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АНОТАЦІЯ 

Мазуренко Б. О. Продуктивність тритикале залежно від строків сівби та 

удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

201 «Агрономія». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ, 2020. 

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 озимими сортами або їх перевищували. 

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

інтенсивно кущаться 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 у 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 т/га 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 

Поліміксобактерином (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. 

  



 

 

ANOTATION 

Mazurenko B. O. Productivity of triticale depends on sowing dates and 

fertilizing in Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The Manuscript. 

Thesis for the degree Doctor of Philosophy in specialty 201 “Agronomy”. National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

Results of research of features of growth, development, and formation of 

productivity of various ecotypes of triticale at autumn and spring terms of sowing 

depending on elements of technology (cultivars, fertilizer system and seed treatment by 

microbial preparations) are shown in this thesis. The peculiarities of organogenesis, 

formation of the photosynthetic apparatus and the influence of elements of technology on 

dry matter accumulation and its assimilation in the grain of facultative triticale by autumn 

and spring sowing are established. Influence of the fertilizer system and sowing dates on 

the productivity of winter and facultative triticale in autumn sowing is substantiated and 

the efficiency of seed treatment with microbial preparations based on Azospirillum 

brasilense and Paenibacillus polymyxa strains for fertilization systems with and without 

nitrogen fertilizers is applied. The results of calculation of economic efficiency of triticale 

cultivation depending on the studied factors are stated. 

Biological features of development of different ecotypes of triticale were established 

during the dissertation research. Technological peculiarities of formation of productivity 

of winter, spring and facultative triticale depending on sowing dates, fertilization system 

and seed treatment with microbial preparations in the Right Bank Forest-Steppe of 

Ukraine were scientifically substantiated. Peculiarities of formation of elements of 

productivity and yield of triticale depending on the specified factors depending on weather 

conditions are established; specifics of plant growth and development are determined; 

process of formation and functioning of the photosynthetic apparatus of agrocenosis 

depending on the change of technological parameters is investigated; the reaction of 

ecotypes to the studied factors is determined. Optimal technological parameters for the 

realization of the productivity potential of the studied ecotypes in the conditions of the 

Right-Bank Forest-Steppe have been established. Peculiarities of triticale organogenesis 

depending on the studied factors are investigated and their influence on the formation of 



 

 

separate elements of triticale productivity is established. Yield structure of winter, spring 

and facultative triticale varieties was assessed depending on the sowing dates, fertilization 

system and seed treatment with microbial preparations. 

The parameters of triticale sowing in late autumn sowing dates by optimizing the 

interaction of factors "variety (ecotype) - sowing period - fertilizer system" for facultative 

and winter triticale and "variety (ecotype) - fertilizer system - seed treatment with 

microbial preparations" for facultative and spring triticale in spring sowing on typical low-

humus chernozems in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. 

Weather conditions each year differed significantly from long-term indicators and 

from each other during the study period, which manifested itself in the reaction of the 

studied varieties and allowed to assess their suitability and the impact of elements of 

technology on their productivity. 

Studies have shown that the development of triticale plants in autumn sowing does 

not differ significantly from winter varieties in the duration of phenological phases and 

stages of organogenesis. Facultative triticale is characterized by high field germination and 

survival in winter by late autumn sowing. 

Facultative triticale compared to winter triticale forms more shoots in the spring 

(from 700-765 shoots/m2 at the beginning of the jointing for sowing in the second decade 

of October, and 578–635 shoots/m2 when sowing in III decade of October). 

As a result, the area of leaves of the facultative variety Pidzymok kharkivskii was 

31.2–35.8 thousand m2/ha in jointing phase in the first sowing period crops, and 25.3–27.7 

thousand m2/ha in second variant, which significantly exceeded winter varieties with a rate 

of 19.6–22.9 thousand m2/ha. The area of the leaves in facultative triticale in the following 

phases was at the level or exceeded the winter varieties for both sowing dates. Facultative 

variety formed more dry matter during the first sowing period in all studied phases. 

Facultative triticale in some variants of the fertilizer system formed less dry matter in the 

phase of the end of the tube and earing compared to winter varieties. Due to intensive 

assimilation during the growing season variety Pidzymok kharkivskiy accumulated 1389–

1473 g/m2 of dry matter to the phase of milk-wax ripeness during the first sowing period, 

while the winter variety Amur formed only 1249–1349 g/m2, and Obriy mironivskiy 



 

 

formed 1149–1346 g/m2. The peculiarity of facultative triticale was that it increased the 

total amount of dry matter to 1389–1507 g/m2 by second sowing date, and the winter 

varieties Amur and Obriy mironivskiy decreased to 1193–1349 and 1176–1273 g/m2, 

respectively. The accumulated dry matter was used to form grain, which is manifested in a 

high harvest index in facultative variety. It should be noted that increasing the rate of 

nitrogen fertilizers has a positive effect on tillering and accumulation of dry matter in all 

studied varieties. Fertilization with nitrogen fertilizers significantly increases harvest index 

(> 0.50) in the varieties Pidzymok kharkivskiy and Amur by first sowing date crops. 

Increasing the rate of nitrogen in Obriy mironivskiy normalizes its growth and 

development in both sowing dates, which is manifested in a constant harvest index at the 

level of 0.48. 

Late autumn sowing of triticale has negative consequences, which are manifested in 

a decrease in the density of productive shoots, reduced grain yield and harvest index. 

However, the weight of grain from the ear increases (from 1.70 g by sowing in II decade 

of October to 1.73 g in III decade of October), the thousand kernel weight and the protein 

content in the grain at a later sowing date. The decrease in yield for sowing in the third 

decade of October compared to the second decade of October leads to a decrease in yield 

by an average of 3.2% in crops Pidzymok kharkivskiy, 6.2% in the Amur and 8.1% in 

Obriy mironivskiy. The highest grain yield on average over the years of research was 

formed by the variety Pidzymok kharkivskiy (7.00 t/ha). Winter varieties Amur and Obriy 

Myronivsky have significantly lower yield and amounted to 6.37 and 5.83 t/ha, 

respectively.Variant of the fertilizer system P36K72 + N25(II) + N55(IV) +N20(VII) at sowing of 

the II decade of October has the highest economic efficiency that allows to receive profit 

at the level of 12,3 thousand UAH at the level of profitability of 75% at cultivation of 

winter variety Amur and 15.1 thousand UAH at a level of profitability of 95% in the 

variety Pidzymok kharkivskiy. 

Productivity of cultivar Pidzymok kharkivskiy under spring sowing was 

significantly limited due to deviations in phenological development in comparison with 

spring cultivar Vuiko and Landar. Grain yield of cultivars Landar and Vuiko was 4.49 t/ha 

and 4.36 t/ha, respectively on average over the years of research, and the productivity of 



 

 

facultative triticale was 3.77 t/ha. The main factor influencing the low level of yield of 

facultative triticale was the rate of "productive shoots at harvesting". At the same time, the 

difference in the weight of grain from the ear between varieties was in the range of 2–3%. 

Weather conditions influenced on the formation of productive stems in cultivar Pidzymok 

kharkivskiy indirectly, which manifested itself in an increase in the growing season in 

years with a sharp increase in daily temperatures in the spring. Cultivation of facultative 

triticale with a long period of vernalization under spring sowing, in particular in cv. 

Pidzymok kharkivskiy in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe is risky. Under 

conditions of a sharp increase in temperature in the spring, the duration of vernalization 

and the transition to the generative type of development in these crops is delayed, which 

leads to reduced productivity and later harvest. 

The positive effect of joint treatment of seeds with microbial preparations 

Diazobacterin (strain Azospirillum brasilense) and Polymyxobacterin (strain Paenibacillus 

polymyxa) on the formation of elements of productivity of spring and facultative triticale 

in spring sowing with fertilization system with and without nitrogen fertilizers is observed. 

The use of these microbials can significantly increase the profit and profitability of 

growing triticale. 

It is recommended to sow Amur seeds in the second decade of October to obtain a 

sustainable harvest of triticale in late autumn sowing, which allows to receive grain yield 

at the level of 6.7–7.2 t/ha. Pre-sowing seed treatment with  mixture of microbial 

preparations based on Azospirillum brasilense and Paenibacillus polymyxa, will increase 

yields and significantly increase the profitability of spring triticale cultivation. 

 

Key words: facultative triticale, yield, organogenesis, fertilizing, sowing dates, 

microbial preparations. 
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ВСТУП 

Тритикале є перспективною сільськогосподарською культурою, зерно якої за 

борошномельними властивостями наближається до озимої пшениці, а сама рослина 

за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників – до жита.  

Тритикале має важливе значення, як культура для екологічних і біологічних 

систем землеробства, оскільки менше пошкоджується шкідниками та хворобами, 

ніж пшениця. За низького ураження насіння хворобами його можна не обробляти 

хімічними протруйниками або використовувати препарати біологічного 

походження. Протягом вегетації культура майже не вражається грибними 

хворобами, що позитивно позначається на активності фотосинтетичного апарату та 

продуктивності рослини в цілому.  

Сівба в пізні осінні строки має свої ризики для сталого виробництва зернової 

продукції, тому підбір видів та сортів культур повинен враховувати їх адаптивність 

до несприятливих умов. Сорти дворучки зернових колосових культур, зокрема 

тритикале, характеризуються достатньою зимостійкістю та більш тривалим 

періодом для сівби, порівняно з озимими культурами, а висівати їх можна як восени, 

так і в зимові вікна та навесні. Вплив умов пізньої осінньої сівби на формування 

продуктивності дворучок тритикале є маловивченим, як і реакція цих посівів на 

підживлення азотними добривами навесні. Особливості органогенезу та формування 

продуктивності даних посівів потребують вивчення з метою розробки оптимальних 

параметрів технології вирощування, яка б повною мірою реалізувала потенціал 

тритикале за різних умов.  

В умовах зміни клімату за різких коливаннях температури та нестачі вологи у 

весняний період вегетації ефективність певних агротехнічних заходів, а саме 

внесення добрив позакоренево може знижуватися. Одним із шляхів оптимізації 

живлення рослин та підвищення ефективності поглинання важкодоступних форм 

поживних речовин є використання штамів ґрунтових бактерій, які здатні впливати 

на вегетацію рослин шляхом синтезу вторинних метаболітів та фітогормонів, 

доступних форм елементів живлення тощо. 
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З огляду на це, існує потреба в розробці й удосконаленні елементів технології 

вирощування тритикале з врахуванням біологічних особливостей росту та розвитку 

дворучок, ярих та озимих форм. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження протягом 2016–2020 рр. було складовою частиною ініціативної теми 

«Розробка технологічних прийомів реалізації потенціалу продуктивності тритикале 

дворучки в умовах Правобережного Лісостепу України» (номер державної 

реєстрації 0117U005108), що виконувалася на базі кафедри рослинництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Мета та завдання досліджень. Метою дисертаційного дослідження було 

теоретичне обґрунтування та встановлення оптимальних строків сівби для озимого 

тритикале та дворучки за осінньої сівби та системи удобрення, що б забезпечувало 

ефективне використання природних ресурсів та отримання високої врожайності 

зерна з найвищим рівнем рентабельності та прибутком на чорноземах типових в 

умовах Правобережного Лісостепу України. 

Основні завдання дослідження: 

⎯ встановити реакції сортів тритикале озимого та дворучки на сівбу в пізні 

осінні строки (друга та третя декада жовтня) відносно сукупності 

метеорологічних чинників в умовах Правобережного Лісостепу; 

⎯ виявити вплив строку сівби та системи удобрення (підживлень азотними 

добривами) на перебіг органогенезу, тривалість процесів росту та розвитку 

рослин, формування фотосинтетичного апарату рослин, накопичення сухої 

речовини та формування врожаю; 

⎯ виявити вплив обробки насіння мікробними препаратами на основі 

Azospirillum brasilense та Paenibacillus polymyxa за системи удобрення з та 

без внесення азотних добрив у посівах тритикале ярого та дворучки за 

весняної сівби; 

⎯ визначити рівень урожайності та показники якості зерна тритикале залежно 

від досліджуваних факторів; 
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⎯ обґрунтувати економічну ефективність та доцільність технологічних 

заходів, що вивчались.  

Об’єкт досліджень – процес формування продуктивності сортів тритикале 

озимого і дворучки за різних строків осінньої сівби та системи удобрення; процес 

формування продуктивності сортів тритикале ярого і дворучки за весняної сівби за 

обробки насіння мікробними препаратами за систем удобрення з та без внесення 

азотних добрив. 

Предмет досліджень – сорти озимого тритикале Амур та Обрій миронівський, 

сорти ярого тритикале Вуйко і Ландар, сорт дворучка Підзимок харківський, осінні 

строки сівби, весняна сівба, мікробні препарати, система удобрення, 

продуктивність, економічна ефективність технології вирощування. 

Методи досліджень. Використано загальнонаукові методи для встановлення 

теоретичних передумов виконання дослідження, розробки, планування та реалізації 

експерименту, проведення спостережень та аналізу отриманих результатів. 

Спеціальні методи досліджень: польовий – для встановлення зв’язку об’єкта 

досліджень з досліджуваними чинниками в умовах кліматичної зони 

Правобережного Лісостепу; лабораторні – для встановлення показників схожості 

насіння, визначення вмісту фотосинтетичних пігментів, білка, крохмалю та інших 

метаболітів; математичні та статистичні – для обробки експериментальних даних і 

встановлення важливості результатів та різниці між варіантами; розрахунковий – 

для встановлення економічної ефективності та обґрунтування доцільності 

застосування окремих елементів технології вирощування.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

⎯ встановлено особливості формування продуктивності тритикале дворучки за 

різних строків осінньої сівби та системи удобрення в умовах Правобережного 

Лісостепу; 

⎯ виявлено специфіку росту та розвитку посівів тритикале дворучки за весняної 

сівби, особливість функціювання фотосинтетичного апарату та основні 

відмінності у формуванні врожаю, порівняно з ярими сортами тритикале; 
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⎯ встановлено потенціал урожайності дворучки тритикале за різних строків і 

системи удобрення за осінньої та весняної сівби за різних погодних умов; 

⎯ виявлено особливості формування продуктивності тритикале дворучки за 

весняної сівби залежно від системи удобрення та обробки насіння мікробними 

препаратами; 

⎯ досліджено вплив обробки насіння дворучки мікробними препаратами на 

основі Azospirillum brasilense та Paenibacillus polymyxa на формування 

елементів продуктивності тритикале та якісні показники зерна; 

⎯ обґрунтовано економічну ефективність вирощування тритикале дворучки за 

осінньої та весняної сівби за досліджуваних елементів технології вирощування. 

Практичне значення отриманих результатів досліджень полягає в 

обґрунтуванні та рекомендаціях для впровадження у виробництво адаптивних 

технологій вирощування тритикале в умовах зміни клімату.  

Особистий внесок здобувача. Основні результати експериментальних 

досліджень та їх теоретичне обґрунтування отримані здобувачем самостійно, 

зокрема визначено мету  та завдання дослідження, здійснено аналіз літературних 

джерел, розроблено програму та схему досліду з використанням сучасної 

методології проведення досліджень. Проведено польові та лабораторні дослідження 

відповідно до визначених мети та завдань. За темою дисертації було проведено 

аналіз вітчизняних та іноземних джерел, співставлено отримані здобувачем дані з 

результатами інших дослідників, виокремлено відмінні та спільні риси. За 

результатами проведених досліджень здобувачем самостійно та у співавторстві 

підготовлено та опубліковано наукові праці. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертаційного 

дослідження висвітлено на щорічних атестаціях агробіологічного факультету, 

науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Тритикале – культура ХХІ сторіччя» (м. Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької 

сировини», присвяченій 50-річчю створення кафедри технології зберігання, 

переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б. В. Лесика та 120-

річчю НУБіП України (м. Київ, 2018); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених та спеціалістів «Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 2019 р.); ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Рослинництво ХХІ століття: 

виклики та інновації до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України» (м. 

Київ, 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових 

праць, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у виданні 

інших держав, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та Європейського Союзу, 4 тези наукових доповідей.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 224 

сторінках комп’ютерного тексту, обсяг основного тексту – 149 сторінок. Робота 

складається з анотацій українською та англійською мовами, вступу, семи розділів, 

що містять 32 таблиці, 22 рисунки, висновки, рекомендації виробництву, список 

використаних джерел, що містить 154 найменування (57 латиницею), додатки. 
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РОЗДІЛ 1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ В 

СВІТІ ТА УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Історія походження тритикале, як біологічного виду 

Стрімкий розвиток науки дав можливість біологам експериментувати з 

біологічним матеріалом рослинного організму та поліпшувати існуючі види. Ідея 

створення пшенично-житнього гібрида, як містка для передачі господарсько цінних 

ознак від жита до пшениці, дав стрімкий поштовх для утвердження тритикале – 

першої зернової культури, створеної людиною (Лартер, 1978). 

Перші спроби отримання пшенично-житніх гібридів проводилися в 80-х роках 

ХІХ століття, метою яких було створення донорів цінних ознак. У той час про 

створення нової культури не було мови (Дженкінс, 1978). Проте, з розвитком науки 

постало питання в створенні культури, яка б поєднувала високий потенціал 

продуктивності пшениці з екологічною пластичністю та стійкістю до хвороб жита 

(Клюєва, 2008). 

Перші створені гібриди здебільшого були стерильними. Частково цю 

стерильність можна було подолати зворотнім схрещуванням з пшеницею або житом, 

але як самостійну культуру ці форми розглядати не можна. Час від часу з’являлися 

спонтанні фертильні форми. За своєю природою фертильність цих рослин зумовлена 

спонтанним подвоєнням хромосом, тобто ці рослини за своєю природою були 

амфідиплоїдами і мали октоплоїдний набір хромосом. Перше «справжнє» тритикале 

було отримане німецьким селекціонером А. Римпау внаслідок спонтанного 

подвоєння хромосом, природу якого було досліджено лише в 1935 р. Е. Елером та в 

1936 р. А. Мюнтцінгом (Ammar et al., 2004). 

Важливу роль в історії тритикале відіграло відкриття властивостей колхіцину. 

Різноманіття селекційних форм було обмеженим, оскільки фертильні організми 

були наслідком спонтанних клітинних мутацій. Обробка колхіцином з метою 

збільшення плоїдності та використання культури зародків дозволило збільшити 

різноманіття октоплоїдів (Рибалка та ін, 2015; Москалець та ін., 2012). 
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Слід відмітити, що схрещування не обмежувалися Secale cereale L., Triticum 

durum L. та Triticum aestivum L. Були дослідження з іншими видами роду Secale та 

Triticum, а також Elymus, проте практичної користі не мали, а були лише донорами 

цінних господарських ознак (Ammar et al., 2004). 

Використання твердої та м’якої пшениці залишалось основним методом 

створення нових форм тритикале. У результаті схрещування твердої пшениці з ярим 

житом було створену гексаплоїд, який за продуктивністю перевищував всі відомі до 

цього форми тритикале. Вторинні тритикале, отримані при схрещуванні між собою 

первинних (8-х і 6-х) характеризувалися підвищеною продуктивністю (Ammar et al., 

2004). 

Удосконалення рослин тритикале гексаплоїдного рівня привели до створення 

високопластичних форм, які характеризувалися високою зимостійкістю, 

скоростиглістю та вмістом білка, але негативні ознаки не дозволяли конкурувати з 

продуктивністю пшениці (Muntzing, 1980). Октоплоїди використовують лише в 

селекційних цілях для трансферу цінних ознак для вторинних тритикале.  

На теренах України селекцією тритикале займаються науковці Інституту 

рослинництва ім. В. Я., Юр’єва починаючи з 1949 року у відділі генетики. 

Досягненнями відділу під керівництвом А. Ф. Шулиндіна (1965) було створення 

гексаплоїдних пшенично-житніх і декаплоїдних пшенично-житньо-пирійних 

амфідиплоїдів. 

Експерименти з схрещуванням кращих сортів пшениці м’якої (Миронівська 

808, Безоста 1, Лютесценс 4) з сортами жита (Харківське 55, Харківське 194, 

Саратовське крупнозерне) дозволили отримати міжродові гібриди, стерильність 

яких вдалося подолати при запиленні пилком гексаплоїдного тритикале без 

використання колхіцину. «Шулиндінським» методом в 1970 році було отримано 

форми, які не розщеплювалися по геномному складу на вихідні форми і не 

змінювалися за морфологічними ознаками (Шулиндін, 1975). 

Перші створені в Україні сорти тритикале за врожайністю не поступалися 

пшениці озимій, проте не були позбавлені певних недоліків. Лінії тритикале сильно 

варіювалися за вмістом білка (від 10,1 % до 19,3%), основною причиною цього 
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явища була недостатня виповненість, і, як наслідок, зморшкуватість зернівок. 

Починаючи з 1980-х років, було проведено багато досліджень за напрямом 

подолання цього негативного явища, впродовж яких було встановлено, що його 

причиною є функціональна аномалія в генетичній і фізіолого-біохімічній системах 

молодих організмів, зумовленій несумісністю батьківських геномів (Щипак та ін., 

2014). Вивчення цього явища дозволило знайти закономірності в формуванні певних 

морфологічних ознак. Завдяки інтенсивній роботі селекціонерів удалося поєднати 

основні господарсько-цінні ознаки з високими технологічними якостями в одному 

організмі. Нове покоління сортів (Гарне, Ладне), створене на межі тисячоліть та на 

базі високопродуктивних батьківських компонентів, характеризується відмінними 

хлібопекарськими властивостями й високою потенціальною продуктивністю. 

Інтенсивний пошук способів покращення вихідного матеріалу, збільшення та 

вивчення колекцій тритикале, а також створення нових сортів з високою 

екологічною пластичністю – пріоритетні напрями сучасної селекції (Рябчун та ін., 

2012). 

Важливим завданням селекції хлібопекарських і зерно-кормових сортів є 

підвищення зернової продуктивності за рахунок озерненості колоса і збільшення 

зернового індексу, а також продуктивного кущення, фактору реалізації біологічного 

потенціалу продуктивності. За даними досліджень, проведених в Кубанському 

аграрному університеті (Ковтуненко та ін., 2008), на додаткових пагонах 

формується від 35 % до 65 % врожаю, залежно від умов року та попередника. 

 

1.2 Напрями використання тритикале 

Перший зерновий сорт тритикале в Україні з’явився в 1976 році, проте 

хлібопекарські властивості зерна не дозволяли використовувати його для 

виробництва хліба. Незважаючи на інтенсивну селекцію протягом більше ніж 40 

років, більшість зареєстрованих сортів тритикале поступається за деякими якісними 

показниками озимій пшениці. У складі зерна трикале переважає значна кількість 

білків, клейковина ж міститься лише ІІ або ІІІ групи. На сучасному етапі селекції 

хлібопекарських сортів основним напрямом є відбір за якістю клейковини, а не 



24 

 

кількістю білка. Наприклад, сорт Ніканор (оригінатор – Інститут рослинництва ім. 

В. Я. Юр’єва) характеризується середнім вмістом білка, але дуже міцною 

клейковиною І групи (50 – 60 од.) (Щипак та ін., 2014). 

Донедавна борошно з зерна тритикале не використовували в чистому вигляді 

для випікання хліба. Особливий білковий комплекс дозволяє використовувати його 

для поліпшення хлібопекарських властивостей пшеничного борошна V-VI класів. 

Клейковина тритикале пружна, але коротко-рвана, її хлібопекарські властивості 

обумовлені особливим співвідношенням клейковино-утворюючих білків. Цей 

комплекс містить таку саму кількість гліадинів (спирторозчинна фракція), як і в 

пшениці, але на 20 % менше глютенінів (лужнорозчинна фракція). Використання 

борошна тритикале як добавки до пшеничного зерна низької класності покращує 

його технологічні якості. Слід відмітити, що поживна цінність борошна тритикале 

вища, ніж пшеничного (Корчагіна, 2009). 

Важливою реологічною характеристикою є активність альфа-амілази, що 

зумовлює розпад крохмалю. Перші сорти тритикале характеризувалися високою 

активністю альфа-амілази, що, своєю чергою, призводило до передзбирального 

проростання зерна. Сучасні сорти хлібопекарського напряму позбавлені цього 

недоліку, хліб з борошна цих сортів довго не черствіє (Рибалка та ін., 2015). Сорти з 

високою активністю амілази можна використовувати для виготовлення солоду в 

пивоварінні та етанолу (Trethowan et al., 1994). 

Борошно тритикале придатне для виготовлення кексів, крекерів, печива, 

тортів та вафель (Тертична та ін., 2001), окремі сорти можна використовувати для 

виготовлення локшини. Перспективним напрямом є переробка на крупи. Високі 

технологічні властивості зерна нових сортів дозволяють використовувати їх для 

глибокої переробки за типом пшеничного. Асортимент виробів із тритикале буде 

розширюватися відповідно до покращення якісних показників білків (Урубков та 

Смирнов, 2014). 

При створенні сортів кормового спрямування перед селекціонерами інколи 

постають діаметрально протилежні цілі, ніж при селекції зернових. Для сортів 

кормового спрямування характерна велика маса рослин та її окремих частин. 
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Зазвичай потенціальна озерненість колоса вища, ніж в зернових сортів, але 

реалізується не повністю, тому частка зерна в загальній біомасі дуже низька. 

Густота продуктивного стеблостою нижча, ніж в зернових сортів у середньому на 

100–150 шт/м2 (Ковтуненко та ін., 2008). 

Введення тритикале в кормовиробництво сприяє інтенсифікації цієї галузі 

внаслідок більшої енергетичної та протеїнової цінності зерна й зеленої маси. 

Високий біологічний потенціал зеленої маси дозволяє розглядати тритикале як 

цінну кормову культуру. У сортів кормового спрямування висока частка незернової 

частини в загальній біомасі рослини, що зумовлено більшою площею листкової 

поверхні, ніж в пшениці (за різними оцінками 27–50 %) та жита (17–25 %). 

Продуктивність фотосинтезу посіву тритикале в 1,5 рази вища, ніж пшениці озимої 

на одиницю площі, що, своєю чергою, зумовлює вищий біологічний потенціал 

урожайності. Врожайність зеленої маси, залежно від сорту й елементів агротехніки, 

коливається від 40 до 65 т/га, при максимально досягнутих 90 т/га. Зважаючи на це, 

заміна пшениці на тритикале при вирощуванні на зелений корм призводить до 

збільшення виходу сухої маси та енергії з одиниці площі, та дозволяє знизити 

виробничі витрати (Ковтуненко та ін., 2008; Гетман & Іскра, 2015). 

Тритикале характеризується високим вмістом білка в зеленій масі. Багато 

білка міститься в листках (14,3–22,6 %) і колосах (15–21 %) та дещо менше в 

стеблах (6,4–9,7 %). За вмістом незамінних амінокислот у зеленій масі перевищує 

жито в 1,2–2,3 рази (Білітюк, 2005). 

Високий вміст крохмалю в зерні дозволяє розглядати тритикале як 

перспективну сировину для виробництва спирту. За виходом спирту тритикале 

поступається лише кукурудзі (35,82 дал проти 38,42 дал), але менші витрати на 

вирощування продукції роблять її перспективною культурою для спиртової 

промисловості. 
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1.3 Біологічні особливості тритикале дворучок, ярих та озимих форм за 

різних строків сівби 

На формування продуктивності тритикале озимого та дворучки значно 

впливає строк сівби. Сума ефективних температур (більше +5 °С) за період осінньої 

вегетації має становити близько 500°, а тривалість 50–60 днів (Лихочвор, 2004). 

Проте, за  відсутністі вологи або затяжними зливами в період сівби, аномально 

довгими або короткими безморозними періодами осені постає питання про 

коректування строків сівби – встановлення найбільш доцільних в даних умовах. 

Для сортів озимого тритикале, створених на перетині тисячоліть, 

рекомендованими строками сівби є середина–кінець строків сівби пшениці озимої, 

тобто 10–25 вересня, а допустимими – до 5 жовтня (Лихочвор, 2004). 

Найбільшу небезпеку для майбутнього врожаю озимих зернових в умовах 

України становлять затяжні часто повторювані осінні засухи, коли нестача вологи в 

орному шарі супроводжується високими середньодобовими температурами 

(Ніколаєв та ін., 1999). Негативними наслідками цього явища є втрата 

життєздатності насіння внаслідок недостатньої кількості вологи та високої 

активності мікрофлори, а для сходів існує загроза пошкодження фітофагами. 

Вирішення вказаної проблеми передбачає використання нових сортів 

тритикале з високою екологічною пластичністю, які можуть нормально розвиватися 

незалежно від строку сівби та погодних умов. 

Нові сорти тритикале характеризуються високою адаптаційною здатністю та 

стійкістю до екологічних стресів. Допустимими строками, залежно від сорту, 

можуть бути друга та третя декада жовтня. Пізні строки сівби виправдовують себе в 

умовах збільшення середніх температур осіннього періоду, оскільки зимо- та 

холодостійкість озимих хлібів залежить від фази, в якій вони ввійшли в стан 

зимового спокою. Переростання рослин в осінній період призводить до зниження 

зимостійкості, поширення листкових хвороб восени, випрівання зимою, а також 

спричиняє розвиток плісеневих хвороб навесні (Власюк, 2014; Білітюк, 2006; 

Guedes-Pinto et al., 1996). 
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Стійкість дворучок до стресових умов, зумовлених низькими температурами, 

нижча, ніж в озимих сортів. Певні сорти дворучки мають високий потенціал 

урожайності та можуть реалізувати його за сівби в нетрадиційні строки (Чернобай 

та ін., 2019). Активність певних антиоксидантних ферментів (SOD, каталаза) в 

дворучок нижча та майже не змінюється при зміні умов вегетації, проте активність 

глутатіонпероксидази (GPO) перебуває на рівні з озимими сортами, або перевищує 

їх рівень. Слід відзначити, що прояв оксидантного стресу в різних сортів варіює, 

проте в дворучок відмічається суттєве збільшення  вмісту MDA при тривалій 

експозиції низькими температурами (Kolupaev et al., 2020). 

Строки сівби не мають істотного впливу на врожайність, порівняно з іншими 

елементами технології, проте вони повинні забезпечувати нормальне входження 

тритикале в зиму, сприяти нормальній перезимівлі та утворенню сильної кореневої 

системи й асиміляційного апарату. Відомо, що за ранніх осінніх строків сівби 

зимостійкість нижча, ніж за оптимальних або пізніх (Guedes-Pinto et al., 1996). 

Проте, період загартування відіграє важливу роль у підготовці рослин до 

перезимівлі та сприяє формуванню ефективної системи протидії стресам. При 

вегетації рослин за температури 4 ºС пероксидазна та активність 

супероксиддисмутаз (SOD)  зростає постійно та досягає максимуму на 28 добу, а 

рівень пероксид гідрогену (H2O2) починає зменшуватися лише на 21 (Gołębiowska et 

al., 2011). 

Потенціал урожайності дворучок за осінніх строків сівби вищий, ніж за 

весняних, проте запізнення з сівбою суттєво впливає на продуктивність посівів, 

незалежно від біологічної групи. Слід зауважити, що продуктивність дворучок за 

весняної сівби знижується істотніше. Запізнення з весняною сівбою є додатковим 

чинником зниження врожайності цієї групи сортів (Базалій та ін., 2017). Дворучки 

характеризуються вищою стійкістю до несприятливих умов і високою пластичністю 

за пізніх осінніх строків сівби (Базалій та ін., 2016). 

Вплив різних строків сівби проявляється в структурі посіву. За пізньої сівби 

кількість пагонів, що утворюються під час осіннього кущіння, суттєво зменшується, 
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як і продуктивна кущистість, проте це зниження проявляється по-різному, залежно 

від погодних умов (Schwarte et al., 2006)   

Структура посіву та формування елементів урожайності при сівбі в пізні 

осінні строки та рано навесні суттєво відрізняється За осінньої сівби в посівів 

тритикале формується зерно з більшою масою 1000 зерен та кількістю зернівок в 

колосі, за весняних строків сівби суттєво зростає лише кількість продуктивних 

пагонів (Wenda-Piesik et al., 2016).  

Листкові хвороби зернових колосових виникають частіше за сівби в ранні 

осінні строки, ніж в пізні. Ураження рослин в осінній період знижує площу 

асиміляційного апарату, що негативно позначається на накопиченні цукрів у вузлі 

кущення, і, як наслідок, виникають проблеми з перезимівлею. При більш пізніх 

строках є загроза ураження рослин кореневими гнилями в зв’язку з подовженням 

періоду від сівби до сходів. Продуктивність таких посівів більшою мірою залежить 

від суми ефективних температур, ніж від тривалості вегетації (Ключевич & 

Сторожук, 2016). 

Подолати наслідки несприятливих осінніх умов і неможливості сівби озимих в 

оптимальні строки можна за використання дворучок (Мазуренко & Новицька, 2017). 

Для проходження стадії яровизації дворучок, на відміну від озимих форм, не 

потрібно тривалого морозного періоду. Біологічною особливість дворучок є те, що 

вони можуть входити в зиму на ІІІ етапі органогенезу, проте це негативно впливає 

на холодостійкість. Тобто, для дворучок визначальними є строки сівби, за яких в 

період осінньої вегетації формується потужна коренева система та закладається 

декілька продуктивних стебел. Властивість дворучок різко затримуватися в рості та 

розвитку під дією осінніх умов (низькі температури та інтенсивність освітлення) 

підсилює їх зимостійкість. 

Можливість проходження стадії яровизації, незалежно від наявності низьких 

від’ємних температур, може бути корисною, коли дворучки не можуть дати сходів в 

осінній період, але проростають навесні. За таких умов вони формують урожайність 

не нижче весняних посівів, а за холодо- та посухостійкістю переважають їх. 
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Існують випадки, коли дворучки висівали в зимові вікна (при плюсових 

температурах та фізично стиглому ґрунті) в лютому на полях, де вимерзли озимі, що 

дозволило знизити навантаження у весняний період.  

 

1.4 Особливості азотного живлення зернових злакових культур 

Азот відіграє важливу роль у фізіологічних процесах рослин. Він входить до 

складу хлорофілу (пірольні ядра), фосфатидів, багатьох глікозидів, алкалоїдів та 

інших органічних азотних речовин. Низький вміст доступного азоту в ґрунті 

негативно вливає на продуктивність рослин, особливо на розвиток листкового 

апарату. Злакові погано кущаться, рослини утворюють малі за розміром листки, 

стебла та суцвіття. Коренева система таких рослин слабко розвивається, що 

призводить до недостатнього засвоєння інших елементів живлення. Нестача азоту на 

ранніх етапах органогенезу спричиняє утворення меншої кількості колосків, і, як 

наслідок, зниження потенціальної урожайності тритикале. Дефіцит азоту 

проявляється у збільшенні тривалості періоду «вихід у трубку – повне цвітіння» та 

зменшенні періоду «цвітіння – повна стиглість» (Білітюк & Писаренко, 2007). 

Азот потрібен рослинам у відносно великих кількостях, але лише в балансі з 

іншими елементами він сприяє оптимальному росту та розвитку рослин тритикале 

(Piench & Stankoxski, 1986). При внесенні азоту до 120 кг/га д. р. відмічається 

збільшення врожайності тритикале, а при перевищенні цієї межі його ефективність 

знижується, або може спричинити обернений ефект. Встановлено, що зі 

збільшенням норми азоту збільшується кількість зернівок в колосі, проте 

знижується маса 1000 зерен (Bielski & Falkowski, 2017). 

У дослідженнях засвоєння різних норм азоту в засушливих умовах 

спостерігалося збільшення часу колосіння та достигання зі збільшенням норми 

азоту на 40 кг/га д. р. включно до 160 кг/га. Збільшення норми азоту також 

призводило до збільшення висоти рослин, проте довжина колосу досягала 

максимуму за норми 80–120 кг/га д. р в різних сортів. Урожайність зростала зі 

збільшенням норми азоту та досягала пікового значення за норми 120 кг/га д. р. N. 
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При нормі 160 кг/га д. р. N відбувалося зниження врожайності за рахунок зниження 

маси 1000 насінин та кількості зерен в колосі (Oral, 2018). 

Протягом вегетаційного періоду потреба рослин в азоті сильно різниться. 

Якщо на початкових етапах розвитку рослина потребує незначної кількості азоту, то 

в період активного росту (фаза «вихід у трубку») може спостерігатися дефіцит азоту 

на низьких агрофонах (Філоненко, 2015). 

На відміну від ярих тритикале, припосівне внесення азоту й осінні 

підживлення мають низьку ефективність, тому більшість рекомендацій спрямовані 

на весняні підживлення (Ottman et al., 2000; Sowers et al., 1994). 

Рослини тритикале потребують велику кількість азоту в фазу кущіння, що 

співпадає з ІІ–ІІІ етапами органогенезу, на яких формуються зачатки основних 

органів рослини та закладаються елементи врожаю, тобто цей період є чутливим до 

мінерального живлення в цілому та азоту безпосередньо (Куперман, 1969). У 

процесі свого дослідження П. Еррекарт та ін. (2012) встановили, що концентрація 

азоту в рослині найбільша на початкових етапах розвитку, проте з ростом надземної 

маси концентрація азоту зберігається на конкретному рівні, притаманному сорту. 

Проте, слід обережно ставитися до підживлення азотом у цю фазу, оскільки 

надлишок азоту може спровокувати ріст підгонів, що в загальному призведе до 

низької ефективності цього прийому (Santiveri et al., 2002).  

В фазу виходу в трубку, коли проходять IV–VII етапи органогенезу, під час 

яких диференціюються та формуються елементи колоса, закладається максимально 

можлива кількість квіток у колосках, відбувається розвиток елементів квітки. Цей 

період завершується формування всіх органів квітки та суцвіття (Куперман, 1969). 

Саме тоді є доцільним позакореневе підживлення азотом у різних формах (нітратна, 

амінна, амонійна), оскільки вона поглинає їх з однаковою інтенсивністю. 

Накопичення та вміст азоту у вегетативних органах залежить від фенологічної 

фази. Максимальну кількість азоту рослини тритикале накопичують до фази виходу 

в трубку, а в подальшому його вміст падає. Перше різке зниження вмісту азоту в 

рослині спостерігається в період формування генеративних органів (початок фази 

цвітіння). Друге та найбільш суттєве зниження відбувається впродовж фази 
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молочної стиглості, що пов’язано з реутилізацією азотистих сполук до зернівки 

(Калитка & Золотухіна, 2015). 

 Вміст білка й азотистих речовин у зерні залежить від сортових особливостей і 

забезпеченості рослин азотом. Продуктивність асиміляційного апарату та здатність 

кореневої системи поглинати азот з ґрунту та добрив мають опосередкований вплив 

на доступність та забезпеченість рослини азотом (Lawlor, 2002). Основними 

шляхами надходження азотистих  речовин в зерно є поглинання їх кореневою 

системою з ґрунту та реутилізація з вегетативних органів (Gyuga et al., 2002). 

Транспортування азоту до зернівки відбувається двома основними шляхами – 

ремобілізацією азоту з вегетативних органів і поглинанням більшої частки з ґрунту 

(Xue, et al., 2016). 

Висока поглинаюча активність листкової поверхні дозволяє проводити 

позакореневе підживлення азотом з високою ефективністю. Найвища ефективність 

поглинання азоту спостерігається при листковому підживленні з розчину карбаміду, 

в той час як за ґрунтового розчину вона становить лише 50–80 % (Рожков А. О., 

2015). На явищі реутилізації азоту з вегетативних органів базується позакореневе 

підживлення в фазу прапорцевого листка, коли азот не витрачається на формування 

вегетативних органів, а лише транспортується до зернівки, що дозволяє підвищити 

вміст азотистих речовин у зерні (Ольховський, 2015; Xue et al., 2016). 

Слід відмітити, що завдяки внесенню азотних добрив задовольняється лише 

30 % потреби, а решта надходить з ґрунтового вбирного комплексу, зокрема за 

рахунок «екстра» азоту – мінералізованого під дією внесення добрив (Ступенко та 

ін., 2006). 

Норму внесення азоту слід розраховувати балансним методом, в основі якого 

лежить компенсація винесеного елемента живлення з майбутнім врожаєм за рахунок 

внесення органічних та мінеральних добрив (Haun, 1973). 

Розрахункова кількість азоту, якого потребують рослини для отримання 

запрограмованого врожаю часто не відповідає матеріально-технічній базі 

господарства. Незважаючи на це, найбільшою проблемою є оптимальний розподіл 
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азотних добрив протягом вегетації та застосування найбільш доцільних способів 

внесення та форм добрив. 

Нормальний ріст і розвиток рослин можливий лише за оптимальних умов 

живлення азотом упродовж усього періоду вегетації. Досягнути цього можна лише 

при використанні довготривалих і повільно розчинних добрив, що ускладнюється 

внаслідок збільшення собівартості продукції. Економічно доцільним є 

диференційоване підживлення в критичні до азоту фази росту (Sowers at al., 1994). 

Перевагою диференційованого внесення над іншими способами є високий 

рівень засвоєння азоту з добрив, використання ефективних форм у конкретний етап 

органогенезу та зменшення втрат у процесі сільськогосподарського виробництва. 

Проте, за підживлення зростає роль доцільного, а головне вчасного внесення 

добрив. При запізненні зі строком внесення азоту, посіву наноситься непоправна 

шкода, яку не можна компенсувати підвищеними нормами в подальшому. Alaru та 

ін. (2009) відмічають, що диференційоване внесення половини норми азоту в період 

перед початком виходу в трубку (ВВСН 28–30), а іншої – перед початком колосіння 

(ВВСН 47) дозволяє сформувати врожайність зерна на рівні з варіантом повного 

внесення азоту в фазу кущіння та підвищити вміст білка. 

Підживлення є дієвим інструментом управління процесом формування 

продуктивності рослини та якості зерна, як кінцевої продукції. Розділення норми 

внесення на декілька доз дозволяє рослині використовувати азот в конкретні періоди 

розвитку, уникаючи дефіциту в найбільш важливі етапи. 

Для росту тритикале озимого на початкових етапах розвитку достатньо 

ґрунтових запасів азоту, тому азотні добрива під оранку та передпосівну 

культивацію не вносять. На ґрунтах з низьким валовим вмістом азоту допустиме 

припосівне внесення невеликої кількості азоту разом з іншими макроелементами. 

Першим критичним періодом до внесення азоту є весняне відновлення 

вегетації озимих. У цей період рослини перебувають в фазі весняного кущення, що 

характеризується інтенсивним ростом кореневої системи, утворенням бічних 

пагонів і стрімким наростанням вегетативної маси. В цей період рекомендується 

вносити до 30 % від загальної норми азоту в нітратній та амонійній формі. 
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Використання такого комбінованого добрива дозволить ефективно використати 

азот, оскільки рослина буде поглинати нітратну частину, тобто не виникне загрози 

вимивання цієї форми з кореневмісного шару ґрунту. Амонійна частина буде 

акумулюватися ґрунтовим вбирним комплексом, що дозволить рослині поглинати 

азот без втрат після повного засвоєння нітратної форми. Також амоній частково 

може перетворюватися в нітрати впродовж нітрифікації. Оптимальним добривом 

для регенеративного підживлення є аміачна селітра (N – 33,4 %) та КАС – 

карбамідно-аміачна суміш (N – 28–32 %). Особливістю КАС є наявність амідної 

форми, що здатна засвоюватися листковою поверхнею. 

У другий критичний до азоту період – початок виходу рослин у трубку (IV е. 

о.) проводять друге підживлення – продуктивне (вносять до 50 % норми азоту). Це 

підживлення найбільше впливає на продуктивність посіву, оскільки в IV е. о. 

формуються елементи продуктивності колоса, а внесення азоту стимулює розвиток 

бокових пагонів, які за продуктивністю наближаються до головного. Також у цей 

період використовують аміачну селітру. 

Решту азоту вносять у третє підживлення (якісне) в період від колосіння до 

наливу зерна. Це підживлення збільшує тривалість вегетації та масу 1000 зерен, 

підвищує продуктивність фотосинтезу. Чим пізніше проводять підживлення, тим 

сильніше воно впливає на якість і менше – на врожайність. Найкращим добривом 

для цього підживлення є карбамід (N – 46 %), амідна форма азоту якого добре 

поглинається листковою поверхнею і відразу вступає в біохімічні процеси. Форма 

азоту та його кількість при внесенні в пізні фази розвитку може майже не впливати 

на урожайність, проте може мати істотний вплив на вміст білка в зерні (Blandino et 

al., 2015). 

Роздрібне внесення азотних добрив позитивно позначається на параметрах 

листкового апарату. За проведення другого підживлення в фазу виходу в трубку 

зростає площа листкового апарату (3,6–7,4 %), порівняно з одноразовим внесенням 

(Конащук, 2009). Диференційоване внесення азотних добрив неістотно впливає на 

загальну біомасу посіву, порівняно з одноразовим, проте при розділенні норми азоту 
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на 2 або 3 рівні частини збільшується маса врожаю зерна та зерновий індекс 

(Wysokinski & Kuziemska, 2019). 

На якість і кількість зерна істотно впливають умови (кількість, якісний склад і 

строки внесення) мінерального живлення рослин. Зростання дози азоту підвищує 

вміст білка та клейковини в зерні (Ступенко та ін., 2006).  

Слід відзначити, що при підживленні азотом у весняно-літній період 

урожайність тритикале зростає лише до певного рівня. Подальше збільшення 

врожайності обмежене наявністю інших факторів. Щодо строків і норм внесення, 

найбільший вплив на врожайність має регенеративне підживлення по мерзлоталому 

ґрунту в ІІ–ІІІ етап органогенезу. За однакових норм азотних добрив та 

одноразового внесення всього азоту формується вища врожайність, ніж за 

роздробного застосування, проте ми втрачаємо можливість управляти процесом 

формування якості зерна. Вміст білка та клейковини в зерні більшою мірою 

залежить від підживлення в найбільш пізні фази розвитку, і від дози 

ранньовесняного майже не залежить. Збільшення норми азотних при низькому 

валовому забезпеченні ґрунту азотом  призводить до збільшення маси 1000 зерен, 

але при великих нормах вона знижується (Белоусова, 2013; Білітюк & Шередеко, 

2009). 

Засвоєння азоту перебуває в оберненій залежності до дози внесення. Якщо при 

низьких дозах ґрунтові умови не мають значного впливу на засвоєння азоту, то зі 

збільшенням дози його засвоюваність знижується, при тому сильніше на менш 

окультурених землях. Втрата азоту внаслідок денітрифікації зростає при збільшенні 

дози (Ступенко та ін., 2006).  

 

1.5 Застосування біопрепаратів на основі ґрунтових бактерій для обробки 

насіння тритикале 

Актуальним напрямом у розвитку екологічного землеробства є створення та 

використання мікробних біотехнологій, як рушійної сили для інтенсифікації 

землеробства з одночасним збереженням родючості ґрунту (Круть та ін., 1995). 
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Обов’язковою частиною будь-якого агрофітоценозу є ґрунтова мікрофлора. 

Трофічні зв’язки, що виникають між мікроорганізмами та рослиною, є важливою 

ланкою в формуванні її продуктивності. Зміст цих зв’язків полягає в обміні 

метаболітами та їх трансформації (Гіляров & Криволуцький, 2003; Добровольська, 

2002). Мікроорганізми здатні формувати в ризосфері рослин запаси доступних 

рослині поживних і фізіологічно активних речовин, що регулюють 

взаємовідношення між партнерами. Також ці мікроорганізми можуть продукувати 

антибіотики, що пригнічують розвиток фітопатогенної флори. 

Урожайність сільськогосподарських культур залежить від забезпеченості 

рослини азотом. Одним з шляхів надходження є фіксація вільного молекулярного 

азоту з повітря ґрунтовими вільноживучими мікроорганізмами. В зоні кореневої 

системи співіснують понад 15 груп азотфіксаторів, найбільш цінними з яких на 

сучасному етапі розвитку сільського господарства є групи Agrobacterium, 

Azospirillum, Azotobacter, Enterobacter та Pseudomonas. Наведені роди здатні до 

асоціативної азотфіксації в агрофітоценозах тритикале (Патика та ін., 2001). 

