 0,69 10,4 

Вермибіомагх7л/га 7,26 7,27 7,52 7,35 0,74 11,2 

Вермийодісх 3 л/га 7,28 7,32 7,60 7,40 0,79 12,0 

Вермийодісх 5 л/га 7,31 7,39 7,65 7,45 0,84 12,7 

Вермибіомаг хх  по 5л/га 7,65 7,72 7,37 7,58 0,97 14,7 

Вермибіомаг хх по 7л/га 7,58 7,71 7,78 7,69 1,08 16,3 

Вермийодісхх по 3 л/га 7,62 7,64 7,90 7,72 1,11 16,8 

Вермийодісхх по 5 л/га 7,90 7,49 8,13 7,84 1,23 18,6 

НІР 0,05 
Фактор А - - - 0,10 - - 

Фактор Б - - - 0,12 - - 
 

Примітка: х - одноразове., хх - дворазове обприскування рослин 
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Додаток Д1 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої сорту 

Смуглянка залежно від строків сівби та допосівного оброблення 

насіння регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс»  

(середнє 2011–2014 рр.) 

С
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Перший 

строк, 

10.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,35 86135 33684 2,6 

Вермимаг 4 л/т 6,01 96171 34615 2,8 

Вермимаг 5 л/т 6,11 98371 34860 2,8 

Вермийодіс 3 л/т 6,17 99337 34944 2,8 

Вермийодіс 4 л/т 6,25 100625 35140 2,9 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,35 102235 34160 3,0 

Вермимаг 4 л/т 7,31 117691 35609 3,3 

Вермимаг 5 л/т 7,42 119462 35987 3,3 

Вермийодіс 3 л/т 7,49 120589 36064 3,4 

Вермийодіс 4 л/т 7,59 122199 36204 3,4 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,61 90321 33915 2,7 

Вермимаг 4 л/т 6,43 103523 34450 2,9 

Вермимаг 5 л/т 6,49 104489 34804 3,0 

Вермийодіс 3 л/т 6,57 105777 35329 3,0 

Вермийодіс 4 л/т 6,69 107709 35401 3,1 
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Додаток Д2 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої сорту 

«Золотоколоса» залежно від строків сівби та допосівного оброблення 

насіння регуляторами росту «Вермимаг» та «Вермийодіс» 

 (середнє 2011–2014 рр.) 

Строк 

сівби 

Регулятори  

росту, л/т 

У
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Перший 

строк, 

10.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,57 89677 33684 2,7 

Вермимаг 4 л/т 6,18 99498 34615 2,9 

Вермимаг 5 л/т 6,30 101430 34860 2,9 

Вермийодіс 3 л/т 6,37 102557 34944 2,9 

Вермийодіс 4 л/т 6,44 103684 35140 3,0 

Другий 

строк, 

20.09 

Контроль 

(без регуляторів) 
6,61 106421 34160 3,1 

Вермимаг 4 л/т 7,47 120267 35609 3,4 

Вермимаг 5 л/т 7,57 121877 35987 3,4 

Вермийодіс 3 л/т 7,65 123165 36064 3,4 

Вермийодіс 4 л/т 7,76 124936 36204 3,5 

Третій 

строк, 

1.10 

 

Контроль 

(без регуляторів) 
5,97 96117 33915 2,8 

Вермимаг 4 л/т 6,81 109641 34650 3,2 

Вермимаг 5 л/т 6,89 110929 34804 3,2 

Вермийодіс 3 л/т 6,97 112217 35329 3,2 

Вермийодіс 4 л/т 7,06 113666 35441 3,2 
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