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У дисертації викладено результати досліджень особливостей росту, розвитку  

та формування урожайності різних екотипів тритикале за осінніх строків сівби та весняної 

сівби залежно від елементів технології, а саме сорту, обробки насіння мікробними 

препаратами та системи удобрення. Встановлено особливості органогенезу тритикале 

дворучки за осінньої та весняної сівби; формування фотосинтетичного апарату, вплив 

елементів технології на динаміку накопичення сухої речовини та її асиміляції в зерні; 

обґрунтовано вплив системи удобрення та строків сівби на продуктивність озимих тритикале 

та дворучки за осінніх строків сівби та встановлено ефективність обробки насіння  

мікробними препаратами на основі штамів Azospirillum brasilense та Paenibacillus polymyxa  

за систем удобрення з та без внесення азотних добрив за весняної сівби тритикале ярого  

та дворучки. Викладено результати розрахунку економічної ефективності вирощування 

тритикале залежно від факторів, які досліджувалися. 

В ході виконання дисертаційного дослідження встановлено біологічні особливості 

розвитку різних екотипів тритикале та науково обґрунтовано технологічні особливості 

формування продуктивності тритикале озимого, ярого та дворучки залежно від строків  

сівби, системи удобрення та обробки насіння мікробними препаратами в умовах 

Правобережного Лісостепу України. Встановлено особливості формування елементів 

продуктивності та урожаю тритикале залежно від вказаних факторів залежно від погодних 

умов; визначено специфіку росту та розвитку рослин; досліджено процес утворення  

та функціювання фотосинтетичного апарату агроценозу залежно від зміни технологічних 

параметрів, реакцію екотипів на досліджувані фактори. Встановлено оптимальні технологічні 

параметри для реалізації потенціалу продуктивності досліджуваних екотипів в умовах 

Правобережного Лісостепу. Досліджено особливості органогенезу тритикале залежно  

від досліджуваних чинників та встановлено їх вплив на формування окремих елементів 

продуктивності тритикале. Проведено оцінку структури врожаю сортів озимого, ярого  

та дворучки тритикале залежно від строків сівби, системи удобрення та обробки насіння 

мікробними препаратами. 

Обґрунтовано регламенти сівби тритикале за пізніх осінніх строків сівби шляхом 

оптимізації взаємодії факторів «сорт (екотип) – строк сівби – система удобрення»  

для дворучок та озимого тритикале та «сорт (екотип) – система удобрення – обробка насіння 



мікробними препаратами» для дворучок та ярого тритикале за весняної сівби на чорноземах 

типових малогумусних в умовах Правобережного Лісостепу України. 

В період досліджень погодні умови кожного року суттєво відрізнялися  

від багаторічних показників та один від одного, що проявлялося в реакції досліджуваних 

сортів та дозволяло оцінити їх пристосованість та вплив елементів технології  

на їх продуктивність. 

Дослідженнями встановлено, що розвиток рослин тритикале дворучки за осінньої  

сівби за тривалістю фенологічних фаз та етапів органогенезу суттєво не відрізняється  

від озимих сортів. Польова схожість та виживання в зимовий період у посівів дворучки  

були на рівні з озимим сортами, або їх перевищували. 

На відміну від озимих сортів, посіви дворучки за пізніх строків сівби інтенсивно 

кущяться у весняний період (від 700–765 пагонів/м2 на початку виходу в трубку за сівби  

в другу декаду жовтня, та 578–635 пагонів/м2 при сівбі у третю декаду). Як наслідок,  

площа листкового апарату сорту дворучки Підзимок харківський у посівів першого строку 

сівби в фазу виходу в трубку становила 31,2–35,8 тис. м2/га, а другого строку сівби –  

25,3–27,7 тис. м2/га, що суттєво перевищувало озимі сорти з показником 19,6–22,9 тис. м2/га. 

Площа листкового апарату в дворучки в наступні фази була на рівні, або перевищувала  

озимі сорти за обох строків сівби. Сорт дворучка формував найбільше сухої речовини  

за першого строку сівби у всі досліджувані фази, а за другого в окремих варіантів системи 

удобрення спостерігалося зниження кількості накопиченої сухої речовини в фазу кінця  

виходу в трубку та колосіння. Завдяки інтенсивній асиміляції протягом вегетації сорт 

Підзимок харківський за першого строку сівби накопичував 1389–1473 г/м2 сухої речовини  

до фази молочно-воскової стиглості, водночас, озимий сорт Амур – лише 1249–1349 г/м2,  

а Обрій миронівський – 1149–1346 г/м2. Особливістю дворучки було те, що за другого  

строку вона збільшила загальну кількість сухої речовини, а озимі сорти Амур та Обрій 

миронівський формували значно менше, ніж за сівби в другу декаду. Слід відмітити,  

що збільшення норми азотних добрив позитивно впливає на кущіння та накопичення сухої 

речовини у всіх досліджуваних сортів. У посівів першого строку підживлення азотними 

добривами суттєво збільшує частку зерна у врожаї (>0,50) у сортів Підзимок харківський  

та Амур. 