Сильна інертність молекулярного азоту не дозволяє вступати йому в хімічні 

реакції з більшістю хімічних елементів і речовин. Промисловий метод отримання 

аміаку потребує температури близько 500 °С та високого тиску. Для біологічної 

фіксації достатньо звичайних умов, що робить азотфіксуючі організми незамінними 

для ефективного функціонування агроценозів. Для фіксації атмосферного азоту 

мікроорганізми витрачають більше енергії, ніж для інших процесів. Цей процес 

активно проходить лише за наявності сполук молібдену та заліза, елементів, які 

входять до каталітично-ферментної системи, що відновлює молекулярний азот до 

аміаку. Фермент, що каталізує цю реакцію складається з двох фракцій: власне 

нітрогенази ( Mo-Fe-білок) та гідрогенази (Fe-білок). Тобто, біологічна фіксація 

азоту ґрунтовими мікроорганізмами проходить у звичайних умовах, але потребує 

наявності певних мікроелементів (Патика та ін., 2001).  

Як вже вище зазначалося, фіксація атмосферного азоту не єдина цінна 

властивість асоціативних мікроорганізмів. Мікроорганізми ризосфери можуть 

продукувати речовини ауксинової природи, тобто інокуляція може стимулювати 
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підвищений синтез ауксинів у системі «рослина–мікроорганізми», що в результаті 

відображається на рослині – стимулюється ріст коріння в довжину, збільшується 

маса сухої речовини, проростки та їх маса. Проте, утворення ауксинів та 

азотфіксація перебувають в оберненій кореляційній залежності, оскільки іони аміаку 

інгібують процеси синтезу (Khalid et al., 2004; Itakura et al., 2013). 

Нітрогеназна активність мікробних організмів у зоні коріння тритикале також 

залежить від погодних умов і чутливості сорту. За сприятливих умов потенційна 

нітрогеназна активність у фазу цвітіння може становити від 1500 до 2000 нмоль 

етилену/г коренів/год, проте за несприятливих умов може зменшуватися в декілька 

разів (Шаховніна, 2010). 

Фосфор, на рівні з азотом та калієм, відіграє важливу роль в рості та розвитку 

рослинного організму. Він входить до складу багатьох речовин та приймає участь в 

енергетичному обміні. Початкові етапи розвитку тритикале є чутливими до 

забезпечення фосфором, особливо фаза сходів, а в подальшому його вплив 

знижується. Фізіологічна важливість фосфору зумовлена властивістю зменшувати 

негативну дію надлишкового азотного живлення, оптимізацією використання 

рослинами мінерального азоту з ґрунту та добрив. Рослиною з ґрунту він 

поглинається в формі аніона PO4
3−, не змінюючись включається в метаболічні цикли. 

Запаси фосфору в орному шарі відносно невеликі, при тому третина міститься в  

органічних фосфоровмісних сполуках, а решта – в складі солей ортофосфорної 

кислоти. Більша частина фосфорних сполук малорозчинна, тому майже не 

вимивається з ґрунту, але обмежує їх засвоєння рослинами (Крамарьов, та ін., 2014). 

Поглинання фосфору рослиною з ґрунтового розчину відбувається 

безперервно навіть при низьких концентраціях (Соколов, 1950), адля нормального 

росту та розвитку вміст рухомих форм фосфору повинен постійно поповнюватися. 

Вільноживучі бактерії використовують декілька способів мобілізації фосфору 

в ґрунті, а їх ефективність залежить від навколишнього середовища. 

Асоціативні фосфатмобілізуючі бактерії належать до таких родів: Alcaligenes, 

Acinetobacter, Arthrobacter, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Erwinia, 

Paenibacillus, Pseudomonas, Rhizobium, тощо. Вони здатні переводити в доступну 
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форму трикальційфосфат, дикальцій фосфат та інші мінеральні сполуки (Патика та 

ін., 1992). 

Одним з механізмів мобілізації фосфору є утворення мікроорганізмами цих 

родів органічних кислот (глюконової, молочної, оцтової), що здатні розщеплювати 

важкорозчинні сполуки. Цей механізм базується на поступовому перетворенні 

важкодоступних солей у легкодоступні, з наступним розчиненням у ґрунтовому 

розчині та поглинанням коренями рослин. Перебіг цих процесів залежить від 

кислотності ґрунтового середовища, адже розчинність фосфору збільшується зі 

кислотності ґрунту, проте за pH 5,5 пригнічується поглинаюча здатність кореневої 

системи (Патика та ін., 1992). 

Іншим механізмом мобілізації фосфору є утворення і виділення фосфатаз – 

ферментів, що здатні розщеплювати органічні фосфоровмісні сполуки. Цей фермент 

«вирізає» аніон PO4
3− із молекули, який в подальшому поглинається 

мікроорганізмом або рослиною. Недоліком цього механізму є те, що максимальна 

активність цього ферменту спостерігається в лужному середовищі при рН 8. Отже, 

цей механізм в агрономії можна розглядати як додатковий, а для доступності 

фосфору з органічних сполук необхідно їх мінералізувати. Частка асимільованого 

фосфору невелика в зв’язку з тим, що він частково зв’язується мікроорганізмами і 

лише 4 % переходить в мінеральну форму після їх відмирання (Швартау та ін., 

2009). Це одна із причин низької кількості доступного фосфору на фоні високого 

валового вмісту (Крамарьов та ін., 2014). 

Основною метою застосування мікробних препаратів на базі 

фосфатмобілізуючих бактерій є підвищення вмісту рухомих форм фосфору на 

перших етапах розвитку рослини, оскільки найбільша активність мікроорганізмів 

спостерігається у верхньому шарі ґрунту 0–10 см (Крамарьов та ін., 2014). В процесі 

вегетації надходження фосфору внаслідок мобілізації організмами важливе, але не 

має такого критичного впливу. Кількість зерен у колосі, маса 1000 зерен та 

врожайність зростають при обробці насіння Pseudomonas spp. за різних систем 

удобрення, проте їх вплив на схожість насіння, густоту продуктивного стеблостою 

та загальну кущистість посівів є несуттєвим (Malik et al., 2012). 
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Ефективність мікробних препаратів, зокрема фосфатмобілізуючих бактерій, 

залежить від температурного режиму та строків сівби. Ріст кореневої системи за 

низьких позитивних температур значно знижується, що проявляється і в зменшенні 

ефективності препаратів, порівняно з оптимальними умовами. Слід відзначити, що 

позитивний вплив від обробки насіння на інтенсивність росту кореневої системи 

зростає при збільшенні норми фосфорних добрив, оскільки мікроорганізми 

перетворюють важкорозчинні форми фосфору в легкодоступні (Писаренко та ін., 

2012). З огляду на вказане, ефективність фосфатмобілізуючих бактерій найвища за 

оптимальних осінніх строків і весняних строків сівби тритикале. 

Ефективність різних фосфатмобілізуючих препаратів залежить від роду 

бактерій, які входять до його складу. Високою ефективністю характеризуються 

препарати, до складу яких входять Paenibacillus polymyxa або Enterobacter 

nimipressuralis. Приріст урожайності може становити до 37 % на агрофонах без 

використання калійних та азотних добрив, але при високих нормах фосфору 

ефективність мікроорганізмів знижується, оскільки продуктивність посівів 

обмежується іншими чинниками, а не дефіцитом цього макроелементу (Ключенко, 

2011). 

Слід зауважити, що інтенсивне використання ріллі та застосування хімічних 

засобів захисту негативно позначається на ґрунтовій біоті. Чисельність 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів значно знижується при інтенсивному 

використанні сільськогосподарських угідь. За даними С. Крамарьова (2014), 

внаслідок техногенного впливу в шарі ґрунту 0–5 см кількість мікроорганізмів, що 

розчиняють мінеральні сполуки знижується на 78 % (1,5±0,1 млн/г ґрунту проти 

6,8±0,3 на цілині), а в шарі 5–25 см зменшення може досягати 50 %. На 

мікроорганізми, що розчиняють органофосфати ґрунту, діяльність людини вплинула 

лише в шарі 0–10 см, що зумовило зниження чисельності вдвічі; в шарах нижче 

10 см їх кількість мало відрізняється від цілини.  

Синергічна взаємодія азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих бактерій 

ґрунтується на забезпеченні системи надходженням додаткової енергії. Для фіксації 

мікроорганізмами 1 молекули азоту необхідно більше 16 молекул АТФ, тобто 
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інтенсивна азотфіксація неможлива за умов недостатньої забезпеченості фосфорним 

живленням. Надходження додаткової енергії до кореневої системи у вигляді АТФ 

можливе за використання фосфатмобілізуючих бактерій, які розчиняють 

важкодоступні форми фосфору в ґрунті. Проте, за такої взаємодії слід звертати 

увагу на те, що основна діяльність фосфатмобілізуючих організмів насамперед 

спрямована на забезпечення енергією нітрогеназного комплексу азотфіксаторів, 

тобто забезпечення рослини фосфором буде здійснюватися за залишковим 

принцпипом (Патика та ін., 1992). 

За результатами досліджень ННДЦ Білоцерківського НАУ (Москалець Т. З., 

2015), сумісне застосування азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих препаратів 

стимулювало ріст вегетативної маси та товщину стебел. Сира маса рослин варіювала 

залежно від сорту, але спостерігалася тенденція до збільшення цього показника за 

сумісного застосування, порівняно з окремим. Слід відзначити, що врожайність 

зерна має стійку тенденцію до зростання на фонах до N90P90K90, а застосування цих 

препаратів за норми N120 призводило до зниження урожайності (Muntzing, 1979). 

 

Висновки до розділу 1 

Тритикале характеризується вищою пластичністю до умов середовища, ніж 

пшениця озима, що дозволяє вирощувати його в гірших умовах, виділяючи 

найбільш придатні угіддя під інші культури. Краще використання запасів 

макроелементів з ґрунту на гірших агрофонах з оптимально підібраною системою 

удобрення підвищує ефективність аграрного виробництва. Перевагою тритикале є 

висока зимостійкість, що надає можливість висівати його в триваліший період 

восени, включаючи підзимні строки.  

Сучасні сорти-дворучки тритикале характеризуються не лише вищою 

продуктивністю при сівбі в осінні строки порівняно з весняними, але й достатньою 

зимостійкістю на рівні пшениці озимої. У той же час система удобрення пізніх 

осінніх посівів повинна передбачати особливості їх розвитку, оскільки фенологічна 

фаза, стан посівів і тривалість подальших фаз залежить від умов завершення 

осінньої вегетації, відновлення весняної вегетації та погодного режиму весняного 
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періоду. Підживлення азотними добривами у весняний період відіграє важливу роль 

у підвищенні ефективності продуційних процесів посіву. Втім, вплив азотних 

підживлень на посіви тритикале дворучки за пізніх осінніх строків сівби є 

недостатньо вивченим. Розвиток дворучки за весняних строків сівби відрізняється 

від посівів озимих строків, тому вплив системи удобрення буде іншим. 

Ефективність поглинання елементів живлення з ґрунту можна підвищити шляхом 

обробки насіння препаратами азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих бактерій. За 

взаємодії цих бактерій та кореневої системи посівів тритикале синтезуються 

додаткові активні речовини, що впливають на процеси росту та розвитку. Вплив 

підживлення азотом на діяльність асоціативних бактерій в посівах тритикале ярого 

відомий та залежить від сортової чутливості, проте ефект від цих елементів 

технології у дворучок невідомий. 

Зимостійкі форми тритикале дворучки можуть бути страховою культурою при 

пізній осінній сівбі зернових або в нетипові строки сівби. Встановлення 

особливостей розвитку цієї групи тритикале за різних строків сівби, підживлень 

азотом та обробки насіння мікробними препаратами є важливим для їх ефективного 

впровадження в сільськогосподарське виробництво. 
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РОЗДІЛ 2. УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  

Польові досліди закладалися упродовж 2016–2019 рр. у фермерському 

господарстві «Расавське», що розташоване на території Ліщинської сільської ради, 

Кагарлицького району Київської області в зоні Правобережного Лісостепу. 

Лабораторні дослідження проводилися на базі навчально-наукової лабораторії 

«Аналітичні дослідження в рослинництві» та науково-дослідної лабораторії «Якості 

насіння та садивного матеріалу» кафедри рослинництва НУБіП України. 

  

2.1 Ґрунтові, кліматичні та погодні умови проведення досліджень 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний, є типовим 

ґрунтом для кліматичної зони Лісостепу. Верхній шар ґрунту дослідної ділянки 

характеризується середнім вмістом легкогідролізованого азоту (167 мг/кг, за 

Корнфілдом), високим вмістом рухомих сполук фосфору і обмінного калію (табл. 

2.1). 

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки – чорнозему 

типового малогумусного грубо-пилувато-суглинкового 

Глибина 

відбору 

ґрунту, 

см 

рН 

Обмінні 

основи, мг-

екв/100 г 

ґрунту 

Вміст 

гумусу, 

% 

Вміст л.-г. 

азоту за 

Корнфілдом, 

мг/кг 

Вміст, мг/кг ґрунту, за 

Чиріковим 

Ca Mg 
Рухомий 

фосфор 

Обмінний 

калій 

0–20 7,2 20,8 1,9 4,63 167,0 142 132 

20–40 7,4 19,3 2,0 4,31 152,3 109 127 

40–60 7,8 19,2 1,7 3,67 124,1 96 114 

60–80 7,9 18,9 1,6 3,23 97,6 82 95 

80–100 8,0 18,8 2,6 2,42 88,1 71 148 

 

Профіль ґрунту характеризується такими морфологічними ознаками, як 

середньопотужний щільний гумусовий горизонт (0–45 см) та нещільний гумусо-

перехідний (45–105 см) темно-сірого кольору. Ніжній перехідний горизонт (105–180 
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см) ущільнений, грудочкуватої структури та характеризується сірим кольором з 

темними плямами. Нижче 180 см розташований карбонатний лесовидний суглинок 

жовтого кольору. 

Високий вміст легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору та обмінного 

калію дозволяє вирощувати основні зернові культури з високим потенціалом 

продуктивності завдяки природній родючості. рН дослідної ділянки є слаболужним, 

близьким до нейтрального, за якого доступні всі елементи живлення з ґрунтового 

розчину. 

Господарство розташоване в зоні Правобережного Лісостепу, який 

характеризується помірно-континентальним кліматом з достатньою кількістю 

опадів, а ґрунтові умови дозволяють вирощувати більшість сільськогосподарських 

культур. Середня багаторічна температура (додаток А, Б) за рік становить +7,6 ⁰С, а 

кількість опадів 565 мм, з коливаннями від 270 до 740 мм. Розподіл опадів протягом 

року нерівномірний, близько 40 % норми випадає в літні місяці. 

Для озимих культур важливе значення має наявність достатньої кількості 

вологи на глибині загортання насіння. Проте, в умовах останніх років 

спостерігається тенденція до зменшення кількості доступної вологи та опадів у 

період серпень-вересень, що може негативно впливати на схожість насіння та 

однорідність сходів. Для подолання цих негативних чинників строки сівби озимих 

зернових, а особливо тритикале, зміщують до більш пізніх, коли в ґрунті 

накопичиться достатня кількість вологи. Негативним наслідком пізньої сівби є те, 

що рослини не входять у фазу кущення восени через короткий період осінньої 

вегетації та можуть характеризуватися недостатньою морозостійкістю. Хоча в 

умовах господарства стійкий сніговий покрив утворюється в другій половині 

грудня, а зими переважно м’які, з частими відлигами, в окремі роки існує загроза 

утворення льодової кірки. 

Літо помірно вологе та тепле, а осінь і весна мають затяжний характер. 

Весною в метровому шарі ґрунту в середньому накопичується достатній запас 

вологи – 160–180 мм. Середні дати останніх весняних приморозків припадають на 

другу декаду квітня, а перших осінніх – на першу декаду жовтня. 
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Проте, в останнє десятиліття спостерігається відхилення середньомісячних 

температур від багаторічних у весняний період в бік збільшення, а осінніх – 

зменшення. Відмічається стійке підвищення температур за останні 30 років. Якщо 

тенденція збережеться, то до 2025 року відхилення температури від багаторічного 

показника (у порівнянні з 1980 р.) в зоні Лісостепу становитиме 1,5–2,0 ⁰С (Тараріко 

та ін., 2013). Це, своєю чергою, провокуватиме зміни у веденні сільського 

господарства.  

Температурний режим і зволоження є базовими чинниками, що впливають на 

ріст і розвиток рослин. У осінній період ці два фактори відповідають за те, коли 

з’являться сходи та в якій фазі посіви ввійдуть у зиму. Їх значення зростає за пізніх 

строків сівби, коли осіння вегетація дуже коротка. Зимою ж ці фактори впливають 

на перезимівлю, оскільки виживання залежить від мінімальної температури, а 

сніговий покрив зменшує її негативний вплив. 

На продуктивність посівів істотно впливають температура повітря та кількість 

опадів після відновлення весняної вегетації. Середньодобові температури є 

важливим чинником для проходження органогенезу в посівів, а температурний 

режим позначається на швидкості проходження певних процесів у рослині. Опади 

впливають на потенціальну продуктивність посівів, тому їх надлишок не має таких 

сильних негативних наслідків, як суттєве збільшення температури. 

У роки проведення досліджень погодні умови значно різнилися між собою та 

багаторічними показниками. Були як сприятливі, так і несприятливі роки для 

розвитку дворучок, озимих та ярих тритикале. Зокрема відмічалося збільшення 

середньомісячних температур повітря (рис. 2.1, див. додаток А). Оскільки сівба 

озимих сортів проходила в другій половині жовтня, то температурний режим з 

жовтня по грудень відігравав важливу роль в формуванні зимостійкості посівів, а з 

березня до кінця вегетації впливав на настання фенологічних фаз розвитку. 
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Рис. 2.1. Температура повітря за вегетаційний період, 2016–2019 рр. с.–г. рр. 

 

Одним з обґрунтувань пізніх осінніх строків сівби є запаси продуктивної 

вологи в ґрунті в осінній період та режим зволоження. В роки проведення 

досліджень запасів доступної вологи в ґрунті було недостатньо, а кількості опадів у 

період з серпня по вересень здебільшого було недостатньо для появи дружніх 

сходів. Достатня кількість опадів для отримання рівномірних сходів в роки 

досліджень спостерігалася в жовтні (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Багаторічна норма та місячна кількість опадів за вегетаційний період, 

2016–2019 рр. с.–г. рр. 
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2016-2017 сільськогосподарський рік характеризувався засушливими умовами 

в передпосівний період озимих. Ґрунтові запаси вологи у вересні були недостатніми 

для отримання дружніх сходів озимих, оскільки протягом серпня спостерігалася 

ґрунтова засуха, а сумарна кількість опадів за вересень становила 2,2 мм. Інтенсивні 

опади були зафіксовані з початку жовтня і продовжувалися всю першу декаду. 

Температурний режим осені також був нетиповим, і починаючи з 15 жовтня 

середньодобові температури перебували на межі активних температур озимих 

(+5 °С). Перехід через 0 ⁰С відбувся наприкінці другої декади листопада. 

Температурний режим повітря в зимовий період характеризувався нижчими 

показниками, порівняно з багаторічними даними, проте не становив загрози для 

перезимівлі озимих. Мінімум температури складав –16,2 ⁰С при сніговому покриві 

12 см. Кінець другої декади лютого характеризувався позитивними температурами, 

які поступово наростали. 

Відновлення вегетації озимих пов’язане з температурним режимом і почалося 

на початку березня (4.03.2017). Весна 2017 року була теплою та сухою, опади 

спостерігалися лише в І декаді квітня. Подальша посуха вплинула на ріст та 

розвиток озимих культур та ефективність засвоєння поживних речовин при 

підживленні. 

У травні утримувалась нестійка за температурним режимом погода. 

Середньомісячна температура становила 15,4 °С, проте в період 12–15 травня 

спостерігалося значне зниження температури з приморозками. Опадів випало 38 мм. 

Червень та липень характеризувалися спекотними днями та холодними ночами. В 

червні випало 27,7 мм опадів, липні – 128,7 мм, що на 49,8 і 40,7 мм відповідно 

більше та менше середньобагаторічного значення. 

Погодні умови 2017–2018 сільськогосподарського року в певні місяці 

повторювали попередній. Насамперед, повторилася ситуація з ґрунтовою посухою 

та малою кількістю опадів у вересні. Проте, в першій декаді жовтня випало 67,8 мм 

опадів, що дозволило забезпечити посівний шар ґрунту достатньою кількістю 

вологи, а тривалий період позитивних температур позначився на тривалості осінньої 
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вегетації. Перехід до негативних температур повітря відбувся в першій декаді січня, 

а стійкий сніговий покрив утворився у другій декаді. 

Перехід до стійких позитивних температур навесні відбувся в середині третьої 

декади березня (26.03.2018), а з початку квітня майже щоденно температура повітря 

перевищувала +10 ⁰С. Аномально спекотною виявилася перша декада травня, проте 

в другій та третій декаді температура повернулася до середньобагаторічного 

значення. 

Погодні умови весняного періоду варіювали за кількістю опадів. В березні 

випало 114,3 мм опадів, третина з яких у формі снігу. Тимчасом як за квітень випало 

23,1 мм, проте на вегетацію озимих це не вплинуло, оскільки зберігався великий 

запас ґрунтової вологи. Червневі аномальні опади позитивно вплинули на вегетацію 

тритикале ярого. 

Погодні умови осіннього періоду 2018/2019 сільськогосподарського року 

характеризувалися достатньою кількістю опадів у вересні та високою температурою 

повітря у вересні та жовтні відносно багаторічних показників. За температурним 

режимом листопад був значно холоднішим за багаторічний показник – температура 

повітря становила +0,1 ⁰С, а перехід до стійких від’ємних температур відбувся на 

початку другої декади листопада. 

Відновлення весняної вегетації тритикале в 2018–2019 с.-г. році відбулося  

наприкінці першої декади березня (8.03.2019), проте ріст рослин був неінтенсивний, 

оскільки протягом другої декади утримувалася температура на межі біологічного 

мінімуму (в середньому +4,7 ⁰С за декаду). Температурний режим квітня 

перевищував багаторічний показник та був на рівні 2017 року – +10,4 °С. За 

середньомісячною температурою травень займав проміжне місце між двома 

попередніми роками (+17,3 ⁰С), а червень був аномально спекотним – 22,6 °С з 

максимальним показником на рівні +26 °С та найспекотнішою другою декадою 

(+24 °С). 

Щодо режиму зволоження, то 2018–2019 сільськогосподарський рік виявився 

більш вологим за попередні, оскільки місячна сума опадів була в межах коливання 

багаторічного показника, або значно його перевищувала. Сума опадів за 2018–2019 
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с.-г. рік перевищувала багаторічний показник на 254,3 мм (див. додаток Б). 

Поступове зниження температури в осінньо-зимовий період та велика кількість 

опадів у зимовий період у вигляді снігу дозволили посівам успішно перезимувати. 

Після відновлення весняної вегетації у квітні та травні випало 68,1 та 66,5 мм опадів 

відповідно, що повною мірою забезпечувало посіви ресурсами вологи. На початку 

червня випало більше 100 мм опадів (загальне за місяць 156 мм), які забезпечили 

посіви вологою до кінця вегетаційного періоду. Липень також виявився дощовим, 

проте на тривалість вегетації та формаційні процеси ці опади вже не впливали. 

Зміни клімату відображаються на погодних умовах конкретного року, для 

оцінки їх впливу нижче наводяться показники суттєвості відхилень для 

температурного (рис. 2.3, додаток В) та режиму зволоження. 

Рис. 2.3. Коефіцієнти суттєвості відхилень середньомісячної температури повітря, 

2016–2019 рр. с.–г. рр. 

 

За традиційних технологій вирощування сільськогосподарські культури 

формують стабільні врожаї, проте відхилення певних параметрів від оптимальних 

може непередбачувано впливати на проходження певних процесів та продуктивність 

посівів загалом. Для оцінки відповідності погодних умов використовують 

коефіцієнт суттєвості відхилень, який показує наскільки умови конкретного 
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традиційні технології вирощування. Коефіцієнт показує в скільки разів різниця між 

конкретним роком та багаторічним показником перебільшує коливання погодного 

фактору (середнє квадратичне відхилення). У разі, якщо коефіцієнт суттєвості по 

модулю не перевищує 1 – умови є типовими для періоду, від 1 до 2 – нетиповими, а 

більше 2 – рідкісними або аномальними. 

Температурний режим у роки проведення досліджень відрізнявся від 

багаторічного показника, проте в першій половині вегетації (з жовтня до березня) 

він був відносно типовим.  

У виділений період нетипово теплим був жовтень 2018–2019 с.-г. року, що 

дозволило отримати сходи швидше, ніж в попередні роки, а от листопад того року 

був нетипово прохолодним.  

Зимовий період другого року досліджень (2017–2018) також відрізнявся від 

інших, оскільки був значно теплішим. Грудень та січень цього року були аномально 

теплими, а осіння вегетація посівів завершилась лише в першій декаді січня. 

Температурний режим лютого був типовим першого та другого року, проте в третій 

рік був аномально теплим з переважанням періодів з позитивними температурами 

повітря. Цих температур було недостатньо для відновлення вегетації, проте це 

дозволило поступово підготувати рослини до пробудження.  

Весняний період також відрізнявся від багаторічних умов. Температурний 

режим березня безпосередньо впливав на час відновлення вегетації. У перший та 

третій рік проведення досліджень температура повітря цього місяця була вищою ніж 

багаторічний показник, тому за таких нетипових умов відновлення весняної 

вегетації відбулося раніше, ніж за звичайних умов. Другого року досліджень 

березень був більш прохолодним, проте був у діапазоні типових умов, що затримало 

відновлення вегетації до наступного місяця. Починаючи з квітня спостерігалося 

значне збільшення температури, порівняно з багаторічним показником, тому цей 

місяць 2017 та 2019 року був нетиповим, а в 2018 – аномально спекотним. Подібна 

тенденція була зафіксована в травні, за винятком 2017 року, коли він був типовим. 

Температурний режим червня був нетиповим відносно багаторічного 

показника 2017 та 2018 року, а в 2019 був аномально спекотним, що позначилось на 
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процесах асиміляції після цвітіння. Липень першого та другого року досліджень був 

аномально спекотним, але зважаючи на завершення асиміляції сухої речовини 

рослиною, це не впливало на продуктивність посівів, як у попередні місяці. В той же 

час липень завершального року був типовим. 

Розрахунок коефіцієнту суттєвості відхилень за показником сумарних 

місячних опадів менш точно показує вплив зволоження на процес росту та розвитку 

рослини. Значення коефіцієнту суттєвості відхилень режиму зволоження (див. 

додаток Г) відрізняється від Кс температури, оскільки при відхиленні від типових 

умов  у посівів спостерігається пригнічення асиміляційних процесів. У випадку 

зволоження коефіцієнт суттєвості відхилень зі значенням більше 0 вказує на 

перевищення багаторічної норми, що може збільшувати потенціальну 

продуктивність посівів.  

У роки досліджень Кс за зволоженням в більшості місяців був більше 0, а в 

деяких випадках умови конкретного місяця були нетиповими за зволоженням, або 

рідкісними (рис. 2.4, додаток Г). 

 

Рис. 2.4. Коефіцієнти суттєвості відхилень місячної кількості опадів, 2016–

2019 рр. с.–г. рр. 
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Умови зволоження серпня та вересня не брали безпосередню участь в 

формуванні продуктивності посівів тритикале, проте вони були індикатором, що 

зумовлював перенесення сівби на пізніші строки. Умови серпня кожного року 

досліджень були аномальними за показником кількості опадів – спостерігався 

значний дефіцит вологи. Вересень здебільшого був типовим за режимом зволоження 

(за винятком третього року – нетипового з перебільшенням норми), проте опадів 

було недостатньо для насичення ґрунту вологою. Жовтень першого та другого року 

був нетиповим за зволоженням зі значним перевищенням багаторічної норми, а 

третього року – типовим. Листопад був типовим у 2016 та 2018 році, але більш 

вологим (нетиповим) в 2017. 

Зимовий період кожного року відрізнявся за режимом зволоження, проте на 

вегетацію посівів це майже не впливало. Відзначалося лише те, що з грудня 2017 по 

лютий 2018 року щомісяця випадала аномальна кількість опадів відносно 

багаторічної норми. 

Березень і квітень були типовими відносно до багаторічної норми, за винятком 

другого року досліджень, коли частина опадів випала у вигляді снігу до відновлення 

весняної вегетації. Вегетація посівів тритикале в травні є найбільш чутливою 

відносно до вологозабезпечення, оскільки в цей період відбувається активний ріст 

надземної частини. Травень був типовим за сумою опадів в 2017 та 2018 році та 

нетиповим з перевищенням норми в 2019, що позитивно позначилось на формуванні 

асиміляційного апарату та накопиченні сухої речовини. Червень 2017 року був 

типовим, а 2018 та 2019 нетиповими з перевищенням норми, тому потенціал 

продуктивності в зазначені роки був вищим, оскільки в цей місяць відбувався налив 

зерна.  

Режим зволоження липня не впливав безпосередньо на формування 

продуктивності в осінніх посівах, оскільки відтік води та поживних речовин від 

кореневої системи вже завершився і проходило дозрівання, однак відігравав певну 

роль у ярих, які дозрівали пізніше. Липень 2017 року був нетиповим за 

зволоженням, а наступні роки – типовими. 
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Режим зволоження протягом вегетації тритикале озимого та ярого відрізнявся 

за гідротермічним коефіцієнтом (ГТК) Селянінова (Доспехов, 1982). Режим 

зволоження серпня та вересня в роки дослідження (за винятком вересня 2018 року) 

характеризувався недостатньою кількістю опадів і відповідно несприятливими 

умовами для сівби тритикале в оптимальні строки. Тому зміщення строків сівби до 

пізніших (середина жовтня) є обґрунтованим відносно до отримання дружніх сходів 

і наявності вологи в ґрунті. Загалом за вегетацію тритикале в роки досліджень 

посіви знаходилися в умовах достатнього зволоження, проте в окремі місяці 

характеризувалися недостатнім зволоженням (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Гідротермічний коефіцієнт Селянінова за період вирощування тритикале 

протягом 2016–2019 рр., порівняно з багаторічними даними 

Місяць 
2016–2017 

с.-г. рік 

2017–2018 

с.-г. рік 

2018–2019 

с.-г. рік 

Середнє 

багаторічне 

Вересень 0,1 0,4 2,6 1,0 

Жовтень 6,6 8,1 1,6 2,5 

Листопад – – – – 

Грудень – – – – 

Січень – – – – 

Лютий – – – – 

Березень – – – – 

Квітень 2,6 0,6 3,4 3,2 

Травень 0,9 0,7 1,3 0,9 

Червень 0,4 2,7 2,3 1,4 

Липень 2,0 1,6 1,4 1,5 

Серпень 0,3 0,3 0,1 1,0 

Активна вегетація 

тритикале озимого 
1,0 1,5 2,1 1,5 

Активна вегетація 

тритикале ярого 
1,3 1,5 1,9 1,5 

Примітка. ГТК<1 – недостатнє зволоження,  ГТК>1 – достатнє зволоження. 

 

Гідротермічний коефіцієнт 2016–2017 сільськогосподарського року  був на 

межі достатнього зволоження (ГТК=1,0), окремі місяці характеризувалися 

недостатнім зволоженням (травень і червень). Оскільки цвітіння тритикале, а 
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відповідно критичний період за водоспоживанням припадає на ці місяці, то рівень 

урожайності обмежувався наявними опадами. Щодо 2017–2018 

сільськогосподарського року, то недостатнє зволоження було у квітні та травні (ГТК 

0,6-0,7), а на період цвітіння було достатнє зволоження (ГТКчервень=2,7). В 

завершальний рік досліджень всі місяці активної вегетації тритикале 

характеризувалися достатнім зволоженням, що зумовило високу врожайність 

осінніх і весняних посівів. 

За роки досліджень погодні умови кожного місяця від сівби до збирання 

відрізнялись між собою, проте дозволяли посівам нормально перезимувати та 

сформувати відповідний рівень врожаю. 

 

2.2 Програма, схема та методика проведення досліджень 

Польові дослідження продуктивності тритикале проводилися протягом трьох 

сільськогосподарських років (2016–2019 рр.) та передбачали два польових досліди. 

Центральним об’єктом кожного досліду був сорт тритикале Підзимок харківський, 

який належить до біологічної групи дворучок.  

В умовах зменшення посівних площ добрих попередників під озимі зернові, 

виробництво використовує поля після культур, період збирання яких припадає на 

першу декаду вересня. Для успішної підготовки ґрунту потрібен тривалий період, 

наприклад від оранки до сівби слід витримати не менше 3–4 тижнів, щоб уникнути 

загрози випирання вузла кущіння та обриву кореневої системи (Борденюк, 2017). З 

іншого боку, в оптимальні строки сівби озимих часто спостерігається нестача 

доступної вологи на глибині загортання насіння. В таких випадках постає 

актуальність дослідження пізніх строків сівби озимих, зокрема тритикале. 

Тритикале, як більш морозостійка культура, ніж пшениця здатна краще переносити 

несприятливі умови осені (Сурженко та ін., 2014). З огляду на вищесказане та 

ґрунтово-кліматичні особливості регіону, допустимими строками сівби після пізніх 

попередників можна вважати ІІ та ІІІ декаду жовтня. За таких строків сівби рослини 

входять в зиму в фазі проростання-сходів та зберігають високу зимостійкість. 
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Для вирішення поставлених завдань та встановлення особливостей 

формування продуктивності тритикале озимого та дворучки за пізніх строків сівби 

та реакції цих посівів на підживлення азотними добривами навесні закладався 

польовий дослід за трифакторною схемою (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Схема досліду №1 

Сорт  

(фактор А) 

Система удобрення  

(фактор В) 

Строк сівби 

(фактор С) 

А1. Підзимок 

харківський 

(дворучка) 

А2. Амур (озимий)– 

контроль 

А3. Обрій 

миронівський 

(озимий) 

В1. P36K72 (Фон)  

В2. Фон + N25(11–13)* 

В3. Фон +N25(11–13) + N55(23–25)  

В4. Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49) 

С1. Друга декада 

жовтня 

контроль 

 

С2. Третя декада 

жовтня 

Примітка. * – в дужках вказані мікростадії за шкалою BBCH. 

 

У польовому досліді № 1 розмір облікової ділянки становив 25,2 м2, а 

загальної – 32 м2, повторність – чотириразова, розміщення ділянок – систематичне 

(Мазуренко Б. О., 2018). 

Головною метою польового досліду №1 було встановлення особливостей 

формування продуктивності сорту дворучки за пізніх строків сівби. За таких строків 

сівби поява сходів більшою мірою залежить від температур після сівби, а осіннє 

кущення може не проходити. Перевагою даних строків сівби є те, що рослини 

можуть входити в зиму в стадіях між BBCH 05–14, коли рослини найбільш 

пристосовані до перепадів температури. Також за осінньої сівби за мінімальних 

позитивних температур відбувається ріст рослин, тому процес яровизації може 

проходити до сходів (Travis et al., 1988). Норма внесення NPK для Фону 
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розраховувалася на 6 т/га, варіанта «Фон +N25(11-13)»  – 7 т/га, варіанта «Фон +N25(11-13) 

+ N55(23-25)» на планову врожайність 8 т/га. Граничний рівень планової врожайності 

встановлювався відповідно до потенціалу біологічної урожайності сорту Підзимок 

харківський, встановленої в умовах польових дослідів установи-оригінатора 

(Лабораторія селекції і генетики озимого тритикале, 2016). 

Внесення азотних добрив повністю відбувалося шляхом позакореневого 

підживлення в фази, залежно від вищенаведеної схеми. Підживлення N25(11-13) 

передбачало внесення 25 кг/га д. р. азоту в формі аміачної селітри (75 кг/га фізичної 

ваги) до початку відновлення весняної вегетації; підживлення N55(23–25) – внесення 55 

кг/га азоту в формі аміачної селітри (165 кг/га фізичної ваги) в фазу кущіння-виходу 

в трубку; варіант N20(49) – внесення 20 кг/га д. р. азоту в формі 5 % водного розчину 

карбаміду (43,5 кг/га фізичної ваги) по прапорцевому листку. Встановлення реакції 

сортів на корекцію азотного живлення поводилось шляхом дослідження адитивного 

ефекту від кожного підживлення. Короткі позначення варіантів: «Фон + N25(11–13)» – 

N25; «Фон +N25(11–13) + N55(23–25)» – N80; «Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49)» – N100. 

Стаціонарний дослід розміщений в полі 6-типільної сівозміни. Попередником 

виступала ультрарання соя. Відразу після збору попередника вносився суперфосфат 

(18 % Р2О5) і калійна сіль (60 % К2О) у нормі Р36К72 та проводилася оранка на 22 см. 

В день сівби відбувалася передпосівна культивація на глибину загортання насіння. 

Сівбу проводили на глибину 2–4 см сівалкою СЗ–3,6 з нормою висіву 4,5 млн 

схожих насінин/га. У всіх дослідах протруювання насіння не проводили, оскільки 

зараження насіння хворобами не було, а технологія дозволяє висівати його з рівнем 

зараження менше 15 % без протруєння. Планом досліджень в досліді №1 

передбачалася обробка фунгіцидом «Дерозал» (1 л/га в фазу кущіння), гербіцидом – 

«Діален-Супер» (0,8 л/га в фазу кущіння) та інсектицидом «Нурел-Д» за 

перевищення економічного порогу шкідливості. Проте, впродовж досліджень 

потреби у внесенні хімічних засобів захисту не було. 

Метою досліду № 2 було встановлення особливостей формування 

продуктивності дворучки за сівби у весняний період, порівняно з ярими тритикале, 

та визначити її реакцію на стрімкий ріст добових температур на фоні тривалого 
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періоду яровизації. Для виконання поставлених завдання закладався 

трьохфакторний дослід за нижченаведеною схемою (табл. 2.4).  

Дослід з обробкою насіння біопрепаратами з азотфіксуючими бактеріями 

Azospirillum brasilense та фосфатмобілізуючими Paenibacillus polymyxa передбачав 

виконання подібних завдань до основного досліду завдань, проте був адаптований 

відповідно до особливостей сівби ярих культур. Препарат Діазобактерин містить в 

своєму складі азотфіксуючі бактерії штаму Azospirillum brasilense 18-2 з титром 2 × 

109 колонієутворюючих організмів (КУО) в 1 мл, а препарат Поліміксобактерин – 5 

× 109 КУО в 1 мл бактерій штаму Paenibacillus polymyxa KB. Норма витрати 

препарату становила 1 л на тонну насіння, при сумісному застосуванні препаратів – 

норма витрати по 1л/т, варіант без обробки мікробними препаратами включав 

внесення води. Обробка насіння мікробними препаратами відбувалася в день сівби. 

Сівбу тритикале навесні проводили при досягненні ґрунтом 60 % від повної 

польової вологоємності (ПВ). В 2017 році сівбу здійснювали 25 березня, 2018 року – 

14 квітня, а в 2019 – 30 березня. 

Таблиця 2.4 

Схема досліду 2 

Сорт  

(фактор А) 

Обробка насіння мікробними 

препаратами (штам)  

(фактор В)  

Система удобрення 

(фактор С) 

А1. Підзимок 

харківський 

(дворучка) 

А2. Ландар (ярий) – 

контроль 

А3. Вуйко (ярий) 

В1. Без препарату (вода) – 

контроль 

В2. Діазобактерин (Azospirillum 

brasilense) 

В3. Поліміксобактерин 

(Paenibacillus polymyxa) 

В4. Діазобактерин (Azospirillum 

brasilense) + Поліміксобактерин 

(Paenibacillus polymyxa) 

 

С1. P36K72 (Фон) 

 

С2. N25P36K72 + N55(23-25)  
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Параметри польового досліду №2: норма висіву – 4,5 млн схожих насінин/га, 

технологія вирощування типова для зони, окрім досліджуваних елементів. Розмір 

загальної ділянки 32,0 м2, облікової – 25,2 м2. Повторність досліду чотири разова. 

Польовий дослід №2 з мікробними препаратами не передбачав внесення хімічних 

засобів захисту рослин. Насіння перед сівбою не оброблялося хімічними 

протруйниками. Основний обробіток ґрунту, внесення фосфорних і калійних добрив 

проводили аналогічно першому досліду. Навесні перед сівбою здійснювали 

передпосівну культивацію на глибину загортання насіння з одночасним внесенням 

азотних добрив у формі аміачної селітри з нормою 25 кг/га д. р. азоту на 

передбачених схемою варіантах. Підживлення азотом проводили в зазначених 

варіантів у фазу кущіння (ВВСН 23–25) аміачною селітрою за норми 55 кг/га д. р. 

Збирання зерна тритикале проводили прямим комбайнуванням комбайном 

Дронінгборг 1250 методом суцільного обмолоту кожної ділянки дослідів № 1 та № 2 

з перерахуванням на 100 % чистоту та 14 % вологість. 

Для вирішення поставлених завдань в посівах тритикале проводилися 

наступні спостереження, обліки та аналізи: 

1. Фенологічні спостереження відбувалися за «Методикою Державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур» (Волкодав, 2000). 

Початок фази встановлювався за настання у 10 % рослин, а повне входження 

– 75 % (Доспехов, 1985); 

2. Гідротермічний коефіцієнт Селянінова вираховували помісячно в фази 

активної вегетації тритикале (Доспехов, 1985); 

3. Визначення польової схожості насіння, зимостійкості та виживання рослин 

протягом вегетації визначалось на фіксованих ділянках у двох несуміжних 

повтореннях; 

4. Накопичення сухих речовин, площу листкової поверхні та динаміку 

кущистості визначали за основними фазами розвитку (Доспехов, 1985); 

5. Мікроскопію конусів наростання та встановлення етапів органогенезу 

проводили за методикою Ф. Куперман (1969) та J. R. Haun (1973). 
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6. Визначення вмісту фотосинтетичних пігментів (хлорофіл А і В) у 

прапорцевому листку здійснювали методом біохімічного аналізу з 

використанням спектрофотометру та подальшим розрахунком концентрації 

пігментів за рівнянням Ветштейна і Хольма (Доспехов, 1985; Грицаєнко та 

ін., 2003); 

7. Визначення структури врожаю (Доспехов, 1985) (кількість рослин на одиниці 

площі; загальний та продуктивний стеблостій; загальна та продуктивна 

кущистість; висота рослин; аналіз колоса: довжина, маса зерна в колосі, 

кількість зерен в колосі; маса 1000 зерен) за «Методикою Державного 

сортовипробування с.-г. культур» (Волкодав, 2000); 

8. Облік врожаю – способом суцільного обмолоту облікової ділянки з 

перерахунком на 100 % чистоту та вологість 14 % (Грицаєнко та ін. 2003); 

9. Врожайність зерна та соломи контролювали методом відбору пробних снопів 

з 1 м2 з усіх повторень; 

10. Визначення маси 1000 зерен проводили шляхом зважування двох проб по 500 

насінин (Грицаєнко та ін., 2003); 

11. Статистична обробка отриманих даних проводилася методами дисперсійного 

аналізу, кореляційно-регресійного та іншими математичними методами 

(Доспехов, 1985); 

12. Економічну ефективність виробництва тритикале з варіаціями елементів 

технології вирощування розраховували шляхом складання технологічних 

карт та за «Методичними вказівками по визначенню економічної оцінки 

вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій; 

13. Визначення якості та класності зерна тритикале визначали згідно 

ДСТУ 4760:2007 (Тритикале. Технічні умови: ДСТУ 4762:2007, 2007); 

14. Визначення вмісту білка в зерні методом інфрачевоної спектроскопії на 

приладі FOSS Infratec 1240. 
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Методика визначення фаз розвитку 

Серед різноманітних шкал росту та розвитку зернових культур найбільш 

поширеними є шкала ВВСН та етапи органогенезу за Куперман (1969), а для 

вирішення поставлених завдань нам необхідні обидві. Для зручності оцінки процесів 

росту та розвитку в подальшому в тексті буду застосовуватися скорочення (табл. 

2.5), що об’єднують певні аспекти цих шкал та відповідають фенологічним фазам.  

Таблиця 2.5 

Співставлення основних шкал розвитку рослин на певних етапах 

ВВСН 
Етап 

органогенезу 

Фенологічна 

фаза 
Код Зміст коду 

10 І Сходи E Поява сходів 

13–20 ІІ Кущіння SR Розвиток листкових валиків 

колосу 

20–29 ІV Кущіння DR Розвиток зачатків колоса на 

конусі наростання 

31 IV–V Вихід у трубку J Початок видовження міжвузлів 

45 VII Вихід у трубку B Набрякання піхви 

прапорцевого листка 

51 VIII Колосіння H Початок колосіння 

61 IX Цвітіння A Початок цвітіння 

91 XII Повна стиглість M Зернівка тверда, рослина 

відмирає 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНОГЕНЕЗУ ТА ФЕНОЛОГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТРИТИКАЛЕ ЗА ОСІННІХ СТРОКІВ СІВБИ 

 

3.1 Особливості морфогенезу тритикале озимого та дворучки за осінніх 

строків сівби і системи удобрення 

На морфогенез тритикале озимого та дворучки в осінній період безпосередньо 

впливає середньодобова температура. Ряд дослідників (McMaster et al., 1992) 

констатують вплив тривалості світлового дня на утворення листків та інтенсивність 

росту кореневої системи. Вегетація рослин в умовах низьких позитивних 

температур і короткого світлового дня позитивно впливає на вміст сухих речовин, 

зимо- та морозостійкість посівів тритикале. 

 

3.1.1 Особливості розвитку рослин тритикале в осінній період 

Тривалість осінньої вегетації рослин за пізніх строків сівби варіювала за 

роками, а сходи з’являлися тривалий період часу, як в середньому за роками, так і за 

строкам сівби (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Параметри осінньої вегетації тритикале 

Сільсько- 

господарський 

рік 

Строк сівби 

Дата 

появи 

сходів 

Тривалість 

періоду 

сівба-

сходи, діб 

Дата 

переходу 

нижче 

0 ⁰С 

Фаза 

BBCH на 

момент 

входу в 

зиму 

2016–2017 
друга декада жовтня 18.11 33 18.11 10 

третя декада жовтня 26.02 93 18.11 09 

2017–2018 
друга декада жовтня 1.11 16 9.01 12 (20)** 

третя декада жовтня 9.11 24 9.01 11 

2018–2019 
друга декада жовтня 28.10 12 13.11 11 

третя декада жовтня 7.11 12 13.11 10 

* істотної різниці між датами сходів у сортів не спостерігалося;  

** поява видимих бруньок бічних пагонів біля вузла кущіння. 

 

Поява сходів в осінній період 2016–2017 с.-г. року була лише в посівів 

першого строку сівби, а осіння вегетація тривала менше одного тижня до моменту, 
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коли добові температури понизилися нижче 0 ⁰С. В умовах цього року 

спостерігалася найбільша тривалість періоду «сівба – сходи». Втім, на рівномірність 

сходів в осінній та весняний період (для певних варіантів) даний чинник не впливав. 

Умови 2017–2018 с.-г. року виявилися сприятливішими. Сходи за обох строків 

сівби вдалося отримати раніше, ніж в попередньому році. Для появи сходів з 

моменту сівби потребувалося 16 та 24 доби після сівби для першого та другого 

строків сівби відповідно. Осіння вегетація тривала до першої декади січня. За цей 

період на рослинах першого строку сформувалося два повноцінних листки та почав 

з’являтися третій, почали закладатися бруньки бічних пагонів; на посівах другого 

строку з’явився другий листок. 

Погодні умови 2018–2019 с.-г. року характеризувалися теплим жовтнем та 

прохолодним листопадом, а  посіви за обох строків дали сходи через однаковий 

період часу після сівби (12 діб), проте в зиму ввійшли в різному стані: у посівів 

першого строку сформувався повноцінно один листок (ВВСН 11), а у другого 

строку листок прорвав колеоптиль (ВВСН 10) та з’явився на половину довжини. 

Перехід до від’ємних температур відбувався поступово, що дозволило отримати 

рівномірні сходи тритикале. 

В останні 30 років проявляється тенденція до збільшення тривалості осіннього 

періоду та зменшення зимового. В той же час відновлення весняної вегетації в 

середньому починається раніше, ніж наприкінці ХХ-го століття. Дані чинники 

впливають на перезимівлю озимих зернових та тривалість осіннього та весняного 

кущіння (Шуль та ін., 2008). 