За осінніх строків сівби більш пізній висів насіння тритикале має негативні наслідки, 

що проявляються у зменшенні густоти продуктивного стеблостою, зниженні урожайності 

зерна та зернового індексу. Проте за більш пізнього строку сівби зростає маса зерна з колоса 

(з 1,70 г у посівів першого строку до 1,73 г у другого), маса 1000 зерен та вміст білка  

в зерні. Зниження урожайності за сівби в третю декаду жовтня порівняно з другою декадою 

жовтня призводить до зниження урожайності в середньому на 3,2 % у посівів сорту  



Підзимок харківський, 6,2 % – у Амуру та 8,1 % – у Обрію миронівського. Найвищу 

врожайність зерна в середньому за роки досліджень формував сорт Підзимок харківський 

(7,00 т/га), а у сортів Амур та Обрій миронівський вона становила відповідно 6,37 та 5,83 т/га. 

Найвищу економічну ефективність при вирощуванні сорту Амур має варіант системи 

удобрення P36K72 + N25(II) + N55(IV) +N20(VII) при сівбі в другу декаду жовтня, що дозволяє 

отримати прибуток на рівні 12,3 тис. грн при рівні рентабельності 75 %. Перспективним  

є використання дворучки Підзимок харківський, що дозволяє отримати прибуток 

15,1 тис. грн/га при рівні рентабельності 95 %. 

Продуктивність сорту Підзимок харківський за весняної сівби суттєво обмежувалася 

через відхилення у фенологічному розвитку, порівняно з ярими сортами Вуйко та Ландар.  

В середньому за роки досліджень урожайність сортів Ландар та Вуйко становила відповідно 

4,49 та 4,36 т/га, а продуктивність дворучки – лише 3,77 т/га. Основним чинником,  

що впливав на низький рівень врожайності дворучки був показник «продуктивного 

стеблостою на момент збирання». Водночас, різниця в масі зерна з колоса між сортами  

була в межах 2–3 %. Опосередковано на формування продуктивного стеблостою у Підзимку 

харківського мали умови року, що проявилося у збільшенні періоду вегетації в роки з різким 

наростанням добових температур в весняний період. Вирощування дворучок з тривалим 

періодом яровизації за весняної сівби, зокрема Підзимку харківського в умовах 

Правобережного Лісостепу є ризикованим. За умов різкого збільшення температури  

у весняний період тривалість яровизації та перехід до генеративного типу розвитку  

в даних посівів затягується, що призводить до зниження продуктивності та більш  

пізнього збирання врожаю. 

В дисертації відмічено, що позитивний вплив сумісної обробки насіння мікробними 

препаратами Діазобактерин (штам Azospirillum brasilense) та Поліміксобактерин (штам 

Paenibacillus polymyxa) на формування елементів продуктивності тритикале ярого  

та дворучки за весняної сівби при системі удобрення з та без внесення азотних добрив 

дозволяє підвищити рентабельність вирощування тритикале, покращити якісні показники 

зерна. 

Для отримання сталого врожаю тритикале в умовах пізньої осінньої сівби 

рекомендується висівати насіння сорту Амур в другу декаду жовтня, що дозволяє  

отримувати врожай зерна на рівні 6,7–7,2 т/га, а насіння при сівбі ярих сортів обробляти 

сумішшю препаратів на основі Azospirillum brasilense та Paenibacillus polymyxa, що дозволить 

збільшити урожайність та суттєво підвищити рентабельність їх вирощування. 

Ключові слова: дворучка, урожайність, органогенез, підживлення, строки сівби, 

мікробні препарати. 

  



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Мазуренко Б. О. Вплив азотного підживлення на формування елементів 

продуктивності тритикале-дворучки за пізніх осінніх строків сівби в умовах Правобережного 

Лісостепу. Миронівський вісник. 2018. № 7. С. 134–145. 

2. Мазуренко Б., Новицька Н. Накопичення абсолютно сухої речовини та чиста 

продуктивність фотосинтезу посівів тритикале за пізніх осінніх строків сівби та підживлень 

азотом. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 111. 

С. 105–111. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, проведено експеримент, 

узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

3. Mazurenko B., Honchar L., Novytska N., Kalenska S. Grain yield response  

of facultative and winter triticale for late autumn sowing in different weather conditions. Agronomy 

Research. 2020. № 18 (1). Р. 183–193. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, 

проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано статтю). 

 

Тези наукових доповідей 

4. Мазуренко Б., Новицька Н. Перспективи використання тритикале дворучок. 

Тритикале – культура ХХІ сторіччя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 

4–6 липня 2017 року: тези доповіді. Харків, 2017. С. 75. (Здобувачем опрацьовано літературні 

джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

5. Мазуренко Б., Новицька Н. Особливості перезимівлі тритикале озимого  

та дворучки за пізньої сівби. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

23–25 травня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 260. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано 

тези). 

6. Мазуренко Б., Новицька Н. Особливості формування елементів продуктивності 

тритикале за пізніх осінніх строків сівби. Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. 

До 120-річчя кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природо-

користування України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

25–27 вересня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 155. (Здобувачем опрацьовано 



літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано 

тези). 

7. Мазуренко Б., Новицька Н. Продуктивність тритикале дворучки за пізніх осінніх 

строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу. Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур: VII Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених і спеціалістів, с. Центральне, 19 квітня 2019 року: тези  

доповіді. Центральне, 2019. С. 73. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела,  

проведено експеримент, узагальнено експериментальні дані, написано тези). 