 

3.1.2 Перезимівля та загальне виживання рослин осінніх строків сівби 

протягом вегетації 

На перезимівлю тритикале озимого та дворучки істотно впливає фаза росту, в 

якій вони входять в зиму. За даними установи-оригінатора (Лабораторія селекції і 

генетики озимого тритикале, 2016), сорт Підзимок харківський здатний витримувати 

до –16 ⁰С у зоні точки росту. Втім, за проведеними дослідженнями (Kolupaev at al., 

2020), рослини дворучки є чутливішими до різкого зниження температури, ніж 
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озимі сорти. Оскільки за пізніх строків сівби насіння проростає повільно, то і 

рослини входять в зиму в різних фазах. Рослини тритикале, які входять в зиму в 

стадії BBCH 05–09, за сприятливих погодних умов за зимостійкістю не 

поступаються посівам у стадії кущіння (ВВСН 20–23). За сівби тритикале в пізні 

осінні строки польова схожість сильно варіює (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Перезимівля тритикале осінніх строків сівби протягом вегетації 

Показник 

Строк сівби 

Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

С.-г. рік 

се
р

ед
н

є С.-г. рік 

се
р

ед
н

є 

2
0
1
6

–

2
0
1
7
 

2
0
1
7

–

2
0
1
8
 

2
0
1
8

–

2
0
1
9
 

2
0
1
6

–

2
0
1
7
 

2
0
1
7

–

2
0
1
8
 

2
0
1
8

–

2
0
1
9
 

Підзимок харківський 

Кількість: 

- рослин в осінній 

період, шт./м2 

383,1 441,7 396,4 407,1 371,9 428,3 386,3 395,5 

- після перезимівлі, 

шт./м2 
368,0 439,2 392,0 399,7 364,0 425,0 384,0 391,0 

Польова схожість, % 85 98 88 90 83 95 86 88 

Перезимівля, % 96,0 99,4 98,9 98,1 97,9 99,2 99,4 98,8 

Амур 

Кількість: 

- рослин в осінній 

період, шт./м2 

341,7 441,7 425,4 402,9 331,7 432,5 415,6 393,3 

- після перезимівлі, 

шт./ м2 
311,7 437,5 420,3 389,8 317,5 428,3 406,4 384,1 

Польова схожість, % 76 97 95 89 74 95 90 86 

Перезимівля, % 97,0 99,0 98,8 96,4 95,7 99,0 97,8 97,5 

Обрій миронівський 

Кількість: 

- рослин в осінній 

період, шт./м2 

306,7 447,5 415,3 389,8 315,0 447,5 430,8 397,8 

- після перезимівлі, 

шт./ м2 
296,7 442,5 412,3 383,8 304,2 443,3 423,0 390,2 

Польова схожість, % 68 99 92 86 70 99 96 88 

Перезимівля, % 96,7 98,9 99,3 98,3 96,6 99,1 98,2 97,9 

Примітка. Кількість рослин в осінній період 2016–2017 с.-г. року 

підраховували методом розкопування, оскільки рослини входили в зиму в фазі 

ВВСН 09. 
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Польова схожість насіння різних сортів залежала від температурного режиму в 

осінній період, проте здебільшого була високою та дозволяла сформувати 

рівномірний посів. Слід зауважити, що за даними деяких дослідників (Заєць & 

Фундират, 2019), для появи сходів тритикале необхідна сума активних температур 

після посіву на рівні більше 120 ºС, тобто в умовах пізніх строків сівби є ризик 

появи сходів під сніговим покривом, або навесні. 

Холодні умови осіннього періоду 2016–2017 сільськогосподарського року 

значно знизили польову схожість у всіх сортів за обох строків сівби. Найменша 

польова схожість спостерігалася у сорту Обрій миронівський і становила 68,2 % та 

70 % за першого та другого строку відповідно. У контролю вона складала 68,3 % та 

66,3 %, а найвищою була у сорту дворучки Підзимок харківський – 76,7 % та 74,4 %, 

що вказує на його пристосованість до холодних умов підчас сходів. 

Умови осіннього періоду 2017–2018 с.-г. року були м’якшими за попередній, 

що дозволило отримати високий показник польової схожості за всіма сортами та 

строками, який становив 85,7 – 89,5 %, та мав тенденцію до зниження у посівів 

другого строку. Показники польової схожості у всіх сортів цього року були 

найвищими, що зумовлюється оптимальними температурами для сходів упродовж 

всього періоду проростання насіння. 

Умови осіннього періоду 2018–2019 с.-г. року займали проміжне місце між 

першим і другим роком та характеризувалися оптимальними температурами для 

проростання насіння в другій половині жовтня. 

Стан перезимівлі всіх варіантів посівів 2016–2017 с.-г. року був відмінний і 

становив 96,0–97,9 %, а сприятливі погодні умови 2017–2018 с.-г. року дозволили 

підвищити цей показник до 98,9–99,2 %. 

Голуб С. зі співавторами (2017) виявили, що пізні та дуже пізні строки сівби 

майже не впливали на відсоток рослин, які перезимували, проте в їх дослідженнях 

польова схожість за більш пізніх строків істотно знижувалася. В той же час ряд 

авторів (Бондаренко та Бойко, 2011) відзначають, що рослини тритикале за більш 

пізньої сівби витрачають менше вуглеводів у зимовий період, як в листках, так і у 

вузлах кущіння. Посіви пізніх осінніх строків не лише витрачають менше вуглеводів 
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у вузлі кущіння в озимий період, але й відновлюють весняну вегетацію з вищим 

вмістом цукрів, порівняно з ранніми (Танчик та ін., 2013). 

Загибель рослин протягом зимового періоду за роки досліджень була 

невисокою. Найбільше рослин загинуло протягом вегетації, що позначилось на 

кількості продуктивних рослин у фазу повної стиглості (див. додаток Д). 

У посівах першого строку сорту дворучки Підзимок харківський (рис. 3.1) 

в середньому за 3 роки кількість рослин на період збирання врожаю знаходилася на 

одному рівні (380,3±3,3 шт./м2) без вагомих відхилень (на 5 % рівні). Проте, в розрізі 

років ця величина коливалася, оскільки на неї впливали такі чинники, як: 

перезимівля посівів і внутрішньовидова конкуренція рослин за фактори життя.  

 

Примітка. В1, В2, В3, В4 – варіанти системи удобрення, див. табл. 2.3 

Рис. 3.1. Виживання рослин сорту Підзимок харківський  

 

В 2016–2017 с.-г. році спостерігалася загибель близько 3,9 % рослин внаслідок 

того, що період осінньої вегетації був надзвичайно короткий, а мінімальні 

температури в зимовий період були найсуворішими за роки проведення досліджень 

(tmin – 16,2 ⁰С). Наступним чинником, який спричиняв загибель рослин, була 

внутрішньовидова конкуренція за фактори життя: на варіанті без внесення азотних 

добрив загинуло до 4,7 % рослин від початкової кількості, на варіантах з внесенням 

сумарно 25, 80 та 100 кг/га д. р. азоту даний показник знаходився в межах похибки. 
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Внаслідок вказаних причин і дефіциту вологи в даний рік, на період збирання 

залишилося 350 рослин/м2 на варіанті без внесення азотних добрив, 368 шт./м2 при 

N25, 366 шт./м2 при N80 та 354 шт./м2 при N100. 

Погодні умови 2017–2018 с.-г. року були сприятливим для росту і розвитку 

посівів тритикале, виживання рослин було найвищим за період досліджень. Разом з 

високою польовою схожістю та низкою загибеллю в зимовий період, густота 

стояння рослин на момент відновлення весняної вегетації становила 439,2 шт./м2, а 

загибель протягом вегетації складала з 19,2 до 34,2 рослин/м2. Це явище пов’язане з 

тим, що посів складався з більш розвинутих рослин з високою енергією проростання 

та слабших, які змогли розвинутися в тривалий період осінньої вегетації. Зі 

збільшенням норми азотних добрив кількість рослин, що вижили, збільшувалася та 

на період збирання становила 405–420 шт./м2 залежно від варіанта. 

В умовах 2018–2019 с.-г. року за короткого осіннього періоду вегетації та 

низької польової схожості загибель рослин знаходилася в межах похибки. За 

достатньої кількості вологи та затяжної прохолодної весни фаза весняного кущіння 

проходила тривалий час, внаслідок чого під дією азотного підживлення відбулося 

витіснення слабких рослин сильнішими, які сформували потужні бічні пагони. На 

момент збирання значної різниці між варіантами удобрення за кількістю рослин, які 

вижили, не було. Проте, спостерігалося незначне зменшення кількості зі 

збільшенням норми азоту, здебільшого завдяки продуктивній кущистості та 

внутрішньовидовій конкуренції. 

У посівах другого строку (див. рис. 3.1) ситуація з виживанням рослин 

протягом вегетації відрізнялася від посівів першого. Кількість рослин на момент 

збирання врожаю в середньому за 3 роки зростала зі збільшенням норми азотних 

добрив – від 341,7 шт./м2 на варіанті без підживлення до 357,3 шт./м2 при N25, та 

375 шт./м2 при N80 і N100. Загибель рослин протягом осінньо-зимового періоду за 

роками несуттєво впливала на кінцеву густоту рослин. У розрізі років кількість 

рослин на момент збирання значно різнилася, чим більша норма азотних добрив, 

тим менше рослин загинуло протягом весняно-літнього періоду.  



65 

 

У 2016–2017 с.-г. році загибель протягом весняно-літнього періоду 

відрізнялася на варіантах з N25 і N80, порівняно з варіантом без внесення азотних 

добрив. Проте, найбільші показники загибелі спостерігалися протягом наступних 

двох років досліджень.  

В 2017–2018 с.-г. році на варіанті без підживлень у весняно-літній період 

загинуло до 19,4 % рослин (відносно загальної кількості на момент сходів) та 

до 8,2 % на варіанті з N25, а на варіантах з N80 та N100 загибель рослин в цей період 

спостерігалася в незначній кількості. Даний факт вказує на те, що основною 

причиною загибелі в цей період в рослин другого строку був дефіцит азоту.  

Ситуація в 2018–2019 с.-г. році в посівах другого строку була подібною до 

першого. Внаслідок тривалої фази кущіння сильніші рослини витіснили слабші, а 

додаткове внесення азоту збільшило число живих рослин до 334–349 шт./м2, 

порівняно з варіантом без внесення азоту (321 шт./м2). 

В озимих сортів вплив підживлення та умов року на загибель і виживання 

рослин відрізнявся від дворучки, проте мав подібні тенденції. 

У сорту Амур загибель рослин протягом осінньо-зимового періоду 

знаходилася на незначному рівні (рис 3.2). В умовах 2016–2017 с.-г. року у посівах 

першого та другого строку загибель протягом осінньо-зимового періоду 

перевищувала весняно-літній, в інші роки загибель частини рослин проходила 

здебільшого в період між відновленням весняної вегетації та цвітінням. 

В 2017–2018 с.-г. році загибель рослин сорту Амур на посівах першого строку 

в весняно-літній період зменшувалася зі збільшенням норми азотних добрив (45,3 

шт./м2 на варіанті N100 проти 81,5 шт./м2 на варіанті без внесення), проте цей ефект 

проявлявся не так виражено, як за другого строку сівби.  

В посівах другого строку кількість рослин на момент збирання становила 319 

шт./м2 на варіанті без підживлення, 324 шт./м2 при внесенні N25 в фазу ВВСН 11–13, 

362 шт./м2 при N80 та 371 шт./м2 при максимальній нормі N100, що вказує на 

чутливість сорту до азотного живлення, особливо за пізньої сівби.  
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Кількість рослин у посівах сорту Амур в останній рік досліджень на момент 

збирання знаходилася в межах 308–340,7 шт./м2 з незначним збільшенням цього 

показника при збільшенні норми внесення азоту. 

 

Примітка. В1, В2, В3, В4 – варіанти системи удобрення, див. табл. 2.3 

Рис. 3.2. Виживання рослин сорту Амур 

 

Реакція сорту Обрій миронівський (рис. 3.3) була відмінною від попередніх , 

оскільки в середньому за роки досліджень густота стояння на момент збирання 

становила 306–324 шт./м2 у першого строку сівби та 316–320,7 шт./м2 у другого.  

 
Примітка. В1, В2, В3, В4 – варіанти системи удобрення, див. табл. 2.3 

Рис. 3.3. Виживання рослин сорту Обрій миронівський  
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Близько 25 % рослин загинуло внаслідок внутрішньовидової конкуренції 

протягом 2017–2018 та 2018–2019 с.-г. років, що зумовлено великою кількістю 

рослин в осінній період та сприятливими умовами вегетації. 

Найменша кількість рослин на момент збирання у сорту Обрій миронівський 

спостерігалася у 2016–2017 с.-г. році, що пов’язано з низькою польовою схожістю. 

Однак, через відсутність внутрішньовидової конкуренції за фактори життя загибель 

рослин у весняно-літній період по всіх варіантах, за винятком одного (перший строк 

сівби без внесення азотних добрив), знаходилась в межах похибки. Це явище 

пов’язане з високим коефіцієнтом кущіння в та раннім настанням фази ВВСН 25. 

В 2017–2018 с.-г. році густота стояння сорту Обрій миронівський в момент 

збирання була найвищою та знаходилася в межах 348–372 шт./м2 у посівах першого 

строку та 337–349 шт./м2 у другого, що зумовлено швидким проходженням кущіння. 

Внаслідок даного чинника вплив внутрішньовидової конкуренції за фактори життя в 

цей рік був менший, ніж в 2018–2019 с.-г. році. 

В останній рік досліджень загибель рослин спричинена внутрішньовидовою 

конкуренцією, але не за рахунок кущіння, як в минулому, а за рахунок збільшення 

площі листкової поверхні однієї рослини. В середньому на момент збирання в 

посівах першого строку залишалося 300±6 шт./м2, другого – 308±5 шт./м2. 

 

3.2 Особливості процесу кущіння у тритикале озимого та дворучки 

Кущіння у злакових культур, зокрема тритикале, залежить від стадії розвитку 

головного стебла. Процес утворення зародкових бруньок бічних стебел на рослині 

відбувається, за даними Г. С. МакМастера (1992) до моменту DR, який відповідає 

ІІІ–IV етапу органогенезу за Куперман. Починаючи з цього моменту і до цвітіння 

відбувається редукція зайвих бічних пагонів та бруньок. Вплив строків сівби на 

процес кущіння та подальше формування структури посіву залежить від погодних 

умов. Загалом за більш пізньої сівби утворюється менше пагонів протягом осіннього 

кущіння, що в майбутньому проявляється у меншій кількості продуктивних пагонів 

при достиганні (Schwarte et al., 2006). 
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Підзимок харківський Амур Обрій миронівський 

 

 

Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11-13), В3 – Фон + N25(11-13) + N55(23-25), В4 – Фон + N25(11-13) + 

N55(23-25) + N20(49); Строки сівби: І. – друга декада жовтня, ІІ. – третя декада жовтня; Фази розвитку (BBCH): ВВВ – 

відновлення весняної вегетації; 31 – початок виходу в трубку; 59-69 – цвітіння; 99 – відмирання рослини, повна стиглість. 

Рис. 3.4. Кущіння тритикале за осінньої сівби, (середнє за 2016–2019 рр.)
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Зважаючи на сказане, для оцінки тритикале за здатністю кущитися слід 

враховувати кількість та стан стебел під час відновлення весняної вегетації, 

стеблування, цвітіння та в фазу повної стиглості. 

У роки досліджень початок фази кущіння (ВВСН 20) у досліджуваних сортів 

наступав у різний час. Дата початку фази кущіння в розрізі сортів варіювала з 

незначним відхиленням, проте сам процес кущіння значно відрізнявся за 

інтенсивністю та продуктивністю (рис. 3.4). 

В 2016–2017 сільськогосподарському році процес кущіння (закладання 

бруньок та поява пагонів) за осінніх строків сівби повністю проходив у весняний 

період. Перший бічний пагін утворювався 5 та 8 квітня відповідно за першого та 

другого строку сівби. Інтенсивність кущіння дворучки значно перевищувала 

кущіння озимих форм. 

Умови 2017–2018 сільськогосподарського року значно відрізнялися. Зачатки 

бічних пагонів утворювалися в першу та другу декаду грудня відповідно строкам, 

але перший бічний пагін з’явився відповідно лише 3 та 7 квітня. Процес кущіння 

дворучки був не таким інтенсивним, як попереднього року, однак перевищував 

озимі сорти. 

Погодні умови весни 2018–2019 с.-г. року були сприятливими для росту та 

розвитку додаткових пагонів. Проходження кущіння відбувалося тривалий період, 

але особливістю його було те, що воно проходило якісно (розвиток бічних пагонів 

досягав основного), а не кількісно. 

Для оцінки потенціалу кущіння сортів тритикале відзначали кількість пагонів 

на таких етапах, як: момент відновлення вегетації, вихід у трубку (ВВСН 31), 

цвітіння (ВВСН 59-69) та фаза повної стиглості (ВВСН 99). Вихідні дані 

представлені в додатку Д.  

У розрізі сортів за середніми показниками кількості пагонів у найважливіші 

періоди росту та розвитку тритикале значно виділялася дворучка Підзимок 

харківський (рис. 3.4).  

Особливістю дворучки в роки досліджень був стрімких ріст і збільшення 

кількості пагонів, порівняно з озимими сортами. При настанні фази виходу у трубку 
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посіви першого строку в середньому за 3 роки формували 700–765 пагонів/м2. 

Такий високий показник зумовлений тим, що в 2016–2017 с.-г. році внаслідок 

тривалої весни та високої забезпеченості вологою утворювалося від 976 до 1020 

пагонів/м2, проте вже до фази цвітіння значна частина цих пагонів редукувалась. Під 

час фази цвітіння залишалося 423,7–458,3 шт./м2 з тенденцією до збільшення 

кількості при збільшенні норми азотних добрив. Істотного коливання за роками в 

фазі цвітіння не спостерігалося, незважаючи на значну різницю в фазі виходу в 

трубку. На момент збирання врожаю в посівах першого строку врожай формувався 

на 411–437 пагонах/м2, а тенденція з фази цвітіння зберігалася.  

Розвиток посівів другого строку сівби був подібним до першого, проте в фазі 

кущіння формувалася менша кількість пагонів. За середнім значенням за роки 

дослідження посіви без внесення азоту формували 568 пагонів/м2, 598 пагонів/м2 

при нормі 25 кг/га д. р. азоту, 629 пагонів/м2 при нормі 80 кг/га та 635 пагонів/м2 при 

100 кг/га. Реакція сорту на норму азотних добрив у фазу виходу в трубку 

простежується сильніше, ніж у першого строку. Як наслідок – на момент цвітіння 

залишалося 449 пагонів/м2 на варіантах з внесенням 80 та 100 кг/га д. р. азоту проти 

393 шт./м2 на «фоновому» варіанті та 403 шт./м2 з нормою 25 кг/га. На момент 

збирання врожаю у контрольного за підживленням варіанта було 427 продуктивних 

пагонів/м2. Внесення розчину карбаміду (N20) по у фазу ВВСН 49 дозволило 

збільшити цей показник до 439 шт./м2. На «фоновому» варіанті та при внесенні 

азоту в фазу ВВСН 11–13 формувалося 394 та 398 шт./м2 відповідно, що було значно 

менше за варіант з нормою 80 кг/га д. р. 

Інтенсивність проходження кущіння та розвитку бічних пагонів у озимого 

сорту Амур відрізнялася від дворучки. Процеси, які впливали на загибель рослин 

протягом вегетації, мали свій вплив і на проходження кущіння. 

За першого строку сівби посіви сорту Амур в фазу виходу в трубку 

формували 415 пагонів/м2 на варіанті без підживлення, 435 пагонів/м2 за дії 25 кг/га 

д. р. азоту та 434–438 шт./м2 на варіантах, де додатково вносили 55 кг/га. До фази 

цвітіння кількість пагонів зменшилася порівняно з виходом у трубку, проте друге та 

третє підживлення азотом дозволило зберегти більше пагонів – на варіанті з нормою 
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80 кг/га було 413 шт./м2, за внесення 100 кг/га – 420 шт./м2, а на варіантах з 

одноразовим підживленням азотом та без підживлень взагалі їх кількість 

знижувалася до 389 та 366 шт./м2 відповідно. До фази повної стиглості тенденція 

зберігалася, і на момент збирання утворювався урожай на 353, 377, 387 та 405 

пагонах/м2 відповідно до збільшення норми азоту. 

Для посівів другого строку ситуація з кількістю пагонів на різних 

фенологічних фазах була подібною. У фазу виходу в трубку в посівах 

спостерігалося 382–403 пагони/м2, а значне відхилення було лише у варіанта з 

внесенням азоту по мерзлоталому ґрунту, що можна пояснити пригніченням 

кущіння внаслідок інтенсивного розвитку головного пагону, з одночасним 

пригніченням бічних. На варіанті без внесення азоту різниця в розвитку головного 

та бічних пагонів була меншою, тому витіснення слабших не відбулося. Проте, в 

фазу цвітіння кількість пагонів, що залишилася, перебувала в безпосередній 

залежності від норми азоту в підживленні, а до повної стиглості ця тенденція 

зберігалася. Істотне зниження кількісті пагонів відносно варіанта з нормою 80 кг/га 

спостерігалося лише в посівах без підживлень у фазі цвітіння (348 шт./м2 проти 373 

шт./м2) та повної стиглості (330 шт./м2 проти 356 шт./м2). 

Проходження кущіння та розвиток бічних пагонів у Обрію миронівського 

були найслабшими серед досліджуваних сортів. За першого строку сівби ефект від 

внесення азотних добрив на кількість пагонів був надзвичайно виражений. У фазу 

виходу в трубку на варіанті без підживлення було 373 шт./м2, при підживленні 

посівів по мерзлоталому ґрунті цей показник зростав до 388 шт./м2, а за другого 

підживлення до 419–423 шт./м2. Суттєвої різниці між варіантом з нормою 80 кг/га 

д. р. та 100 кг/га не спостерігалося на жодній фенологічній фазі, а на варіантах без 

застосування азотних добрив та підживленні у нормі 25 кг/га у фазі цвітіння 

відбулося зниження кількості пагонів до 362 та 369 шт./м2. На момент збирання 

врожаю цей показник зростав з 336 шт./м2 на варіанті без підживлень до 343, 373 та 

377 шт./м2 з відповідним збільшенням норми азотних добрив.  

У посівах другого строку в фазу виходу в трубку на варіантах з 

підживленнями було 402–410 пагонів/м2, а значне зниження (386 шт./м2) цього 
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показника було лише в посівах без внесення азотних добрив. У фазу цвітіння та 

повної стиглості цей показник становив 368–384 шт./м2 та 330–346 шт./м2 

відповідно, без суттєвого відхилення від контрольного варіанта.  

Вплив підживлення азотом на збільшення кількості пагонів на певних фазах 

розвитку проявлявся в досліджуваних сортів по-різному. Найбільш виражений 

ефект від системи удобрення був у сорту Підзимок харківський, а в озимих був 

незначним. В той же час у більшості варіантів сорту та строків сівби підживлення 

також збільшувало частку продуктивних пагонів у фазу повної стиглості. В цілому, 

отримані результати у посівів сортів Підзимок харківський та Амур підтверджують 

результати Скотаря та Романюка (2006), що покращення мінерального живлення 

зменшує редукцію пагонів протягом вегетації. Проте, у сорту Обрій миронівський 

вплив системи удобрення на даний показник був статистично несуттєвим. 

 

3.3 Проходження основних фаз розвитку тритикале озимого та дворучки 

за осінніх строків сівби 

Аналіз встановлення та проходження основних фаз розвитку та етапів 

органогенезу тритикале проводився шляхом здійснення фенологічних спостережень 

і мікроскопії конусів наростання. Етапи органогенезу відзначалися за шкалою 

Ф. Куперман (1969) для опису процесів, які проходили безпосередньо у конусі 

наростання (додаток Е). 

Для дворучок за озимих строків сівби дати настання та проходження 

початкових етапів органогенезу (I–IІІ) майже не відрізнялися від озимих сортів 

(табл. 3.3). При підживленні посівів азотними добривами (чинник «система 

удобрення») вагомих відхилень (за t05) розвитку конусу наростання в період від І до 

ІІІ етапу органогенезу між варіантами досліду не відзначалося. Перше підживлення 

(ВВСН 11–13) в роки досліджень припадало на різні етапи органогенезу. В 2016–

2017 с.-г. році його проводили на початку І етапу, в 2017–2018 та 2018–2019 – на 

середині І етапу органогенезу. Вплив азотного підживлення на диференціацію 

конусу наростання на цих етапах (І–ІІІ) майже не спостерігався, тому варіанти з 

підживленням азотом та без нього можна подати одним масивом даних. Проте, дати 
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переходу до ІІ та ІІІ етапів органогенезу та тривалість вегетації рослин на цих 

етапах відрізнялися за сортами. Тривалість вегетації рослин на ІІ етапі 

органогенезу в середньому за роками становила від 6,2 діб у сорту Підзимок 

харківський, до 6,7 у Амуру та 7,5 діб у Обрій миронівський, проте суттєвої різниці 

між сортами та строками сівби на даному етапі не спостерігалося. 

Таблиця 3.3 

Дати настання та тривалість I–III етапів органогенезу тритикале за 

осінніх строків сівби, варіант N80 (Мазуренко Б. О., 2018) 

Сорт 
Строк 

сівби 

Рік 

врожаю 

Етап органогенезу, дата 

настання 
Тривалість етапу, діб 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 

С1 

2017 18.11 8.04 17.04 141 9 7 

2018 1.11 13.04 17.04 163 4 10 

2019 28.10 28.03 02.04 151 5 6 

С2 

2017 26.02* 14.04 23.04 47(147)** 9 7 

2018 9.11 17.04 23.04 160 5 7 

2019 7.11 1.04 07.04 145 6 9 

А
м

у
р
 С1 

2017 18.11 3.04 13.04 136 10 9 

2018 1.11 12.04 17.04 162 5 7 

2019 28.10 6.04 14.04 160 8 5 

С2 

2017 26.02* 13.04 20.04 46(146)** 7 9 

2018 9.11 17.04 20.04 159 3 11 

2019 7.11 9.04 16.04 153 7 5 

О
б

р
ій

 

м
и

р
о
н

ів
сь

к
и

й
 

С1 

2017 18.11 4.04 14.04 137 10 7 

2018 1.11 12.04 17.04 162 5 7 

2019 28.10 5.04 12.04 159 7 3 

С2 

2017 26.02* 13.04 23.04 46(146)** 10 3 

2018 9.11 16.04 21.04 15 5 6 

2019 7.11 8.04 16.04 152 8 4 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня, С2 – третя декада жовтня;* 

дата фіксації сходів під сніговим покривом;** від сходів до початку ІІ етапу 

органогенезу. В дужках від стадії BBCH-09. 
. 

Тривалість ІІІ етапу органогенезу залежала від особливостей сорту та умов 

конкретного року, внаслідок чого сортам Підзимок харківський та Амур 

знадобилося в середньому по 7,7 доби, а Обрію миронівському лише 5 діб для 

проходження цього етапу. У посівів різних строків перебіг цього етапу відрізнявся –  
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у сорту Амур за першого строку його тривалість скорочувалася, у Обрію 

миронівського подовжувалася, а в дворучки залишалася без змін. При формуванні 

потенціалу продуктивності тритикале даний етап є визначальним – чим більша його 

тривалість, тим більше колосків формується у рослин, тобто дворучка потенційно 

може бути продуктивнішою за цим показником. Вищезгадане явище у дворучки 

вказує на те, що тривалість диференціації конусу наростання майже не залежить від 

погодних умов у посівів різного строку сівби.  

Оскільки погодні умови весняного періоду в роки досліджень відрізнялися, то 

посіви Підзимку харківського по-різному проходили етапи органогенезу. Дата 

настання певного етапу органогенезу відрізнялася в залежності від строку сівби та 

внесення азотних добрив, що проявлялося у різній сумі активних температур для 

кожного етапу (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Сума активних температур для проходження ІІ-IV етапу органогенезу в 

посівів Підзимку харківського, ºС (Мазуренко Б. О., 2018) 

Рік 

досліджень 

Строк 

сівби 

Варіант 

підживлення 

азотом, кг/га д. р. 

Сума активних температур під час 

проходження етапу органогенезу 

II III IV 

2016/2017 І 0 93,6 41,3 214,9 

25 80,4 38,5 153,9 

80/100 80,4 38,5 169,2 

ІІ 0 51,4 76,6 206,8 

25 58,3 104,4 181,1 

80/100 58,3 104,4 171,3 

2017/2018 І 0 49,3 145,6 186,4 

25 57,8 149,7 105,9 

80/100 57,8 149,7 83,5 

ІІ 0 71,9 120,5 183,2 

25 86,5 107,3 127,7 

80/100 86,5 107,3 127,7 

2018/2019 І 0 38,6 65,2 235,5 

25 29,3 39,3 256,4 

80/100 29,3 39,3 256,4 

ІІ 0 60,4 77,2 260,6 

25 40,4 89,9 228,6 

80/100 40,4 89,9 213,8 
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V та VI етапи органогенезу зазвичай проходять швидко, та не прив’язані до 

конкретної фенологічної фази (Куперман, 1969). 

Якщо для проходження перших етапів органогенезу важливим фактором є 

температури повітря, то для наступних на перше місце виходять елементи живлення 

та вологозабезпеченість (McMaster et al., 1992).  

Проходження IV–VII етапів органогенезу є важливим у визначенні 

біологічного потенціалу колосу та є продовженням процесів, які розпочалися на ІІІ 

етапі. На час настання та проходження цих етапів впливало забезпечення рослин 

азотом і температурний режим (табл. 3.5). На початку IV етапу проводилося друге 

підживлення азотом, мета якого забезпечення основного пагона доступним азотом 

для формування колоскових горбочків (майбутніх квіток), а також рівномірний 

розвиток бічних пагонів (продуктивне кущіння). 

При проходженні IV етапу органогенезу також не спостерігалося суттєвих 

відхилень, але на його тривалість впливав як сортовий чинник, так і строк сівби. 

Проте, зміна тривалості етапу за різних строків сівби пояснюється іншими 

температурними умовами вегетації. В середньому для проходження даного етапу 

сорту Підзимок харківський необхідно було 12,9 діб, сорту Амур 9,3 доби, а сорту 

Обрій миронівський 10,8 доби.  

V етап органогенезу зазвичай проходить швидко, але забезпеченість азотом 

на даному етапі є надзвичайно важливою, оскільки на ньому закладаються такі 

органи квітки, як тичинки, маточки та приймочки. На проходження даного етапу 

також впливає чинник сорту. У сорту контролю Амур тривалість вегетації на даному 

етапі становить 7,8 доби, у сорту Обрій миронівський 8,6 діб, а найменше у 

дворучки 5,8 доби. Чим менша тривалість вегетації – тим потенційно менша 

кількість фертильних квіток. 

Тривалість VI етапу в сорту Підзимок харківський становила 6 діб, сорту 

Амур 6,76 діб, а у Обрію миронівського – 7,2 доби. Значної різниці при дії чинників 

сорту, строків сівби та підживлення азотними добривами на даному етапі не було. 
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Таблиця 3.5 

Дата настання та тривалість IV–VI етапів органогенезу тритикале осінніх 

строків сівби при підживленні азотом 

Сорт Строк 

сівби 

Рік 

врожаю 

Етап органогенезу, дата  Тривалість етапу, діб 

IV V VI  VII  IV V VI VII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П
ід

зи
м

о
к
 х

ар
к
ів

сь
к
и

й
 

P36K72 (Фон)   

С1* 2017 23.04 8.05 12.05 20.05 15 4 8 11 

2018 25.04 5.05 11.05 17.05 10 6 6 7 

2019 10.04 2.05 6.05 9.05 22 4 3 12 

С2 2017 28.04 12.05 16.05 22.05 14 4 6 12 

2018 29.04 8.05 14.05 20.05 9 6 6 7 

2019 16.04 7.05 13.05 17.05 21 6 4 7 

Фон + N25(11–13)  

С1 2017 24.04 5.05 11.05 19.05 11 6 8 12 

2018 27.04 3.05 9.05 16.05 6 6 7 8 

2019 8.04 1.05 6.05 8.05 23 5 2 13 

С2 2017 30.04 13.05 16.05 22.05 13 3 6 12 

2018 30.04 6.05 12.05 18.05 6 6 6 9 

2019 16.04 5.05 11.05 16.05 19 6 5 8 

Фон +N25(11–13) + N55(23–25)**  

С1 2017 24.04 6.05 13.05 20.05 12 7 7 11 

2018 27.04 2.05 9.05 16.05 5 7 7 8 

2019 8.04 1.05 6.05 9.05 23 5 3 12 

С2 2017 30.04 6.05 14.05 22.05 6 8 8 12 

2018 30.04 6.05 12.05 18.05 6 6 6 9 

2019 16.04 4.05 10.05 17.05 18 6 7 7 

А
м

у
р
 

P36K72 (Фон)   

С1 2017 22.04 30.04 8.05 17.05 10 9 8 13 

2018 24.04 1.05 9.05 16.05 5 7 7 10 

2019 19.04 3.05 10.05 13.05 8 5 14 14 

С2 2017 28.04 2.05 11.05 20.05 7 8 4 17 

2018 27.04 3.05 12.05 19.05 3 7 6 9 

2019 22.04 10.05 15.05 20.05 7 6 18 10 

Фон + N25(11–13)  

С1 2017 22.04 1.05 10.05 18.05 10 9 9 12 

2018 24.04 30.04 10.05 17.05 5 7 6 9 

2019 18.04 2.05 9.05 13.05 8 4 14 14 

С2 2017 29.04 4.05 14.05 22.05 7 9 5 15 

2018 1.05 5.05 13.05 20.05 3 11 4 8 

2019 21.04 8.05 14.05 20.05 7 5 17 10 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Фон +N25(11–13) + N55(23–25) 

С1 2017 22.04 1.05 10.05 19.05 10 9 9 11 

2018 24.04 30.04 10.05 17.05 5 7 6 9 

2019 19.04 3.05 8.05 12.05 8 5 14 15 

С2 2017 29.04 5.05 13.05 21.05 7 9 6 16 

2018 1.05 6.05 12.05 19.05 3 11 5 9 

2019 21.04 7.05 14.05 19.05 7 5 16 11 

О
б

р
ій

 м
и

р
о
н

ів
сь

к
и

й
 

P36K72 (Фон)  

С1 2017 23.04 1.05 11.05 20.05 10 9 8 12 

2018 25.04 3.05 12.05 19.05 5 8 8 8 

2019 16.04 5.05 12.05 16.05 7 4 19 13 

С2 2017 27.04 3.05 13.05 21.05 10 4 6 18 

2018 29.04 3.05 12.05 20.05 5 8 4 9 

2019 21.04 10.05 17.05 22.05 8 5 19 10 

Фон + N25(11-13)  

С1 2017 21.04 2.05 12.05 19.05 10 7 11 13 

2018 24.04 30.04 10.05 17.05 5 7 6 10 

2019 15.04 3.05 10.05 15.05 7 3 18 14 

С2 2017 26.04 1.05 14.05 22.05 10 3 5 17 

2018 27.04 2.05 12.05 19.05 5 6 5 10 

2019 20.04 6.05 13.05 20.05 8 4 16 12 

Фон +N25(11-13) + N55(23-25)  

С1 2017 21.04 3.05 13.05 20.05 10 7 12 12 

2018 24.04 1.05 9.05 18.05 5 7 7 9 

2019 15.04 4.05 11.05 16.05 7 3 19 13 

С2 2017 26.04 2.05 13.05 21.05 10 3 6 18 

2018 27.04 3.05 11.05 20.05 5 6 6 9 

2019 20.04 7.05 12.05 19.05 8 4 17 13 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня; С2 – третя декада 

жовтня;** Дані варіантів «Фон +N25(11-13) + N55(23-25)» та варіантів «Фон +N25(11-13) + 

N55(23-25) + N20(49)» ідентичні, бо останнє підживлення ще не проводили. 

 

На VII етапі, паралельно до якого проходить фенологічна фаза виходу в 

трубку, відбувається інтенсивний ріст всіх органів колоса. На варіантах, де це 

передбачено, вносять азотні добрива у формі розчину карбаміду з метою підвищити 

якість зерна та покращити фотосинтетичну активність. На тривалість цього етапу 

суттєво впливає чинник сорту. Найшвидше цей етап проходив у сорту Підзимок 
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харківський (9,8 діб), а найповільніше у Обрію миронівського – 12,3 доби. У 

контролю Амур даний етап тривав 11,8 доби. 

Тривалість VIII етапу, тобто перехід від фенологічної фази колосіння до 

цвітіння, в роки досліджень залежав від сорту та строку сівби (табл. 3.6.). 

Найшвидше цей етап проходив у сорту Обрій миронівський – 4,5 доби, а у сортів 

Амур та Підзимок харківський відповідно 5,3 та 5,7 діб. В розрізі строків сівби 

посівам другого строку сівби потребувалось менше часу (4,6 діб) для проходження 

VIII етапу, ніж першого (5,8 доби). З сказаного можна зробити висновок, що на 

тривалість етапу певною мірою впливає сума активних температур.  

Таблиця 3.6 

Дати настання завершальних фенологічних фаз тритикале за осінніх 

строків сівби (2016–2019 рр.) 

С
о
р

т 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

Р
ік

 в
р
о

ж
аю

 Етап органогенезу, дата 

настання 
Тривалість етапу, діб 

VIII IX XII VIII IX-XII 
Сходи- 

повна 

стиглість 
Колосін-

ня 

Цвітін

-ня 

Повна 

стиглість 
Колосіння 

Цвітіння-

повна 

стиглість 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 

С1 

2017 31.05 6.06 15.07 6 39 239 

2018 24.05 28.05 30.06 4 33 241 

2019 21.05 29.05 2.07 8 34 247 

С2 

2017 03.06 9.06 18.07 6 39 142(242) 

2018 27.05 30.05 2.07 3 33 235 

2019 24.05 31.05 5.07 7 35 240 

А
м

у
р
 С1 

2017 30.05 5.06 13.07 6 38 237 

2018 26.05 31.05 3.07 4 33 244 

2019 27.05 3.06 5.07 8 32 250 

С2 

2017 6.06 11.06 15.07 6 34 139(239) 

2018 28.05 1.06 6.07 3 35 239 

2019 30.05 4.06 11.07 7 37 246 

О
б

р
ій

 

м
и

р
о
н

ів
сь

к
и

й
 

С1 

2017 1.06 7.06 16.07 6 39 240 

2018 27.05 31.05 2.07 4 32 243 

2019 29.05 4.06 5.07 8 31 250 

С2 

2017 8.06 13.06 18.7 6 35 142(242) 

2018 29.05 1.06 5.07 3 34 238 

2019 1.06 4.06 13.07 7 39 248 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня; С2 – третя декада жовтня; 
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Тривалість періоду від цвітіння до повної стиглості зерна у сортів майже не 

відрізнялася в залежності від умов року і знаходилася в межах 33–39 діб. В умовах 

2016–2017 с.-г. року найдовше цей період тривав у дворучки Підзимок харківський 

(39 діб), а озимі проходили період достигання на 2–3 доби швидше. Проте, в умовах 

2017–2018 та 2018–2019 року дворучка проходила цей період на рівні з озимими. 

 

3.4 Особливості проходження основних фенологічних фаз розвитку 

тритикале залежно від суми активних температур за осінніх строків сівби 

За дослідженнями різних вчених, дати колосіння та цвітіння визначаються 

сумами накопичених активних температур від появи сходів і для кожного сорту 

даний показник є детермінованим. Тривалість формування зернівки та проходження 

проміжних етапів стиглості зерна більшою мірою залежать від умов навколишнього 

середовища, ніж від особливостей сорту (McMaster et al., 1992). З іншого боку, певні 

корективи для настання фази цвітіння можуть вносити кліматичні умови, ґрунтові 

умови, або забезпеченість елементами живлення (Santiveri et al., 2004). 

Опис якісних і кількісних змін у процесі онтогенезу в рослини за допомогою 

однієї шкали не завжди відображає повною мірою її розвиток. Оскільки 

органотворчі процеси протягом вегетації тритикале відбуваються в конусі 

наростання та в подальшому в колосі, то можна виділити ключові етапи, які 

найбільш впливають на ріст та розвиток рослини. Першою відправною точкою є 

поява сходів (Е), коли рослина розвивається завдяки поживним речовинам насінини. 

Приблизно до початку ІІ етапу органогенезу (SR) поживні речовини насінини 

закінчуються і рослина повністю переходить на автотрофний тип живлення, а в цей 

період закладається кількість міжвузлів і листків, які будуть асимілювати основну 

частку сухої речовини. Наступною важливою точкою є DR – диференціація осі 

конусу наростання на зачатки виступів колосового стрижня, коли закладається 

потенціал продуктивності колоса. Вихід в трубку (J) характеризується початком 

інтенсивного росту стебла та видовження міжвузлів, відбувається перехід у бік 

генеративного розвитку (Klepper et al., 1984). Набубнявіння піхви прапорцевого 

листка (B) сигналізує про інтенсивний ріст у довжину та товщину колоса, а 
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колосіння (Н) – про закінчення утворення органів колоса і його потенціалу 

продуктивність. Цвітіння (А) є важливим етапом розвитку, для якого погодні 

фактори відіграють ключову роль в запиленні та заплідненні майбутнього насіння, а 

життєвий цикл тритикале завершується повною стиглістю (М) зерна та загибеллю 

рослини (Fisher, 1973). 

Вимоги кожного сорту до суми активних температур для переходу на 

конкретну фазу розвитку залежно від року різнилися (рис. 3.5, додаток Є).  

 
Примітка: Строк сівби: С1 – друга декада жовтня; С2 – третя декада жовтня. 

Рис. 3.5. Сума активних температур у міжфазні періоди вегетації тритикале за 

осінньої сівби 

 

Для переходу від фази сходів до SR в різні роки потребувалося від 63 до 

116 ⁰С активних температур. Особливістю цього періоду є те, що він починався 
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здебільшого восени, а завершувався навесні, орієнтовно в час, коли температура 

повітря перебувала в межах +5…+7 ⁰С. Суттєвої різниці між сортами не 

спостерігалося, а для посівів другого строку необхідна була менша сума температур, 

ніж для першого, що можна пояснити тим, що органотворчі процеси проходять за 

температур нижче мінімуму активної вегетації, а за дослідженнями деяких вчених 

(Ewert et al., 1996) навіть за температур включно з –2 ⁰С. 

Для переходу від SR до DR посіви Підзимку харківського потребують в 

середньому 137 ⁰С, що менше, ніж у озимих сортів (163–165 ⁰С). Різниці між 

першим та другим строком сівби не спостерігалося. В розрізі років найбільшу суму 

активних температур потребували рослини в 2016–2017 с.-г. році (189 ⁰С), а в 2018 

та 2019 це значення було приблизно однаковим – відповідно 135 та 142 ⁰С. 

Велику суму активних температур посіви потребували для переходу до фази 

виходу в трубку. Найбільшу суму потребував сорт Підзимок харківський (300 ⁰С) зі 

значними відхиленнями за роками, що можна пояснити водно–тепловим режимом: в 

2016–2017 с.-г. році – 242 ⁰С за сухої та прохолодної весни, в 2017–2018 – 304 ⁰С за 

спекотної та сухої весни, а в 2018–2019 – 356 ⁰С за помірної теплої та вологої 

погоди. В цей період відбувається інтенсивне кущіння, а його тривалість відіграє 

велику роль у накопиченні сухої речовини безпосередньо у дворучки. Сорту Амур 

знадобилось в середньому 233 ⁰С, а умови конкретного року не впливали на 

варіацію цього фактору. Обрій миронівський зайняв проміжне місце за потребою 

суми активних температур (268 ⁰С). 

Період від виходу в трубку (J–B) до набубнявіння піхви прапорцевого листка 

проходить в умовах оптимальних температур для росту та розвитку рослин 

тритикале, тому різниця в сумі активних температур значно варіює від сорту та умов 

конкретного року. Якщо для більшості варіантів сорту сума активних температур 

знаходилася в межах 238–313 ⁰С, то в 2019 році сорту Амур необхідно було лише 

209 ⁰С, а Підзимку харківському – 145⁰С.  

Від набубнявіння піхви прапорцевого листка до колосіння (B–H) посівам 

Підзимку харківському необхідно було в середньому 111 ⁰С, а сортам Амур та Обрій 

миронівський 158 ⁰С, що є різницею в 2 доби активної вегетації в той період. Проте, 



82 

 

ситуація при переході від фази колосіння до цвітіння (H–A) була протилежною: 

Підзимку харківському необхідно 118 ⁰С, Обрію миронівському – 90 ⁰С, Амуру – 

109 ⁰С. Слід відзначити, що ці два періоди посівів другого строку сівби потребували 

меншої суми активних температур, ніж першого, а їх тривалість скорочувалася. 

Сума активних температур за вегетацію тритикале має нелінійну залежність з 

урожайністю зерна, проте перші два місяці весняної вегетації мають істотний вплив 

на органогенез в рослині тритикале та майбутній урожай (Гірко та ін., 2010). 

Варіація в сумі активних температур у період від цвітіння до повної стиглості 

більшою мірою залежала від умов конкретного року, ніж від строку сівби чи сорту. 

В 2016–2017 с.-г. році для посівів першого строку знадобилося 799 ⁰С, а для другого 

– 734 ⁰С. Зменшення суми активних температур у другого строку зумовлене 

прохолодним та дощовим періодом наприкінці вегетації, що подовжило достигання 

всіх варіантів досліду в астрономічних добах. Умови 2017–2018 с.-г. року виявилися 

протилежними, оскільки в період від цвітіння до повної стиглості кількість опадів 

трохи перевищувала норму, а середньодобові температури були нижчими за 

попередній, що проявилося в зменшенні необхідної суми активних температур до 

656 та 675 ⁰С відповідно у посівів першого та другого строків. За кількістю опадів 

2018–2019 рік був подібним до попереднього, проте за температурним режимом він 

виявився аномальним, оскільки середньомісячна температура протягом червня 

становила 22,6 ⁰С проти 20,1 ⁰С в попередній рік, тому в досліджуваний період 

посівам знадобилася сума активних температур на рівні 819 та 732 ⁰С відповідно для 

першого та другого строку сівби. 

 

Висновки до розділу 3 

Перезимівля рослин сорту Підзимок харківський знаходиться на рівні озимих 

Амур і Обрій миронівський, а виживання рослин протягом осінньо-зимового 

періоду не залежить від строку сівби та фази ВВСН. Перевагою дворучки над 

озимими сортами є більша густота стояння рослин на момент збирання рослин 

внаслідок меншої загибелі рослин протягом весняно-літнього періоду, оскільки 

втрачені рослини використовують елементи живлення, які для формування 
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продуктивності посіву стають недоступні. Збільшення дози азотних добрив на всіх 

варіантах посіву, а особливо в нормах N25 та N80, підвищувало показник виживання 

рослин по більшості варіантів досліду, але на посівах другого строку в Підзимку 

харківського даний ефект спостерігався найбільш виражено. 

Основною відмінністю Підзимку харківського є те, що у нього розлогий тип 

куща, на відміну від інших досліджуваних сортів з прямостоячим. Даний факт 

дозволяє посівам швидше закрити поверхню ґрунту листовою поверхнею та 

сформувати ефективний фотосинтетичний апарат, оскільки загущення в період від  

кущіння до виходу в трубку не матиме такого негативного впливу, як у 

прямостоячих сортів. Іншим корисним аспектом є те, що пластичні речовини 

пагонів, які редукуються можуть використовуватися на пізніх етапах розвитку, а 

різниця між кількістю пагонів у фазу цвітіння та повної стиглості мінімальна, що 

вказує на ефективну саморегуляцію посіву. У сорту–контролю Амур також 

спостерігається зниження кількості пагонів від фази цвітіння до повної стиглості, 

проте воно не так яскраво виражене, як у варіантів за другого строку сівби у сорту 

Обрій миронівський. У цих посівів зафіксовано суттєве зменшення кількості пагонів 

від фази виходу в трубку до повної стиглості, яке на відміну від інших комбінацій 

строку–сорту було поступовим, що вказує на саморегуляцію посіву. 

Деякі автори відзначали, що збільшення норми азоту в нормі до 60 кг/га д. р. 

включно дає майже лінійну прибавку до кількості продуктивних пагонів, а 

подальше збільшення норми має менший ефект та значно залежить від погодних 

умов (Pecio, 2010). У нашому дослідженні вплив підживлення азотом проявлявся у 

лінійному збільшенні кількості пагонів лише протягом фази кущіння, проте загальна 

кількість продуктивних пагонів на момент збирання варіювала несуттєво. Лише 

окремі варіанти чинників «системи удобрення» та «строку сівби» проявляли 

лінійний ефект збільшення кількості продуктивних пагонів при збільшенні норми 

азоту, а в інших випадках він був хаотичний, оскільки кількість продуктивних 

пагонів на момент збирання була меншою за кількість рослин під час сходів. 

За загальною тривалістю вегетації сорт Підзимок харківський в середньому за 

роки досліджень виявився ранньостиглішим на 2–3 доби за озимі сорти, а в окремі 
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роки на 4–5 діб. Вплив строків сівби на тривалість вегетації був незначним, оскільки 

різниця становила на рівні 2 діб. Проте, аналіз за тривалістю фаз є неповним, 

оскільки якісно не описує залежність між розвитком рослини та погодними 

умовами. 

За сумою активних температур, накопичених протягом всієї вегетації, посіви 

Підзимку харківського відповідали контрольному сорту Амур та в середньому за 

роки досліджень потребували 1750 ⁰С активних температур, проте за роками 

спостерігалися певні відхилення. Зі збільшенням кількості опадів у другу половину 

вегетації у Підзимку харківського зменшувалася потреба в теплі для проходження 

фаз розвитку, а в озимих сортів не було чіткої залежності від цього чинника. 

Істотної різниці між строками сівби не спостерігалося. 
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РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ 

ОЗИМОГО ТА ДВОРУЧКИ ЗА РІЗНИХ ОСІННІХ СТРОКІВ СІВБИ ТА 

УДОБРЕННЯ 

 

4.1 Динаміка формування листового апарату тритикале озимого та 

дворучки за осінніх строків сівби 

Площа листкового апарату відзначалася по ключових фазах розвитку, 

аналогічно визначенню кущистості. Динаміка площі листкової поверхні (рис. 4.1) у 

тритикале залежала від сорту, умов року та забезпечувалася більшою мірою за 

рахунок збільшення бічних пагонів, а не площі листків на головному пагоні.  

У фазу виходу в трубку площа листкової поверхні у різних сортів суттєво 

відрізнялася. В розрізі сортів у дану фазу найбільша площа листкової поверхні була 

у дворучки, яка в середньому за роки досліджень формувала 30,4 тис. м2/га листків, 

що значно перевищувало цей показник у Амуру (20,7 тис. м2/га) та Обрію 

миронівського (22,3 тис. м2/га). Проте, в сукупності з фактором строку сівби різниця 

між варіантами зростала: за першого строку сівби Підзимок харківський формував 

34,0 тис. м2/га листкової поверхні, а за другого цей показник знижувався до 

значення 26,7 тис. м2/га. У досліджуваний період у озимих сортів різниця між 

строками була значно нижча: в Амуру вона становила 0,81 тис. м2/га, а в Обрію 

миронівського – 0,22 тис. м2/га. Чинник удобрення у всіх варіантах досліду впливав 

однаково – зі збільшенням норми азоту зростала площа листкової поверхні. В 

середньому приріст у досліджуваний період на варіанті «Фон + N25(11–13)» , порівняно 

з «Фоном» становив +0,84 тис. м2/га, а на «Фон + N25(11–13) + N55(23–25)» – +1,7 тис. 

м2/га, третє підживлення на цьому етапі ще не проводили. 

До фази колосіння різниця між сортами зменшилася, проте сорт Підзимок 

харківський все одно формував найбільшу площу листкової поверхні – 43,6 тис. 

м2/га. Амур та Обрій миронівський формували 40,7 та 40,4 тис. м2/га відповідно. З 

включенням фактору строку сівби між сортами також були відмінності.  
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Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 - Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 - Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49); розмахи представлені – стандартною похибкою 

Рис. 4.1. Площа листкової поверхні тритикале озимого та дворучки за осінньої сівби(середнє за 2017–2019 рр.), тис. м2/га
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Дворучка за другого строку формувала більшу листкову поверхню, ніж за 

першого (44,7 проти 42,5 тис. м2/га). Озимий сорт Амур навпаки значно знижував 

площу листя за другого строку (з 43,4 у першого до 38,0 у другого), а у Обрію 

миронівського не було істотної різниці у цьому показнику (40,4 та 40,3 тис. м2/га). 

Щодо удобрення, то у варіанті без внесення азотних добрив посіви в середньому 

формували 39,3 тис. м2/га, у варіанті з одноразовим внесенням азоту  в фазу ВВСН 

11–13 – 41,7 тис. м2/га, а за дво– та триразового підживлення 42,7 тис. м2/га. Між N80 

та N100 не було суттєвої різниці у площі листкової поверхні, проте за другого 

варіанта варіація даного показника зменшувалася. 

Площа листкової поверхні зменшувалася до фази молочно-воскової стиглості, 

оскільки зеленими залишалися лише підпрапорцевий та прапорцевий листки. 

Найбільша площа в досліджуваний період була у сорту Обрій миронівський 

21,4 тис. м2/га, а у сортів Підзимок харківський і Амур – 20,5 тис. м2/га. З огляду на 

строки сівби, у Підзимку харківського та Обрію миронівського суттєвої різниці між 

варіантами не було, а от Амур за другого строку формував значно нижчу площу 

(20,0 проти 20,9 тис. м2/га). В дану фазу розвитку чинник удобрення істотно вплинув 

на показник площі листкової поверхні. На варіантах без удобрення в середньому по 

досліду утворювалось 18,7 тис. м2/га листя, за внесення N25 в фазу ВВСН 11–13 цей 

показник зростав до 20,5 тис. м2/га. Внесення N80 та N100 збільшувало площу 

листкової поверхні до 21,5 та 22,6 тис. м2/га відповідно, ймовірно завдяки 

використанню азоту з добрив та послабленню реутилізації з нижніх листків. 

Збільшення норми азоту позитивно впливає на тривалість життя листків 

тритикале, що потенційно дозволяє асимілювати рослинам більше сухих речовин 

(Голуб & Голуб, 2017). Проте, за однакової норми азоту більша площа листкової 

поверхні утворюється в тих посівів, де весь азот вносився в передпосівну 

культивацію (Середа, 2011). 
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4.2 Динаміка накопичення сухої речовини у посівах тритикале осінніх 

строків сівби у весняно-літній період 

Основним призначенням листкового апарату рослини є накопичення сухих 

речовин, що використовуються для росту рослини та формування врожаю. На 

накопичення сухої речовини протягом онтогенезу впливають особливості сорту, 

живлення, площа листкової поверхні, погодні умови та стан, в якому рослини 

відновили свою весняну вегетацію.  

Відбір зразків для визначення вмісту сухої речовини рослин проводили в 5 

строків: на початку кущіння (ВВСН 21), початку (ВВСН 31) та наприкінці (ВВСН 

39) виходу в трубку, колосіння (ВВСН 59) та у фазу молочно-воскової стиглості 

(ВВСН 83) (табл. 4.1). 

На початку кущіння посіви сорту Підзимок харківський за першого строку 

сівби накопичували 125–137 г/м2 сухої речовини, проте за другого цей показник 

знижувався до 104–119 г/м2. У сорту Амур посіви накопичували 117–122 г/м2 та 

104–118 г/м2 відповідно за першого та другого строків сівби, а найменше у Обрію 

миронівського: 101–105 г/м2 та 92–105 г/м2. В середньому посіви другого строку 

сівби накопичували на 9 % менше сухої речовини до початку фази кущіння. 

Внесення N25 в фазу ВВСН 11–13 дозволило накопичити посівам тритикале на 6,9 % 

більше сухої речовини, ніж без внесення азоту. 

На початку виходу в трубку різниця між сортами збільшилася. В середньому 

посіви Підзимку харківського сформували 480 г/м2 сухої речовини, тимчасом як 

озимі сорти по 397 г/м2. Різниця між посівами різних строків сівби зросла до 11 % 

зменшення накопичення сухої речовини у другого, порівняно з першим.  

В розрізі років у середньому по досліду в 2016–2017 с.-г. році формувалося 

387 г/м2 сухої речовини, в 2017–2018 – 352 г/м2, а найбільше в 2018–2019 р. – 

535 г/м2, що залежало від запасів продуктивної вологи та кількості опадів до 

досліджуваного періоду. Збільшення сухої речовини, яку асимілювали посіви, також 

залежало від удобрення. На варіантах без підживлення азотом накопичувалось 401 

г/м2, при підживленні N25 цей показник зростав до 417 г/м2, а при N80 до 440 г/м2. 
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Таблиця 4.1 

Накопичення абсолютно сухої біомаси тритикале за осінніх строків сівби 

(середнє за 2016–2019 рр.), г/м2 (Мазуренко & Новицька, 2020) 
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Підзимок харківський 

В1 125 496 768 864 1391 104 433 627 742 1389 

В2 130 506 793 874 1389 115 437 643 754 1403 

В3 132 532 839 937 1403 116 459 736 852 1483 

В4 137 534 843 932 1473 119 458 738 847 1507 

Амур 

В1 117 394 587 688 1249 104 366 634 745 1193 

В2 120 429 643 759 1293 115 356 676 768 1223 

В3 121 447 673 808 1306 113 363 693 790 1283 

В4 122 447 689 872 1349 118 374 709 808 1349 

Обрій миронівський 

В1 101 357 653 742 1149 92 365 683 771 1243 

В2 102 388 661 768 1263 101 389 714 809 1234 

В3 104 437 729 850 1293 95 395 736 799 1176 

В4 105 442 736 879 1346 98 406 729 813 1273 

НІР05 4 12 13 17 35 4 12 13 17 35 

Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + 

N25(11–13) + N55(23-25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 

 

Наприкінці фази виходу в трубку (ВВСН 39) різниця в кількості накопиченої 

сухої речовини між сортами зменшувалася, проте Підзимок харківський 

накопичував більше сухої речовини(748 г/м2), ніж Амур (663 г/м2) і Обрій 

миронівський (705 г/м2). В цю фазу спостерігалася суттєва різниця між посівами 

першого та другого строку сівби в сукупності з сортовим чинником. У сорту 

Підзимок харківський за першого строку сівби в фазу ВВСН 39 накопичувалося 811 

г/м2 сухої речовини, а за другого суттєво менше – лише 686 г/м2. В озимих сортів 
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ситуація виявилася протилежною, бо посіви другого строку сівби при досягненні 39 

мікростадії ВВСН сформували більшу кількість сухої речовини, ніж посіви першого. 

Сорт Амур за першого строку накопичував 648 г/м2, а за другого – 678 г/м2. У сорту 

Обрій миронівський ці показники становили відповідно 695 та 716 г/м2. Збільшення 

норми азотних добрив призводило до зростання кількості накопиченої сухої 

речовини. На варіантах без підживлення азотом в середньому формувалося 659 г/м2 

сухої речовини. Підживлення азотом у нормі 25 кг/га д. р. в фазу ВВСН 11–13 

збільшувало накопичену суху речовини до 688 г/м2, а варіант з додатковим 

підживленням азотом в нормі 55 кг/га д. р. в фазу ВССН 23–25 підвищував цей 

показник до 737 г/м2 (Мазуренко & Новицька, 2020).  

Ряд авторів (Santiveri et al., 2004) відзначають, що накопичена суха речовина у 

тритикале до моменту цвітіння має певну кореляцію з урожайністю. Особливістю 

даного зв’язку є те, що він позитивний для тритикале ярого та негативний для 

озимого. У той же час, якщо розглядати даний зв’язок у загальному, то залежність є 

нелінійною, тому до певного показника збільшення сухої речовини має позитивний 

кореляційний зв’язок з урожайністю. 

У фазу колосіння накопичена абсолютно суха біомаса у посівах Підзимку 

харківського становила 902 г/м2 та 799 г/м2 у першого та другого строку сівби, у 

Амуру – 782 г/м2 та 778 г/м2, а у Обрію миронівського відповідно 809 г/м2 та 798 

г/м2. На відміну від дворучки, суттєвої різниці між строками сівби у тритикале 

озимого не було, оскільки густота стеблостою в межах варіантів не так сильно 

варіювала, як у Підзимку харківського. Водночас, у фазу колосіння продовжується 

перерозподіл сухої речовини з непродуктивних пагонів у продуктивні, тому при 

більшій кількості сухої речовини потенційно може сформуватися більша кількість 

зерна. На відхилення сухої маси між варіантами посіву значно вплинуло 

підживлення азотом. На варіантах без підживлень азотом накопичувалося в 

середньому 759 г/м2 сухої речовини, в посівах з одноразовим внесенням N25 цей 

показник зростав до 789 г/м2, на контрольному варіанті N80 накопичувалося 839 г/м2, 

а додаткове внесення карбаміду збільшувало накопичену суху біомасу до 858 г/м2. 

Слід зауважити, що позитивна реакція на третє підживлення була лише в озимих 
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сортів, а в дворучки суттєвої різниці між N80 та N100 не спостерігалося (Мазуренко & 

Новицька, 2020). 

До фази молочно-воскової стиглості основні асиміляційні процеси в рослині 

уповільнюються та відбувається відтік пластичних речовин з вегетативної маси в 

зернівку. В цей же період завершується реутилізація азоту з вегетативної маси в 

зернівку. Втім, частка азоту, який реутилізується, залежить від погодних умов року. 

В посушливих умовах частка азоту, який накопичився в рослині до цвітіння і потім 

перейшов у зернівку вища, ніж за оптимального вологозабезпечення, проте в 

абсолютних показниках нижча. Посіви, на яких вносили азотні добрива під час 

вегетації, реутилізують вищу частку азоту, порівняно з посівами без їх внесення 

(Koutroubas et al., 2016). В фазу молочно-воскової стиглості можна оцінити 

потенціальну біологічну врожайність біомаси, оскільки подальша асиміляція є 

незначною. Найбільша варіація в досліді була зумовлена погодними умовами 

конкретних років. 

Серед сортів найбільше сухої речовини за період вегетації (до фази молочно-

воскової стиглості) накопичував сорт Підзимок харківський – 1430 г/м2, значно 

менше Амур та Обрій миронівський (1281 та 1247 г/м2 відповідно). В розрізі строків 

сівби за другого строку накопичувалося трохи менше сухої біомаси, порівняно з 

першим, без суттєвої різниці в межах сорту. Щодо підживлення азотом, то внесення 

більших норм дозволило накопичити більше сухої біомаси: на варіантах без 

підживлень азотом утворювалося в середньому 1269 г/м2 сухої біомаси, за норми N25 

– 1301 г/м2 , на контрольному N80 – 1324 г/м2, а за норми N100 – 1383 г/м2. Кількість 

сухої речовини, що накопичилася в рослині в період від сходів до молочно-воскової 

стиглості має сильний зв’язок з урожайністю зерна. 

Аналізуючи отримані результати, можна констатувати, що система удобрення 

з підживленнями азотом відіграє важливу роль в накопиченні сухої речовини в 

період до колосіння, а особливості цього процесу  характерні як для тритикале 

озимого так і для ярого (Сидякіна та ін., 2018). Втім, на початкових етапах розвитку 

істотна частка сухої речовини накопичувалася в додаткових пагонах, тому зростання 

цього показника у період від початку кущіння до колосіння зумовлено саме 
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інтенсивною кущистістю сорту Підзимок харківський. Проте, після колосіння 

загальна кількість сухої речовини збільшується здебільшого завдяки її накопиченню 

в основному пагоні та за дії удобрення, що узгоджується з результатами Конащук 

(2011). 

Важливу увагу слід приділити оцінці приростів абсолютно сухої біомаси в 

періоди між досліджуваними фазами, оскільки це дозволить оцінити ефект від 

підживлення та допоможе зрозуміти його вплив у критичні періоди в разі потреби в 

азоті. В роки проведення дослідження варіація в накопиченні сухої біомаси 

протягом певної фази спостерігалася як між сортами, так і варіантами удобрення та 

строками сівби (рис. 4.2–4.3). 

Як зазначалося в попередніх пунктах, для сорту Підзимок харківський фаза 

кущіння відіграє важливу роль, оскільки від початку кущіння до виходу в трубку 

посіви цього сорту не лише кущаться сильніше за озимі сорти, утворюючи великий 

асиміляційний апарат, а й накопичують велику кількість сухої речовини. Слід 

відзначити, що у посівів першого строку (рис. 4.2) сівби за цей період в середньому 

накопичувалося від 371 до 400 г/м2 сухої речовини, збільшення норми азоту 

підвищувало кількість асимільованої сухої речовини за даний період, проте без 

істотної статистичної різниці. Незначне збільшення асимільованої сухої речовини 

спостерігалося в період ВССН 31–39 (від 272 до 309 г/м2 залежно від варіанта 

удобрення). В фазу від кінця виходу в трубку до колосіння приріст сухої речовини 

мало залежав від норми азоту, і в цілому був низьким (від 81 до 98 г/м2), а в період 

ВВСН 59–83 характеризувався несуттєвим зниженням у варіантів з внесенням 25 та 

80 кг/га д. р. азоту (515 і 466 г/м2 відповідно), проте за норми 100 кг/га (541 г/м2) 

даний показник повернувся до рівня варіанта без внесення азотних добрив (527 

г/м2). 

У сорту Амур за першого строку сівби в період від початку кущіння до виходу 

в трубку приріст сухої речовини становив від 277 до 326 г/м2, а азотні добрива у 

нормі 80 кг/га д. р. дали істотну прибавку, порівняно з варіантом без їх внесення.
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Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49); розмахи представлені – стандартною похибкою 

Рис. 4.2. Приріст сухої речовини тритикале в міжфазні періоди у посівів першого строку сівби (середнє за 2016–2019 рр.), 
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Подібний ефект від добрив спостерігався в період від початку до кінця фази 

виходу в трубку, а загальний приріст за даний етап становив від 193 до 242 г/м2. 

Підживлення азотом також істотно впливало на показник приросту сухої речовини в 

період від кінця виходу в трубку до колосіння. 

За норми 80 кг/га д. р. азоту приріст сухої речовини становив 135 г/м2, при 

збільшенні до 100 кг/га зростав до 183 г/м2, що суттєво перевищує показник варіанта 

без підживлень азотом. Втім, у період від колосіння до молочно-воскової стиглості 

спостерігалося несуттєве зниження асимільованої за даний період сухої речовини за 

збільшення норми азоту при підживленні. 

Посіви сорту Обрій миронівський характеризувалися певними відмінностями 

у процесі накопичення сухої речовини за першого строку сівби. В період від початку 

кущіння до початку виходу в трубку посіви цього сорту накопичували від 256 до 

337 г/м2 сухої речовини, а варіанти з нормою 80 кг/га д. р. азоту накопичували її 

суттєво більше, ніж варіанти з нормою 25 кг/га, або без внесення азотних добрив 

взагалі.  

В період від початку до кінця фази виходу в трубку суттєвої різниці між 

варіантами не було, а загальний приріст становив від 273 до 296 г/м2. Проте, від 

кінця фази виходу в трубку до колосіння варіанти системи удобрення з нормами 25 

та 80 кг/га д. р. азоту (107 та 121 г/м2 відповідно) істотно збільшували приріст, 

порівняно з варіантом без внесення азоту (89 г/м2), а за норми 100 кг/га (143 г/м2) 

приріст був значно вищим, порівняно з ними. Підживлення азотом також 

збільшували приріст сухої речовини за період від колосіння до фази молочно-

воскової стиглості, порівняно з варіантом без внесення азотних добрив (407 г/м2). 

Проте, лише за норми 25 кг/га (495 г/м2) азоту він був суттєвим. 

За другого строку сівби (рис. 4.3.) динаміка приросту сухої речовини суттєво 

відрізнялася по окремих фазах у певних сортів. Приріст сухої речовини в період від 

початку кущіння до початку виходу в трубку був значно нижчим (від 322 до 343 

г/м2), ніж у посівів  першого строку, але все одно значно вищим, ніж у інших сортів. 

Втім, у дану фазу в межах даного сорту не спостерігалося суттєвої різниці між 

варіантами системи удобрення. Приріст сухої речовини за фази виходу в трубку в 
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даного сорту за другого строку сівби також був суттєво нижчий і лише на варіантах 

з внесенням 80 кг/га азоту цей показник істотно зростав (277–280 г/м2) і досягав 

рівня посівів першого строку. В періоди «від кінця виходу в трубку до колосіння» та  

«від колосіння до молочно-воскової стиглості» різниці між варіантами системи 

удобрення не спостерігалося (109–116 г/м2 та 641–659 г/м2 відповідно). 

Підживлення азотом посівів сорту Амур несуттєво знижувало показник 

приросту в період від початку кущіння до початку виходу в трубку (з 262 г/м2 у 

варіанта без внесення азоту до 241–256 г/м2), однак значно збільшувало у фазу 

виходу в трубку (до 320–335 г/м2), порівняно з «фоновим» варіантом. Проте, в  

період від виходу в трубку до колосіння приріст сухої речовини знову несуттєво 

знижувався у варіантів з внесенням азотних добрив, а від колосіння до молочно-

воскової стиглості показник приросту несуттєво зростав при збільшенні норми 

азотних добрив до 25 та 80 кг/га д. р. (від 448 до 493 г/м2) та суттєво – за норми 100 

кг/га (541 г/ м2), порівняно з варіантом без внесення азоту. 

Приріст сухої речовини у посівів сорту Обрій миронівський за другого строку 

сівби майже не змінювався у варіантів з внесенням азотних добрив, порівняно з 

«фоновим» варіантом, як у період від початку кущіння до початку фази виходу в 

трубку (від 273 до 309 г/м2), так і протягом всієї фази стеблування (318–341 г/м2 за 

період ВВСН 31–39). В період від виходу в трубку до колосіння приріст у варіанта з 

нормою внесення азоту був істотно нижчий, ніж у інших варіантів (63 г/м2), проте 

істотно зростав при збільшенні норми до 100 кг/га д. р. азоту.  

Дана тенденція повторювалася і в період від колосіння до фази молочно-

воскової стиглості, коли найбільший приріст був у варіанта без внесення азотних 

добрив (472 г/м2). При підживленні у нормі 25 кг/га він був неістотно нижчим (425 

г/м2), а при 80 кг/га – істотно (377 г/м2), проте за норми 100 кг/га він уже був істотно 

вищим (460 г/м2), порівняно з попереднім варіантом.  

Більш детально ефективність накопичення сухої речовини можна оцінити за 

показником чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ).
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Примітка. В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49); 

розмахи представлені – стандартною похибкою 

Рис. 4.3. Приріст сухої речовини тритикале в міжфазні періоди у посівів другого строку сівби (середнє за 2016–2019 рр.), г/м2 
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Оскільки настання певної фенологічної фази залежало від сорту, строку сівби, 

удобрення, погодних умов, тривалості фази, то ЧПФ дозволить порівнювати 

варіанти більш точно. ЧПФ різних біотипів може суттєво відрізнятися, а 

ефективність фотосинтезу може залежати як від строку сівби, так і від параметрів 

посіву (Адамень та ін., 2011). 

Чиста продуктивність фотосинтезу (табл. 4.2) за роки досліджень залежала від 

сортових особливостей, строку сівби та підживлення, проте вплив чиннику 

підживлення проявлявся по-різному.  

У фазу виходу в трубку серед посівів першого строку найвища ЧПФ була у 

посівів сорту Обрій миронівський (в середньому 6,22 г/м2 за добу), при тому що цей 

показник був найбільшим на варіанті без підживлення (6,64 г/м2 за добу), а при 

підживленні трохи зменшувався. В той же час високий показник ЧПФ був у посівів 

сорту Підзимок харківський (5,81 г/м2 за добу в середньому), а кожне підживлення 

азотом збільшувало продуктивність, порівняно з варіантом без підживлення від 5,73 

до 5,97 г/м2 за добу. Середній показник ЧПФ у сорту Амур був нижчий (4,47 г/м2 за 

добу), проте підживлення азотом суттєво збільшували цей показник від 4,22 у 

варіанта без підживлення до 4,69 г/м2 за добу при нормі N80 (Мазуренко Б. О., 2018).  

У посівів другого строку сівби ЧПФ в фазу виходу в трубку значно 

збільшувалася у озимих сортів, проте знижувалася у дворучки Підзимок 

харківський. У Підзимку харківського середній показник ЧПФ становив 4,82 г/м2 за 

добу, проте посіви добре реагували на збільшення норми азотних добрив у 

підживленні. На варіанті без внесення азоту ЧПФ становила 4,25 г/м2 за добу, при 

нормі N25 зростала до 4,49 г/м2 за добу, а максимуму (5,71) досягала при нормі N80. 

ЧПФ у сорту Амур за другого строку сівби в середньому становила 6,84 г/м2 за 

добу, а підживлення азотом суттєво збільшувало (7,07–7,35 г/м2 за добу) 

продуктивність, порівняно з варіантом без підживлень (6,1 г/м2 за добу). Посіви 

сорту Обрій миронівський за показником ЧПФ відрізнялися від двох попередніх, 

оскільки підживлення азотом несуттєво збільшували цей показник, порівняно з 

варіантом без підживлень (Мазуренко Б. О., 2018). 

 



98 

 

Таблиця 4.2 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале осінніх строків 

(середнє за 2016–2019 с.-г. рр.), г/м2 за добу (Мазуренко & Новицька, 2020) 
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Підзимок харківський 

В1 5,73 3,55 4,93 4,25 5,64 6,02 

В2 5,76 2,88 4,47 4,49 5,20 5,61 

В3* 
5,97 

3,41 4,15 
5,71 

5,22 5,02 

В4* 3,04 4,42 5,04 5,41 

Амур 

В1 4,22 2,90 5,23 6,10 3,89 4,75 

В2 4,47 3,18 4,64 7,07 3,04 4,50 

В3 
4,69 

3,48 4,17 
7,35 

3,30 4,73 

В4 4,75 3,93 3,29 5,06 

Обрій миронівський 

В1 6,64 2,75 4,25 6,17 2,86 4,56 

В2 5,91 3,12 4,71 6,40 3,04 3,92 

В3 
6,13 

3,37 3,95 
6,40 

1,97 3,50 

В4 4,06 4,22 2,63 4,22 

НІР05 0,17 0,13 0,17 0,17 0,13 0,17 

Примітка. Дані варіантів «В3» та «В4» у фазу «вихід в трубку» ідентичні, бо 

останнє підживлення N20(49) ще не проводили; В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11-13), 

В3 – Фон + N25(23-25) + N55(IV), В4 – Фон + N25(11-13) + N55(23-25) + N20(49). 

 

У період від виходу в трубку до колосіння (ВВСН 39–59) ЧПФ посівів 

варіювала переважно завдяки сортовій реакції на конкретні кліматичні умови, а як 

наслідок – різній тривалості цього періоду в різних сортів і умов асиміляції сухої 

речовини. 

У сорту Підзимок харківський середній показник ЧПФ за першого строку 

сівби становив 3,22 г/м2 за добу, а найвищий показник у варіанта без підживлень 
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(3,55 г/м2 за добу), що може бути зумовлене тим, що в цей період у дворучки 

проходить процес перерозподілу сухої речовини зі слабших пагонів у сильніші, 

асиміляція сухої речовини зменшується. У озимих сортів, які характеризувалися 

слабшим кущінням, утворення нової сухої речовини переважало її переросподіл, що 

позначилось на збільшенні ЧПФ при підвищенні норми азоту. У сорту Амур на 

варіанті без підживлення ЧПФ становила 2,9 г/м2 за добу, при підживленні у нормі 

N25 та N80 його ефективність зростала відповідно до 3,18 та 3,48 г/м2 за добу, а 

позакореневе підживлення по прапорцевому листку збільшувало ефективність ЧПФ 

до 4,75 г/м2 за добу. Подібним чином на підживлення азотом відповідали посіви 

сорту Обрій миронівський. Проте, за середнім показником ЧПФ їх продуктивність 

була трохи нижчою (3,33 г/м2 за добу), ніж в Амуру (3,58 г/м2 за добу). ЧПФ посівів 

першого строку Обрію миронівського на варіанті без підживлень становила 2,74 г/м2 

за добу, проте внесення N25 та N80 збільшувало її до 3,12 та 3,37 г/м2 за добу 

відповідно, а за норми N100 вона становила 4,06 г/м2 за добу (Мазуренко Б. О., 2018). 

За другого строку сівби в період від виходу в трубку до колосіння залежність 

показнику ЧПФ від умов конкретного року зростала, бо ці посіви потрапляли в 

період з вищими середньодобовими температурами та меншими запасами 

продуктивної вологи в ґрунті, тому продуктивність фотосинтезу залежала більшою 

мірою від наявності ресурсів вологи, ніж від підживлення азотом. Найбільший 

середній показник ЧПФ був у сорту Підзимок харківський (5,27 г/м2 за добу), що 

зумовлюється кількома причинами. По-перше, тривалість цього періоду в дворучки 

скорочувалася, порівняно з першим строком сівби, а абсолютний приріст сухої 

речовини був трохи більший. По-друге, площа листкового апарату наприкінці фази 

виходу в трубку була меншою, але використовувалася більш ефективно, оскільки 

реутилізація сухої речовини з бічних пагонів була меншою, а збільшення площі 

листкової поверхні відбувалося за рахунок утворення листків верхнього ярусу. ЧПФ 

за підживлення азотними добривами трохи знижувався (5,04-5,22 г/м2 за добу), 

оскільки подовжувалися окремі фази, а приріст сухої речовини залишався 

приблизно на одному рівні. Подібна ситуація була у сорту Амур, його середній 

показник ЧФП становив 3,38 г/м2 за добу, а максимум був у варіанта без підживлень 
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– 3,89 г/м2 за добу. Загалом, у сорту Обрій миронівський закономірностей між ЧПФ 

та підживленнями азоту немає, оскільки сортова реакція в залежності від умов 

конкретного року відрізнялася. В роки з пізнім відновленням вегетації тривалість 

періоду від виходу в трубку до колосіння значно скорочувалася, а приріст сухої 

речовини мало залежав від норми азотного підживлення. Як наслідок, у Обрію 

миронівського спостерігався найнижчий середній показник ЧПФ в цей період (2,63 

г/м2 за добу), а при нормі N80 його ефективність знижувалася до 1,97 г/м2 за добу 

(Мазуренко Б. О., 2018). 

Зниження показника ЧПФ у варіантів з більшою нормою азоту при 

підживленні в досліджуваний період зумовлюється більшою мірою зростанням 

листкового індексу за дії добрив, а в окремих випадках – збільшенням тривалості 

облікового періоду. Подібний ефект властивий як тритикале, так і пшениці озимій 

(Гирка та ін., 2010). 

Період від колосіння до молочно-воскової стиглості (ВВСН 59–83) 

характеризується найбільшою асиміляцією сухої речовини, порівняно з іншими, 

оскільки площа листкового апарату є найбільшою. Проте, інтенсивність 

фотосинтезу є нерівномірною протягом всього періоду, бо до молочно-воскової 

стиглості зменшується площа листкового апарату та відбувається відтік сухих 

речовин з вегетативних органів до зернівки. 

За першого строку сівби в цей період ЧПФ у сорту Підзимок харківський 

становила в середньому 4,49 г/м2 за добу, з найбільшим показником у варіанта без 

підживлення (4,93) та найменшим при нормі N80 (4,15 г/м2 за добу). За інших 

варіантів підживлення азотом ЧПФ була в межах довірчого інтервалу середнього 

значення. В сорту Амур показник ЧПФ був в оберненій залежності від норми азоту 

– у варіанті без підживлення він становив 5,23 г/м2 за добу, а зі збільшенням норми 

азоту поступово зменшувався до 3,93 г/м2 за добу, з середнім по строку 4,49 г/м2 за 

добу. Ця варіація зумовлена більшою мірою зростанням листкової поверхні до фази 

колосіння під дією підживлень азотом, але зменшенням абсолютних приростів сухої 

речовини в період після колосіння. У сорту Обрій миронівський середній показник 

ЧПФ в цей період становив 4,28 г/м2 за добу на варіанті без підживлення, та при 
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підживленні у нормі N100 знаходився в межах довірчого інтервалу. При нормі N80 

знижувався до 3,93 г/м2 за добу, а при N25 зростав до 4,71 г/м2 за добу (Мазуренко Б. 

О., 2018). 

За другого строку сівби середній показник ЧПФ у сортів Підзимок 

харківський та Обрій миронівський становив 5,51 та 4,76 г/м2 за добу відповідно, що 

перевищувало показники посівів першого строку. Максимальний показник ЧПФ в 

період після колосіння був у варіанта без підживлень у сорту Підзимок харківський 

та становив 6,02 г/м2 за добу, при підживленні азотом у нормах N25, N80 та N100 

знижувався до 5,61, 5,02 та 5,41 г/м2 за добу відповідно. У сорту Амур ЧПФ у 

варіанта без підживлень азотом становив 4,75 г/м2 за добу та майже не відрізнявся 

від такого при нормі N80 (4,73). За норми N25 знижувався до 4,5 г/м2 за добу, а при 

N100 зростав до 5,06 г/м2 за добу. Посіви Обрію миронівського за другого строку 

сівби виявилися менш продуктивними за показником ЧПФ, ніж першого, та 

утворювали в середньому 4,05 г/м2 за добу в період після колосіння. Найвища ЧПФ 

була у варіанті без підживлень (4,56 г/м2 за добу), яка при нормі N25 знижувалася до 

3,92 г/м2 за добу. При нормах N80 і N100 ЧПФ становила 3,5 та 4,22 г/м2 за добу 

відповідно (Мазуренко Б. О., 2018). 

Чиста продуктивність фотосинтезу не завжди відображає потенціал 

урожайності, втім є важливим показником життєдіяльності посівів. Слід відзначити, 

що разом з ЧПФ важливу роль у накопиченні сухої речовини відіграє 

фотосинтетичний потенціал посівів, що залежить від площі листкового апарату. 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів дворучки Підзимок харківський за 

першого строку сівби в періоди від виходу в трубку до колосіння за окремими 

варіантами була нижчою, ніж в озимих сортів, проте ці посіви характеризувалися 

значно більшою площею листкової поверхні в цей період. Посіви другого строку 

дворучки мали суттєво вищий показник ЧПФ, порівняно з озимими сортами в 

період від кінця виходу в трубку до фази молочно-воскової стиглості, що зумовлює 

високий показник накопичення сухої речовини у даного сорту при відносно великій 

площі листкової поверхні на відповідних етапах розвитку. 
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Ряд авторів (Адамень та ін., 2011) відзначали, що у дворучок, порівняно з 

озимими сортами ЧПФ може бути нижчою, проте компенсується вищим 

фотосинтетичним потенціалом при сівбі в оптимальні та пізні осінні строки. Тобто, 

дворучки мають суттєво нижчу врожайність при сівбі в ранні строки та майже на 

рівні з озимими в оптимальні, перевищуючи їх при пізніх строках. 

 

4.3 Вміст хлорофілів А і В в прапорцевому листку в фазу цвітіння 

Основою фотосинтетичної системи рослини є зелені пігменти хлорофіл А та 

В, які мають подібну будову, проте відрізняються спектром хвиль, які поглинають 

(Britton, 1983). Від кількості цих пігментів у рослині залежить продуктивність 

фотосинтезу, а за вмістом у прапорцевому листку можна робити прогноз по 

потенціалу врожайності (Simpson, 1968).  

Продуктивність фотосинтетичної системи значно залежить від наявності 

поживних речовин і оптимальних умов перебігу фотосинтезу. Вміст хлорофілів А та 

В значно різнився як між сортами, так і строками сівби й удобренням. За 

контрольний варіант взято посів першого строку сорту Амур при нормі удобрення 

N80, що відповідає вимогами класичної технології вирощування. Додатковим 

контролем в межах сорту був варіант з нормою N80 за першого строку. Вміст 

фотосинтетичних пігментів у прапорцевому листку посівів тритикале (табл. 4.3) в 

фазу цвітіння дозволяє оцінити потенціал продуктивності фотосинтетичного 

апарату рослини. 

В середньому по досліду вміст хлорофілу А в посівів першого строку сівби 

був вищий, ніж у другого (додаток Ж.1). Проте, значна різниця була лише між 

варіантами Обрію миронівського, який характеризувався суттєво вищим вмістом 

даного пігменту, порівняно з іншими сортами. Щодо впливу системи удобрення, то 

різні сорти по-різному реагували на внесення азотних добрив. Якщо у Підзимку 

харківського за першого строку сівби вміст хлорофілу А варіював у вузькому 

інтервалі, то за другого при внесенні 80 та 100 кг/га д. р. азоту істотно зростав. У 

посівів сорту Амур за першого строку сівби при високих нормах азоту вміст даного 
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пігменту суттєво знижувався, а в посівів другого – зростав при збільшенні норми до 

80 кг/га д. р., та значно знижувався за норми 100 кг/га.  

Таблиця 4.3 

Вміст фотосинтетичних пігментів у прапорцевому листку в фазу цвітіння 

(середнє за 2016–2019 с.-г. рр.) 

Строк 

сівби 
СУ 

Са, 

мг/г 

Сb, 

мг/г 

Сa + Cb, 

мг/г 

Ca/C

b 

Маса 

Са, 

г/м2 

Маса 

Cb, 

г/м2 

Маса 

Сa+Cb, 

г/м2 

площі 

Підзимок харківський 

І 

В1 6,59cd 1,08b 7,67bc 6,1 40,0abc 6,5bcd 46,6abcd 

В2 6,69cd 1,02b 7,71bcd 6,6 33,3ab 5,0abc 38,4abc 

В3 5,88bc 0,73a 6,61ab 8,1 28,4a 3,5a 31,9ab 

В4 7,79de 1,48d 9,27de 5,3 44,4abc 8,4d 52,8bcd 

ІІ 

В1 5,11ab 0,83a 5,94a 6,2 27,3a 4,4ab 31,7a 

В2 4,15a 1,07b 5,22a 3,9 27,8a 7,2bcd 34,9abc 

В3 8,85e 1,38cd 10,23e 6,4 48,3bc 7,6cd 55,8cd 

В4 7,53de 1,30c 8,83cde 5,8 52,5c 9,1d 61,6d 

Амур 

І 

В1 11,72d 2,45c 14,17e 4,8 43,6a 9,1c 52,8b 

В2 10,64cd 1,28a 11,92cd 8,3 45,3a 5,4ab 50,7ab 

В3 8,31ab 1,35a 9,66ab 6,2 40,2a 6,6bc 46,8ab 

В4 8,01ab 1,41a 9,42ab 5,7 36,1a 6,4bc 42,4ab 

ІІ 

В1 8,46b 1,31a 9,77abc 6,5 33,9a 5,3ab 39,2ab 

В2 9,39bc 0,98a 10,37bc 9,6 31,3a 3,3a 34,6a 

В3 10,73cd 2,01b 12,78de 5,3 45,8a 8,6c 54,4b 

В4 6,47a 1,16a 7,63a 5,6 43,9a 7,9bc 51,8ab 

Обрій миронівський 

І 

В1 13,83d 2,14d 15,97d 6,5 38,9a 6,0ab 44,9ab 

В2 13,13d 1,97cd 15,10d 6,7 43,8a 6,5ab 50,4ab 

В3 8,07ab 1,23a 9,30ab 6,6 36,8a 5,6a 42,3ab 

В4 10,60c 2,12d 12,73c 5,0 39,0a 7,8bc 46,8ab 

ІІ 

В1 8,94b 1,77c 10,71b 5,1 44,4a 8,8c 53,3b 

В2 6,96a 1,11a 8,07a 6,3 41,4a 6,6ab 48,0ab 

В3 7,87ab 1,17a 9,04ab 6,7 34,0a 5,1a 39,1a 

В4 8,64b 1,48b 10,12b 5,8 43,7a 9,0c 52,7b 

НІР05 1,57 0,28 1,78 х 14,3 2,48 16,6 

Примітка. СУ – система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), 

В3 – Фон + N25(23–25) + N55(49), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49);  однакові 

індекси a, b, c свідчать про відсутність суттєвої різниці між варіантами за критерієм 

НІР05 в межах сорту. 
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У сорту Обрій миронівський при високих нормах азоту у посівів першого 

строку істотно знижувався вміст хлорофілу А, але цей показних майже не варіював 

залежно від норми азоту за другого. 

Вміст хлорофілу В за другого строку сівби також істотно знижувався, проте на 

варіацію даного показника найбільше впливав фактор сорту (додатки Ж.1 та Ж.2). 

Вміст хлорофілу В у сорту Підзимок харківський в середньому становив 1,11 мг/г 

сухої маси, тимчасом як в Амуру та Обрію миронівського відповідно 1,49 та 

1,62 мг/г. Вміст хлорофілу В загалом по досліду значно знижувався у варіантів з 

внесенням 25 та 80 кг/га д. р. азоту, проте за норми 100 кг/га цей показник не мав 

суттєвої різниці з варіантом без внесення азоту. На варіацію вмісту хлорофілу В 

істотно впливали також взаємодії різних факторів, тому виділити чіткий вплив 

окремого фактору в межах сорту проблематично. 

Щодо суми хлорофілів А та В, то найбільший показник спостерігався у сорту 

Обрій миронівський – 11,38 мг/г, а у сортів Амур та Підзимок харківський він був 

значно нижчим – 10,71 та 7,69 мг/г відповідно. За другого строку сівби вміст 

пігментів був нижчим, ніж за першого. Вплив системи удобрення був найнижчим 

серед основних факторів, а вагому частку в варіювання даного показника вносили 

попарні взаємодії факторів. У сорту Підзимок харківський за першого строку сівби 

вміст фотосинтезуючих пігментів істотно зростав при нормі азоту 100 кг/га, а за 

другого строку сівби подібний ефект був починаючи з норми 80 кг/га. У сорту Амур 

вміст хлорофілів А і В за першого строку сівби суттєво зменшувався при 

поступовому збільшенні норми азоту до 80–100 кг/га д. р., а за другого – зростав за 

норми 80 кг/га. У сорту Обрій миронівський вміст фотосинтезуючих пігментів за 

першого строку сівби істотно зменшувався при нормі 80–100 кг/га д. р. азоту, проте 

за другого строку норма азоту майже не впливала на даний показник. 

Щодо загальної кількості фотосинтезуючих пігментів (хлорофілів А та В 

сумарно та окремо) на одиниці площі, то суттєвої різниці між сортами, строками 

сівби та системою удобрення не спостерігалось. Дане явище вказує на те, що посіви 

в одних умовах вирощування формують подібну кількість фотосинтетичних 

пігментів на одиниці площі, але їх концентрація в прапорцевому листку та 
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співвідношення залежить від структури посіву, що формується під дією 

різноманітних елементів технології. Проте, окремі варіанти Підзимку харківського 

значно збільшували кількість фотосинтетичних пігментів за високих норм азотних 

добрив, що може позитивно вплинути на продуктивність цих варіантів. 

 

4.4 Розвиток елементів колоса тритикале озимого та дворучки залежно 

від строків сівби та удобрення 

Важливим етапом у встановленні продуктивності рослин тритикале є 

дослідження формування основних органів колоса. Закладання елементів колоса, а 

як наслідок – потенційної врожайності посіву, відбувається на ІІІ та ІV етапах 

органогенезу. Перехід до цих етапів органогенезу є якісною зміною, проте він 

характеризується певними кількісними параметрами. До цих параметрів можна 

віднести кількість зачатків майбутніх члеників колосового стрижня та формування 

колосових горбочків. З IV до IX етапу відбувається утворення всіх органів колоса з 

одночасною редукцією певних елементів. 

Кількість зачатків члеників колосового стрижня, що формується у колосових 

зернових культур, залежить від умов середовища, проте є детермінованою сортом 

ознакою (Whingwiri & Stern, 1982). На процес утворення зачатків на головному 

стеблі та їх кількість найбільше впливають температури, значно менше – наявність 

вологи та азоту. Проте, повністю вплив цих чинників ігнорувати не можна, оскільки 

продуктивність посіву формується за рахунок основного та бічних пагонів, для яких 

фактор вологи та живлення є вирішальним. Закладання органів колосу починається 

на ранніх етапах органогенезу і триває до цвітіння, проте перебіг цих процесів 

відрізняється в залежності від наявних факторів життя. З іншого боку, процеси 

диференціації осі стрижня колоса проходять в різних умовах у головного та бічного 

пагонів, а свої корективи вносить індивідуальний розвиток рослини.  

Для встановлення відмінностей у формуванні структури посівів визначалася 

частота появи різних колосів (за кількістю колосків у колосі) за кожного варіанта 

досліду та будувалися графіки з частотами та відповідні їм картосхеми будови 

колоса домінуючої групи (див. додаток З). 
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Структура посівів сорту Підзимок харківський характеризувалася  

нормальним розподілом майже у всіх (рис. 4.4) варіантів. 

Слід зазначити, що за першого строку сівби за всі роки досліджень розподіл 

колосків і частота появи колоса з певною кількістю колосків у посівах відповідала 

нормальному розподілу з незначною асиметрією в деяких варіантів системи 

удобрення. Збільшення частки колосів з більшою кількістю колосків спостерігалося 

лише в посівах 2016–2017 сільськогосподарського року у всіх варіантів, де 

вносилися азотні добрива. Зображена діаграма частот (2016–2017, І.) вказує на 

визначальну роль першого підживлення азотом у нормі 25 кг/га д. р. в умовах, коли 

диференціація конусу наростання проходить до початку формування зачатків 

колосків. У наступні роки в посівах даного строку сівби внесення азотних добрив не 

так сильно впливало на розподіл колосів з різною кількістю колосків і лише в 

окремих варіантів спостерігали флуктуації (збільшення частки колосів з кількістю 

колосків більшу за середню). 

У посівів другого строку (ІІ) розподіли частот у різних варіантів значно 

відрізнялися. Серед основних причин даного явища домінує температурний чинник 

у момент проходження диференціації конусу наростання. За більш високих 

температур формується менше зачатків виступів колосового стрижня і відповідно 

менше колосків (Mazurenko et al., 2020a). 

Щодо впливу погодних умов, то в 2016–2017 с.-г. році внесення азотних 

добрив збільшувало середню кількість колосків і частку колосів з середнім 

значенням колосків у структурі посівів тритикале, порівняно з варіантом без 

внесення азотних добрив («фон). Якщо в посівах сорту Підзимок харківський у 

варіанті системи удобрення без внесення азотних добрив у структурі траплялися 

колоси з кількістю колосків від 22 до 27 шт., то внесення азоту в нормі 25 кг/га д. р. 

стимулювало диференціацію, що проявилося в появі колосів з 28 колосками в таких 

варіантів досліду. В умовах цього року можна відзначити, що розподіл частот у 

варіантів з внесенням азотних добрив характеризувався вагомим рівнем асиметрії.
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Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(49), В4 – Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49);  Строк сівби: І. –друга декада жовтня; ІІ. – третя декада жовтня. 

Рис. 4.4. Структура посіву сорту Підзимок харківський за розподілом частот появи колосів з різною кількістю колосків
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У варіанта з внесенням 25 кг/га азоту (середнє значення та мода 24 

колоски/колос) спостерігалося збільшення частки колосів у правому плечі діаграми, 

то за норми азоту 80 та 100 кг/га л. р. азоту модою розподілу стали колоси з 27–28 

колосками, проте з асиметрією в лівому плечі.  Істотні коливання в структурі посіву 

за кількістю колосків у колосі зумовлені властивістю дворучки до сильного кущіння 

та наступною редукцією непродуктивних пагонів. У даному випадку азотні добрива 

виконували роль регулятора та підтримували більш розвинені колоси в посіві. 

В умовах 2017–2018 сільськогосподарського року в посівів другого строку 

сівби розподіл частот появи колосів з певною кількістю колосків характеризувався 

зменшенням середнього значення. За тривалої осінньої вегетації та пізнього 

відновлення, весняне підживлення азотними добривами в фазу ВВСН 11–13 

призвело до прискорення диференціації конуса наростання, що в умовах високих 

температур спричинило формування колосів з меншою кількістю колосків, ніж у 

варіанта без підживлення азотом. Якщо у варіанті системи удобрення, де вносився 

лише «фон», середня кількість колосків була на рівні 28 шт./колос, то у варіанті з 

внесенням 25 кг/га д. р. азоту спостерігалося зниження даного показника до 25 

шт./колос. Зазначені погодні умови також вплинули на строки проведення другого 

підживлення азотом у нормі 55 кг/га, яке проводилось через декілька тижнів після 

першого. Короткий період між підживленнями позначився на процесах 

диференціації у варіантів з внесенням 80 та 100 кг/га азоту, в яких найбільша частка 

колосів формувала по 23 колоски, а на діаграмі відзначалася значна частина колосів 

з 21 колоском. В даному випадку третє підживлення карбамідом (в останньому 

варіанті системи удобрення) призвело до збільшення частки колосів з 23 колосками, 

порівняно з варіантом внесення азоту в нормі 80 кг/га (Мазуренко & Новицька, 

2019). 

В 2018–2019 сільськогосподарськогому році у варіантів системи удобрення з 

внесенням азоту також спостерігалося зменшення середнього показника кількості 

колосів у колосках. Слід відзначити, що за варіанта, на якому було передбачене 

внесення лише 25 кг/га д. р. азоту, середнє значення (та мода) становило 29 

колосків/колос, а у варіантів з внесенням норми 80 та 100 кг/га даний показник 
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зростав до 30 колосків/колос. Зауважимо, що кількість колосків у варіантів з 

підживленнями коливалась від 27 до 32 шт., а внесення азотних добрив у друге та 

третє підживлення позначалось лише на розподілі частки колосів, на відміну від 

попереднього року. Фактор системи удобрення впливав на будову колосу тритикале 

сорту Підзимок харківський, що проявлялось у зміні середніх показників загальної 

кількості колосків та окремо – фертильних колосків, насінин в колосі (див. 

додаток З) та їх розподілу в колосі (рис. 4.5). Якщо середнє значення загальної 

кількості колосків було подібним до «моди» і структури посівів, то кількість 

фертильних колосків була значно нижчою у всі роки  досліджень. Даний показник 

зростав при збільшенні норми азоту у всіх варіантів строку сівби, за винятком 

другого строку 2017/2018 вегетаційного періоду, коли зростала частка підгонів та 

відповідно знижувалась як абсолютна кількість, так і відносна частка фертильних 

колосків (Мазуренко Б. О., 2018). 

У розрізі років у 2016–2017 сільськогосподарському році  посіви першого 

строку формували більше колосків та зерен в колосі. Варіанти  системи удобрення з 

внесенням азотних добрив стимулювали утворення більшої кількості зачатків квіток 

у колосках і в окремих випадках – повноцінної третьої квітки в колосі. Проте, за 

погодних та режиму зволоження цього сезону реалізувати  потенціал не вдалося. За 

другого строку сівби внесення азотних добрив також збільшувалась кількість 

зачатків квіток, але повноцінна третя квітка в колосі не утворювалася у цих 

варіантів, тобто спостерігалися ті ж самі обмеження, що у першого. 

В 2017–2018 с.-г. році загальна кількість колосків у більшості варіантів 

системи удобрення та строку сівби була нижчою, ніж в попередньому році. Проте, 

різниця в кількості фертильних колосків була не такою істотною та зменшувалася у 

варіантів з більшою нормою азотних добрив. У посівів першого строку 

утворювалися колоси, які в середній частині містили по 3 насінини в колоску. 

Однак, зі збільшенням норми азоту частіше утворювались колоси, в яких 

переважали двонасінні колоски. В цей же рік у посівів другого строку 

спостерігалося зниження кількості колосків при збільшенні норми азотних добрив  
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Примітка. А – нерозвинені квітки, В – розвинені квітки без насіння, С – фертильні квітки з насінням 

Рис. 4.5. Картосхема будови колоса сорту Підзимок харківський в фазу повної стиглості 
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пояснюється впливом температурного режиму та особливостями вегетації того року. 

В 2018–2019 с.-г. році будова колоса у посівів першого та другого строків 

сівби була однаковою, внесення азотних добрив впливало лише на кількість 

колосків у колосі. За першого строку сівби азотні добрива позитивно позначались на 

кількості колосків у колосі та їх фертильності, проте майже не впливали на кількість 

зерен у колосі. За другого строку сівби в 2018–2019 у варіантів з підживленнями 

азоту спостерігалося зниження загальної кількості колосків і фертильних у колосі. 

Однак, кількість зернівок по окремим варіантам була більшою або на рівні першого 

строку. На відміну від сорту дворучки, посіви озимого тритикале Амур 

характеризувалися нормальним розподілом колосів з різною кількістю колосків за 

обох строків сівби та різних варіантів системи удобрення (рис. 4.6). 

Особливістю формування структури посівів Амуру був ексцес розподілу. У 

2016–2017 с.-г. році у посівів першого строку на варіанті «Фон» найчастіше 

траплялися колоси з 27 та 28 колосками, а у варіанті системи удобрення з 

підживленням азотом у нормі 25 кг/га д. р. спостерігалося збільшення середньої 

кількості колосків у колосі та частки колосів з 28, 29 та 30 колосками. Подальше 

збільшення норми азоту майже не змінювало середнє значення колосків, проте 

підвищувало частку колосів з 29 колосками. В той же час у посівів другого строку 

формувалося значно менше колосків у колосі – за всіх варіантів системи удобрення 

найбільше формувалося колосків з 25 колосками, а сам чинник впливав лише на 

співвідношення різних груп колосів. Якщо у «фон» варіанті майже був паритет 

частки з 24 та 25 колосами, то при підживленні у нормі 25 кг/га д. р. азоту різко 

зростала частка колосів з 25 колосками. За наступних підживлень частка даних 

колосків зменшувалася з одночасним зростанням груп з більшим за середнє 

значення.  

Друге підживлення у нормі 55 кг/га д. р. (ВВСН 23–25) призвело до 

інтенсивного розвитоку пагонів з меншою кількістю колосків у колосі. 

Структура посівів другого строку відрізнялася за реакцією на підживлення 

азотом. Якщо у варіанті без внесення азотних добрив («фон») утворювалися 

переважно колоси з 21 колоском, то внесення 25 кг/га д. р. азоту в фазу ВВСН 11–13 
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Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(49), В4 – Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49);  Строк сівби: І. –друга декада жовтня; ІІ. – третя декада жовтня. 

Рис. 4.6. Структура посіву сорту Амур за розподілом частот появи колосів з різною кількістю колосків
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підвищувало частку колосів з 22 та 23 колосками, а у варіантів з нормою 80 та 100 

кг/га чітко виділяло домінуючу групу з 23 колосками. 

В 2018–2019 с.-г. році внесення азотних добрив, порівняно з варіантом без 

азоту, призводило до зниження середнього показника колосків у колосі майже на 

всіх варіантах системи удобрення за обох строків сівби.  

За першого строку сівби у варіанта «фон» найбільшу частку займала група з 

31 колоском в колосі, проте за підживлення у нормі 25 кг/га д. р. азоту 

спостерігалося істотне зниження середнього значення колосків у колосі, а найбільша 

частка була у колосів з 29 колосками. Підвищення норми азоту до 80 кг/га 

призводило до зростання частки колосів з 30 колосками, а за норми 100 кг/га – 31 

колоска/колос. Варіанти з нормою 25 та 80 кг/га характеризувалися значною 

асиметрією, що може вказувати на недостатнє живлення азотом на фоні достатньої 

кількості опадів і нерівномірний розподіл часток. За другого строку сівби структура 

посівів характеризувалася наявністю колосів з широким діапазоном колосків. У 

варіанта «фон» домінуючою часткою була група з 32 колосками/колос, проте у 

варіанті з нормою внесення азоту 25 кг/га мода зміщалася до 30 колосків/колос. У 

варіанті з нормою 80 кг/га домінуючою часткою стала група з 29 колосками в 

колосі, проте при збільшенні норми до 100 кг/га домінуючою знову стала група з 30 

колосками. 

Будова колоса домінуючої групи сорту Амур також відрізнялася залежно від 

умов року, системи удобрення та строку сівби (рис. 4.7, додаток З). В 2016–2017 

сільськогосподарському році сорт Амур формував майже одакову кількість зернівок 

за обох строків сівби, а система удобрення на цей показник майже не впливала. 

Досліджувані чинники впливали на розміщення зернівок в колосі, що 

проявилося в загальній кількості колосків та їх фертильності. Якщо за першого 

строку утворювалося від 27,6 до 29,2 колосків у залежності від системи удобрення, а 

за другого – від 24,6 до 25,4 шт./колос, то кількість фертильних колосків у варіантів 

з внесенням азотних добрив майже не різнилася між строками сівби (від 23,1 до 23,6 

шт.), проте істотно різнилася у варіантів «фон» (23,8 у першого строку та 20,2 шт. у 

посівів другого). 
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Примітка. А – нерозвинені квітки, В – розвинені квітки без насіння, С – фертильні квітки з насінням 

Рис. 4.7. Картосхема будови колоса сорту Амур в фазу повної стиглості
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Зовсім іншою була ситуація в 2017/2018 вегетаційному періоді, коли посіви 

ввійшли у зиму в фазі кущіння та відновили вегетацію доволі пізно. За загальною 

кількістю колосків у колосі між строками сівби не було істотної різниці, проте вона 

проявлялася в фертильності цих колосків. Кількість фертильних колосків у посівів 

другого строку була вищою та додатково зростала при збільшенні норми азоту, 

відповідно зростала і кількість зернівок в колосі, на показник якої, більшою мірою, 

впливав строк сівби, а не система удобрення. 

У 2018/2019 вегетаційному році будова колоса сорту Амур мало відрізнялася в 

залежності від досліджуваних чинників. Якщо між однаковими варіантами системи 

удобрення, але різними строками, різниця в загальній кількості колосків була 

незначною та рідко досягала 1 колоска/колос, то фертильність у посівів другого 

строку за дії підживлень азотом зростала, а першого строку знижувалася, порівняно 

з варіантами без підживлень. Посіви першого строку мали більший потенціал 

продуктивності, оскільки окремі колоски в середній частині колоса утворювали по 3 

повноцінні квітки, а збільшення норми азоту збільшувало кількість таких колосків. 

Втім, найбільше зернівок формували посіви другого строку, у яких розвиненими 

були лише по 2 квітки в колоску, але більшість цих квіток сформували насіння. 

Структура посівів сорту Обрій миронівський також мала свою особливість, 

залежно від досліджуваних чинників та погодних умов (рис. 4.8, додаток З). В 

більшості варіантів досліду розподіл частки колосів з певною кількістю колосків 

відповідав нормальному розподілу, проте були певні винятки. У посівів сорту Обрій 

миронівський у 2016/2017 вегетаційному періоді у варіанті без внесення азоту за 

першого строку сівби домінуючою групою були колоси з 27 колосками, а при 

підживленні посівів у нормі 25 кг/га співвідношення груп майже не змінилося. За 

варіанта системи удобрення з внесенням 80 кг/га д. р. азоту спостерігалося 

збільшення частки колосі з 26 колосками та зростання часток колосів з суміжною 

кількістю колосків. Проте, за підживлення в фазу прапорцевого листка (загальна 

норма азоту 100 кг/га д. р.) частка колосів з 26 колосками істотно зростала і розподіл 

часток був найбільш відповідним, ніж у попереднього варіанта. 
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Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(49), В4 – Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49);  Строк сівби: І. –друга декада жовтня; ІІ. – третя декада жовтня. 

Рис. 4.8. Структура посіву сорту Обрій миронівський розподілом частот появи колосів з різною кількістю колосків
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У той же рік за другого строку сівби у посівах сорту Обрій миронівський 

найбільша частка за всіх варіантів системи удобрення була у колосів з 27 колосками, 

а підживлення азотом лише збільшувало частки колосів з меншим за середнє числом 

колосків. 

В 2017–2018 с.-г. році різниці в структурі посівів сорту Обрій миронівський 

майже не спостерігалося. За першого та другого строку сівби найбільша частка 

колосів формувала 23 колоски, а внесення азотних добрив підвищувало частки 

колосів з більшою кількістю колосків, ніж у моди посіву, що проявлялося у 

збільшенні середнього значення колосків у колосі. 

Найбільша різниця в структурі посівів у цього сорту була в 2018–2019 с.-г. 

році і залежала від строку сівби та системи удобрення. За першого строку сівби у 

варіанті без внесення азотних добрив формувалися переважно колоси з 30 

колосками, а при підживленні азотними добривами у нормі 25 кг/га д. р. зростала 

частка колосів з 31 колоском. Втім, подальші підживлення стимулювали 

інтенсивніший розвиток колосів з меншою кількістю колосків (29 колосків/колос). 

За другого строку сівби у варіанті без внесення азотних добрив домінуюче 

положення займали колоси з 33 колосками, проте за внесення азотних добрив 

зростала частка колосів з 30 колосками, а різні норми азотних добрив впливали 

лише на співвідношення різних фракцій.  

Будова колоса сорту Обрій миронівський  в межах строку сівби майже не 

варіювала, а вплив системи удобрення проявлявся лише в конфігурації фертильних 

колосків та зерен (рис. 4.9). У 2016–2017 сільськогосподарському році кількість 

зерен в колосі в ідентичних варіантів системи удобрення за різних строків сівби 

майже не відрізнялася, проте їх розміщення в колосі було різним. За першого строку 

сівби кількість фертильних колосків у середньому варіювала від 22,2 до 22,6 шт., 

тимчасом як у посівів другого строку найбільше фертильних колосів було у варіанті 

без внесення азотних добрив, а при підживленні їх кількість зменшувалася. Слід 

відзначити, що за однакових варіантів системи удобрення за різних строків сівби 

формувалася майже однакова кількість зернівок.
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Примітка. А – нерозвинені квітки, В – розвинені квітки без насіння, С – фертильні квітки з насінням 

Рис 4.9. Картосхема будови колоса сорту Обрій миронівський в фазу повної стиглості
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В 2017–2018 сільськогосподарському році різниці в будові колоса за 

показниками загальної кількості та фертильних колосків між строками сівби не 

було, а вплив системи удобрення на них був мінімальним. Проте, кількість зернівок 

в колосі у посівів другого строку в середньому була нижчою, ніж в першого, та не 

залежала від системи удобрення. За сівби в другу декаду жовтня ефект від 

підживлень проявлявся у збільшенні кількості зерен в колосі. 

У 2018–2019 с.-г. році посіви різних строків сівби відрізнялися за будовою 

колоса. Істотне зменшенням кількості фертильних колосків у варіантів з внесенням 

азотних добрив, порівняно з «фоновим» варіантом, спостерігалося за обох строків 

сівби. Проте, значно більше зернівок формувалося за другого строку сівби, де 

спостерігався ефект збільшення даного показника при збільшенні норми азоту, 

тимчасом як у посівів першого строку кількість зерен в колосі зменшувалася. 

Структура посівів у різних сортів тритикале відрізнялася за низкою чинників. 

Кількість  зернівок в колосі залежить від сортових особливостей і системи 

удобрення. Відзначалося, що внесення азотних добрив значно збільшувало кількість  

зернівок в колосі, однак даний показник не мав істотної різниці у варіантів з 

нормами від 40 до 160 кг/га д. р. азоту(Bielski et al., 2020). Gerdzhikova (2014) 

вказувала, що внесення азотних добрив слабо підвищувало кількість колосків у 

колосі, проте значно збільшувало кількість зернівок. Подібні результати отримали 

Думбрава (2016) зі співавторами, проте в їх дослідженнях різні строки внесення 

азотних добрив по-різному впливали на кількість зернівок в колосі у різних сортів. 

За результатами наших досліджень підтверджувалися дані тези, проте кожен сорт 

необхідно розглядати індивідуально в розрізі погодних умов протягом вегетації 

тритикале. 

У сорту Підзимок харківський за першого строку сівби за роки досліджень 

структура посіву відповідала нормальному розподілу, а внесення азотних добрив 

змінювало структуру певних варіантів. Тимчасом як за другого строку сівби ефект 

від підживлень проявлявся по-різному, залежно від умов року. За погодних умов з 

раннім відновленням весняної вегетації при внесенні азотних добрив структура 

посівів відповідала нормальному розподілу, то за пізнього відновлення висока 
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норма азоту спричиняла значний розвиток підгонів з меншою кількістю колосків у 

колосі. Втім, будова колоса мало відрізнялася у різних варіантів у межах року, а 

чинник системи удобрення більшою мірою сприяв розвитку стерильних квіток і 

зачатків генеративних органів, і мало впливав на кількість фертильних квіток і 

утворення плодів.  

Сорт Амур характеризувався нормальним розподілом колосів з різною 

кількістю колосків, незалежно від варіанта строку сівби та системи удобрення. Слід 

зауважити, що рослини цього сорту утворювали по 2 повноцінні квітки в кожному 

колоску, проте не могли повністю реалізувати закладений потенціал в умовах 

певних років. Тобто, на будову колосу вплив погодного фактору був значно вищим, 

ніж у інших досліджуваних факторів. 

Сорт Обрій миронівський за низкою показників був подібний до сорту Амур, 

проте характеризувався значно меншим потенціалом продуктивності, оскільки 

утворював менше колосків у колосі, мав меншу кількість фертильних колосків і 

утворював менше насінин в колосі в роки з посушливими умовами в першій 

половині вегетації. 

 

Висновки до розділу 4 

Особливістю накопичення сухої речовини в дворучки є те, що її значна 

частина асимілюється до фази колосіння в пагонах непродуктивного кущіння, з яких 

вона потім реутилізується для подальших потреб рослини. Слід відзначити, що у 

посіві сорту Підзимок харківський до початку виходу в трубку утворюється 

найбільша маса сухої речовини серед всіх досліджуваний сортів, за більш пізнього 

строку сівби зберігається домінація над озимими сортами. В фазу виходу в трубку 

процеси асиміляції сухої речовини різних сортів здійснюються по-різному. 

Залежність накопичення сухої речовини за першого строку сівби у тритикале 

озимого та дворучки подібні, проте ЧПФ посівів Підзимку харківського знижується 

за другого строку, тимчасом як в озимих сортів зростає, порівняно з першим. Втім, 

після виходу в трубку та до колосіння накопичення сухої речовини у дворучки мало 

залежить від строку сівби та підживлення азотом. Озимі сорти за першого строку 
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сівби збільшують ЧПФ за підживлення азотом в досліджуваний період, проте не 

мають такої реакції у відповідь на цей чинник за другого.  

Сорт, строки сівби та удобрення суттєво впливали на вміст хлорофілу А в 

прапорцевому листку. Слід зауважити, що концентрація фотосинтезуючих пігментів 

у прапорцевому листку (мг/г) істотно варіювала, залежно від досліджуваних 

факторів, а вміст окремих пігментів залежав від взаємодії різних чинників. Щодо 

валової маси фотосинтезуючих пігментів на одиниці площі, то суттєвої різниці між 

різними сортами, строками сівби та системами удобрення не спостерігалося. Це 

вказує на те, що посіви самостійно регулюють концентрацію окремих пігментів у 

прапорцевому листку у відповідь на екологічні чинники. В той же час підживлення 

азотом у нормі від 25 до 100 кг/га не має істотного впливу на варіацію валової маси 

фотосинтезуючих пігментів у посівах тритикале, але позначається на концентрації 

пігментів та структурі посіву. 

Досліджувані фактори впливали на будову колоса, загальну кількість колосків, 

кількість розвинутих та нерозвинутих квіток в колосі, фертильних квіток. Втім, 

найбільш впливали на форму та будову колоса погодні умови. В 2017–2018 

сільськогосподарському році при пізньому відновленні весняної вегетації кількість 

колосків у колосі у всіх сортів була нижчою, ніж в інші роки. Проте, кількість 

зернівок, які утворювалися в цих колосах, несуттєво відрізнялася від 2016–2017 

року. В кожному колоску частіше всього утворювалося по 2 насінини, однак в 

окремих варіантів у колосках центральної частини колосу спостерігалося по 3 

насінини. Кількість насінин в колосі була значно нижчою за кількість повноцінно 

розвинених квіток, що вказує на невикористаний потенціал сортів.  

Розподіл колосів з певною кількістю колосків у більшості варіантів відповідав 

нормальному розподілу за критерієм Шапіро-Вілка, проте  посіви першого строку 

мали меншу асиметрію та ексцес, ніж другого. Вплив системи удобрення у різні 

роки проявлявся неоднаково. Домінуюча група колосів відрізнялася за  внесення 

азотних добрив порівняно з варіантом без підживлень. 
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РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ЗА 

ВЕСНЯНОЇ СІВБИ ТА ОБРОБКИ НАСІННЯ МІКРОБНИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ 

 

5.1 Проходження фенологічних фаз розвитку тритикале ярого та 

дворучки за весняної сівби 

Основною відмінністю тритикале ярого від озимого є його вимога до умов 

яровизації. У випадку дворучки, яка коригує свій органогенез залежно від умов 

середовища по озимому чи ярому типу, важливе значення надається часу появи 

сходів і температурному режиму на початку вегетації. За дослідженнями 

оригінаторів (Лабораторія селекції і генетики озимого тритикале, 2016), сорт 

Підзимок харківський належить до сортів з довгим періодом яровизації, тобто 

потребує 30 та більше днів для переходу до генеративного типу розвитку.  

Дата настання та загальна тривалість вегетативного періоду за весняної сівби 

різнилася за роками та  сортами (табл. 5.1, додаток И).  

Таблиця 5.1 

Дати настання основних фаз розвитку тритикале за весняної сівби (за 

варіантом удобрення N25P36K72 + N55(23–25)) 

Сорт Рік 
Дата 

сівби 

Фенологічна фаза/етап 
E–M, 

діб E SR DR J B H A M 

Підзимок 

харківський 

2017 25.03 3.04 25.04 11.05 26.05 10.06 17.06 20.06 1.08 120 

2018 14.04 23.04 10.05 8.06 21.06 1.07 9.07 15.07 15.08 114 

2019 30.03 8.04 2.05 21.05 18.06 26.06 1.07 5.07 12.08 126 

Ландар 

2017 25.03 3.04 18.04 11.05 25.05 2.06 6.06 11.06 15.07 103 

2018 14.04 24.04 7.05 13.05 22.05 31.05 4.06 10.06 26.07 93 

2019 30.03 8.04 24.04 10.05 23.05 28.05 5.06 10.06 28.07 111 

Вуйко 

2017 25.03 3.04 18.04 09.05 26.05 1.06 5.06 11.06 17.07 105 

2018 14.04 24.04 7.05 15.05 24.05 28.05 2.06 8.06 24.07 91 

2019 30.03 8.04 24.04 11.05 21.05 28.05 3.06 8.06 30.07 113 

Примітка. E – сходи; SR – ІІ етап органогенезу (диференціація зачатків 

листків); DR – ІІІ етап органогенезу (диференціація зачатків члеників колоса); J – 

вихід в трубку; B – набрякання колоса; H – колосіння; A – цвітіння; M – повна 

стиглість. 
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Слід відзначити, що фаза сходів (Е) у різних сортів наступала на 9–10 добу, 

проте початок наступних фаз розвитку істотно відрізнявся. Загалом, дворучці 

Підзимок харківський знадобився довший період для переходу на ІІ етап 

органогенезу (SR), ніж сортам Ландар та Вуйко. В роки з пізньою сівбою (2018 рік) 

різниця між тритикале ярим та дворучкою була мінімальною та становила близько 4 

діб, проте в інші роки збільшувалася до 7–8 діб.  

Наступною відмінністю в органогенезі дворучки від ярих сортів була 

тривалість періоду від початку ІІ до повного проходження ІІІ етапу органогенезу 

(SR–DR). Тривалість цього періоду в тритикале ярого скорочувалася за збільшення 

середньодобової температури – 6–8 діб у 2018 році з середньодобовою 

температурою 17,7 ⁰С, а в більш прохолодні роки вона становила 16–23 доби при 

11,9–13,6 ⁰С. У тритикале дворучки тенденція була зворотною – тривалість цього 

періоду затягувалася до 29 діб у 2018 році, а в інші роки становила 16–19 діб. 

Диференціація конусу наростання на зачатки члеників колоса (DR) є 

індикатором переходу від вегетативного до генеративного типу розвитку в 

зернових, і невдовзі у таких рослин починається фаза виходу в трубку (J). У 

тритикале ярого тривалість періоду DR–J була в середньому вдвічі коротшою, ніж у 

дворучки. Від початку виходу в трубку до початку набрякання листкової піхви 

прапорцевого листка (В – інтенсивний ріст колоса) дворучці необхідний довший 

період. 

Загалом, у період (SR–B) від розвитку зачатків листків до набрякання 

листкової піхви прапорцевого листка тритикале ярому та дворучці необхідна різна 

кількість часу, проте можна виділити певні особливості. По-перше, тривалість цього 

періоду в 2017 році, коли сівбу проводили 25 березня, тобто якомога раніше, у 

дворучки та сортів Ландар й Вуйко становила 46, 45 та 44 доби відповідно. 

Наступного року, коли сівбу проводили 14 квітня, цей період у Ландару та Вуйко 

скорочувався відповідно до 24 та 21 доби, а у дворучки збільшувався до 52 діб. У 

2019 році сівбу проводили 30 березня, тритикале ярому необхідно було 34 доби, а 

дворучці 55 діб. З вищесказаного можна зробити висновок, що дата початку 

інтенсивного росту суцвіття (B) у ярих починається наприкінці травня – на початку 
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червня, тобто залежить до тривалості світлового дня. Початок росту суцвіття у 

дворучкипочинається при повному насиченні яровизації, яке залежить від 

середньодобової температури. В 2017 році весна була більш прохолодною, 

яровизація пройшла за коротший період, а початок основних фаз розвитку мало 

відрізнявся від тритикале ярого. В інші роки середньодобові температури в першій 

половині вегетації значно перевищували багаторічні показники, що негативно 

вплинуло на процес насичення яровизації і подовжило перехід до генеративного 

розвитку. Процес диференціації конусу наростання на членики колосового стрижня 

у дворучки завершувався у час цвітіння тритикале ярого (рис. 5.1). Цей фактор є 

однією з причин низької продуктивності дворучки, порівняно з ярими сортами. 

 

Рис. 5.1. Стан конусу наростання рослин сорту Підзимок харківський в період 

цвітіння ярих сортів (8–11 червня), х2 – двократне збільшення 

 

Від початку набрякання піхви прапорцевого листка до колосіння (B–H) між 

сортами не було суттєвої різниці – цей період тривав 4–8 діб. Цвітіння 

розпочиналося на 3–6 добу після повної появи колоса. 



125 

 

Період від цвітіння до повної стиглості у різних сортів залежав від умов року. 

2017 рік в період достигання характеризувався посушливими умовами, що 

прискорило достигання у ярих сортів (34–36 діб). Пізнє настання фази цвітіння та 

опади в фазу молочно-воскової стиглості подовжили достигання зерна до 42 діб. У 

2018 році в цей період також зафіксовано опади, тому тритикале яре достигало 46 

діб. Проте, у дворучки він скоротився до 31 доби, що пов’язано зі старінням 

рослини в цілому. В 2019 році тривалість достигання ярих сортів становила 48–52, а 

дворучки – 38 діб. 

Загальна тривалість вегетації у дворучки значно перевищувала ярі сорти. В 

середньому від сходів до повної стиглості Підзимок харківський потребував 120 діб, 

ярий сорт Ландар – 102 доби, а Вуйко – 103 доби.  

Особливості вегетації посівів тритикале за весняної сівби в залежності від 

суми активних температур відповідали конкретним умовам року (рис. 5.2). 

 

Примітка. E – сходи; SR – ІІ е. о.; DR – ІІІ е. о.; J – вихід в трубку; B – 

набрякання колоса; H –колосіння; A – цвітіння; M – повна стиглість; IV, V, VI … – 

нормалізована сума активних температур для кожного місяця. 

Рис. 5.2. Сума активних температур для проходження певних фаз розвитку 

тритикале за весняної сівби, ºС 
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Органогенез і настання фенологічних фаз у ярих сортів Ландар та Вуйко 

відбувалися проходили однаково. У роки з сівбою наприкінці березня (2017 та 2019) 

настання ІІ (SR) етапу органогенезу здійснювалося при досягненні показника суми 

активних температур в межах 154,7–156,0 ⁰С, а в 2018 році, коли сівба була 

проведена в більш пізній період сума активних температур зростала до 242,8 ⁰С при 

скороченні періоду в добах. Основна відмінність між сортами була представлена 

різним часом колосіння, що зумовлювалося будовою колоса, його довжиною та 

інтенсивністю росту. Для початку колосіння та цвітіння в 2017 та 2019 роках 

потребувалося 823,6–869,7 та 933–977,9 ⁰С суми активних температур, але їх 

потреба скорочувалися до 701,8–723,4 ⁰С в 2018 році через стрімкий розвиток 

рослин у теплих умовах.  

У сорту Підзимок харківський тривалість періоду від появи сходів до цвітіння 

варіювала в залежності від умов року значно більше, ніж у тритикале ярого. В 2017 

році сума активних температур від сходів до цвітіння у дворучки становила 1137,3 

⁰С, а в роки з спекотною весною (2018 та 2019) зростала до 1561,5–1586,2 ⁰С. 

Збільшення суми активних температур зумовлене збільшенням необхідного періоду 

часу для переходу від початку ІІ етапу до виходу в трубку. Період від виходу в 

трубку до цвітіння також був тривалішим, ніж в тритикале ярого, проте від 

температурного режиму майже не залежав. Збільшення суми активних температур 

від сходів до цвітіння та залежність урожайності від даного показника є нелінійною, 

після досягнення певної точки збільшення суми активних температур призводить до 

зниження врожайності (Santiveri et al., 2004). 

Необхідна сума активних температур від цвітіння для повного достигання у 

тритикале ярого варіювала залежно від умов року. Найменша сума активних 

температур знадобилася сортам Ландар та Вуйко в 2017 році (відповідно 680,7 та 

714,9 ⁰С), бо період достигання був найкоротшим через ґрунтову та повітряну 

посуху. В наступні роки (2018 та 2019 р.) для повної стиглості цим сортам 

знадобилася більша сума активних температур, оскільки на період достигання в 

ґрунті залишалися певні запаси вологи. 
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У сорту Підзимок харківський сума активних температур в період від цвітіння 

до повної стиглості була значно меншою, ніж у тритикале ярого, що зумовлювалося 

меншою масою 1000 насінин та загальним старінням рослини. В 2017 році сума 

активних температур становила 727,1 ⁰С, в 2018 зменшувалася до 682 ⁰С, а в 2019 

зростала до 872,8 ⁰С. Ймовірно, пізній перехід до генеративного розвитку не 

дозволив повною мірою використати надходження вологи для асиміляції сухої 

речовини, що позначилося на тривалості вегетації після цвітіння та відповідній сумі 

активних температур. 

Рожков А. О. зі співавторами (2015) відзначали, що тривалість певних 

фенологічних фаз (кущіння, молочної та воскової стиглості) має позитивний 

кореляційний зв’язок з урожайністю у ярих тритикале, що відповідає нашим 

отриманим результатам у сортів Вуйко та Ландар. Щодо дворучки, то внаслідок 

модифікації розвитку від початку кущіння до виходу в трубку дане твердження не 

відповідає дійсності. 

 

5.2 Густота продуктивного стеблостою тритикале в фазу кущіння, виходу 

в трубку та воскової стиглості за весняної сівби при обробці насіння 

мікробними препаратами та різних системам удобрення 

Розвиток рослин тритикале за весняної сівби проходить стрімкіше, ніж за 

осінньої, що насамперед проявляється в процесі кущіння. Короткий період від 

початку кущіння до початку виходу в трубку обмежує продуктивне кущіння, 

оскільки не всі утворені додаткові пагони можуть утворити врожай. За весняної 

сівби здебільшого весь урожай формується на головному пагоні, а слабші рослини 

взагалі випадають (табл. 5.2). 

В фазу сходів кількість рослин на 1 м2 у різних сортів суттєво не різнилася, що 

пов’язано з високою польовою схожістю (92,2 % та більше). Обробки насіння 

мікробними препаратами та внесення азотних добрив у передпосівну культивацію 

не мали істотного впливу на схожість насіння тритикале за весняної сівби. 

На початку виходу в трубку спостерігалася відмінність в кількості пагонів на 

одиниці площі у різних сортів. Фактор сорту впливав найбільше на варіацію цього 
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показника: у контрольного сорту Ландар він становив у середньому 603 шт./м2, у 

Підзимку харківського – 778 шт./м2, а найменше у посівів Вуйко – 558 шт./м2. 

Внесення азотних добрив несуттєво збільшувало кількість продуктивних стебел. 

Щодо сортової реакції на обробку насіння мікробними препаратами, то сорти Вуйко 

та Ландар до початку цієї фази формували більше стебел, аніж варіант без обробки. 

Кількість стебел у Підзимку харківського на більшості варіантів обробки насіння 

мікробними препаратами не мала суттєвої різниці та не залежала від системи 

удобрення. 

Таблиця 5.2 

Параметри стеблостою тритикале за весняної сівби 

(середнє за 2017–2019 рр.), шт./м2 

Мікробний 

препарат 

Система удобрення 

P36K72 (фон) 

без азотних добрив 

P36K72 + N25 (передпосівне) + 

N55(23–25) 

С
х
о

д
и

 

В
и

х
ід

 в
 

тр
у
б

к
у
 

Ц
в
іт

ін
н

я
 Повна 

стиглість 

С
х
о

д
и

 

В
и

х
ід

 в
 

тр
у
б

к
у
 

Ц
в
іт

ін
н

я
 Повна 

стиглість 

П
р

о
д

. 

п
аг

о
н

и
 

П
ід

го
н

и
 

П
р

о
д

. 

п
аг

о
н

и
 

П
ід

го
н

и
 

Ландар 

Вода (контроль) 408 587 381 293 20 409 594 403 316 18 

Діазобактерин 416 593 396 300 24 417 603 408 321 19 

Поліміксобактерин 417 614 394 302 22 414 614 396 325 16 

Д+П* 420 613 389 306 23 417 607 406 330 17 

Вуйко 

Вода (контроль) 424 527 353 298 14 417 556 376 318 9 

Діазобактерин 426 553 371 307 16 420 579 384 327 11 

Поліміксобактерин 430 549 361 305 17 418 567 381 329 13 

Д+П* 429 560 367 309 16 421 571 387 332 12 

Підзимок харківський 

Вода (контроль) 418 760 476 249 63 423 783 493 277 59 

Діазобактерин 420 776 489 257 73 417 779 476 283 67 

Поліміксобактерин 417 780 481 258 71 419 794 486 279 64 

Д+П* 418 759 489 263 67 422 796 496 286 69 

Примітка. Д+П – сумісне застосування Діазобактерину та 

Поліміксобактерину. 
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З фази виходу в трубку починається процес редукції непродуктивних пагонів і 

до початку цвітіння здебільшого залишаються найбільш розвинені та пристосовані 

пагони. В дану фазу найменша кількість пагонів спостерігалась у посівів сорту 

Вуйко та становила в середньому 363 шт./м2 у варіантів без внесення азотних 

добрив та 382 шт./м2 при підживленні азотом. У сорту Ландар вплив даного чинника 

проявлявся на так сильно, як в попереднього сорту, тому посіви у варіантів без 

внесення азоту та з підживленнями формували відповідно 390 та 403 шт./м2. У 

Підзимку харківського значної різниці між варіантами з внесенням та без внесення 

азотних добрив не було. Впливу обробки насіння мікробними препаратами на 

кількість пагонів у фазу цвітіння не спостерігалося. 

У фазу повної стиглості структура посівів відрізнялася залежно від сорту та 

його біологічної групи. В середньому сорти тритикале ярого Вуйко та Ландар на 

період збирання формували урожай на 316 продуктивних пагонах/м2, а Підзимок 

харківський на 275 шт./м2. Така різниця зумовлена тим, що достигання тритикале 

ярого проходило швидше, ніж дворучки, а кількість підгонів була незначною. У 

сорту Підзимок харківський в 2018 та 2019 році вегетація рослин не припинялася, а 

в момент повної стиглості зерна на основних пагонах спостерігався ріст підгонів. 

Для отримання врожаю у таких посівів проводили збирання способом роздільного 

комбайнування, що не дозволяло реалізувати генетичний потенціал сорту та 

призводило до зростання виробничих витрат. У середньому Підзимок харківський в 

роки досліджень утворював 67 підгонів/м2, тимчасом як Ландар 20, а Вуйко 14 

шт./м2. Дане явище є негативним не лише через непродуктивну асиміляцію сухих 

речовин, що акумулюються в вегетативній масі підгонів, а й через збільшення затрат 

на збирання врожаю та можливих додаткових втрат. 

 

Висновок до розділу 5 

За весняної сівби сорт дворучка Підзимок харківський значно подовжував 

тривалість вегетації, порівняно з ярими сортами Вуйко та Ландар. В роки зі 

стрімким набором середньодобових температур повітря на початку вегетації посіви 

сорту дворучки значно пізніше переходили до фази виходу в трубку та затримували 
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початок цвітіння. З іншого боку, тривалий період кущіння спричинив те, що даний 

сорт формував значно більше пагонів і за параметрами стеблостою перевищував 

тритикале яре в період від виходу в трубку до колосіння. Проте, ці посіви не змогли 

реалізувати свій потенціал, тому значна частина пагонів редукувалася, а опади в 

другій половині вегетації стимулювали ріст, що додатково знижувало 

продуктивність посівів дворучки. 
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РОЗДІЛ 6. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 

 

6.1 Елементи структури врожаю, урожайність та якість зерна тритикале 

за осінньої сівби 

Структура врожаю тритикале, як і будь-якої іншої колосової культури, 

базується на двох основних показниках, таких як маса зерна з колоса та густота 

продуктивного стеблостою. На формування цих показників істотно впливають 

сортові особливості, забезпеченість ресурсами, погодний режим і проходження 

органогенезу на ранніх етапах.  

Урожайність тритикале залежить від багатьох чинників, які впливають на 

структуру врожаю. Показники маси 1000 зерен, кількісті зернівок в колосі та 

похідна від них маса зерна з колоса формуються на завершальних етапах розвитку 

рослини, але їх потенціал закладався значно раніше. Густота продуктивного 

стеблостою формувалася з самого періоду сходів до достигання зерна в колосі. 

Урожайність зерна є величиною, що поєднує індивідуальну продуктивність кожної 

рослини з густотою стеблостою та показує реалізацію накопиченої біомаси в зерні. 

Для оцінки важливості ефектів факторів проводився дисперсійний аналіз, а 

потім для кожного показника застосовувався відповідний статистичний метод. Для 

показників маси зерна з колоса, густоти продуктивного стеблостою, маси 1000 

зерен, урожайності основної та побічної продукції застосовувався метод Фішера – 

найменшої істотної різниці (НІР), а різницю між варіантами у показників вмісту 

білка та крохмалю визначала з поправкою Бонфероні. Для визначення значної 

різниці між варіантами проводили декілька вибірок – окремо для кожної пари сорт–

строк сівби, для сорту та досліду в загальному. 

 

6.1.1 Структура врожаю тритикале за осінньої сівби (дослід №1) 

Маса зерна з колоса варіювала за роками (табл. 6.1, додаток І.1), що і 

найбільш впливало (92,9 %) на цей чинник. У середньому по досліду в 2016–2017 

році маса зерна з колоса становила 1,37 г, в 2017–2018 р. – 1,54 г, а в 2018–2019 р. – 
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2,23 г, що зумовлено кількістю опадів і запасами вологи в конкретний рік у критичні 

періоди водоспоживання.  

Таблиця 6.1 

Маса зерна з колоса тритикале залежно від строку сівби та системи 

удобрення за осінньої сівби (2016–2019 рр.) 
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Строк сівби  

(фактор С) 
�̅�В Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

П
ід
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В1 1,38 1,53 1,94 1,61a 1,43 1,70 1,94 1,69bc 1,65a 

В2 1,31 1,59 2,10 1,67b 1,42 1,70 2,00 1,71c 1,69b 

В3 1,36 1,56 2,04 1,66b 1,35 1,40 2,27 1,67ab 1,66a 

В4 1,41 1,73 2,13 1,76c 1,35 1,30 2,28 1,64a 1,70b 

�̅�С  1,67A 1,68A  

А
м

у
р
 

В1 1,36 1,59 2,21 1,72ab 1,26 1,58 2,36 1,73a 1,73a 

В2 1,39 1,63 2,08 1,70a 1,33 1,64 2,40 1,79b 1,75a 

В3 1,36 1,65 2,18 1,73bc 1,34 1,57 2,51 1,81c 1,77b 

В4 1,38 1,66 2,24 1,76c 1,34 1,59 2,55 1,83d 1,79c 

�̅�С  1,73A 1,79B  
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В1 1,45 1,48 2,14 1,69b 1,45 1,33 2,12 1,63a 1,66a 

В2 1,48 1,57 2,29 1,78d 1,44 1,38 2,32 1,71b 1,75c 

В3 1,35 1,59 2,03 1,66a 1,37 1,32 2,49 1,71b 1,68b 

В4 1,36 1,59 2,23 1,73c 1,37 1,37 2,65 1,80c 1,76d 

�̅�С  1,71A 1,71A  

НІР05  0,04 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за показником НІР05 своєї групи, a < 
b < c < d. 

 

Між сортами також була істотна різниця, проте діапазон значень був значно 

вужчим – найбільша маса зерна з колоса формувалася у посівів Амуру – 1,76 г, 

найменша у Підзимку харківського – 1,68 г, а у Обрію миронівського вона 

становила 1,71 г. В середньому за роки досліджень за сівби в другий строк 
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формувалася більша маса зерна з колоса (1,73 г), ніж у перший (1,70 г). 

Підживлення посівів азотними добривами значно позначалось на масі зерна з колоса 

– збільшення норми азоту призводило до зростання маси. В середньому на фоні 

P36К72 в колосі утворювалося 1,68 г зерна, за варіанта удобрення «Фон + N25(11–13)» – 

1,73 г, «Фон + N25(11–13) + N55(23–25)» –1,71 г, а на «Фон+ N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49)» –

1,75 г. 

Підживлення азотними добривами по-різному впливало на масу зерна з колоса 

залежно від строку сівби та сорту. У сорту Підзимок харківський збільшення норми 

азоту за першого строку сівби збільшувало масу зерна з колоса. За другого строку 

спостерігалося несуттєве збільшення у варіанті з нормою N25, з подальшим суттєвим 

зниженням за збільшення норми. У сорту Амур у посівів першого строку реакція на 

підживлення азотом була менш вираженою, а збільшенням норми зростала маса 

зерна з колоса за другого. Дана ситуація з посівами другого строку була у сорту 

Обрій миронівський, але відрізнялася у першого. Підживлення азотом збільшували 

масу зерна з колоса у варіантів N25 та N100, а у N80 істотно знижували.  

Різниця між строками сівби по середніх значеннях була лише у сорту Амур. 

Железняков з співавторами (2011) відзначали, що на варіацію маси зерна з колоса 

найбільш впливала норма висіву та густота продуктивного стеблостою, ніж строк 

сівби. Думбрава М. зі співавторами (2016) зауважила, що певні сорти мають 

схильність до зменшення маси зерна з колоса при внесенні азотних добрив, що 

зумовлюється збільшенням густоти продуктивного стеблостою, але розподіл однієї 

тієї ж норми азоту впливає на формування цього показника. Маса зерна з колоса є 

однією з тісно пов’язаних з урожайністю елементів структури врожаю (Slafer et al., 

2014). 

Густота продуктивного стеблостою є завершальним етапом процесу 

формування врожаю. Загалом, по досліду (додаток Ї.1) на формування даного 

показника найбільш впливав фактор сорту з часткою участі в 46,7 %. Погодні умови 

та фактор строку сівби зумовлювали відповідно 25,0 та 10,5 % відхилень, а фактор 

системи удобрення – 5,8 %. Процес формування даного показника в онтогенезі 

посіву було розглянуто в розділі 3. 
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При аналізі даних в загальному по досліду (табл. 6.2) встановлено, що за 

сортами була істотна різниця – найбільшу густоту продуктивного стеблостою 

формував сорт Підзимок харківський з середнім по рокам 419 шт./м2, найменшу – 

Обрій миронівський 347 шт./м2, а Амур зайняв проміжне місце з 364 шт./м2. За 

більш пізнього строку сівби густота продуктивного стеблостою також суттєво 

зменшувалася, як в загальному по досліду, так і в кожного сорту окремо. 

Таблиця 6.2 

Густота продуктивного стеблостою на момент збирання залежно від 

строку сівби та системи удобрення за осінньої сівби (2016–2019 рр.) (Mazurenko 

et al., 2020a) 
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Фактор С 

Строк сівби 
�̅�В 

Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 
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В1 386 420 426 411a 386 393 403 394a 402a 

В2 398 450 405 418a 401 402 391 398a 408b 

В3 392 468 428 430b 391 509 380 427b 428c 

В4 393 470 447 437b 392 519 405 439c 438d 

�̅�С  424B 415A  

А
м

у
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В1 339 377 343 353a 335 327 329 330a 342a 

В2 351 417 363 377b 348 347 344 346a 362b 

В3 369 423 369 386c 354 393 320 356b 371bc 

В4 371 430 413 405d 351 390 329 357c 381c 

�̅�С  380B 347A  
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В1 321 377 305 335a 345 367 292 335b 335a 

В2 329 385 314 343b 351 360 278 330a 336a 

В3 361 400 359 373c 367 374 274 338b 356b 

В4 371 410 351 377c 369 383 287 346c 362c 

�̅�С  357B 337A  

НІР05  10 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за показником НІР05 своєї групи, a < 
b < c < d. 
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Щодо впливу умов конкретного року, то густота продуктивного стеблостою в 

середньому в 2016–2017 с.-г. році формувалася на рівні 366 шт./м2, у 2017–2018 р. – 

408 шт./м2, а в 2018–2019 р. – 356 шт./м2.  

На фоні P36К72 формувалося 360 продуктивних стебел/м2, за варіанта 

удобрення «Фон + N25(11–13)» – 369 шт./м2, «Фон + N25(11–13) + N55(23–25)» – 385 шт./м2, а 

за «Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49)» – 393 шт./м2. Тенденція до збільшення 

кількості продуктивних стебел за збільшення норми азоту проявляється більш 

виражено, ніж у маси зерна з колоса. 

Збільшення кількості продуктивних пагонів залежно від підживлення 

азотними добривами відзначали багато авторів, проте вплив системи удобрення 

безпосередньо на показник продуктивного стеблостою був завжди нижчим за 

чинник погодних умов (Bielski & Falkowski, 2017; Bielski et al., 2020), а в деяких 

випадках взагалі був несуттєвим. Вплив норми підживлень на досліджуваний 

показник також проявлявся у всіх варіантів підживлення, проте подальше 

збільшення норми азоту значно менше впливало на густоту продуктивного 

стеблостою, ніж перше підживлення в фазу ВВСН 11–13. Певні автори (Сторожук & 

Сторожук, 2018) відзначали, що форма добрив відіграє важливу роль, проте їх вплив 

на густоту продуктивного стеблостою нижчий, ніж на інші елементи 

продуктивності. 

Маса 1000 зерен дозволяє оцінити продуктивність накопичення пластичних 

речовин у зерні у подібних за густотою стояння та кількістю зернівок в колосі 

варіантах. На масу 1000 насінин впливає час настання фази формування зернівки та 

умови навколишнього середовища. 

Маса 1000 насінин (табл. 6.3) у тритикале озимого зростала при збільшенні 

норми азотних добрив. Цей ефект спостерігався у всіх сортів, але з певними 

відмінностями залежно від строку сівби. У Підзимку харківського маса 1000 насінин 

за першого строку, порівняно з варіантом без внесення азоту, суттєво зростала за 

норми 80 та 100 кг/га, а у другого строку за кожного підживлення спостерігалося 

істотне збільшення по відношенню до попереднього варіанта. У сорту Амур за 

першого строку сівби найбільша маса 1000 зерен була з підживленням у нормі 25 
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кг/га д. р. азоту, а при збільшенні норми значно знижувалася, проте все одно була 

вищою, ніж у варіанта без підживлень. 

Таблиця 6.3 

Маса 1000 зерен тритикале за осінньої сівби, г 
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Строк сівби 

 (фактор С) 
�̅�В Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

П
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В1 37,0 39,8 37,6 38,13b 41,5 44,0 34,3 39,93a 39,03a 

В2 37,5 37,4 36,6 37,17a 39,9 45,2 41,0 42,03b 39,60b 

В3 37,8 42,0 38,3 39,36c 40,4 47,5 40,1 42,68c 41,02c 

В4 39,4 45,8 38,6 41,27d 41,5 43,5 43,2 42,73c 42,00d 

�̅�С  38,98A 41,84B  

А
м
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В1 40,7 51,5 47,2 46,48a 38,6 49,7 46,2 44,83a 45,65a 

В2 41,1 54,9 48,2 48,07d 38,6 50,5 45,7 44,92a 46,49b 

В3 40,1 53,5 48,3 47,29c 39,3 50,3 53,0 47,53b 47,41d 

В4 40,8 52,5 47,7 47,00b 39,6 50,6 52,3 47,51b 47,25c 

�̅�С  47,21B 46,20A  
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В1 42,9 50,7 44,5 46,03a 42,4 45,4 40,9 42,89a 44,46a 

В2 42,8 51,3 46,6 46,90c 42,1 46,9 48,3 45,77c 46,33c 

В3 41,4 51,1 47,3 46,60b 41,9 44,7 46,5 44,36b 45,48b 

В4 42,5 49,1 48,8 46,80c 43,7 45,8 49,2 46,23d 46,52d 

�̅�С  46,58B 44,81A  

НІР05  0,3 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за показником НІР05 своєї групи, a < 

b < c < d. 

 

За другого строку сівби у сорту Амур різниці між варіантами без азоту та з 

внесенням 25 кг/га д. р. не спостерігалося, а суттєве збільшення було у варіантів N80 

та N100 (без різниці між цими варіантами). Щодо Обрію миронівського, то 

підживлення азотом значно підвищували масу 1000 зерен за обох строків сівби, 
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проте реакція на норму азоту у них різнилася. Якщо за сівби в перший строк 

найбільша маса 1000 зерен була у варіанті N25, а у інших варіантів вона знижувалася 

(суттєво у N80 , несуттєво у N100), то за другого строку цей показник був найбільшим 

у варіанта N100, суттєво нижчим у N25, та ще нижчим за внесення 80 кг/га д. р азоту.  

На варіацію маси 1000 зерен (додаток Й.1) у посівів тритикале за осінньої 

сівби найбільше впливали чинники погодних умов (41,8 %), сорту (37,7 %), 

взаємодії погодних умов з сортом (7,7 %) і сорту зі строком сівби (5,1 %). Вплив 

строку сівби окремо був несуттєвим. Сорт Підзимок харківський за роки досліджень 

формував насіння з найменшою масою 1000 зерен з середнім показником 40,4 г, але 

його величина залежала від конкретних умов року. В засушливому 2016–2017 

сільськогосподарському році маса 1000 зерен становила в середньому 39,4 г, в 

оптимальному за зволоженням 2017–2018 – 43,2 г, а у вологому та спекотному 

2018–2019 – 38,7 г. Подібна реакція на погодні умови була в тритикале озимого: у 

сорту Амур в роки досліджень в середньому формувалася маса 1000 зерен на рівні 

39,8 г, 51,7 та 48,6 г відповідно. Варіація цього показника у Обрію миронівського 

була меншою, ніж в Амуру, проте перевищувала Підзимок харківський. В 2016–

2017 с.-г. році утворювалося зерно з масою 1000 зерен на рівні 42,5 г, в 2017–2018 – 

48,1 г, а в 2018–2019 – 46,5 г. Щодо сортової реакції на строки сівби, то Підзимок 

харківський за другого строку збільшував масу 1000 зерен на 7,2 %, а сорти Амур та 

Обрій миронівський знижували відповідно на 2,1 та 3,8 %.  

У всіх сортів відзначалося збільшення маси 1000 зерен за збільшення норми 

азоту в підживленні, проте величина прибавки залежала від сорту та строку сівби. 

(Gerdzhikova, 2014; Bielski et al., 2020) вказували, що відносно низькі норми азоту 

(40–60 кг/га д. р.) в їх дослідженнях підвищували масу 1000 зерен найбільше, а 

наступне збільшення норми призводило до поступового зменшення цього 

показника. Серед досліджених нами сортів слід цей ефект спостерігався у озимих 

сортів Амур та Обрій миронівський. Проте, у тритикале дворучки збільшення норми 

азоту призводило до збільшення маси 1000 зерен, незалежно від норми. За 

результатами Гливи В. В. та співавторів (2018), погодні умови можуть істотно 
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позначитись на показнику маси 1000 зерен. Однак, на його коливання найбільший 

вплив має сортова чутливість до умов вирощування. 

 

6.1.2 Урожайність основної та побічної продукції тритикале озимого та 

дворучки залежно від строку сівби та удобрення 

Урожайність зерна тритикале залежала від маси зерна з колоса та густоти 

стояння, проте вирішальним фактором була саме взаємодія цих показників. 

Урожайність основної продукції тритикале варіювала за роками та в залежності від 

чинників і їх взаємодії (див. додаток К.1). На урожайність зерна тритикале за осінніх 

строків сівби найбільш впливали погодні умови конкретного року, що зумовлювали 

75,5 % варіації цього показника; на другому місці був фактор сорту з 12,78 %. 

Строки сівби та підживлення азотом зумовлювали 3,88 та 3,03 % варіації 

врожайності. 

Серед сортів найурожайнішим був Підзимок харківський (табл. 6.4)  з 

показником 7,00 т/га, значно меншу врожайність формував сорт Амур (6,37 т/га), а 

найменше зафіксовано в Обрію миронівського – 5,83 т/га. В загальному по досліду 

за другого строку сівби урожайність зерна тритикале суттєво знижувалася (6,59 т/га 

за першого строку та 6,21 т/га за другого). В розрізі років найурожайнішим був 

2018–2019 с.-г. рік (7,88 т/га в середньому), що характеризувався раннім 

відновленням вегетації озимих і достатнім вологозабезпеченням. Значно нижчою 

урожайністю (6,30 т/га) характеризувався 2017–2018 рік, коли відновлення вегетації 

було пізнім, але забезпеченість вологою була високою, а найнижча була в 

засушливий 2016–2017 рік (5,02 т/га). 

Різниця між варіантами була суттєвою майже у кожного сорту та строку сівби. 

Збільшення норми азоту спричинило значний приріст урожайності, порівняно з 

попереднім варіантом. За другого строку сівби посіви суттєво знижували 

урожайність, але величина цього зниження різнилася у досліджуваних сортів. 

Посіви сорту Обрій миронівський за сівби в другий строк знижували урожайність 

відносно першого на 8 %, сорту Амур на 6,3 %, а тритикале дворучки Підзимок 

харківський лише на 3,3 %.  
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Пластичність досліджуваних сортів за осінніх строків сівби варіювала залежно 

від елементів технології вирощування. Слід відзначити, що пластичність всіх сортів 

збільшувалася при підживленні азотом в межах одного строку сівби. 

Таблиця 6.4 

Стабільність та пластичність урожайності тритикале за осінніх строків сівби 

(2016–2019 рр.) (Mazurenko et al., 2020a) 
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Урожайність, т/га 
Коефіцієнт 

регресії 

(пластичність) 

bi 

Варіанса 

стабільності 

(стабільність) 

Si
2 

2017 2018 2019 Середня 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 

С1 

В1 5,31 6,42 8,25 6,66 1,03 4,38 

В2 5,22 7,15 8,51 6,96 1,14 5,31 

В3 5,35 7,31 8,75 7,13 1,18 5,70 

В4 5,54 8,14 9,50 7,73 1,36 7,65 

С2 

В1 5,51 6,67 7,82 6,67 0,80 2,66 

В2 5,70 6,83 7,81 6,79 0,73 2,21 

В3 5,26 7,15 8,61 7,00 1,16 5,53 

В4 5,30 6,75 9,24 7,10 1,38 7,87 

А
м

у
р
 

С1 

В1 4,61 6,00 7,59 6,07 1,04 4,46 

В2 4,87 6,80 7,54 6,40 0,91 3,43 

В3 5,02 7,00 8,02 6,68 1,03 4,40 

В4 5,12 7,13 9,24 7,16 1,43 8,48 

С2 

В1 4,22 5,17 7,77 5,72 1,26 6,49 

В2 4,64 5,70 8,26 6,20 1,28 6,72 

В3 4,74 6,17 8,04 6,32 1,15 5,46 

В4 4,71 6,20 8,38 6,43 1,28 6,78 

О
б

р
ій

 

м
и

р
о
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ів
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к
и

й
 

С1 

В1 4,65 5,60 6,54 5,59 0,65 1,76 

В2 4,87 6,04 7,20 6,04 0,81 2,70 

В3 4,87 6,36 7,28 6,17 0,83 2,84 

В4 5,03 6,52 7,82 6,46 0,97 3,84 

С2 

В1 4,99 4,88 6,19 5,35 0,44 0,79 

В2 5,06 4,96 6,45 5,49 0,50 1,05 

В3 4,83 4,93 6,83 5,53 0,72 2,13 

В4 5,06 5,24 7,60 5,97 0,91 3,40 

НІР05 загальна 0,16 0,23 0,25 0,22 

– – 
НІР05 А 0,06 0,08 0,09 0,04 

НІР05 В 0,07 0,09 0,10 0,05 

НІР05 С 0,05 0,07 0,07 0,04 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня; С2 – третя декада жовтня. 
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До високопластичних сортів можна віднести тритикале дворучку Підзимок 

харківський та озимий сорт Амур, коефіцієнт регресії яких на більшості варіантів 

строку сівби та удобрення перевищував 1,00. В той же час коефіцієнт регресії 

урожайності сорту Обрій миронівський був менше одиниці, що вказує на низьку 

пластичність, проте за системи удобрення даний показник наближався до цього 

показника. Одночасно зі збільшенням пластичності на варіантах зі внесенням 

азотних добрив збільшувалася варіанса стабільності пластичності, що вказує на 

нестабільний прояв ознаки у досліджуваних сортів. За оптимальних умов варіанса 

повинна наближатися до нуля, що свідчило б про стабільність ознаки. Проте, у 

сорту Амур варіанса у посівів другого строку вона була вищою, ніж у першого, що 

вказує на  нестабільність урожайності за різних умов. В той же час варіанса 

стабільності урожайності посівів першого строку сівби у сорту Амур була меншою, 

ніж у Підзимку, що свідчить про більш стабільну врожайність в різних умовах.  

За певними оцінками (Танчик та ін., 2014), зниження урожайності за більш 

пізніх строків сівби може досягати 20 % в умовах конкретного року, проте слід 

розглядати кожен сорт індивідуально. 

Необхідно зауважити, що фактичний приріст врожайності при застосуванні 

азотних добрив був менший за очікуваний. Однією з причин даного явища може 

бути великий запас доступних форм рухомого фосфору та обмінного калію, що 

зумовлює високий рівень природної родючості ґрунту. Тому, азот при підживленні 

відіграє роль регулятора процесів росту та розвитку, а не є основним стимулятором 

формування продуктивності. Відносно низька ефективність азотних добрив у 

нашому дослідженні узгоджується з раніше отриманими результатами (Єгупова & 

Дибко, 2014), коли приріст урожайності тритикале на більш високому фоні 

фосфорних і калійних добрив за підживлення азотом був нижчий, ніж на гіршому. 

На урожайність зерна на варіанті без внесення азотних добрив більшою мірою 

впливає вологозабезпеченість регіону (Петуненко та ін., 2016), тому приріст від 

азотних добрив може значно відрізнятися за різних погодних умов. 

У розрізі років найменш продуктивними були посіви, вирощені в 2016–2017 

сільськогосподарському році. Вплив системи удобрення на посіви сорту Підзимок 
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харківський в засушливий сезон проявлявся по-різному, залежно від удобрення. 

Проте, посіви даного сорту сформували найвищу врожайність в цей рік (5,40 т/га). В 

розрізі строків сівби посіви другого строку були більш урожайними. За першого 

строку сівби внесення 25 кг/га д. р. азоту несуттєво знижувало урожайність, а 

значний приріст був лише у варіанті з нормою N100. В посівів другого строку сівби у 

варіанті без внесення азоту врожайність була вищою, ніж у першого та зростала при 

внесенні N25, проте за збільшення норми значно знижувалася, порівняно з цим 

варіантом (Mazurenko et al., 2020a). 

Сорт Амур за другого строку сівби суттєво знижував свою врожайність. За 

першого строку сівби кожен варіант підживлення азотом істотно збільшував 

урожайність, порівняно з попереднім. А за другого строку сівби підживлення значно 

збільшували урожайність, порівняно з контролем, проте у варіанті N100 

спостерігалося зниження урожайності, порівняно з N80, що зробило даний варіант 

підживлення статистично подібним до N25 та N100 (Mazurenko et al., 2020a). Ряд 

авторів (Сторожук & Сторожук, 2018) відзначали, що за більш пізніх строків, 

порівняно з оптимальними, озимі сорти можуть суттєво знижувати урожайність. 

Посіви другого строку сорту Обрій миронівський були більш продуктивними, 

ніж першого. У посівах першого строку внесення азотних добрив істотно 

підвищувало урожайність зерна в цей рік, проте значної різниці між цими 

варіантами не було. Внесення N80 зумовило збільшення варіації врожайності, яка 

була на рівні N25. За другого строку сівби між варіантами без внесення азоту, N25 та 

N100 не було суттєвої різниці, а за норми N80 посіви суттєво знижували свою 

урожайність (Mazurenko et al., 2020a). 

В 2017–2018 сільськогосподарському році продуктивність всіх сортів 

зростала, порівняно з попереднім. За першого строку сівби врожайність посівів 

сорту Підзимок харківський зростала за кожного збільшення норми азотних добрив, 

проте у варіантів N25 та N80 різниця була несуттєвою. За другого строку сівби 

внесення N25 несуттєво підвищувало урожайність, порівняно з «Фон», а збільшення 

норми до N80 значно її підвищувало, порівняно з двома варіантами. Проте, у варіанті 

з додатковим внесення розчину карбаміду (N100) спостерігалось суттєве зниження 
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врожайності до рівня N0 та N25. У посівів сорту Амур внесення азотних добрив 

істотно підвищувало урожайність, порівняно з контролем без азоту, проте без 

суттєвої різниці між суміжними варіантами підживлень (N25 і N80, N80 і N100). А за 

другого строку сівби значної різниці не було між варіантами N80 і N100. Реакція 

посівів Обрію миронівського залежала від строку сівби. Збільшення норми азотних 

добрив включно до 80 кг/га д. р. значно підвищувало урожайність за першого строку 

сівби, проте у варіанті N100 не було суттєвої різниці з N80. За другого строку сівби у 

цього сорту суттєвої різниці між варіантами без внесення азоту та нормами N25 і N80 

не спостерігалося, а значний приріст був за максимальної норми (Mazurenko et al., 

2020a). 

В 2018–2019 сільськогосподарському році значної різниці між варіантом без 

внесення азоту та N25 за обох строків сівби у сорту Підзимок харківський не 

спостерігалося. Слід відзначити, що особливістю цього сорту в цей рік була 

відсутність істотної різниці між урожайністю посівів першого та другого строку у 

варіантів удобрення N80 та N100, хоча між самим нормами була суттєва різниця, а в 

абсолютних значеннях посіви першого строку давали вищу врожайність. У сорту 

Амур за першого строку сівби не було суттєвої різниці між варіантом без внесення 

азотних добрив та підживленням у нормі N25, а збільшення норми призводило до 

суттєвого підвищення урожайності. Ці варіанти за другого строку сівби були більш 

урожайними, ніж за першого. Внесення азотних добрив істотно підвищувало 

врожайність у посівів цього строку, проте між деякими варіантами не було суттєвої 

різниці (N25 і N80, N25 і N100). У сорту Обрій миронівський за першого строку сівби 

підживлення у нормі N25 і N80 суттєво підвищували урожайність, порівняно з 

варіантом без внесення азоту, проте без суттєвої різниці між собою, а варіант N100 

давав суттєву прибавку. За другого строку сівби кожен варіант підживлення мав 

істотну різницю з іншими,  а урожайність зростала за збільшення норми азоту 

(Mazurenko et al., 2020a). 

На урожайність побічної продукції найбільше впливав чинник погодних 

умов (додаток Л.1), частка участі якого становила 85,9 %. Частка сорту складала 

6,8 %, взаємодія погодних умов зі строком сівби – 3,3 %, а всі інші чинники та 
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взаємодії зумовлювали мізерну варіацію. За урожайністю побічної продукції між 

сортами Амур та Обрій миронівський не було суттєвої різниці (додаток Л.2, табл. 

6.5), а Підзимок харківський формував більше соломи.  

Таблиця 6.5 

Урожайність побічної продукції тритикале за різних осінніх строків сівби 

та системи удобрення, т/га (2016–2019 с.-г. рр.) 
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 Фактор С 

Строк сівби 

�̅�В 
Друга декада жовтня третя декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

П
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о
к
 

х
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к
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В1 4,72 7,40 9,27 7,13c 5,03 6,22 9,81 7,02a 7,07a 

В2 4,96 7,20 8,10 6,75ab 5,45 6,31 9,13 6,96a 6,86b 

В3 4,81 7,29 7,79 6,63a 6,04 7,03 9,92 7,66b 7,15a 

В4 4,71 7,09 8,77 6,86b 6,21 7,37 9,72 7,77b 7,31c 

�̅�С  6,84A 7,35B  

А
м

у
р
 

В1 5,05 5,38 8,38 6,27b 4,39 4,88 8,56 5,94b 6,10ab 

В2 4,21 5,89 8,92 6,34b 4,64 5,13 7,36 5,71a 6,03a 

В3 4,17 6,04 7,73 5,98a 4,42 5,39 9,15 6,32c 6,15b 

В4 4,27 6,37 7,62 6,09a 4,45 5,54 9,95 6,65d 6,37c 

�̅�С  6,17A 6,15A 6,16 
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ій
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В1 3,98 5,71 7,22 5,64a 4,95 5,32 9,25 6,51c 6,07a 

В2 4,47 6,16 7,35 5,99b 5,09 5,44 9,03 6,52c 6,26b 

В3 4,91 6,60 7,72 6,41c 4,42 5,39 7,76 5,86a 6,13a 

В4 5,28 5,98 8,73 6,66d 5,23 5,40 7,47 6,65b 6,36c 

�̅�С  6,18A 6,23A  

НІР05  0,02 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за показником НІР05 своєї групи, a < 
b < c < d. 

 

Різниця між строками сівби була суттєвою, проте в абсолютних показниках 

різнилася лише на 0,18 т/га (6,40 т/га за першого строку та 6,58 т/га за другого). 
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Найнижча урожайність соломи була в 2016–2017 с.-г. році (4,83 т/га), значно зросла 

в 2017–2018 (6,10 т/га) та була максимальною в 2018–2019 році (8,53 т/га). 

В розрізі сортів система удобрення по-різному впливала на урожайність 

соломи. У Підзимку харківського за першого строку сівби у варіанті «фон» 

формувалася найвища урожайність соломи, яка за підживлення азотом суттєво 

знижувалася. За другого строку сівби збільшення норми азоту спричинило 

збільшення врожаю соломи. Ця тенденція також спостерігалася в сорту Амур. 

Основною відмінністю цих двох сортів було те, що у Підзимку харківського за 

другого строку сівби формувалося більше соломи, ніж за першого, а  в Амуру між 

строками не було значної різниці. 

У сорту Обрій миронівський між строками сівби не було суттєвої різниці. 

Проте, між мінімальною та максимальною урожайністю в межах строку сівби вона 

значно варіювала. За першого строку сівби збільшення норми азоту спричиняло 

суттєве збільшення урожайності соломи, порівняно з попереднім варіантом системи 

удобрення (різниця між мінімальною і максимальною урожайністю 1,02 т/га), а за 

другого строку суттєве збільшення було лише за варіантів 25 та 100 кг/га д. р. (з 

максимальною різницею 0,29 т/га). 

Збиральний індекс тритикале (рис. 6.1) у досліді становив у середньому за 3 

роки від 0,46 до 0,54 та варіював залежно від строку сівби та норми азоту в кожного 

сорту. У сортів Амур та Підзимок харківський за сівби в другу декаду жовтня 

(перший строк) спостерігалося збільшення частки зерна в біомасі. Проте, за другого 

строку збільшення зернового індексу було лише за норми 25 кг/га д. р. азоту, а 

подальше її збільшення призводило до зростання частки соломи. У сорту Обрій 

миронівський за першого строку сівби був найвищий зерновий індекс серед 

варіантів системи удобрення без внесення азотних добрив, а зі збільшенням норми 

азоту він знижувався. У другого строку навпаки – зерновий індекс був найнижчим і 

зростав зі збільшенням норми азоту.  

Строк сівби мав визначальний вплив на формування частки зерна в загальній 

біомасі у сортів Амур Та Підзимок харківський – за більш пізнього строку 

збільшувалась частка соломи при підживленні азотом у нормах вище 25 кг/га д. р. У 
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сорту Обрій миронівський зерновий індекс за високих норм азотних добрив (80–100 

кг/га д. р.) між строками сівби не відрізнявся. 

  
Рис. 6.1. Збиральний індекс тритикале за осінніх строків сівби (середнє за 

2016–2019 рр.) 

 

Слід відзначити, що на показник зернового індексу впливали особливості 

сорту та погодні умови в роки досліджень. Kharel (2011) зі співаторами вказував на 

те, що в умовах дефіциту вологи за збільшення норми азоту зерновий індекс 

знижувався, тимчасом як в умовах достатнього зволоження він майже не змінювався 

при збільшенні норми азоту. Збільшення норми азоту по-різному впливає на 

формування урожайності зерна та соломи. Зерновий індекс більшою мірою залежить 

від технології вирощування, ніж від погодних умов (Estrada-Campuzano et al., 2012). 

Кореляційний зв’язок між урожайністю та зерновим індексом залежить від строків 

сівби та часу відновлення весняної вегетації. Є дві взаємообернені тенденції – 

збільшення сили позитивного кореляційного зв’язку при більш пізньому відновленні 

вегетації у пізніх осінніх посівів, та зменшення його сили при аналогічному часі 

відновлення вегетації у ранніх осінніх посівів (Дриженко та ін., 2014). Раннє або 

пізнє відновлення весняної вегетації також зумовлюють зниження збирального 
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індексу, порівняно з оптимальними умовами, незалежно від строку сівби (Тищенко 

& Дриженко, 2013).  

 

6.1.3 Вміст білка та крохмалю в зерні тритикале за осінньої сівби 

Вміст білка в зерні тритикале більшою мірою залежить від сортових 

особливостей, а чинники погодних умов і системи удобрення відіграють в 

накопиченні білка значно меншу роль. Ряд дослідників відзначають (Lango et al., 

2017), що вміст зольних елементів та жиру в насінні приблизно сталий, а 

співвідношення білка та крохмалю змінюється залежно від елементів технології та 

інших факторів. 

Досліджувані сорти за вмістом білка, знаходяться приблизно в одному 

діапазоні (табл. 6.6), але з суттєвою різницею між сортами за критерієм Бонфероні. 

Фактор сорту (див. додаток М.1) був основним чинником, що зумовлював варіацію 

вмісту білка в зерні (65,2 % частка участі). Сорт Амур формував 15,06 %  білка в 

зерні, а сорти Обрій миронівський і Підзимок харківський відповідно 14,44 % та 

14,08 %. Фактор погодних умов зумовлював 14,2 % відхилень показника вмісту 

білка в зерні. 

За посушливих умов весняно-літнього періоду 2016–2017 с.-г. року в зерні 

тритикале формувався найбільший вміст білка у всіх сортів за роки досліджень 

(табл. 6.6). Середній показник в цей рік становив 14,76 %. У наступні роки, 

зважаючи на більш сприятливі умови, вміст білка був нижчим (14,46 % у 2017–2018 

та 14,34 % у 2018–2019 році), проте урожайність значно зростала. Фактор строку 

сівби також впливав на вміст білка в зерні та в середньому за 3 роки за більш пізньої 

сівби вміст білка зростав (14,61 % за сівби в третю декаду жовтня проти 14,43 % в 

другу). Однак, за посушливих умов (2016–2017 с.-г. рік) суттєвої різниці між 

строками не спостерігалося. 

Підживлення азотними добривами зумовлювали 5,5 % впливу на варіацію 

показника вмісту білка в зерні. В середньому за роки досліджень у варіанті без 

підживлень азотом вміст білка становив 14,36 %, підживлення азотом в фазу ВВСН 

11–13 у нормі 25 кг/га д. р. підвищувало його вміст до 14,44 %, за системи з двома 
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підживленнями (N80) до 14,55 %, а додаткове підживлення карбамідом збільшувало 

вміст білка до 14,72 %.  

Таблиця 6.6 

Вміст білка в зерні тритикале за осінньої сівби та різних варіантів 

підживлення азотом, % (2016–2019 рр.) 
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 Фактор С 

Строк сівби 
�̅�В 

Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

П
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к
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к
и

й
 

В1 14,3 13,8 13,2 13,8a 14,4 13,7 14,1 14,1a 13,9a 

В2 14,2 14,2 13,3 13,9b 14,3 13,8 14,1 14,1a 14,0b 

В3 14,3 14,1 13,4 13,9b 14,4 14,2 14,3 14,3b 14,1c 

В4 14,5 13,9 13,8 14,1c 14,6 14,6 14,5 14,6c 14,3d 

�̅�С  13,92A 14,22B  

А
м

у
р
 

В1 15,3 14,6 14,7 14,9a 15,3 14,8 15,0 15,1a 15,0a 

В2 15,1 14,5 14,8 14,8a 15,5 14,9 14,7 15,1a 14,9a 

В3 15,7 14,7 14,9 15,1b 15,4 15,1 14,8 15,1a 15,1b 

В4 15,8 14,9 15,1 15,3c 15,3 15,3 15,1 15,2b 15,3c 

�̅�С  15,01A 15,11B  
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В1 14,3 14,2 14,3 14,3a 14,3 14,3 13,9 14,2a 14,2a 

В2 14,6 14,4 14,0 14,4b 14,6 14,5 14,3 14,5b 14,4b 

В3 14,6 14,5 14,1 14,4b 14,5 14,7 14,5 14,6c 14,5c 

В4 14,7 14,6 14,4 14,5c 14,7 14,9 14,7 14,8d 14,7d 

�̅�С  14,39A 14,50B  

НІР05  0,1 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за поправкою Бонфероні, a < b < c < d. 

 

У розрізі сортів збільшення норми азотних добрив підвищувало вміст білка в 

зерні у сорту Підзимок харківський, проте за першого строку сівби між варіантами 

N25 та N80 не було суттєвої різниці, а за другого такої різниці не було між варіантом 

без внесення азотних добрив та N25. У сорту Амур за першого строку сівби також не 

було різниці між варіантом «фон» та N25, однак за збільшення норми зростав і вміст 
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білка. За другого строку сівби у даного сорту у варіанті N100 було значне збільшення 

вмісту білка, порівняно з іншими. У Обрію миронівського збільшення норми азоту 

призводило до збільшення вмісту білка в зерні (за винятком варіантів N25 та N100 у 

першого строку сівби). 

Вміст білка в зерні тритикале здебільшого обумовлює напрям його 

використання. Продовольчі сорти з його високим вмістом та високою якістю 

клейковини характеризуються меншим вмістом крохмалю. Сорти технічного 

спрямування (для виробництва крохмалю та етанолу) містять менше білка, але 

більше крохмалю. Ряд вчених (Zörb et al., 2018) відзначають, що вміст білка та 

крохмалю залежить від елементів технології, планового врожаю та умов достигання 

рослини. З огляду на це, відмічається негативна кореляція між показником вмісту 

білка та урожайністю, та позитивна – між урожайністю та вмістом крохмалю, 

незалежно від норми азоту, яку вносили під час вегетації. 

Нашими дослідженнями було доведено, що ефективність позакореневого 

підживлення азотом у фазу виходу прапорцевого листка (ВВСН 49) сильно 

варіювала від сорту, строку та року. В роки з низькою вологозабезпеченістю (2016–

2017 та 2017–2018 роки) в період після цвітіння позакореневі підживлення були 

неефективними, та інколи призводили до зниження врожайності. Деякі дослідники 

(Lestingi et al., 2010) вказували, що збільшення норми азоту до 100 кг/га д. р. 

призводило до зниження економічного ефекту від вирощування тритикале, а норма 

50 кг/га д. р. є компромісним варіантом, що забезпечує високий врожай зерна та 

білка. Інші автори (Alaru et al., 2009) зауважили, що на урожайність і вміст білка 

найбільш впливає форма та строк внесення азотних добрив, ніж їх кількість. Слід 

відзначити, що за внесення азоту в ранні етапи розвитку збільшується урожайність, 

а за пізнього – вміст білка. За однакових норм азотних добрив вміст білка в зерні 

вищий у тих посівів, де азотні добрива вносили у більш пізній строк (Єгупова & 

Дибко, 2014). Ця властивість характерна як для пшениці, так і для тритикале, 

висіяного в осінні строки (Солодушко та ін., 2016). 

Вміст крохмалю в зерні варіював у залежності від всіх досліджуваних 

факторів (див. додаток Н.1). В абсолютних показниках вміст крохмалю в межах 
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сорту та року різнився в межах 1 % залежно від системи удобрення (табл. 6.7). 

Найбільший вплив на його варіацію мали погодні умови (59,7 %) та чинник сорту 

(20,8 %). Строк сівби обумовлював 5,2 % відхилень, а система удобрення лише 

1,3 %. Серед взаємодій факторів найбільший вплив мала пара «погодні умови–сорт» 

(5,2 %)  та «погодні умови–строк сівби» (3,9 %). 

Таблиця 6.7 

Вміст крохмалю в зерні тритикале за осінньої сівби та різних варіантів 

підживлення азотом, % (2016–2019 с.-г. рр.) 
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 Фактор С 

Строк сівби 
�̅�В 

ІІ декада жовтня ІІІ декада жовтня 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 
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В1 66,0 66,9 68,3 67,1a 66,6 67,9 66,8 67,1b 67,1a 

В2 66,6 67,3 68,4 67,4c 66,7 67,9 67,7 67,4c 67,4c 

В3 66,5 67,1 68,7 67,4c 66,3 67,3 67,7 67,1b 67,3b 

В4 66,0 67,6 68,3 67,3b 662 67,0 67,6 67,0a 67,1a 

�̅�С  67,31B 67,14A  

А
м

у
р
 

В1 65,5 67,3 67,0 66,6b 65,5 66,5 66,3 66,1a 66,3a 

В2 65,9 67,2 67,2 66,8c 65,4 67,0 66,9 66,4bc 66,6b 

В3 64,9 67,2 66,8 66,3a 65,3 67,0 67,1 66,4c 66,4a 

В4 65,2 66,7 67,0 66,3a 65,3 66,7 67,1 66,4b 66,3a 

�̅�С  66,49B 66,33A  
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В1 66,6 67,3 67,4 67,1c 66,7 66,6 67,6 67,0d 67,0c 

В2 66,5 66,7 67,8 67,0b 66,4 66,2 67,0 66,5c 66,8b 

В3 66,2 66,9 67,9 67,0b 66,6 66,1 66,6 66,4b 66,7b 

В4 66,0 66,7 67,3 66,7a 66,0 66,3 66,6 66,3a 66,5a 

�̅�С  66,95B 66,55A  

НІР05  0,1 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за поправкою Бонфероні, a < b < c < d. 

 

У загальному слід відзначити, що вміст крохмалю зростав у роки з вищою 

вологозабезпеченістю (посушливий 2016–2017 с.-г. рік – 66,03 % крохмалю, 2017–
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2018 – 66,98 %, а 2018–2019 рік – 67,37 %). Втім, це також зумовлюється процесами 

синтезу та трансформацією органічних речовин в зернівці протягом достигання. 

Оскільки вміст зольних елементів та жиру в зернівці відносно сталий, то 

змінюється лише співвідношення білка та крохмалю шляхом перетворення 

вуглеводів у амінокислоти та білки (Lango et al., 2017). Тобто, зростання вмісту 

білка призводить до зменшення вмісту крохмалю, який в абсолютних показниках 

варіював у дуже вузьких межах. Проте, підвищення норми азотних добрив 

спричинило зменшення вмісту крохмалю. 

У сортів Амур та Підзимок харківський внесення 25 кг/га д. р. азоту а фазу 

ВВСН 11–13 підвищувало вміст крохмалю, порівняно з контролем без азоту. А у 

варіантів з додатковими підживленнями він був нижчим. У сорту Обрій 

миронівський спостерігалося 3 групи варіантів за показником вмісту крохмалю: 

його максимум спостерігався у варіанті без внесення азоту, середній вміст з 

внесенням азотних добрив у нормі 25–80 кг/га д. р. азоту та мінімум – при 

додатковому позакореневому підживленні карбамідом.  

 

6.1.4 Аналіз зв’язку між елементами продуктивності тритикале за осінньої 

сівби 

Залежність урожайності зерна від урожайності соломи та біомаси 

Кореляційний зв’язок між урожайністю зерна сорту Підзимок харківський і 

врожайністю соломи був статистично недостовірним, проте він був прямим по 

відношенню до врожайності біомаси. Урожайність соломи мала сильний, або дуже 

сильний зв’язок з урожайністю біомаси. 

У сорту Амур спостерігався прямий зв’язок між урожайністю біомаси та 

врожайністю зерна та соломи. Проте, зв’язок між урожайністю зерна та соломи 

залежно від року був прямим (2016–2017 рік), оберненим (2017–2018 рік), або не 

мав статистичної достовірності (2018–2019 рік). 

У сорту Обрій миронівський зв’язок між показниками урожайності зерна, 

соломи та біомаси у 2016–2017 та 2017–2018 роках був прямим і близьким до 

функціонального (r>0,90). А 2018–2019 року він був прямим лише між показниками 
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урожайності зерна та соломи у зв’язку з урожайністю біомаси, а між зерном та 

соломою був статистично недостовірним. 

 

Залежність показників якості зерна (вміст крохмалю та білка) від 

елементів структури врожаю 

У досліджуваних сортів спостерігалася обернена кореляційна залежність між 

вмістом білка та вмістом крохмалю (додатки У.1, У.2, У.3), що також 

підтверджувалося у результатах інших вчених (Любич & Новіков, 2015). У всіх 

сортів кожного року (за винятком Амуру, 2018–2019 с.-г. рік – r= –0.25ns) був 

значний або сильний кореляційний зв’язок. Щодо інших показників, то вміст білка в 

зерні тритикале озимого мав безпосередній зв’язок з урожайністю зерна, і 

здебільшого не мав статистично достовірних кореляційних зв’язків. У сорту 

Підзимок харківський відзначався прямий зв’язок між вмістом білка та масою 1000 

зерен (М1000) у 2 випадках з 3, та спостерігалася зміна від помірного до значного 

прямого зв’язку між вмістом білка та врожайністю соломи та біомаси. Проте, цей 

зв’язок не був статистично достовірним у випадку з урожайністю зерна. 

Зв’язок між вмістом крохмалю й іншими елементами продуктивності також 

суттєво відрізнявся. У сорту Амур значний прямий зв’язок був між вмістом 

крохмалю та масою 1000 зерен, у сорту Обрій миронівський тип зв’язку 

(прямий/обернений) змінювався в залежності від року, а у Підзимку харківського 

був оберненим між урожайністю соломи та біомаси й умістом крохмалю. Тобто, 

чіткої закономірності зв’язку вмісту крохмалю та елементів продуктивності (за 

винятком вмісту білка) у наших дослідженнях не спостерігалося.  

 

Залежність урожайності зерна від елементів продуктивності  

Маса зерна з колоса в досліджуваний період залежно від сорту та року мала 

позитивний зв’язок з урожайністю (табл. 6.8), або була незначущою (див. додатки 

У.1, У.2, У.3). Слід відзначити, що достовірний позитивний зв’язок у сортів 

Підзимок харківський та Амур спостерігався у 2 випадках з 3, а в сорту Обрій 

миронівський лише в 1. Системності у значущості зв’язку по відношенню до 
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погодних умов між сортами не спостерігалося, що вказує на різницю у сортів у 

формуванні врожаю. (Тромсюк, 2018) вказував, що між масою зерна з колоса та 

урожайністю є достовірний зв’язок, сила якого залежить від умов року.  

Таблиця 6.8 

Коефіцієнти парної кореляції Пірсона для елементів продуктивності та 

урожайності тритикале за осінньої сівби 

Показ-

ник 

Показники продуктивності 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 

МЗК М1000 Уз МЗК М1000 Уз МЗК М1000 Уз 

Підзимок харківський 

ГС -0,10ns -0,04ns 0,61** -0,74** 0,24ns 0,38* -0,25ns -0,22ns 0,51** 

МЗК  0,37* 0,73**  0,01ns 0,34 ns  0,64** 0,71** 

М1000   0,27ns   0,29 ns   0,41* 

Амур 

ГС 0,54** 0,35* 0,91** 0,44* 0,74** 0,98** -0,61** -0,35* 0,58** 

МЗК  0,91** 0,84**  0,62** 0,61**  0,54** 0,29ns 

М1000   0,63**   0,79**   0,10ns 

Обрій миронівський 

ГС -0,77** -0,14ns 0,67** 0,75** 0,50** 0,89** -0,60** 0,20ns 0,57** 

МЗК  0,34ns -0,04ns  0,91** 0,96**  0,49** 0,31ns 

М1000   0,18ns   0,80**   0,73** 

Примітка. ГС – густота стояння, МЗК – маса зерна з колоса, М1000 – маса 1000 

зерен, Уз – урожайність зерна; * – p<0,05; ** – p<0,01 ; ns – коефіцієнт кореляції 

статистично недостовірний.  

 

Кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен є важливою складової показника 

«маси зерна з колоса». Слід зауважити, що у сорту Підзимок харківський 

кореляційний зв’язок між масою 1000 зерен і кількістю зерен в колосі був 

оберненим від значного до сильного, у сорту Амур він був обернений і сильний у 

2018 році, а в інші роки був статистично недостовірним. Відмінністю сорту Обрій 

миронівський був прямий помірний зв'язок між цими показниками у 2017–2018 с.-г. 

році, проте він був статистично недостовірний в інші. При попарному порівнянні 

маси 1000 зерен і кількості зерен в колосі з масою зерна з колоса відзначався прямий 

зв’язок різної сили. У свої дослідженнях Тромсюк (2018) вказував, що між даними 

показниками кореляція помірна (r=0,29–0,31) та близька до слабкої, тобто зв’язок 
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між ними майже несуттєвий. Втім, як у наших дослідженнях, так і в дослідженнях 

різних авторів (Terzic et al., 2018) кореляція між масою 1000 зерен та урожайністю 

зерна не є сталою, та в розрізі окремого сорту та року може бути позитивною, 

негативною або статистично недостовірною. 

З огляду на те, що суттєвої різниці в масі зерна з колоса між сортами не 

спостерігалося, то визначальний вплив на урожайність в конкретний рік мала 

густота продуктивного стеблостою. Кореляційна залежність між урожайністю 

зерна та густотою продуктивного стеблостою у всіх сортів була позитивною у всі 

роки (див. додатки У.1, У.2, У.3). В розрізі сортів за шкалою оцінки кореляційного 

зв’язку (Гужов та ін., 1987) у сортів Амур та Обрій миронівський він був від 

значного (0,57) до дуже сильного (0,98), а в сорту Підзимок харківський від 

помірного (0,38) до значного (0,61).  

Найбільша варіація урожайності та маси зерна з колоса спостерігалась саме за 

роками (чинник погодних умов), проте густота продуктивного стеблостою 

варіювала менше (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Залежність урожайності зерна від густоти продуктивного стеблостою, 

2017–2019 рр. (Mazurenko et al., 2020a) 

 

Слід відзначити, що між урожайністю зерна та густотою продуктивного 

стеблостою по досліду в загальному в розрізі років спостерігався сильний 
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кореляційний зв’язок. Найбільш тісна кореляція між густотою продуктивного 

стеблостою та урожайністю тритикале спостерігалася в 2016–2017 році (табл. 6.9).  

Таблиця 6.9 

Рівняння регресії зв’язку врожайності та густоти стояння продуктивного 

стеблостою (Mazurenko et al., 2020a) 

Рік Рівняння регресії R2 R 

2017 y=0,0127x + 0,3922 0,74 0,86 

2018 y=0,0142x + 0,5173 0,61 0,78 

2019 y=0,0139x + 2,9403 0,64 0,80 

 

За показниками маси зерна з колоса та густоти продуктивного стеблостою 

посіви тритикале 2016–2017 року варіювали найменше, а вільний член рівняння 

регресії (0,3922) був найнижчим. У 2017–2018 році кореляція між густотою 

стеблостою та урожайністю була нижчою, оскільки посіви Підзимку харківського 

характеризувалися істотним збільшенням густоти стояння та зменшенням маси 

зерна з колоса, проте вільний член рівняння залишався відносно малим (0,5173), що 

свідчить про визначальну роль густоти стояння. Проте, в 2018–2019 році 

урожайність була ще вищою, ніж у попередньому, проте істотно варіювала густота 

продуктивного стеблостою та маса зерна з колоса у посівів Амуру та Обрію 

миронівського різних строків сівби, що проявлялося в значних відхиленнях.  

Коефіцієнт кореляції був високим, проте вільний член рівняння регресії 

значно перевищував значення попередніх років (2,9403), що вказує на збільшення 

впливу інших факторів на формування урожайності, окрім густоти продуктивного 

стеблостою (Mazurenko et al., 2020a).  

 

6.2 Структура врожаю тритикале за весняної сівби (дослід №2) 

6.2.1 Елементи структури врожаю тритикале за весняної сівби 

Маса зерна з колоса (табл. 6.10, додаток П.2) суттєво варіювала залежно від 

умов року: в посушливому 2017 році середній показник по досліду становив 1,20 г, а 

в роки з достатньою кількістю опадів він складав 1,51 г (2018 рік) та 1,54 г (2019 

рік). Фактор сорту відігравав незначну роль, порівняно з іншими факторами, а маса 
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зерна з колоса під дією цього чинника варіювала у вузьких межах (Вуйко – 1,39 г, 

Ландар – 1,44 г, Підзимок харківський – 1,42 г).  

Таблиця 6.10 

Маса зерна з колоса у тритикале за обробки насіння мікробними препаратами 

та удобренням за весняної сівби, г (2017–2019 рр.) (Mazurenko et al., 2020b) 

С
о

р
т
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т
о

р
 А
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М
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о
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т
 

(ф
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к
т
о

р
 В

) 

 

Система удобрення (фактор С) 

�̅�В 
P36K72 (фон) 

без азотних добрив 

P36K72 + 

N25(передпосівне) + N55(23-25) 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

Л
ан

д
ар

 W 1,09 1,37 1,38 1,28a 1,25 1,56 1,62 1,48a 1,38a 

Az. 1,16 1,43 1,43 1,34b 1,40 1,60 1,65 1,55b 1,44b 

Bac. 1,18 1,40 1,43 1,34b 1,40 1,69 1,63 1,57c 1,45bc 

Az. + Bac. 1,18 1,40 1,46 1,34b 1,41 1,67 1,67 1,58c 1,46c 

�̅�С  1,32A 1,55B  

В
у

й
к
о
 W 1,03 1,32 1,44 1,26a 1,14 1,50 1,59 1,41a 1,34a 

Az. 1,06 1,38 1,45 1,30b 1,19 1,57 1,62 1,46b 1,38b 

Bac. 1,06 1,37 1,50 1,31c 1,22 1,65 1,65 1,50c 1,41c 

Az. + Bac. 1,07 1,44 1,47 1,33d 1,22 1,69 1,71 1,54d 1,43d 

�̅�С  1,30A 1,48B  

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 W 1,06 1,33 1,33 1,24a 1,21 1,57 1,66 1,48a 1,36a 

Az. 1,19 1,42 1,39 1,33b 1,30 1,63 1,69 1,54b 1,43b 

Bac. 1,16 1,44 1,39 1,33b 1,32 1,66 1,69 1,56c 1,44c 

Az. + Bac. 1,16 1,45 1,42 1,34c 1,34 1,65 1,70 1,57d 1,45d 

�̅�С  1,31A 1,54B  

НІР05  0,02 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за НІР05 своєї групи, a < b < c < d. 

 

На масу зерна з колоса впливали всі фактори та їх взаємодії (додаток П.1), 

проте найвищим був вплив погодних умов (49,5 %) та системи удобрення (45,9 %). 

Варіація маси зерна з колоса за дії чинників обробки насіння мікробними 

препаратами та особливостями сорту була значно меншою. В середньому по досліду 

внесення 80 кг/га д. р. азоту збільшувало масу зерна з колоса на 15,9 %, порівняно з 

варіантом без внесення азоту (з 1,32 до 1,52 г/колос). 
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Обробка насіння мікробними препаратами суттєво збільшувала масу зерна з 

колоса, порівняно з варіантом без обробки. В середньому по досліду застосування 

Azospirillum brasilinse і Paenibacillus polymyxa окремо збільшувало масу зерна з 

колоса на 4,5 та 5,7 %, а їх сумісно – на 6,8 %. Ефективність препаратів залежала від 

системи удобрення. За системи удобрення без застосування азотних добрив приріст 

маси зерна з колоса становив 4,9 % при обробці Azospirillum brasilinse та 5,2 % при 

Paenibacillus polymyxa, а сумісно приріст складав 6,2 %. Втім, за системи з 

внесенням азоту ефективність обробки азотфіксуючими бактеріями знижувалася 

(+4,0 %), а фосфатмобілізуючими та за сумісного використання – зростала 

(відповідно +6,1 % та +7,4 %).  

Вплив обробки насіння мікробними препаратами мало впливає на масу зерна з 

головного пагону, а певні сорти можуть бути більш чутливими як до окремого 

штаму, так і до їх суміші (Писаренко та ін., 2013). На варіацію маси зерна з колоса 

можуть значно впливати погодні умови, а система удобрення хоч і підвищує цей 

показник, проте він варіює не так сильно(Janušauskaitė, 2013). 

Вплив обробки насіння мікробними препаратами на густоту продуктивного 

стеблостою проявлявся у всіх комбінаціях сортів і системи удобрення (табл. 6.11). 

Застосування Azospirillum brasilense та Paenibacillus polymyxa окремо суттєво 

збільшувало густоту продуктивного стеблостою, порівняно з варіантом без обробки. 

Проте, суттєвої різниці між препаратами за системи без внесення азотних добрив не 

спостерігалося у всіх сортів. За системи удобрення з внесенням азотних добрив 

варіанти з обробкою насіння Paenibacillus polymyxa у сорту Ландар значно 

підвищували густоту продуктивного стеблостою, порівняно з Azospirillum brasilense. 

У сорту Вуйко різниця була несуттєвою, а Підзимок харківський суттєво знижував 

густоту продуктивного стеблостою. Дана теза була справедливою і в загальній 

оцінці впливу обробки препаратами на даний показник. Сумісне застосування 

препаратів істотно підвищувало густоту продуктивного стеблостою, порівняно з 

роздільним внесенням у всіх комбінацій сорту та системи удобрення.  

Густота продуктивного стеблостою найбільше варіювала в залежності від 

погодних умов, сорту, системи удобрення та взаємодії сорту з погодними умовами 
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(додаток Р.1). Ключовим фактором, що зумовлював варіацію даного показника були 

погодні умови, частка участі яких становила 35,2 %.  

Таблиця 6.11 

Густота продуктивного стеблостою тритикале за обробки насіння мікробними 

препаратами за весняної сівби, шт./м2 (2017–2019 рр.) (Mazurenko et al., 2020b) 

С
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Система удобрення (фактор С) 

�̅�В 
P36K72 (фон) 

без азотних добрив 

P36K72 + 

N25 (передпосівне) + N55(23-25) 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

Л
ан

д
ар

 W 289 312 278 293a 316 327 306 316a 305a 

Az. 297 319 285 300b 315 338 309 321b 311b 

Bac. 299 320 287 302b 328 336 313 325c 314c 

Az. + Bac. 303 327 290 306c 330 344 315 330d 318d 

�̅�С  300A 323B  

В
у

й
к
о
 W 317 299 277 298a 336 314 303 318a 308a 

Az. 332 304 284 307bc 350 327 306 327b 317b 

Bac. 332 303 280 305b 348 331 308 329b 317b 

Az. + Bac. 335 307 285 309c 355 330 310 332c 320c 

�̅�С  305A 326B  

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів
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к
и

й
 W 314 220 214 249a 358 247 227 277a 263a 

Az. 321 226 225 257b 359 250 240 283c 270c 

Bac. 329 219 226 258b 354 244 239 279b 268b 

Az. + Bac. 331 227 230 263c 357 257 245 286d 274d 

�̅�С  257A 281B  

НІР05  3 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за  НІР05 своєї групи, a < b < c < d. 

 

Найбільше продуктивних стебел по досліду формувалося в 2017 році (329 

шт./м2), а в 2018 та 2019 – значно менше, проте, це зумовлено значною різницею в 

реакції сортів на погодні умови. Фактор сорту обумовлював 29,7 % відхилень в 

досліді, що пов’язано зі значною редукцією пагонів (2018 та 2019 рік) в сорту 

Підзимок харківський, порівняно з сортами тритикале ярого. Поєднання цих 

факторів також суттєво впливало на густоту продуктивного стеблостою (16,2 % 
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участі). Система удобрення обумовлювала 17,6 % варіації – застосування азотних 

добрив у нормі 80 кг/га д. р. підвищувало кількість пагонів з 287 до 310 шт./м2 

(+8 %). Обробка мікробними препаратами обумовлювала лише 0,9 % відхилень 

загалом. 

Нашими дослідженнями установлене істотне збільшення густоти 

продуктивного стеблостою за системи з внесенням азотних добрив, порівняно з 

варіантами без підживлень, втім вплив погодних умов у декілька разів вищий, ніж у 

системи удобрення. Слід зауважити, що даний факт спостерігався у дослідженнях 

(Janusauskaite, 2014), де відзначався значущий зв’язок урожайності з густотою 

продуктивного стеблостою у варіантів з дробним внесенням азотних добрив. Проте, 

такий зв’язок був відсутній за системи удобрення без азотних добрив. Густота 

продуктивного стеблостою за обробки насіння мікробними препаратами варіює 

слабо та без суттєвої різниці, порівняно з контролем без обробки в більшості 

варіантів, за винятком сорту Ландар, де обробка Paenibacillus polymyxa суттєво 

збільшувала кількість продуктивних пагонів. Наші результати підтверджують тези 

(Salantur et al., 2006), що обробка мікробними препаратами впливає на багато 

елементів продуктивності, але окремий вплив на конкретний показник є 

мінімальним. Вони зазначали, що обробка Azospirillum spp. істотно підвищує 

кількість продуктивних стебел в посіві, на відміну від фосфатмобілізуючих штамів 

Paenibacillus spp., проте ефективність цього заходу набагато нижча, ніж за внесення 

азотних добрив у нормах більше 40 кг/га д. р. Сортова чутливість до певного 

мікроорганізму проявляється так у модифікації показника продуктивної кущистості, 

який певні сорти можуть майже не змінювати за обробки азотфіксуючими або 

фосфатмобіліюзуючими бактеріями. Проте, певні автори (Писаренко та ін., 2013) 

відзначають, що за сумісної обробки препаратами мікроорганізмів різних родин 

може проявлятися синергічний ефект. 

В проведених дослідженнях найбільшу частку участі у варіюванні показника 

маси 1000 зерен (табл. 6.12) мав фактор сорту (51,8 %), а на другому місці була 

взаємодія сорту з погодними умовами (28,8 %). Самі погодні умови обумовлювали 
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лише 12,3 % відхилень, а частка участі обробки мікробними препаратами та системи 

удобрення була меншою (відповідно 2,1 та 4,1 %). 

Таблиця 6.12 

Маса 1000 зерен тритикале за обробки насіння мікробними препаратами та 

удобренням за весняної сівби, г (2017–2019 рр.) (Mazurenko et al., 2020b) 

С
о

р
т
 

(ф
а

к
т
о

р
 А

) 
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о
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п
р
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а
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(ф
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т
о

р
 В

) 

 

Система удобрення (фактор С) 

�̅�В 
P36K72 (фон) 

без азотних добрив 

P36K72 + 

N25(передпосівне) + N55(23-25) 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

Л
ан

д
ар

 W 35,88 34,60 35,03 35,17a 36,73 35,08 35,75 35,85a 35,50a 

Az. 36,73 35,05 35,60 35,79b 36,90 35,40 36,00 36,10b 35,95b 

Bac. 36,78 35,28 35,95 36,00c 37,33 35,43 36,30 36,35c 36,18c 

Az. +Bac. 37,33 35,67 36,03 36,33d 37,50 35,73 37,10 36,78d 36,55d 

�̅�С  35,82A 36,27B  

В
у

й
к
о
 W 38,60 39,48 36,10 38,16a 38,98 40,80 37,38 39,05a 38,60a 

Az. 39,48 40,43 36,80 38,90b 39,50 40,90 37,55 39,32b 39,11b 

Bac. 39,68 40,38 36,43 38,83b 39,85 41,13 38,10 39,69c 39,26c 

Az. + Bac. 39,50 40,70 36,90 39,03c 39,98 41,35 38,03 39,78c 39,41d 

�̅�С  38,73A 39,46B  

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 W 38,65 34,23 38,90 37,26a 39,08 34,98 39,55 37,87a 37,56a 

Az. 39,18 35,15 39,35 37,89b 39,35 35,10 39,68 38,04b 37,97b 

Bac. 39,25 35,38 39,30 37,98c 39,25 35,55 39,78 38,19c 38,08c 

Az. + Bac. 39,45 35,43 39,50 38,13d 39,75 35,78 39,75 38,43d 38,28d 

�̅�С  37,81A 38,13B  

НІР05  0,17 

Примітка. a, b, c, d – індекси для стовпчиків, A, B – індекси для рядків; варіанти з 

однаковими літерами не мають суттєвої різниці за показником НІР05 своєї групи, a < 
b < c < d. 

 

Спільним для всіх сортів було те, що внесення азотних добрив суттєво 

підвищувало масу 1000 зерен, як і обробка насіння мікробними препаратами.  

Абсолютний приріст маси 1000 зерен за системи удобрення з внесенням азотних 

добрив, порівняно з варіантами без азоту, був найбільшим за відсутності обробки 

насіння мікробними препаратами. 
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У наших дослідженням маса зерна між варіантами з внесенням та без внесення 

азоту не досягала 1 г, проте за певними дослідженнями (Каленська та ін., 2010) 

вплив азотних добрив може бути більш вагомим. Слід відзначити, що між всіма 

варіантами обробки насіння мікробними препаратами була суттєва різниця. Обробка 

насіння Azospirillum brasilense істотно підвищувала масу 1000 зерен, порівняно з 

варіантом без обробки; Paenibacillus polymyxa збільшувала, порівняно з Azospirillum 

brasilense; а їх сумісне застосування мало максимальний ефект. Слід зауважити, що 

реакція сорту Ландар на обробку насіння була більш виражена, ніж в інших сортів, 

при оцінці приросту маси 1000 зерен. Ряд дослідників (Писаренко та ін., 2013) 

відзначали, що обробка насіння бактеріями Azospirillum brasilense може суттєво 

підвищувати масу 1000 зерен, а величина приросту залежить від сорту, проте на 

гірших агрофонах ефективність фосфатмобілізуючих препаратів може бути вищою 

(Біднина та ін., 2013). Дослідженнями Лопушняка В. І. та Августинович М. Б. (2015) 

відмічалося, що за однакового рівня мінерального живлення та обробки мікробними 

препаратами, процес формування маси 1000 зерен та загальної маси зерна з колоса 

може значно відрізнятися у різних сортів. 

 

6.2.2 Урожайність та вміст білка в зерні тритикале за обробки насіння 

мікробними препаратами 

Урожайність весняних посівів обмежується не лише потенціалом сорту, але й 

погодними умовами. Продуктивність посівів залежить від запасів продуктивної 

вологи в ґрунті та опадів протягом вегетації. В роки, коли розвиток сорту Підзимок 

харківський суттєво відрізнявся від тритикале ярого, відзначалося істотне зниження 

урожайності зерна дворучки (табл. 6.13).  

Слід зауважити, що за умов 2017 року, коли на початкових етапах розвитку 

температурні умови були найбільш близькими до типових (див. додаток В), 

вегетація дворучки проходила за типом тритикале ярого. За таких умов середня 

врожайність Підзимку харківського по досліду становила 4,15 т/га, що суттєво 

перевищувало продуктивність сортів Вуйко та Ландар в 2017 році (3,81 та 3,92 т/га 

відповідно). 
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Таблиця 6.13 

Пластичність та стабільність урожайності тритикале за весняної сівби, 

2017–2019 рр. (Mazurenko et al., 2020b) 
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Урожайність, т/га Пластич-

ність  

Стабіль-

ність  

2017 2018 2019 Сер. 

Л
ан

д
ар

 

С1 

W 3,15 4,28 3,83 3,75 2,42 0,64 

Az. 3,44 4,55 4,07 4,02 2,39 0,62 

Bac. 3,54 4,46 4,10 4,04 1,98 0,43 

Az. + Bac. 3,58 4,56 4,22 4,12 2,12 0,49 

С2 

W 3,96 5,10 4,94 4,67 2,54 0,71 

Az. 4,40 5,40 5,11 4,97 2,17 0,52 

Bac. 4,59 5,67 5,10 5,12 2,28 0,57 

Az. + Bac. 4,65 5,76 5,26 5,22 2,37 0,62 

В
у

й
к
о
 

С1 

W 3,25 3,93 3,99 3,72 1,54 0,26 

Az. 3,53 4,19 4,12 3,95 1,49 0,24 

Bac. 3,52 4,17 4,19 3,96 1,47 0,24 

Az. + Bac. 3,59 4,44 4,20 4,07 1,85 0,37 

С2 

W 3,85 4,71 4,80 4,45 1,97 0,42 

Az. 4,15 5,12 4,96 4,74 2,14 0,50 

Bac. 4,23 5,44 5,07 4,91 2,62 0,75 

Az. + Bac. 4,33 5,58 5,29 5,07 2,75 0,83 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів
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к
и

й
 

С1 

W 3,32 2,92 2,86 3,03 -0,91 0,09 

Az. 3,82 3,20 3,12 3,38 -1,42 0,22 

Bac. 3,80 3,16 3,13 3,37 -1,45 0,23 

Az. + Bac. 3,86 3,28 3,26 3,46 -1,32 0,19 

С2 

W 4,34 3,88 3,75 3,99 -1,07 0,12 

Az. 4,65 4,07 4,04 4,25 -1,33 0,19 

Bac. 4,66 4,05 4,04 4,25 -1,39 0,21 

Az. + Bac. 4,78 4,25 4,16 4,40 -1,22 0,16 

НІР05 загальна 0,06 0,09 0,07 0,04 – – 

Примітка. Система удобрення: С1 – P36K72 (фон), С2 – P36K72 + N25 (передпосівне) + 

N55(23–25); Мікробний препарат: W – без препарату(вода), Az. – Діазобактерин, Bac – 

Поліміксобактерин,  Az. + Bac – сумісне застосування. 

 

Умови весни 2018 року виявилися нетиповими, оскільки характеризувалися 

пізнім настанням весни та різким збільшенням середньодобових температур. За 

таких умов розвиток ярих сортів пришвидшився, а дворучка через свою потребу в 
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тривалому періоді яровизації довгий час залишалася в фазі кущіння. Достатня 

кількість опадів у період активного наростання вегетативної маси та формування 

зернівки дозволили ярим сортам сформувати значно вищу врожайність, ніж в 

попередньому році. Урожайність сорту Ландар в цей рік становила 4,97 т/га і 4,70 

т/га у сорту Вуйко. Затримка розвитку посівів Підзимку харківського спричинила 

значне зниження врожайності в цей рік (3,60 т/га). 

У 2019 році тривалість весняного періоду була відносно типовою, проте 

середньодобові температури були значно вищі за багаторічний показник. Як 

наслідок, яровизація у сорту Підзимок харківський проходила значно довше, а 

розвиток рослин відбувався як і попереднього року. За даних умов, урожайність 

сортів Вуйко і Ландар становила по 4,58 т/га, а Підзимку харківського 3,55 т/га. 

За весняної сівби сорти значно відрізнялися за коефіцієнтом регресії, тобто за 

пластичністю. Слід зауважити, що від’ємне значення коефіцієнта регресії (bi < 0) 

свідчить про зниження показника урожайності на фоні відхилення в фенологічному 

розвитку, що суттєво позначилось на урожайності сорту Підзимок харківський. Зі 

свого боку, низьке значення варіанси стабільності  варіантів даного сорту вказує на 

те, що низький рівень урожайності даного сорту за весняної сівби є стабільним 

явищем. Ярі сорти характеризувалися вищим рівнем врожайності і високим 

коефіцієнтом регресії, що свідчить про їх високу пластичність до умов середовища. 

Реакція окремих сортів на систему удобрення та обробку насіння мікробними 

препаратами відрізнялася. За обробки насіння мікробними препаратами 

пластичність урожайності сорту Ландар несуттєво знижувалася, порівняно з 

варіантом без обробки, однак зростала стабільність прояву ознаки (варіанса 

стабільності зменшувалася). Пластичність урожайності сорту Вуйко суттєво 

зростала за покращення живлення, проте одночасно зростала варіанса стабільності, 

що вказує на нестабільний прояв ознаки. В загальному сорт Ландар є більш 

перспективним, оскільки формує вищий рівень врожайності, пластичність 

урожайності якого менше залежить від рівня мінерального живлення. 

Найбільш впливав на урожайність тритикале фактор В (система удобрення). 

Частка участі цього фактору становила 67,4 % (див. додаток О.1). Внесення 80 кг/га 
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д. р. азоту збільшувало середню урожайність по досліду з 3,74 т/га до 4,67 т/га 

(+24,9 %). Приріст урожайності за сортами становив +14,2 % у Вуйко, +25,6 % у 

сорту Ландар та +27,5 % у дворучки Підзимок харківський. Підживлення азотом у 

фазу кущіння-вихід в трубку відіграє роль регулятора росту та активізує ростові 

процеси в рослини (Каленська & Антал, 208). За результатами Рожкова А. О. (2016), 

збільшення норми азоту не завжди дає значущого приросту. 

Щодо річних коливань, то визначальний вплив на урожайність мав показник 

суми опадів протягом вегетації, а не дата сівби та появи сходів, проте дана теза 

стосується лише посівів, вегетаційний період яких проходив типово. Результати 

наших досліджень підтверджують тенденції, що булі встановлені в дослідженнях 

Романюка П. В. (2013) зі співавторами, щодо впливу суми активних температур та 

суми опадів на величину отриманого врожаю тритикале. В той же час чутливий до 

температурного режиму сорт дворучка Підзимок харківський суттєво знижував 

урожайність в роки з нетиповими умовами весняного періоду та майже не реагував 

на суму опадів протягом вегетації. 

Водночас приріст від обробки насіння мікробними препаратами був суттєво 

нижчим. В середньому за роки досліджень середня урожайність у варіантів без 

обробки мікробними препаратами становила 3,94 т/га, за обробки окремо 

Azospirillum brasilinse та Paenibacillus polymyxa зростала до 4,22 (+7,2 %) та 

4,27(+8,6 %) т/га відповідно, а за їх сумісного застосування до 4,39 т/га (+11,5 %). 

Чутливість до обробки препаратами була різною у досліджуваних сортів. У сорту 

Вуйко обробка насіння Azospirillum brasilinse і Paenibacillus polymyxa збільшувала 

урожайність на 6,3 та 8,5 % відповідно, а їх сумісне застосування – на 11,8 %. У 

сорту Ландар приріст від окремого застосування був трохи вищим (6,8 та 8,7 % 

відповідно), але знижувався порівняно з Вуйком за сумісного застосування до 

+10,9 %. Приріст від обробки насіння Підзимку харківського складав 8,7 % за 

Azospirillum brasilinse та 8,5 % Paenibacillus polymyxa, а за їх сумісного застосування 

– 12,0 %. 

Вплив обробки насіння мікробними препаратами на базі Azospirillum brasilense 

на урожайність може проявлятися в збільшенні урожайності тритикале, проте 
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величина даного приросту залежить від сортової чутливості та погодних умов року 

(Буняк та ін., 2011). Високий рівень приросту врожаю від обробки Діазобактерином 

пояснюється збільшенням кількості легкогідролізованого азоту в зоні коріння 

тритикале (Патика та ін., 2003). Мікробні препарати збільшували урожайність 

тритикале за обох систем удобрення. Ряд авторів відзначають, що ефективність 

фосфатмобілізуючих препаратів є рівною, або перевищує ефективність 

азотфіксуючих як на агрофонах без внесення добрив, так і при різних нормах 

фосфорних та азотних добрив (Біднина та ін., 2013). 

На вміст білка в зерні тритикале за весняної сівби в досліді найбільш впливав 

фактор сорту та погодних умов (додаток Т.1). Значення системи удобрення та 

обробки насіння мікробними препаратами було значно нижчим. Слід зауважити, що 

взаємодія фактору сорту з іншими чинниками також неабияк впливала на варіацію 

вмісту білка. Доцільним є дослідження впливу системи удобрення та мікробних 

препаратів на вміст білка в зерні кожного сорту тритикале окремо. Для оцінки 

подібності та відмінності дії факторів на цей показник застосовувався критерій 

Бонфероні. 

Досліджувані сорти тритикале характеризувалися різним вмістом білка в зерні 

в роки досліджень (табл. 6.14).  

Найбільше білка в зерні формував сорт Ландар з середнім показником в 

15,84 %. Слід зауважити, що система удобрення майже не впливала на вміст білка в 

цього сорту в загальному, проте була різниця у взаємодії чинників системи 

удобрення та обробки мікробним препаратом. При обробці насіння Azospirillum 

brasilense вміст білка в зерні за системи удобрення  без азотних добрив (15,64 %) 

був значно нижчим, ніж за їх внесення (15,89 %). Обробка насіння Paenibacillus 

polymyxa призводила до зменшення вмісту білка в зерні, незалежно від системи 

удобрення, проте урожайність зерна в загальному зростала. За сумісної дії 

препаратів вміст білка був відносно високий і суттєво не відрізнявся від 

контрольного варіанта без обробки.  
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Таблиця 6.14 

Вміст білка в зерні тритикале за весняної сівби, % 

С
о

р
т
 

(Ф
а

к
т
о

р
 А

) 

 
М

ік
р

о
б

н
и

й
 

п
р

еп
а

р
а

т
 

(Ф
а

к
т
о

р
 В

) 

 

Система удобрення (фактор С) 

�̅�В 
P36K72 (фон) 

без азотних добрив 

P36K72 + 

N25(передпосівне) + N55(23-25) 

2017 2018 2019 �̅� 2017 2018 2019 �̅� 

Л
ан

д
ар

 W 16,25 15,73 16,05 16,00b 16,50 15,83 14,43 15,92b 15,96b 

Az. 15,90 15,30 15,73 15,64a 16,35 15,60 15,73 15,89b 15,77a 

Bac. 16,33 15,28 15,60 15,73a 16,15 15,30 15,65 15,70a 15,72a 

Az. + Bac. 16,65 15,35 15,85 15,95b 16,30 15,75 15,50 15,85b 15,90b 

�̅�С  15,83A 15,84A 15,84c 

В
у

й
к
о
 W 15,60 14,90 15,13 15,21b 15,58 15,28 14,70 15,18a 15,20b 

Az. 15,83 15,30 14,88 15,33c 15,43 15,55 15,08 15,35b 15,34c 

Bac. 15,68 14,68 14,68 15,01a 15,10 15,45 14,93 15,16a 15,08a 

Az. + Bac. 15,80 15,15 14,90 15,28bc 15,60 15,63 15,15 15,46b 15,37c 

�̅�С  15,21A 15,29B 15,25b 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к

и
й

 

W 14,38 14,10 13,90 14,13c 14,95 14,33 14,10 14,46c 14,29c 

Az. 14,55 13,90 13,55 14,00bc 14,65 14,20 14,20 14,35b 14,18b 

Bac. 14,30 13,43 13,95 13,89a 14,48 13,95 14,30 14,24a 14,07a 

Az. + Bac. 14,58 13,78 13,58 13,98ab 14,85 14,33 14,40 14,53c 14,25c 

�̅�С  14,00A 14,39B 14,20a 

НІР05  0,13 

Примітка. Символи для суттєвості різниці між варіантами за критерієм Бонфероні, 

однакові літери – без різниці: a,b,c,  – для фактору сорту, a,b,c – для фактору В, A, B, C – 

для фактору С. 

 

Сорт Вуйко характеризувався меншим вмістом білка (15,25 %), а взаємодія 

досліджуваних чинників проявлялася по-іншому. Обробка насіння Azospirillum 

brasilense окремо та сумісно з Paenibacillus polymyxa значно підвищувала вміст 

білка в зерні тритикале, незалежно від системи удобрення. З іншої боку, 

застосування Paenibacillus polymyxa  за системи без азотних добрив призводило до 

суттєвого зниження вмісту білка, а з внесенням N80 – до несуттєвого. В загальному 

внесення N80 істотно підвищувало вміст білка в сорту Вуйко. 
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Вміст білка в сорту Підзимок харківський значно відрізнявся в залежності від 

року, оскільки проходження вегетації також різнилося. Втім, для цього сорту 

характерна тенденція, як і в ярих – до зниження вмісту білка за обробки насіння 

Paenibacillus polymyxa. Обробка насіння Azospirillum brasilense також призводила до 

зниження вмісту білка, порівняно з контролем, проте не так суттєво, як з попереднім 

препаратом. За сумісної дії цих препаратів вміст білка знижувався несуттєво. Слід 

відзначити, що система удобрення визначально впливала на показник вмісту білка в 

зерні – внесення N80 підвищувало вміст білка на 0,39 відсоткові пункти, тобто 

значно більше, ніж у інших сортів.  

Погодні умови також позначались і на вмісту білка в зерні тритикале. 

Посушливі умови з малою кількістю опадів протягом вегетації призводили до 

більшого накопичення білка в зерні, проте зі збільшенням норми опадів його вміст 

зменшувався. Ряд дослідників вказували (Silva et al., 2020) на сильну негативну 

кореляцію між вмістом білка та вмістом вуглеводів, тобто за зростання вмісту 

крохмалю вміст білка зменшувався, а цей ефект спостерігався при збільшенні 

кількості доступної вологи. 

Вплив системи удобрення на накопичення білка в зерні за обробки 

мікробними препаратами проявлявся по-різному. Обробка насіння Azospirillum 

brasilense в загальному призводила до зменшення вмісту білка, проте за системи 

удобрення з внесенням 80 кг/га д. р. азоту посіви формували зерно з вмістом білка 

на рівні з контролем без обробки, а інколи і підвищували його вміст. Також слід 

відзначити позитивний вплив сумісного застосування препаратів на цей показник за 

системи з внесенням 80 кг/га д. р. азоту. Деякі автори (Fukami et al., 2016; Correia, et 

al., 2020) зазначали, що ефект обробки Azospirillum spp. може проявлятися як у 

збільшенні вмісту азоту в рослині, так і в стимулюванні процесів росту та розвитку. 

Обробка насіння мікробними препаратами на основі Azospirillum spp. може значно 

підвищувати вміст білка, порівняно з контролем без обробок та добрив (Salantur et 

al., 2006), проте їх ефективність  значно нижча ніж внесення азоту, а застосування 

фосфатмобілізуючих штамів бактерій взагалі може суттєво не змінювати вміст 

білка, або мати опосередкований вплив (Біднина та ін., 2013). Система удобрення 
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істотно збільшувала вміст білка в зерні тритикале за всіх варіантів обробки насіння 

мікробними препаратами, проте її вплив був не таким високим, порівняно з 

результатами інших досліджень (Любич В. В., 2009). 

 

6.2.3 Кореляційні зв’язки між елементами продуктивності тритикале за 

весняної сівби 

Протягом дослідження погодні умови кожного року відрізнялися, що 

впливало на формування елементів продуктивності тритикале, проте зв’язки між 

цими елементами по кожному окремому році були подібними (додаток Ф). Для всіх 

сортів у всі роки досліджень кореляційний зв’язок урожайності зерна з густотою 

продуктивного стеблостою та масою зерна з колоса був позитивним, дуже сильним, 

наближеним до функціонального (r>0,90). Вагомою та сильною була кореляція між 

показником маси зерна з колоса та маси 1000 зерен. Пряма кореляція цього зв’язку 

вказує на те, що зростання маси зерна з колоса зумовлене збільшенням маси 1000 

зерен, оскільки при домінуванні впливу кількості зерен в колосі на масу зерна 

вказаний зв’язок був би оберненим. Густота стояння рослин також мала прямий 

кореляційний зв’язок з показникам маси 1000 зерен, що може вказувати на не 

реалізацію потенціалу сорту, або може слугувати маркером забезпеченості 

поживними речовинами. Відмінністю сортів були зв’язки вмісту білка з іншими 

елементами продуктивності. Оскільки парна кореляція між показниками 

урожайності та її елементами близька до функціонального зв’язку, то тип зв’язку 

(прямий або обернений) між вмістом білка та урожайністю буде справедливим до її 

елементів. 

У сорту Ландар в 2017 та 2018 році зв’язок між вмістом білка та іншими 

показниками був статистично недостовірним, проте 2019 року він був оберненим, 

оскільки збільшення урожайності зерна призводило до зменшення вмісту білка. 

Обернений кореляційний зв'язок у сорту Вуйко спостерігався в 2017 році між 

вмістом білка та  показниками густоти продуктивного стеблостою, маси зерна з 

колоса та відповідно урожайності; в 2018 році він був навпаки прямим, а 2019 року 

– статистично недостовірним. 
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Висновки до розділу 6 

Маса зерна з колоса у озимих сортів та дворучки майже не варіювала по 

відношенню до підживлень азотом в межах року та строку сівби, а збільшення 

врожаю було завдяки підвищенню продуктивного стеблостою. Дворучка була більш 

урожайною тому, що незалежно від умов року формувала більшу кількість 

продуктивних стебел, ніж озимі сорти. Загальна біомаса, яка утворювалася посівами 

Підзимку харківського, також перевищувала озимі сорти, а її розподіл між 

основною та побічною продукцією був ефективніший за збільшення норми азотних 

добрив і мало залежав від строку сівби. Вміст білка та крохмалю обумовлювався 

сортовими особливостями та погодними умовами. Слід зауважити, що за 

посушливих умов вміст білка в зерні був значно вищим, ніж у роки з достатньою 

зволоженістю, проте урожайність була нижчою. Відзначався позитивний вплив 

збільшення норми азотних добрив при підживленні на урожайність та вміст білка у 

всіх сортів за різних погодних умов. 

Продуктивність дворучки за весняної сівби сильно залежала від погодних 

умов першої половини вегетації. Високі температури повітря на початкових етапах 

розвитку негативно позначались на перебігу фенологічних фаз, що спровокувало 

зниження продуктивності посівів, порівняно з ярими сортами. Застосування 

мікробних препаратів дозволило покращити певні елементи продуктивності 

дворучки та ярих сортів. Було встановлено позитивний вплив від обробки насіння на 

показники густоти продуктивного стеблостою, маси зерна з колоса та вмісту білка в 

зерні. Найбільш позитивний ефект спостерігався у варіантів із сумісним 

використанням препаратів – Діазобактерину та Поліміксобактерину. 



169 

 

РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 

ТРИТИКАЛЕ 

 

Економічна ефективність вирощування тритикале за осінньої сівби значно 

варіювала (табл. 7.1). Загальні витрати на вирощування продукції та її збирання 

складалися з таких основних статей витрат, як: оплата праці, вартість насіння, 

добрив і пального, оплата оренди землі та інших витрат. Загальна сума витрат 

варіювала залежно від варіанта удобрення, що зумовлювало зростання витрат на 

закупівлю добрив, збільшення витрат на пальне в зв’язку з їх внесенням, та оплату 

праці працівникам. Витрати на вирощування Підзимку харківського становили від 

15,1 грн до 18,3 тис. грн/га в залежності від варіанта, сорту Амур 15,9–19,0 тис. 

грн/га, а сорту Обрій миронівський 15,4–18,5 тис. грн/га. 

Рентабельність вирощування сорту Підзимок харківський є найвищою, 

оскільки його урожайність перевищує інші сорти на відповідних варіантах 

удобрення та строках сівби. Найвища рентабельність вирощування тритикале сорту 

Підзимок харківський була без внесення азотних добрив (111 %), незалежно від 

строку сівби. Проте, найбільший прибуток був за сівби в ІІ декаду жовтня та за 

системи удобрення з трьома підживленнями з загальною нормою азоту в 100 кг д. р. 

За даної системи удобрення прибуток становив 15,1 тис. грн/га при рівні 

рентабельності в 95 %. Слід відзначити, що за другого строку сівби збільшення 

витрат на добрива спричинило зниження рівня рентабельності та прибутку, оскільки 

фактичний приріст урожайності не покривав дані затрати. У сорту Амур була нижча 

урожайність і відповідно нижча вартість реалізованої продукції з 1 га (при подібній 

структурі витрат, як в Підзимку харківського), що в загальному зменшувало рівень 

рентабельності та прибутку. Найвищий рівень рентабельності у даного сорту був у 

варіанті без внесення азотних добрив за сівби в ІІ декаду жовтня і становив 81 %. 

Втім, найбільший прибуток був за системи удобрення з внесенням 100 кг/га д. р. 

азоту за сівби в ІІ декаду жовтня, що дозволяло отримати 12,3 тис. грн/га.  
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Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування тритикале озимого та дворучки 

за осінньої сівби 
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%

 

Підзимок харківський 

І 

В1 6,66 15,1 26,6 1,9 14,0 111 

В2 6,96 16,1 27,8 2,0 14,3 105 

В3 7,13 17,8 28,5 2,1 13,2 87 

В4 7,73 18,3 30,9 2,0 15,1 95 

ІІ 

В1 6,67 15,2 26,7 1,9 14,0 111 

В2 6,79 16,1 27,2 2,0 13,6 100 

В3 7,00 17,8 28,0 2,2 12,7 83 

В4 7,10 18,3 28,4 2,2 12,6 80 

Амур 

І 

В1 6,07 15,9 24,3 2,2 10,9 81 

В2 6,40 16,8 25,6 2,2 11,3 79 

В3 6,68 18,5 26,7 2,4 10,7 67 

В4 7,16 18,9 28,6 2,3 12,3 75 

ІІ 

В1 5,72 15,9 22,9 2,3 9,5 71 

В2 6,20 16,8 24,8 2,1 10,5 73 

В3 6,32 18,5 25,3 2,3 9,3 58 

В4 6,43 19,0 25,7 2,6 9,2 55 

Обрій миронівський 

І 

В1 5,59 15,4 22,4 2,3 9,5 74 

В2 6,04 16,3 24,2 2,3 10,3 75 

В3 6,17 18,0 24,7 2,5 9,2 59 

В4 6,46 18,5 25,8 2,5 9,8 61 

ІІ 

В1 5,35 15,4 21,4 2,4 8,5 66 

В2 5,49 16,3 22,0 2,5 8,2 59 

В3 5,53 18,0 22,1 2,8 6,6 43 

В4 5,97 18,5 23,9 2,7 7,9 49 

Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25 (11–13) + N55 (23–25), В4 – Фон + N25 (11–13) + N55 (23–25) + N20 (49); строк сівби: І – 

друга декада жовтня, ІІ – третя декада жовтня 
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Найменший прибуток та рівень рентабельності був за вирощування сорту 

Обрій миронівський. Даний сорт значно знижував урожайність за сівби в ІІІ декаду 

жовтня, що призводило до зростання собівартості 1 т зерна. Найбільший прибуток 

(10,3 тис. грн/га) за вирощування цього сорту можна отримати за сівби в ІІ декаду 

жовтня та системи удобрення, яка включає лише одне підживлення азотом у нормі 

25 кг/га д. р. по мерзлоталому ґрунті. Додаткове внесення азотних добрив збільшує 

урожайність значно нижче, ніж зростає рівень витрат. 

Ярі культури традиційно є менш рентабельними, ніж їх озимі аналоги. Перебіг 

вегетації сорту дворучки Підзимок харківський за весняної сівби суттєво відрізнявся  

від  озимих посівів. Різке зниження урожайності негативно вплинуло на рівень 

рентабельності та прибуток, який можна отримати при вирощуванні даного сорту 

(табл. 7.2). Вирощування сорту Підзимок харківський за весняної сівби  

характеризується збитковістю за системи удобрення без внесення азотних добрив та 

без обробки насіння мікробними препаратами.  За системи удобрення з внесенням 

азотних добрив  обробка насіння мікробними препаратами дозволяє збільшити 

прибуток від вирощування даного сорту на 1,0–1,5 тис. грн, проте даний сорт є 

неконкурентоспроможним. 

Серед ярих сортів найвища рентабельність та прибуток була у сорту  Ландар 

за системи удобрення з внесенням азотних добрив та сумісного застосування 

Поліміксобактерину та  Діазобактерину з показниками 34 % та 5,3 тис. грн/га 

відповідно.   

 

Висновки до розділу 7 

За осінніх строків сівби дворучка Підзимок харківський формує  найвищу 

врожайність, проте, за весняної сівби рівень її урожайності недостатній для 

рентабельного виробництва. Використання мікробних препаратів дозволяє 

підвищити економічну ефективність вирощування дворучки, однак доцільніше 

вирощувати класичні ярі сорти. 
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Таблиця 7.2 

Економічна ефективність вирощування тритикале за весняної сівби та дії 

мікробних препаратів 

Система 

удобрення 

Мікробний 

препарат 
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Підзимок харківський 

В1 

С1 3,03 13,1 12,1 4,3 –1,0 –7 

С2 3,38 13,2 13,5 3,9 0,3 2 

С3 3,37 13,2 13,5 3,9 0,3 2 

С4 3,46 13,3 13,8 3,8 0,6 4 

В2 

С1 3,99 15,7 16,0 3,9 0,2 1 

С2 4,25 15,8 17,0 3,7 1,2 7 

С3 4,25 15,8 17,0 3,7 1,2 7 

С4 4,40 15,9 17,6 3,7 1,7 11 

Ландар 

В1 

С1 3,75 12,8 15,0 3,4 2,2 17 

С2 4,02 12,9 16,1 3,2 3,2 25 

С3 4,04 12,9 16,2 3,2 3,3 25 

С4 4,12 12,9 16,5 3,1 3,5 27 

В2 

С1 4,67 15,4 18,7 3,3 3,3 21 

С2 4,97 15,5 19,9 3,1 4,4 28 

С3 5,12 15,5 20,5 3,0 5,0 32 

С4 5,22 15,6 20,9 3,0 5,3 34 

Вуйко 

В1 

С1 3,92 12,7 14,9 3,4 2,2 17 

С2 3,65 12,8 14,6 3,5 1,8 14 

С3 3,97 12,8 15,9 3,2 3,1 28 

С4 4,07 12,8 16,3 3,2 3,4 27 

В2 

С1 4,45 15,3 17,8 3,4 2,5 16 

С2 4,74 15,4 19,0 3,2 3,6 23 

С3 4,91 15,4 19,6 3,1 4,2 27 

С4 5,07 15,5 20,3 3,1 4,8 31 

Примітка. Система удобрення: В1 – Р36К72, В2 – N25P36K72 + N55(23–25); 

мікробний препарат: С1 – вода(к), С2 – Діазобактерин, С3 – Поліміксобактерин, С4 

– сумісне застосування Діазобактерину та  Поліміксобактерину 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення наукового завдання стабілізації виробництва зерна в умовах 

Правобережного Лісостепу, шляхом обґрунтування ефективності технологій 

вирощування тритикале різних форм розвитку та впровадження їх у виробництво.  

1. Вплив погодних умов на проходження етапів органогенезу та фаз 

розвитку тритикале дворучки в умовах пізніх осінніх строків сівби майже не 

обумовлював статистично важливі відмінності, порівняно з типовими озимими 

сортами тритикале. 

2. Сорт дворучка Підзимок харківський характеризується високою 

польовою схожістю та зимостійкістю, не нижче рівня озимих сортів, а за 

несприятливих погодних умов навіть переважає їх – в 2016/2017 році польова 

схожість тритикале дворучки склала 82,6–85,1 %  проти 68,2–75,9 % у озимих 

сортів. 

3. Рослини сорту дворучки Підзимок харківський мають значну здатність 

до кущіння, формуючи значно більше пагонів кущення, аніж рослини сортів з 

озимою формою розвитку. На початок фази виходу в трубку посіви сорту Підзимок 

харківський формували в середньому 700–765 пагонів/м2 за першого строку сівби та 

568–635 шт./м2 за другого строку сівби. Водночас кількість пагонів у посівів сорту 

Амур становила відповідно 415–438 шт./м2 і 382–403 шт./м2 за першого та другого 

строку, а в Обрію миронівського – 373–423 шт./м2 та 386–410 шт./м2. 

4.  Площа листкової поверхні посіву сорту Підзимок харківський на 

початку фази виходу в трубку становила 31,2–35,8 тис. м2/га за першого строку сівби 

та 25,3–27,9 тис. м2/га за другого строку сівби; Амур – 19,6–22,1 та 20,4–21,6; Обрій 

миронівський – 21,6–22,9 та 21,7–22,5 тис. м2/га за першого та другого строків 

відповідно. В фазу колосіння площа листкової поверхні посіву сорту Підзимок 

харківський становила 40,8–44,3 та 42,0–45,1 тис. м2/га; Амур – 40,2–45,8 і 36,7–39,0 

тис. м2/га; Обрій миронівський – 37,6–42,1 тис. м2/га та 38,3–41,3 тис. м2/га за 

першого та другого строку сівби відповідно. Площа листкової поверхні зростає і 
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функціонує впродовж більш тривалого періоду за підживлення зростаючими дозами 

азоту. 

5. Приріст сухої речовини сорту Підзимок харківський за першого строку 

сівби в період «початок – кінець виходу в трубку» становить 272–309 г/м2; Амур та 

Обрій миронівський – 193–242 г/м2 та 273–294 г/м2 відповідно. Приріст сухої 

речовини в період «колосіння – молочно-воскова стиглість» у сорту Підзимок 

харківський становить 466–541 г/м2 за першого та 631–660 г/м2 другого строку 

сівби; Амур – 477–561 і 448–541 г/м2; Обрій миронівський – 407–495 та 377–472 г/м2
 

за першого та другого строку сівби відповідно. 

6. У колосі тритикале дворучки Підзимок харківський закладалося більше 

зернівок – 48±9 шт., ніж у озимих сортів: Амур – 38±8 шт., Обрій миронівський – 

37±9 шт., Суттєвої різниці в загальній кількості колосків (26,6–27,1 шт.) в колосі та 

кількості фертильних колосків (23,2–23,8 шт.) між сортами не було. 

7. За проведення підживлення азотом та зростання його доз збільшується 

маса зерна з колоса: Підзимок харківський – 1,61–1,76; Амур – 1,70–1,76; Обрій 

миронівський – 1,66–1,78 г. Густота продуктивного стеблостою у тритикале 

дворучки Підзимок харківський зростає з 411 до 437 шт./м2, Амур та Обрій 

миронівський з 353 до 405 шт./м2 і від 335 до 377 шт/м2 відповідно. Зростає також 

маса 1000 зерен: Підзимок харківський – 38,1–41,3; Амур – 46,5–48,1; Обрій 

миронівський – 46,0–46,9 г. Подібні закономірності встановлені і для посівів 

другого строку сівби.  

8. Найвищу врожайність за роки досліджень формував сорт Підзимок 

харківський за першого строку сівби та внесення P36K72 + N25(11-13) + N55(23-25) +N20(49) – 

7,73 т/га; Амур – 7,16 т/га, Обрій миронівський – 6,46 т/га. За сівби в більш пізній 

строк (ІІІ декада жовтня) всі сорти знижували врожайність: Підзимок харківський – 

6,89 т/га (3,2 %), Амур – 6,58 т/га (6,2 %), Обрій миронівський – 5,58 т/га (8,1 %).  

9. Стабільність і пластичність урожайності посівів сорту Амур (bi 0,91–

1,43; Si
2 3,42–8,48) в загальному була на рівні з посівами сорту дворучки Підзимок 

харківський (bi 1,03–1,36; Si
2 4,38–7,65) за першого строку сівби, але за другого 

строку сівби на гірших агрофонах пластичність дворучки була гіршою (bi 0,73–1,38; 



175 

 

Si
2 2,21–7,87). Сорт Обрій миронівський був менш пластичним за обох строків сівби 

(bi 0,65–0,97 та bi 0,44–0,91 за першого та другого строку відповідно), але 

характеризувався вищою стабільністю урожайності (Si
2 1,76–3,84 та 0,79–3,40 

відповідно). 

10. Позитивний вплив підживлення азотом на збиральний індекс посівів 

осінніх строків проявлявся у сортів Підзимок харківський та Амур за першого 

строку сівби і становив 0,49–0,53 та 0,49–0,54 відповідно. Збиральний індекс за 

другого строку сівби суттєво знижувався і складав: Підзимок харківський – 0,48–

0,49; Амур – 0,49–0,52; Обрій миронівський – 0,46–0,50.  

11. Вміст білка в зерні тритикале різних форм розвитку змінюється від 13,2 

до 16,6 %. При збільшенні норми азоту вміст білка у зерні сорту Підзимок 

харківський за першого строку сівби зростає з 13,8 до 14,1 %, за другого з 14,1 до 

14,6 %; Амур – 14,8–15,3 % та 15,1–15,2 %; Обрій миронівський – 14,3–14,5 % та 

14,2–14,7 % відповідно до першого та другого строку сівби.  

12. Сорт дворучка тритикале за весняної сівби на ранніх фазах розвитку є 

чутливим до різкого наростання середньодобових температур, що виявляється в 

затримці переходу від вегетативного до генеративного періоду розвитку, 

диференціації меншої кількості генеративних органів, зниженню врожайності. 

Порівняно з ярими сортами, які на початку червня перебувають в фазі колосіння, у 

дворучки продовжується кущіння, а конус наростання відповідає III–IV етапу 

органогенезу.  

13. Рослини тритикале дворучки за весняної сівби схильні до значного 

кущення і на початку виходу в трубку кількість стебел становить 759–796 шт./м2, 

проте внаслідок пізнього настання генеративного періоду розвитку більшість 

пагонів редукує: 64–67 %, і перед збиранням залишається 249–286 продуктивних 

стебел/м2 та значна кількість підгонів. У ярого сорту Ландар на початку виходу в 

трубку кількість стебел становить 587–613 шт./м2, а перед збиранням – 293–330 

шт./м2; у Вуйко кількість стебел складає 527–579 та 298–332 шт./м2 у зазначені фази 

(редукція 42–43 %). 
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14. Ефективною є передпосівна обробка насіння тритикале 

мікробіологічними препаратами. Сталий приріст врожайності та закладка більшої 

кількості генеративних органів спостерігається при сумісному застосуванні даних 

Діазобактерину та Поліміксобактерину. Маса зерна з колосу у сорту Підзимок 

харківський зростає з 1,36 до 1,45 г; Ландару – з 1,38 до 1,46 г, Вуйко – з 1,34 до 1,43 

г. Ефект від дії мікробіологічних препаратів залежить і від погодних умов. 

15.  Сорт Ландар формує високу урожайність – 3,75–4,12 т/га за 

вирощування без азотних добрив та 4,67–5,22 т/га за їх внесення; Вуйко – 3,72–4,07 

та 4,45–5,07 т/га; Підзимок харківський за весняної сівби – 3,03–3,46 та 3,99–4,40 

т/га відповідно системам удобрення. Пластичність врожайності сорту Підзимок 

харківський за весняної сівби характеризується від’ємними показниками (bi від –

1,45 до –0,91) та низькою стабільністю, що свідчить про низьку реалізацію 

біологічного потенціалу.  

16. Загальні витрати на технологію вирощування тритикале за осінніх 

строків сівби становлять 15,1–19,0 тис. грн/га, з них витрати на добрива 3,1–5,2 тис. 

грн/га. Собівартість вирощування сорту Підзимок харківський становить 1,9–2,2 

тис. грн/т; Амур – 2,1–2,6 тис. грн/т; Обрій миронівський – 2,3–2,8 тис. грн/т. 

Прибуток від вирощування сорту Підзимок харківський становить 12,6–15,1; Амур – 

9,2–12,3; Обрій миронівський – 6,6–10,3 тис. грн/га. Найвища економічна 

ефективність при вирощуванні сорту Підзимок харківський відзначається за 

внесення P36K72 + N25(II) + N55(IV) +N20(VII) при сівбі в ІІ декаду жовтня – прибуток 

складає 15,1 тис. грн, рентабельність – 95 %; у сорту Амур за такої ж системи 

удобрення та першого строку сівби прибуток складає 12,3 тис. грн, рентабельність – 

75 %. 

17. Вирощування дворучки Підзимок харківський за весняної сівби 

економічно необґрунтоване, оскільки рівень прибутку становить 0,3–1,7 тис. грн/га. 

За осінніх строків сівби рентабельність вирощування тритикале дворучки відповідає 

озимим сортам або їх перевищує. Щодо ярих сортів, то обробка насіння мікробними 

препаратами істотно збільшує їх прибутковість на 1,0–2,3 тис. грн/га та 

рентабельність на 7–15 %, як за системи удобрення з внесенням азоту, так і без. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для забезпечення сталого виробництва зерна тритикале в умовах 

Правобережного Лісостепу України рекомендуємо: 

1. За вирощування тритикале озимого з метою отримання 6,7–7,2 т/га 

зерна, на фоні основного удобрення проводити підживлення рослин азотом за 

схемою N25(BBCH 11–13) + N55(BBCH 23–25) + N20(BBCH 49).  

2. За весняних строків сівби для отримання урожайності зерна на рівні 4,7–

5,2 т/га висівати сорт Ландар та використовувати систему удобрення: P36K72 

(основне) + N25 (передпосівне) + N55(23–25).. Сорт характеризується високою 

пластичністю та стабільністю в Правобережному Лісостепу України. 

3. Проводити обробку насіння сумішшю препаратів Діазобактерин 

(Azospirillum brasilense) та Поліміксобактерин (Paenibacillus polymyxa) по 1 л/т 

насіння – приріст урожайності складає 0,55–0,62 т/га за вирощування на фоні 

N80P36K72, а додатковий прибуток – 2,0–2,3 тис. грн/га. 

4. При пізніх строках сівби озимих культур радимо віддавати перевагу 

тритикале дворучкам. 
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Додаток А 

Середньомісячні температури повітря 2016–2019 с.-г. рр., ⁰С 

Місяць 

Сільськогосподарський рік Середнє 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 
в роки 

досліджень 
багаторічне 

Вересень 15,7 17,0 16,6 16,4 14,2 

Жовтень 6,7 8,6 10,5 8,6 7,9 

Листопад 1,4 3,5 0,1 1,7 2 

Грудень -1,8 2,2 -1,9 -0,5 -2,5 

Січень -5,3 -3,0 -4,9 -4,4 -5,6 

Лютий -2,3 -3,6 0,4 -2,0 -4,5 

Березень 6,1 -1,8 4,7 3,0 0,4 

Квітень 10,5 13,3 10,4 11,4 8,6 

Травень 15,4 18,4 17,3 17,1 15 

Червень 20,6 20,2 22,6 21,1 18 

Липень 21,0 21,1 19,7 20,6 19,4 

Серпень 22,4 22,0 20,4 21,6 18,7 

Середнє 9,16 9,83 9,67 9,6 7,6 

Примітка. За даними метеостанції №33466, м. Миронівка Київської області. 

Додаток Б 

Місячна кількість опадів (мм) впродовж 2016–2019 с.-г. рр. 

Місяць 

Сільськогосподарський рік Середнє 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 
в роки 

досліджень 
багаторічне 

Вересень 2,8 18,5 123,5 48,3 41 

Жовтень 118,9 115 36,6 90,2 27 

Листопад 45,9 86,2 32,2 54,7 39 

Грудень 46,2 161,1 108,3 105,2 44 

Січень 39,8 104,3 53,6 65,9 34 

Лютий 48,5 54,1 37,0 46,5 32 

Березень 19,2 114,3 44,4 59,3 33 

Квітень 55,7 23,1 68,1 49 45 

Травень 38 42,1 66,5 48,9 44 

Червень 27,7 162,6 156,9 115,7 77 

Липень 128,7 103,8 87,5 106,7 88 

Серпень 22,7 21,2 4,7 16,2 61 

Сума за 

рік 
594,1 1006,3 819,3 806,6 565 
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Додаток В 

Коефіцієнт суттєвості відхилень (Кс) середньомісячних температур від багаторічних значень  

протягом 2016–2019 сільськогосподарських років 

Сільськогосподарський 

рік 

Місяць сільськогосподарського року 
Середнє за 

с.-г. рік 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII х 

2016–2017 2,32 -0,64 -0,32 0,31 0,26 0,89 1,34 1,14 0,27 1,99 2,02 3,48 х 

2017–2018 4,24 0,38 0,86 2,01 2,14 0,41 -0,52 2,86 2,25 1,71 2,22 3,14 х 

2018–2019 3,75 1,36 -1,12 0,25 0,60 2,33 1,03 1,12 1,52 3,56 0,39 1,60 х 

X (2016–2019) 16,4 8,6 1,7 -0,5 -4,4 -2 3 11,4 17,0 21,1 20,6 21,6 х 

Середня багаторічна 

температура, ⁰С 
14,2 7,9 2,0 -2,5 -5,6 -4,5 0,4 8,6 15,0 18,0 19,4 18,7 7,6 

S 0,65 1,93 1,73 2,33 1,24 2,08 4,21 1,64 1,52 1,29 0,76 1,06 х 

 

Додаток Г 
Коефіцієнт суттєвості відхилень (Кс) сум місячних опадів від багаторічних значень  

протягом 2016–2019 сільськогосподарських років 

Роки 
Місяць сільськогосподарського року Середнє за 

рік 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

2016/2017 -0,58 1,98 0,25 0,04 0,17 1,89 -0,28 0,46 -0,39 -0,65 1,96 -3,83 х 

2017/2018 -0,34 1,90 1,68 2,04 2,07 2,53 1,65 -0,94 -0,12 1,12 0,76 -3,98 х 

2018/2019 1,25 0,20 -0,24 1,11 0,58 0,57 0,23 0,99 1,46 1,05 -0,02 -5,64 х 

X (2016–2019) 48,3 90,2 54,8 105,2 65,9 46,5 59,3 49 48,9 115,7 106,7 16,2 х 

Середня багаторічна 

кількість опадів 
41 27 39 44 34 32 33 45 44 77 88 61 565 

S 65,6 46,4 28,1 57,5 34,0 8,72 49,3 23,2 15,4 76,3 20,75 9,99 х 
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Додаток Д 

Кількість рослин та пагонів за фазами розвитку у посівів тритикале за осінньої 

сівби 

Система 

удобрен

ня 

Рік 

Друга декада жовтня Третя декада жовтня 

К-сть пагонів, шт./м2 

Рос.* 
К-сть пагонів, шт./м2 Рос* 

ВВВ J A M ВВВ J A M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Підзимок харківський 

В1 

2017 368 950 396 386 350 364 830 403 386 362 

2018 439 630 439 420 405 425 489 417 393 342 

2019 392 520 436 426 376 384 414 360 403 321 

В2 

2017 368 1020 406 398 368 364 876 413 401 348 

2018 439 679 486 450 412 425 513 409 402 390 

2019 392 550 444 405 367 384 406 398 391 334 

В3 

2017 368 976 406 392 366 364 843 416 391 352 

2018 439 729 494 468 420 425 633 539 509 424 

2019 392 578 458 429 368 384 412 392 380 349 

В4 

2017 368 987 412 393 354 364 869 403 393 364 

2018 439 736 503 470 419 425 633 557 519 423 

2019 392 573 460 447 359 384 425 418 405 338 

 Амур 

В1 

2017 312 376 349 339 293 318 376 356 335 309 

2018 438 429 398 377 356 428 419 342 327 319 

2019 420 439 352 343 290 406 378 347 329 296 

В2 

2017 312 397 361 351 301 318 386 369 348 310 

2018 438 459 438 417 376 428 394 371 347 324 

2019 420 449 368 363 310 406 367 352 344 301 

В3 

2017 312 407 386 369 311 318 372 362 354 312 

2018 438 468 449 423 372 428 447 419 393 362 

2019 420 438 403 368 303 406 367 337 320 294 

В4 

2017 312 403 389 371 304 318 384 369 351 314 

2018 438 457 446 430 394 428 449 419 390 371 

2019 420 441 424 413 324 406 376 342 329 299 

 Обрій миронівський 

В1 

2017 297 398 381 321 272 304 413 397 345 301 

2018 443 403 396 378 356 443 410 398 367 342 

2019 412 319 310 305 291 423 336 308 292 278 

В2 

2017 297 389 376 329 290 304 426 413 351 303 

2018 443 439 410 385 348 443 438 410 360 337 

2019 412 337 320 314 297 423 349 305 278 262 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В3 

2017 297 419 406 361 294 304 431 417 367 301 

2018 443 456 436 400 372 443 439 403 374 349 

2019 412 382 368 359 306 423 337 296 274 256 

В4 

2017 297 439 413 371 294 304 443 432 369 304 

2018 443 451 431 410 371 443 441 419 383 349 

2019 412 378 366 351 305 423 346 300 287 264 

Примітка. В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25), 

В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 

 

Додаток Е 

Дати настання фаз розвитку рослин тритикале за осінньої сівби 

С
тр

о
к
 

Рік  
Дата 

сівби 

Фаза розвитку/етап E–M,  

діб E** SR DR J B H A M 

Підзимок харківський 

С1 2017 15.10 18.11 28.03 15.04 5.05 25.05 31.05 6.06 15.07 239 

2018 16.10 1.11 6.04 16.04 3.05 16.05 24.05 28.05 30.06 241 

2019 15.10 28.10 8.03 2.04 5.05 14.05 21.05 29.05 2.07 247 

С2 2017 25.10 26.02 2.04 21.04 12.05 29.05 3.06 9.06 18.07 142(242) 

2018 26.10 9.11 9.04 19.04 6.05 22.05 27.05 30.05 2.07 235 

2019 26.10 7.11 10.03 7.04 9.05 19.05 24.05 31.05 5.07 240 

Амур 

С1 2017 15.10 18.11 24.03 13.04 3.05 25.05 30.05 5.06 13.07 237 

2018 16.10 1.11 8.04 17.04 2.05 15.05 26.05 31.05 3.07 244 

2019 15.10 28.10 12.03 14.04 3.05 17.05 27.05 3.06 5.07 250 

С2 2017 25.10 26.02 1.04 20.04 13.05 30.05 6.06 11.06 15.07 139(239) 

2018 26.10 9.11 10.04 20.04 4.05 22.05 28.05 1.06 6.07 239 

2019 26.10 7.11 19.03 16.04 6.05 19.05 30.05 4.06 11.07 246 

Обрій миронівський 

С1 2017 15.10 18.11 27.03 14.04 5.05 26.05 1.06 7.06 16.07 240 

2018 16.10 1.11 5.04 17.04 5.05 17.05 27.05 31.05 2.07 243 

2019 15.10 28.10 10.03 12.04 4.05 19.05 29.05 4.06 5.07 250 

С2 2017 25.10 26.02 3.04 23.04 14.05 2.06 8.06 13.06 18.7 142(242) 

2018 26.10 9.11 8.04 18.04 7.05 23.05 29.05 1.06 5.07 238 

2019 26.10 7.11 17.03 16.04 6.05 21.05 1.06 4.06 13.07 248 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня, С2 – третя декада жовтня; фази 

розвитку: E – сходи; SR – ІІ етап органогенезу; DR – ІІІ етап органогенезу; J – вихід 

в трубку; B – набрякання колоса; A – цвітіння; M – повна стиглість; в дужках 

значення ВВСН 09–99 в умовах отримання сходів навесні. 
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Додаток Є 

Сума активних температур (ºС, Tbase = 5 ⁰С) в зазначені міжфазні періоди 

вегетації тритикале за осінньої сівби, ⁰С 

Сорт 
Строк 

сівби 
Рік 

Сума активних температур за міжфазного періоду, ⁰С 

E–SR SR–DR DR–J J–B B–H H–A A–M E–M 

П
ід

зи
м

о
к
 

х
ар

к
ів

сь
к
и

й
 

С1 

2017 96,3 194,0 211,4 286,2 111,4 115,3 804,7 1819,3 

2018 120,4 124,8 315,5 347,4 114,7 119,5 666,5 1808,8 

2019 78,6 95,9 335,2 123,8 143,8 155,7 768,8 1701,8 

Х 98,4 138,2 287,4 252,5 123,3 130,2 746,7 1776,6 

С2 

2017 138,5 181,9 272,4 257,3 103,6 122,5 790,6 1866,8 

2018 106,7 140,2 291,8 270,3 94,9 54,7 663,6 1622,2 

2019 25,8 86,8 376,3 166,9 98,1 143,0 789,9 1686,8 

Х 90,3 136,3 313,5 231,5 98,9 106,7 748,0 1725,3 

А
м

у
р
 

С1 

2017 75,3 190,6 201,0 315,3 89,0 114,6 792,8 1778,6 

2018 142,1 119,7 233,2 239,2 194,5 94,1 657,7 1680,5 

2019 104,4 171,4 204,7 210,4 198,8 151,7 724,0 1765,4 

Х 107,3 160,6 213,0 255,0 160,8 120,1 724,8 1741,5 

С2 

2017 127,3 193,1 282,2 268,6 137,7 104,3 700,4 1813,6 

2018 119,8 140,2 234,3 314,7 111,6 80,9 691,2 1692,7 

2019 40,9 161,6 245,4 207,9 219,9 109,2 810,5 1795,4 

Х 96,0 165,0 254,0 263,7 156,4 98,1 734,0 1767,2 

О
б

р
ій

 

м
и

р
о
н

ів
сь

к
и

й
 

С1 

2017 85,1 191,3 219,6 304,6 116,4 113,6 799,2 1829,8 

2018 109,4 152,4 298,9 210,1 177,7 74,3 644,0 1666,8 

2019 104,4 157,7 232,8 239,5 198,6 130,5 701,9 1765,4 

Х 99,6 167,1 250,4 251,4 164,2 106,1 715,0 1754,0 

С2 

2017 153,4 181,3 279,7 322,9 117,7 99,0 712,8 1866,8 

2018 97,5 133,3 328,7 265,1 114,1 62,8 670,5 1672,0 

2019 25,8 176,7 245,4 267,6 220,7 65,5 858,3 1860,0 

Х 92,2 163,8 284,6 285,2 150,8 75,8 747,2 1799,6 

Примітка. Строк сівби: С1 – друга декада жовтня; С2 – третя декада жовтня; фази 

розвитку: E – сходи; SR – ІІ етап органогенезу; DR – ІІІ етап органогенезу; J – вихід 

в трубку; B – набрякання колоса; A – цвітіння; M – повна стиглість. 
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Додаток Ж.1 

Дисперсійний аналіз показників вмісту хлорофілу в прапорцевому листку 

тритикале в осінніх строків сівби в фазу цвітіння 

Фактор/ 

взаємодія 
df 

MS 

Са, мг/г Св, мг/г Са+в, мг/г 
Маса Са, 

г/м2 

Маса Cb, 

г/м2 

Маса 

Сa+Cb, 

г/м2  

Сорт (С) 2 70,701** 1,900** 95,584** 45,6 ns 1,42 ns 58,9 ns 

Строк 

сівби (СС) 
1 39,872** 0,720** 51,308** 2,6 ns 4,24 ns 13,6 ns 

Система 

удобрення 

(СУ) 

3 2,939* 0,542** 4,664* 133,1 ns 19,48** 247,6 ns 

С х СС 2 14,155** 0,357** 18,369** 40,7 ns 5,55 ns 76,2 ns 

С х СУ 6 13,512** 0,593** 17,984** 163,3 ns 9,13** 216,6 ns 

СУ х СС 3 25,184** 0,843** 34,852** 285,3* 7,46* 374,5* 

С х СС х 

СУ 
6 1,726ns 0,191** 2,435ns 118,8 ns 9,23** 183,7 ns 

Error 48 0,920 0,297 1,176 76,0 2,286 102,0 

Примітка. * – p<0,05; ** – p<0,01; ns – фактор/взаємодія неістотні на рівні 

значущості 0,05; df – ступінь свободи. 

 

Додаток Ж.2 

Середні значення вмісту фотосинтетичних пігментів за факторами 

Фактор Варіант 

Показник 

Са, 

мг/г 

Сb, 

мг/г 

Сa + 

Cb, мг/г 

Са, 

г/м2 

Cb, 

г/м2 

Сa+Cb, 

г/м2 

Сорт 

Підзимок харківський 6,57a 1,11a 7,69a 37,75a 6,46a 44,21a 

Амур 9,22b 1,49b 10,71b 40,00a 5,57a 46,58a 

Обрій миронівський 9,76b 1,62c 11,38c 40,24a 6,93a 47,17a 

Строк 

сівби 

ІІ декада жовтня 9,27b 1,52b 10,79a 39,14a 6,41a 45,55a 

ІІІ декада жовтня 7,76a 1,30a 9,06b 39,52a 6,89a 46,42a 

Система 

удобрення 

P36K72 (Фон) 9,11a 1,60b 10,71b 38,03ab 6,70b 44,73ab 

Фон + N25(II) 8,49ab 1,24a 9,73a 37,15a 5,68a 42,82a 

Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) 
8,29b 1,31a 9,60a 38,89ab 6,15ab 45,03ab 

Фон + N25(11–13) + 

N55(23–25) + N20(49) 
8,17b 1,49b 9,66a 43,27b 8,08c 51,35b 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c в стовпчиках не мають суттєвої 

різниці за критерієм НІР05 
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Додаток З 

Будова колоса (кількість зерен та колосків (загальних та фертильних)) 

тритикале за осінньої сівби 

Строк 

сівби 
СУ 

Кількість колосків, 

шт./колос 

Кількість фертильних 

колосків, шт./колос 

Кількість зерен, 

шт./колос 

16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 

Підзимок харківський 

І 

В1 26,7 23,6 30,8 23,2 20,4 28,5 37,2 38,4 51,5 

В2 27,6 24,0 31,1 22,9 21,0 29,3 35,0 42,5 57,4 

В3 27,9 24,6 31,0 22,0 21,5 29,8 36,1 37,2 53,3 

В4 27,8 24,4 31,5 22,1 21,9 29,5 35,8 37,8 55,1 

ІІ 

В1 23,9 26,6 32,2 21,0 21,3 30,1 34,4 38,6 56,6 

В2 25,3 24,9 29,5 21,3 22,3 27,2 35,6 37,6 48,7 

В3 26,6 22,2 29,6 22,1 17,0 28,4 33,3 29,5 56,5 

В4 26,4 22,5 29,4 22,0 18,1 27,4 32,5 29,9 52,8 

Амур 

І 

В1 27,6 23,6 31,0 23,8 19,6 28,5 33,4 30,9 46,9 

В2 29,2 22,8 28,9 23,4 18,5 29,3 33,8 29,7 43,1 

В3 28,8 22,0 29,9 23,2 18,8 27,8 33,9 30,9 45,1 

В4 29,1 22,4 31,1 23,6 19,3 29,5 33,8 31,6 46,9 

ІІ 

В1 24,6 21,5 32,1 20,2 19,6 30,1 32,6 31,8 51,1 

В2 25,1 22,3 30,0 23,6 19,9 27,2 34,6 32,5 52,5 

В3 25,3 22,6 29,3 23,1 20,1 28,4 34,1 31,2 47,4 

В4 25,4 22,9 30,4 23,3 20,4 27,4 33,9 31,4 48,7 

Обрій миронівський 

І 

В1 26,8 22,7 30,1 22,2 18,6 29,3 33,8 29,2 48,2 

В2 26,8 23,1 31,0 22,6 18,4 26,8 34,6 30,6 49,2 

В3 25,8 23,6 29,5 22,3 18,9 27,8 32,6 31,1 42,9 

В4 25,9 23,5 29,2 22,4 19,3 28,6 31,9 32,4 45,7 

ІІ 

В1 27,4 22,4 33,0 24,0 18,4 30,3 34,1 29,3 51,9 

В2 26,8 22,8 30,1 22,6 18,6 28,7 34,2 29,4 48,0 

В3 26,6 23,0 32,8 20,8 18,9 28,1 31,4 29,5 53,6 

В4 26,9 23,2 29,8 22,6 19,0 28,7 31,4 29,9 53,8 

Примітка. Система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – Фон + 

N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49); строк сівби: І – друга 

декада жовтня, ІІ – третя декада жовтня. 
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Додаток И 

Тривалість міжфазних періодів у тритикале за весняної сівби, діб 

Сорт Рік 
Дата 

сівби 

Фенологічна фаза/етап E–M, 

діб S–E 
E–

SR 

SR–

DR 

DR–

J 
J–B B–H H–A 

A–

M 

Підзимок 

харківський 

2017 25.03 9 22 16 15 15 7 3 42 120 

2018 14.04 9 17 29 13 10 8 6 31 114 

2019 30.03 9 24 19 28 8 5 4 38 126 

Ландар 

2017 25.03 9 15 23 14 8 4 5 34 103 

2018 14.04 10 13 6 9 9 4 6 46 93 

2019 30.03 9 16 16 13 5 8 5 48 111 

Вуйко 

2017 25.03 9 15 21 17 6 4 6 36 105 

2018 14.04 10 13 8 9 4 5 6 46 91 

2019 30.03 9 16 17 10 7 6 5 52 113 

Примітка. Фази розвитку: E – сходи; SR – ІІ етап органогенезу; DR – ІІІ етап 

органогенезу; J – вихід в трубку; B – набрякання колоса; A – цвітіння; M – повна 

стиглість. 
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Додаток І.1 

Дисперсійний аналіз показника «маса зерна з колоса», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 39,3122 19,6561 92,9 26410 0,000000 

Сорт 2 0,3325 0,1663 0,8 223 0,000000 

Строк 1 0,0338 0,0338 0,2 45 0,000000 

Удобрення 3 0,1965 0,0655 0,3 88 0,000000 

Рік*Сорт 4 1,1416 0,2854 1,3 383 0,000000 

Рік*Строк 2 1,1168 0,5584 2,6 750 0,000000 

Сорт*Строк 2 0,0597 0,0299 0,1 40 0,000000 

Рік*Удобрення 6 0,5472 0,0912 0,4 123 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 0,0625 0,0104 0,0 14 0,000000 

Строк*Удобрення 3 0,0188 0,0063 0,0 8 0,000026 

Рік*Сорт*Строк 4 0,2732 0,0683 0,3 92 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 0,3169 0,0264 0,1 35 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 0,6334 0,1056 0,5 142 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 0,2196 0,0366 0,2 49 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 0,2251 0,0188 0,1 25 0,000000 

Error 216 0,1608 0,000744 0,0   

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

Додаток І.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
1,68a 

В1 
1,68a ІІ 

декада 
1,70a 2017 1,37a 

2 Амур 1,76c 
В2 

1,73c ІІІ 

декада 
1,73b 2018 1,54b 

3 
Обрій 

миронівський 
1,71b 

В3 
1,70b   

2019 2,23c 

4 
 

 
 

В4 
1,75d     

НІР05  0,01  0,01  0,01  0,01 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток Ї.1 

Дисперсійний аналіз показника «густота продуктивного стеблостою», дослід 

№1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 145757 72879 25,0 1349,6 0,000000 

Сорт 2 272489 136244 46,7 2523,0 0,000000 

Строк 1 30669 30669 10,5 568,0 0,000000 

Удобрення 3 51119 17040 5,8 315,6 0,000000 

Рік*Сорт 4 36630 9157 3,1 169,6 0,000000 

Рік*Строк 2 20892 10446 3,6 193,4 0,000000 

Сорт*Строк 2 6922 3461 1,2 64,1 0,000000 

Рік*Удобрення 6 18220 3037 1,0 56,2 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 2662 444 0,2 8,2 0,000000 

Строк*Удобрення 3 1538 513 0,2 9,5 0,000006 

Рік*Сорт*Строк 4 7007 1752 0,6 32,4 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 20439 1703 0,6 31,5 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 17801 2967 1,0 54,9 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 7325 1221 0,4 22,6 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 4827 402 0,1 7,4 0,000000 

Error 216 11664 54    
Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник на рівні 0,05. 

 

Додаток Ї.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
419c 

В1 
360a ІІ 

декада 
387b 2017 366b 

2 Амур 364b 
В2 

369b ІІІ 

декада 
366a 2018 408c 

3 
Обрій 

миронівський 
347a 

В3 
385c   

2019 356a 

4 
 

 
 

В4 
393d     

НІР05  2  2,4  1,7  2 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток Й.1 

Дисперсійний аналіз показника «маса 1000 зерен», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 2431,5 1215,8 41,8 28169 0,000000 

Сорт 2 2192,6 1096,3 37,7 25401 0,000000 

Строк 1 0,1 0,1 0,0 1 0,269876 

Удобрення 3 188,1 62,7 2,2 1453 0,000000 

Рік*Сорт 4 892,4 223,1 7,7 5169 0,000000 

Рік*Строк 2 65,3 32,7 1,1 757 0,000000 

Сорт*Строк 2 296,4 148,2 5,1 3433 0,000000 

Рік*Удобрення 6 166,5 27,7 1,0 643 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 53,0 8,8 0,3 205 0,000000 

Строк*Удобрення 3 25,9 8,6 0,3 200 0,000000 

Рік*Сорт*Строк 4 143,8 35,9 1,2 833 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 100,2 8,3 0,3 193 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 107,1 17,9 0,6 414 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 94,8 15,8 0,5 366 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 116,4 9,7 0,3 225 0,000000 

Error 216 9,3 0,043    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

Додаток Й.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
40,41a 

В1 
43,05a ІІ 

декада 
44,26a 2017 40,59a 

2 Амур 46,70c 
В2 

44,14b ІІІ 

декада 
44,28a 2018 47,66c 

3 
Обрій 

миронівський 
44,70b 

В3 
44,64c   

2019 44,60b 

4 
 

 
 

В4 
45,26d     

НІР05  0,06  0,07  0,05  0,06 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток К.1 

Дисперсійний аналіз показника «урожайність зерна», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 395,43 197,71 75,5 8210,0 0,000000 

Сорт 2 66,92 33,46 12,8 1389,5 0,000000 

Строк 1 10,17 10,17 3,9 422,1 0,000000 

Удобрення 3 23,77 7,92 3,0 329,1 0,000000 

Рік*Сорт 4 17,81 4,45 1,7 184,9 0,000000 

Рік*Строк 2 7,70 3,85 1,5 159,8 0,000000 

Сорт*Строк 2 0,77 0,39 0,1 16,1 0,000000 

Рік*Удобрення 6 8,83 1,47 0,6 61,1 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 0,51 0,09 0,0 3,6 0,002246 

Строк*Удобрення 3 1,71 0,57 0,2 23,7 0,000000 

Рік*Сорт*Строк 4 3,41 0,85 0,3 35,4 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 1,74 0,15 0,1 6,0 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 0,78 0,13 0,0 5,4 0,000031 

Сорт*Строк*Удобрення 6 1,11 0,18 0,1 7,7 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 4,03 0,34 0,1 14,0 0,000000 

Error 216 5,20 0,024    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

Додаток К.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
7,00c 

В1 
6,01 

ІІ 

декада 
6,59b 2017 5,02a 

2 Амур 6,37b 
В2 

6,31 
ІІІ 

декада 
6,21a 2018 6,30b 

3 
Обрій 

миронівський 
5,83a 

В3 
6,47 

  
2019 7,88c 

4 
 

 
 

В4 
6,81 

    

НІР05  0,04  0,05  0,04  0,04 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток Л.1 

Дисперсійний аналіз показника «урожайність побічної продукції», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 679,94 339,97 85,9 13907,5 0,000000 

Сорт 2 53,68 26,84 6,8 1098,1 0,000000 

Строк 1 2,34 2,34 0,6 95,6 0,000000 

Удобрення 3 3,84 1,28 0,3 52,4 0,000000 

Рік*Сорт 4 10,45 2,61 0,7 106,9 0,000000 

Рік*Строк 2 26,24 13,12 3,3 536,7 0,000000 

Сорт*Строк 2 3,94 1,97 0,5 80,7 0,000000 

Рік*Удобрення 6 5,43 0,91 0,2 37,0 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 1,42 0,24 0,1 9,7 0,000000 

Строк*Удобрення 3 0,72 0,24 0,1 9,8 0,000004 

Рік*Сорт*Строк 4 0,92 0,23 0,1 9,4 0,000001 

Рік*Сорт*Удобрення 12 7,00 0,58 0,1 23,9 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 2,55 0,42 0,1 17,4 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 20,93 3,49 0,9 142,7 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 19,42 1,62 0,4 66,2 0,000000 

Error 216 5,28 0,024    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток Л.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
7,10b 

В1 
6,42a ІІ 

декада 
6,40a 2017 4,83a 

2 Амур 6,16a 
В2 

6,38a ІІІ 

декада 
6,58b 2018 6,10b 

3 
Обрій 

миронівський 
6,21a 

В3 
6,48b   

2019 8,53c 

4 
 

 
 

В4 
6,68b     

НІР05  0,04  0,05  0,04  0,04 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток М.1 

Дисперсійний аналіз показника «вміст білка в зерні», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 10,18 5,09 14,2 1522 0,000000 

Сорт 2 46,82 23,41 65,2 6999 0,000000 

Строк 1 2,29 2,29 6,4 686 0,000000 

Удобрення 3 5,93 1,98 5,5 591 0,000000 

Рік*Сорт 4 2,71 0,68 1,9 203 0,000000 

Рік*Строк 2 1,48 0,74 2,1 222 0,000000 

Сорт*Строк 2 0,84 0,42 1,2 126 0,000000 

Рік*Удобрення 6 0,47 0,08 0,2 23 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 0,36 0,06 0,2 18 0,000000 

Строк*Удобрення 3 0,09 0,03 0,1 9 0,000018 

Рік*Сорт*Строк 4 2,57 0,64 1,8 192 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 0,56 0,05 0,1 14 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 0,96 0,16 0,4 48 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 1,02 0,17 0,5 51 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 1,44 0,12 0,3 36 0,000000 

Error 216 0,72 0,0033    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток М.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
14,08a 

В1 
14,36a ІІ 

декада 
14,43a 2017 14,76c 

2 Амур 15,06c 
В2 

14,44b ІІІ 

декада 
14,61b 2018 14,46b 

3 
Обрій 

миронівський 
14,44b 

В3 
14,55c   

2019 14,34a 

4 
 

 
 

В4 
14,73d     

НІР05  0,016  0,019  0,013  0,016 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток Н.1 

Дисперсійний аналіз показника «вміст крохмалю в зерні», дослід №1 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 91 46 59,7 13629 0,000000 

Сорт 2 32 16 20,8 4838 0,000000 

Строк 1 4 4 5,2 1236 0,000000 

Удобрення 3 3 1 1,3 291 0,000000 

Рік*Сорт 4 16 4 5,2 1185 0,000000 

Рік*Строк 2 6 3 3,9 856 0,000000 

Сорт*Строк 2 1 0 0,0 124 0,000000 

Рік*Удобрення 6 2 0 0,0 104 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 4 1 1,3 180 0,000000 

Строк*Удобрення 3 0 0 0,0 6 0,000736 

Рік*Сорт*Строк 4 6 1 1,3 417 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 3 0 0,0 69 0,000000 

Рік*Строк*Удобрення 6 1 0 0,0 56 0,000000 

Сорт*Строк*Удобрення 6 3 1 1,3 166 0,000000 

Рік*Сорт*Строк*Удобрення 12 6 0 0,0 141 0,000000 

Error 216 1 0,00463    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток Н.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 
Строк сівби Рік 

1 
Підзимок 

харківський 
67,22c 

В1 
66,82c ІІ 

декада 
66,91b 2017 66,03a 

2 Амур 66,41a 
В2 

66,92d ІІІ 

декада 
66,67a 2018 66,97b 

3 
Обрій 

миронівський 
66,75b 

В3 
66,79b   

2019 67,38c 

4 
 

 
 

В4 
66,65a     

НІР05  0,02  0,02  0,02  0,02 

Примітка. Показники з однаковими індексами a, b, c не мають суттєвої різниці за 

критерієм НІР05; система удобрення: В1 – P36K72 (Фон), В2 – Фон + N25(11–13), В3 – 

Фон + N25(11–13) + N55(23–25), В4 – Фон + N25(11–13) + N55(23–25) + N20(49). 
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Додаток О.1 

Дисперсійний аналіз показника «урожайність зерна», дослід №2 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 10,499 5,249 5,7 1905 0,000000 

Сорт 2 28,436 14,218 15,3 5161 0,000000 

Препарат 1 8,026 2,675 2,9 971 0,000000 

Удобрення 3 62,475 62,475 67,4 22678 0,000000 

Рік*Сорт 4 29,999 7,500 8,1 2722 0,000000 

Рік*Препарат 2 0,271 0,045 0,0 16 0,000000 

Сорт*Препарат 2 0,114 0,019 0,0 7 0,000001 

Рік*Удобрення 6 0,256 0,128 0,1 46 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 0,269 0,134 0,1 49 0,000000 

Препарат*Удобрення 3 0,278 0,093 0,1 34 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат 4 0,337 0,028 0,0 10 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 0,311 0,078 0,1 28 0,000000 

Рік*Препарат*Удобрення 6 0,164 0,027 0,0 10 0,000000 

Сорт*Препарат*Удобрення 6 0,201 0,033 0,0 12 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат*Удобрення 12 0,212 0,018 0,0 6 0,000000 

Error 216 0,595 0,002755    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток О.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення 

Мікробний 

препарат 
Рік 

1 Ландар 4,49b P36K72 3,74a В(к)  3,94a 2017 3,96a 

2 Вуйко 4,36c N80P36K72 4,67b Д 4,22b 2018 4,42c 

3 
Підзимок 

харківський 
3,77a 

  П 4,27c 

2019 4,23b 

4 
 

 
 

  Д+П 4,39d   

НІР05  0,015  0,013  0,017  0,015 

Примітка. Мікробний препарат: В(к) – вода (контроль), Д – Діазобактерин, П – 

Поліміксобактерин, Д+П – сумісна дія; показники з однаковими індексами a, b, c не 

мають суттєвої різниці за критерієм НІР05. 
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Додаток П.1 

Дисперсійний аналіз показника «маса зерна з колоса», дослід №2 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 6,7267 3,3634 49,5 18971 0,000000 

Сорт 2 0,1118 0,0559 0,8 315 0,000000 

Препарат 1 0,3564 0,1188 1,7 670 0,000000 

Удобрення 3 3,1193 3,1193 45,9 17594 0,000000 

Рік*Сорт 4 0,2205 0,0551 0,8 311 0,000000 

Рік*Препарат 2 0,0285 0,0048 0,1 27 0,000000 

Сорт*Препарат 2 0,0120 0,0020 0,0 11 0,000000 

Рік*Удобрення 6 0,0628 0,0314 0,5 177 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 0,0318 0,0159 0,2 90 0,000000 

Препарат*Удобрення 3 0,0134 0,0045 0,1 25 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат 4 0,0316 0,0026 0,0 15 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 0,0628 0,0157 0,2 88 0,000000 

Рік*Препарат*Удобрення 6 0,0131 0,0022 0,0 12 0,000000 

Сорт*Препарат*Удобрення 6 0,0117 0,0020 0,0 11 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат*Удобрення 12 0,0243 0,0020 0,0 11 0,000000 

Error 216 0,0383 0,000177    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток П.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення** 

Мікробний 

препарат 
Рік 

1 Ландар 1,44c P36K72 1,31a В(к)  1,36a 2017 1,20a 

2 Вуйко 1,39a N80P36K72 1,52b Д 1,42b 2018 1,51b 

3 
Підзимок 

харківський 
1,42b 

  П 1,44c 

2019 1,54c 

4 
 

 
 

  Д+П 1,45d   

НІР05  0,01  0,01  0,01  0,01 

Примітка. Мікробний препарат: В(к) – вода (контроль), Д – Діазобактерин, П – 

Поліміксобактерин, Д+П – сумісна дія; показники з однаковими індексами a, b, c не 

мають суттєвої різниці за критерієм НІР05. 

  



213 

 

Додаток Р.1 

Дисперсійний аналіз показника «густота продуктивного стеблостою», дослід 

№2 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 151150 75575 35,2 11911 0,000000 

Сорт 2 127557 63778 29,7 10052 0,000000 

Препарат 1 5708 1903 0,9 300 0,000000 

Удобрення 3 37663 37663 17,6 5936 0,000000 

Рік*Сорт 4 138980 34745 16,2 5476 0,000000 

Рік*Препарат 2 156 26 0,0 4 0,000633 

Сорт*Препарат 2 271 45 0,0 7 0,000001 

Рік*Удобрення 6 224 112 0,1 18 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 96 48 0,0 8 0,000648 

Препарат*Удобрення 3 25 8 0,0 1 0,277467 

Рік*Сорт*Препарат 4 789 66 0,0 10 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 1948 487 0,2 77 0,000000 

Рік*Препарат*Удобрення 6 225 38 0,0 6 0,000010 

Сорт*Препарат*Удобрення 6 215 36 0,0 6 0,000019 

Рік*Сорт*Препарат*Удобрення 12 482 40 0,0 6 0,000000 

Error 216 1371 6,35    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток Р.2 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення** 

Мікробний 

препарат 
Рік 

1 Ландар 312b P36K72 287a В(к) * 292a 2017 329c 

2 Вуйко 315c N80P36K72 310b Д 299b 2018 293b 

3 
Підзимок 

харківський 
269a 

  П 300b 

2019 274a 

4 
 

 
 

  Д+П 304c   

НІР05  <1  <1  <1  <1 

Примітка. Мікробний препарат: В(к) – вода (контроль), Д – Діазобактерин, П – 

Поліміксобактерин, Д+П – сумісна дія; показники з однаковими індексами a, b, c не 

мають суттєвої різниці за критерієм НІР05. 
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Додаток С.1 

Дисперсійний аналіз показника «маса 1000 зерен», дослід №2 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 108,7 54,4 12,3 3624 0,000000 

Сорт 2 456,5 228,3 51,8 15218 0,000000 

Препарат 1 28,0 9,3 2,1 623 0,000000 

Удобрення 3 17,9 17,9 4,1 1193 0,000000 

Рік*Сорт 4 508,3 127,1 28,8 8471 0,000000 

Рік*Препарат 2 0,3 0,0 0,0 3 0,007470 

Сорт*Препарат 2 1,1 0,2 0,0 12 0,000000 

Рік*Удобрення 6 2,6 1,3 0,3 86 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 2,1 1,1 0,2 71 0,000000 

Препарат*Удобрення 3 1,7 0,6 0,1 38 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат 4 1,9 0,2 0,0 10 0,000000 

Рік*Сорт Удобрення 12 1,7 0,4 0,1 29 0,000000 

Рік*Препарат*Удобрення 6 0,3 0,0 0,0 3 0,005709 

Сорт*Препарат*Удобрення 6 0,4 0,1 0,0 4 0,000461 

Рік*Сорт*Препарат*Удобрення 12 1,6 0,1 0,0 9 0,000000 

Error 216 3,2 0,0148    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток С.1 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення** 

Мікробний 

препарат 
Рік 

1 Ландар 36,05a P36K72 37,45a В(к)  37,23a 2017 38,53c 

2 Вуйко 39,09c N80P36K72 37,95b Д 37,67b 2018 37,05a 

3 
Підзимок 

харківський 
37,97b 

  П 37,84c 2019 37,53b 

4 
 

 
 

  Д+П 38,08d   

НІР05  0,034  0,028  0,04  0,034 

Примітка. Мікробний препарат: В(к) – вода (контроль), Д – Діазобактерин, П – 

Поліміксобактерин, Д+П – сумісна дія; показники з однаковими індексами a, b, c не 

мають суттєвої різниці за критерієм НІР05. 
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Додаток Т.1 

Дисперсійний аналіз показника «вміст білка», дослід №2 

Effect 
Ступені 

волі 
s2 MS % F p 

Рік 2 22,71 11,35 13,5 1346 0,000000 

Сорт 2 132,64 66,32 78,9 7860 0,000000 

Препарат 1 2,06 0,69 0,8 81 0,000000 

Удобрення 3 1,85 1,85 2,2 220 0,000000 

Рік*Сорт 4 2,41 0,60 0,7 72 0,000000 

Рік*Препарат 2 0,96 0,16 0,2 19 0,000000 

Сорт*Препарат 2 0,87 0,14 0,2 17 0,000000 

Рік*Удобрення 6 1,55 0,77 0,9 92 0,000000 

Сорт*Удобрення 6 2,06 1,03 1,2 122 0,000000 

Препарат*Удобрення 3 0,22 0,07 0,1 9 0,000020 

Рік*Сорт*Препарат 4 1,20 0,10 0,1 12 0,000000 

Рік*Сорт*Удобрення 12 1,80 0,45 0,5 53 0,000000 

Рік*Препарат*Удобрення 6 2,02 0,34 0,4 40 0,000000 

Сорт*Препарат*Удобрення 6 0,64 0,11 0,1 13 0,000000 

Рік*Сорт*Препарат*Удобрення 12 0,92 0,08 0,1 9 0,000000 

Error 216 1,82 0,008426    

Примітка. Жирним шрифтом виділено чинники, які суттєво впливають на показник 

на рівні 0,05. 

 

Додаток Т.1 

Порівняння середніх значень за НІР05 

№ 

Фактор 

Сорт 
Система 

удобрення** 

Мікробний 

препарат 
Рік 

1 Ландар 15,84c P36K72 15,01a В(к)  15,15с 2017 15,49c 

2 Вуйко 15,25b N80P36K72 15,17b Д 15,09b 2018 14,92b 

3 
Підзимок 

харківський 
14,20a 

  П 14,96a 2019 14,87a 

4 
 

 
 

  Д+П 15,17c   

НІР05  0,026  0,021  0,03  0,026 

Примітка. Мікробний препарат: В(к) – вода (контроль), Д – Діазобактерин, П – 

Поліміксобактерин, Д+П – сумісна дія; показники з однаковими індексами a, b, c не 

мають суттєвої різниці за критерієм НІР05. 
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Таблиця У.1 

Кореляційна матриця елементів структури врожаю та показників якості  

сорту Підзимок харківський 

2016–2017 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ns ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,04 ns 0,31 ns -0,77** -0,15 ns -0,48** -0,73** -0,74** 0,22 ns 

ГС  -0,10 ns -0,04 ns 0,24 ns -0,14 ns 0,44* 0,26 ns 0,61** 

МЗК   0,37* 0,02 ns 0,25 ns 0,01 ns -0,25 ns 0,73** 

М1000    0,14 ns 0,65** 0,71** 0,66** 0,27 ns 

ВК     -0,56** 0,13 ns 0,07 ns 0,18 ns 

ВБ      0,44* 0,43* 0,10 ns 

УБ       0,95** 0,31 ns 

УС        -0,02 ns 

2017–2018 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,71** 0,76** -0,64** 0,29 ns -0,58** -0,04 ns -0,16 ns 0,09 ns 

ГС  -0,74** 0,24 ns -0,55** 0,84** 0,65** 0,66** 0,38* 

МЗК   0,01 ns 0,73** -0,82** -0,1 ns -0,54** 0,34 ns 

М1000    0,44* -0,06 ns -0,04 ns -0,39* 0,29 ns 

ВК     -0,60** -0,40* -0,87** 0,18 ns 

ВБ      0,36* 0,55** 0,04 ns 

УБ       0,76** 0,81** 

УС        0,23 ns 

2018–2019 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,03 ns 0,36* -0,49** -0,10 ns -0,03 ns 0,24 ns 0,06 ns 0,29 ns 

ГС  -0,25 ns -0,22 ns 0,55** -0,53** -0,06 ns -0,47** 0,51** 

МЗК   0,64** 0,02 ns 0,53** 0,69** 0,28 ns 0,71** 

М1000    0,08 ns 0,53** 0,44* 0,22 ns 0,41* 

ВК     -0,73** -0,38* -0,78** 0,41* 

ВБ      0,64** 0,69** 0,09 ns 

УБ       0,76** 0,56 

УС        -0,10 ns 

Примітка. Коефіцієнт кореляції достовірний на рівні p<0,05; ** – на рівні p<0,01; ns 

– зв’язок статистично недостовірний; скорочення: ЗвК – зерна в колосі; ГС – 

густота стояння; МЗК – маса зерна з колоса; М1000 – маса 1000 зерен; ВК – вміст 

крохмалю; ВБ – вміст білка; УБ – урожайність біомаси; УС – урожайність соломи; 

УЗ – урожайність зерна. 
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Таблиця У.2 

Кореляційна матриця елементів структури врожаю та показників якості 

сорту Амур 

2016–2017 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК 0,42* 0,56** -0,04 ns -0,19 ns 0,25 ns 0,48** -0,01 ns 0,54** 

ГС  0,54** 0,35* -0,57** 0,70** 0,91** -0,54 0,91** 

МЗК   0,91** 0,03 ns 0,14 ns 0,67** -0,09 ns 0,84** 

М1000    0,18 ns -0,01 ns 0,47** -0,10 ns 0,63** 

ВК     -0,84 -0,13 ns 0,20 ns -0,35 ns 

ВБ      0,23 ns -0,26 ns 0,52** 

УБ       0,57** 0,53** 

УС        -0,40* 

2017–2018 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,56** 0,10 ns -0,72** -0,56** 0,56** -0,43* -0,38* -0,47** 

ГС  0,44* 0,74** 0,37* -0,16 ns 0,97** 0,95** 0,98** 

МЗК   0,62** 0,20 ns -0,27 ns 0,62** 0,63** 0,61** 

М1000    0,58** -0,64** 0,77** 0,73** 0,79** 

ВК     -0,66** 0,32 ns 0,25 ns 0,36* 

ВБ      -0,19 ns -0,17 ns -0,20 ns 

УБ       0,99** 0,99** 

УС        0,98** 

2018–2019 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,40* 0,68** -0,25 ns -0,49** 0,02 ns 0,04 ns -0,11 ns 0,24 ns 

ГС  -0,61** -0,35* 0,18 ns 0,28 ns -0,18 ns -0,56** 0,58** 

МЗК   0,54** -0,02 ns 0,18 ns 0,61** 0,47** 0,29 ns 

М1000    0,53** 0,20 ns 0,76** 0,74** 0,10 ns 

ВК     -0,25 ns 0,38* 0,30 ns 0,17 ns 

ВБ      0,50** 0,21 ns 0,51** 

УБ       0,81** 0,40* 

УС        -0,21 ns 

Примітка. Коефіцієнт кореляції достовірний на рівні p<0,05; ** – на рівні p<0,01; ns 

– зв’язок статистично недостовірний; скорочення: ЗвК – зерна в колосі; ГС – 

густота стояння; МЗК – маса зерна з колоса; М1000 – маса 1000 зерен; ВК – вміст 

крохмалю; ВБ – вміст білка; УБ – урожайність біомаси; УС – урожайність соломи; 

УЗ – урожайність зерна. 
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Таблиця У.3 

Кореляційна матриця елементів структури врожаю та показників якості 

сорту Обрій миронівський 

2016–2017 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,76** 0,93** -0,04 ns 0,53** -0,35* -0,25 ns -0,29 ns -0,11 ns 

ГС  -0,77** -0,14 ns -0,53** 0,44* 0,74** 0,73** 0,67** 

МЗК   0,34 ns 0,40* -0,28 ns -0,20 ns -0,26 ns -0,04 ns 

М1000    -0,26 ns 0,14 ns 0,09 ns 0,06 ns 0,18 ns 

ВК     -0,83** -0,58** -0,63** -0,37* 

ВБ      0,49** 0,51** 0,36* 

УБ       0,99** 0,93** 

УС        0,86** 

2017–2018 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК 0,85** 0,79** 0,46** 0,21 ns 0,16 ns 0,81** 0,68** 0,87** 

ГС  0,75** 0,50** 0,37* 0,16 ns 0,86** 0,75** 0,89** 

МЗК   0,91** 0,63** -0,26 ns 0,96** 0,89** 0,96** 

М1000    0,78** -0,48** 0,83** 0,82** 0,80** 

ВК     -0,71** 0,57** 0,53** 0,57** 

ВБ      -0,15 ns -0,20 ns -0,11 ns 

УБ       0,93** 0,98** 

УС        0,89** 

2018–2019 с.-г. рік 

 ГС МЗК М1000 ВК ВБ УБ УС УЗ 

ЗВК -0,82** 0,75** -0,22 ns -0,66** 0,37* -0,17 ns -0,05 ns -0,20 ns 

ГС  -0,60** 0,20 ns 0,68** -0,32 ns 0,33 ns -0,06 ns 0,57** 

МЗК   0,49** -0,85** 0,78** 0,01 ns -0,21 ns 0,31 ns 

М1000    -0,39* 0,65** 0,28 ns -0,22 ns 0,73** 

ВК     -0,88** -0,01 ns 0,03 ns -0,05 ns 

ВБ      -0,01 ns -0,29 ns 0,40* 

УБ       0,756 0,42* 

УС        -0,27 ns 

Примітка. Коефіцієнт кореляції достовірний на рівні p<0,05; ** – на рівні p<0,01; ns 

– зв’язок статистично недостовірний; скорочення: ЗвК – зерна в колосі; ГС – 

густота стояння; МЗК – маса зерна з колоса; М1000 – маса 1000 зерен; ВК – вміст 

крохмалю; ВБ – вміст білка; УБ – урожайність біомаси; УС – урожайність соломи; 

УЗ – урожайність зерна. 
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Додаток Ф 

Кореляційна матриця елементів урожайності та показників якості зерна тритикале за весняної сівби 

Параметр Сорт 

Ландар Вуйко Підзимок харківський 

М1000 МЗК ВБ УЗ М1000 МЗК ВБ УЗ М1000 МЗК ВБ УЗ 

2017 рік 

ГС 0,72** 0,93** 0,10 ns 0,96** 0,76** 0,90** -0,43* 0,96** 0,54** 0,84** 0,66** 0,95** 

М1000  0,67** 0,20 ns 0,69**  0,58** -0,19 ns 0,65**  0,73** 0,41* 0,67** 

МЗК   0,04 ns 0,99**   -0,65** 0,99**   0,50** 0,98** 

ВБ    0,05 ns    -0,59**    0,58** 

2018 рік 

ГС 0,76** 0,87** 0,17 ns 0,93** 0,87** 0,96** 0,80** 0,98** 0,43* 0,91** 0,74** 0,97** 

М1000  0,50** -0,19 ns 0,59**  0,93** 0,75** 0,92**  0,63** -0,17 ns 0,55** 

МЗК   0,25 ns 0,99**   0,79** 0,99**   0,46** 0,98** 

ВБ    0,24 ns    0,80**    0,60** 

2019 рік 

ГС 0,73** 0,98** -0,65** 0,99** 0,93** 0,92** 0,19 ns 0,97** 0,91** 0,81** 0,62** 0,90** 

М1000  0,65** -0,57** 0,68**  0,91** 0,19 ns 0,94**  0,85** 0,54** 0,90** 

МЗК   -0,62** 0,99**   0,25 ns 0,99**   0,81** 0,98** 

ВБ    -0,62**    0,24 ns    0,80** 

Примітка. Коефіцієнт кореляції достовірний на рівні p<0,05; ** – на рівні p<0,01; ns – зв’язок статистично недостовірний; 

скорочення: ГС – густота стояння; МЗК – маса зерна з колоса; М1000 – маса 1000 зерен; ВБ – вміст білка; УЗ – урожайність 

зерна. 
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Додаток Х 

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). P. 183–193. (Здобувачем 

опрацьовано літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено 

експериментальні дані, написано статтю). 

4. Mazurenko, B., Novytska, N., Honchar, L. H. Response of spring and 

facultative triticale on microbial preparation (Azospirillum brasilense and 

Bacillus polymyxa) by different nitrogen nutrition. Journal of Central European 

Agriculture. 2020. №21(4). P.  763–774. – прийнято до друку. (Здобувачем 

опрацьовано літературні джерела, проведено експеримент, узагальнено 

експериментальні дані, написано статтю). 
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Тези наукових доповідей 

5. 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).  

6. 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). 

7. 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 природокористування 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).  

8. 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). 
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Додаток Ц.1 
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Додаток Ц.2 
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Додаток Ц.3 

 


