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Постановка проблеми. Постійне підвищення 
продуктивності та збільшення виробництва зер-
на озимої пшениці зумовлюється своєчасним і 
якісним виконанням рекомендованих агротехніч-
них прийомів та дотриманням технологічної ди-
сципліни щодо вирощування культури. Продук-
тивність сучасних сортів озимої пшениці досить 
висока, проте одержати генетично зумовлений 
рівень урожайності, навіть по кращих попере-
дниках, можна лише за умови спрямованого ре-
гулювання живлення рослин з урахуванням по-
годних умов та особливостей сортів. Основними 
елементами структури врожаю озимої пшениці є 
густота продуктивного стеблостою, кількість 
зерен у колосі і їх маса, а також кількість колос-
ків у колосі, крупність колосу. Кожен з цих еле-
ментів може значно змінюватися залежно від 
агротехнічних прийомів вирощування, що при-
зводить до збільшення чи зменшення урожаю [2, 
5]. Тому ми проводили досліди, метою яких було 
встановити дози азотних підживлень, які могли б 
суттєво покращити показники структури врожаю 
різних сортів озимої пшениці. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Незважаючи на те, що вивченню і розробці окре-
мих елементів агротехніки вирощування озимої 
пшениці здавна приділялася значна увага як віт-
чизняних, так і зарубіжних науковців, наявні 

експериментальні дані, які стосуються рівня мі-
нерального живлення, що тісно пов’язані із сут-
тєвими змінами клімату останнім часом, є недо-
статніми. Ці дані відносяться, в основному, до 
раніше рекомендованих сортів, що нині не ма-
ють поширення в сільськогосподарському вироб-
ництві [3, 5]. Чимало питань щодо особливостей 
вирощування сучасних і нових сортів озимої 
пшениці після різних попередників залишалися 
недостатньо вивченими. Зокрема, в науковій лі-
тературі, на наш погляд, вкрай мало даних з осо-
бливостей формування продуктивного потенціа-
лу рослинами сучасних сортів озимої пшениці, 
підживлених азотними добривами в різні строки 
[6-7]. Тому значний науковий інтерес викликало 
вивчення впливу взаємодії вищезгаданих факто-
рів у формуванні основних елементів зернової 
продуктивності. 
Виходячи з цього, ми ставили за мету дослі-

дити особливості застосування азотного піджив-
лення рослин озимої пшениці залежно від сорто-
вих особливостей, а на основі отриманого експе-
риментального матеріалу встановити й рекомен-
дувати виробництву оптимальну норму внесення 
азоту в підживлення, що забезпечить отримання 
стабільно високих урожаїв зерна незалежно від 
зміни погодних умов, які спостерігаються остан-
нім часом, зокрема у степовій зоні України. 
Методика досліджень. Дослідження з ози-

мою пшеницею сортів Смуглянка, Подолянка та 
Дальницька проводили в умовах північного Сте-
пу України на базі дослідного господарства 
„Дніпро” ІЗГ УААН в 2005-2008 роках. Поперед-
ник – чорний пар. Норма висіву – 4,5 млн. схо-
жих зерен на 1 га; глибина загортання насіння – 
6-8 см. Сівба проводилася в оптимальні строки 
(10-20 вересня) сівалкою СН-16. 
При проведенні досліджень використовували 

загальноприйняті методики і рекомендації [3]. 
Весняно-літній догляд за чорним паром прово-
дили відповідно до існуючих зональних рекомен-
дацій. 
Гідротермічні умови протягом вегетаційного 

періоду озимої пшениці в роки проведення до-

Наведено результати вивчення впливу локального 
внесення азотного добрива у підживлення рослин 
сучасних сортів озимої пшениці на формування 
показників структури врожаю та реалізацію по-
тенціалу продуктивності посівів. Встановлено, що 
найбільш раціональною для локального підживлен-
ня рослин озимої пшениці різних сортів є доза N30, 
що сприяє ефективному поліпшенню показників 
структури врожаю. Результатами проведених 
досліджень виявлено значний вплив погодних умов 
на вираження сортової реакції рослин озимої пше-
ниці щодо формування основних елементів їх  

продуктивності. 
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сліджень суттєво відрізнялися, значно впливали 
на елементи продуктивності різних сортів озимої 
пшениці, що дало змогу всебічно оцінити дослі-
джувані прийоми вирощування. 
Результати досліджень. Формування елемен-

тів структури врожаю озимої пшениці значною 
мірою залежать як від сортових особливостей, 
так і від рівня азотного живлення рослин. Вплив 
різних доз азотних підживлень на формування 
елементів продуктивності мав певні особливості. 
Показники коефіцієнта продуктивного кущіння в 
роки проведення досліджень були різними, на 
що здійснювали безпосередній вплив гідротер-
мічні умови осінньо-зимового періоду та сортові 
особливості рослин озимої пшениці 
Результати експериментальних досліджень 

показали, що найвища продуктивна кущистість 
за роки проведення дослідів була сформована 
рослинами в умовах 2007-2008 веґетаційного 
року, що передусім пояснюється сприятливіши-
ми гідротермічними умовами осіннього, зимово-
го та весняно-літнього періодів веґетації, коли 
рослини змогли повніше реалізувати потенціал 
кущіння. Продуктивна кущистість рослин пше-
ниці змінювалася залежно від сорту та дози азот-
ного підживлення від 2,4 до 3,3 шт./рослину. В 
умовах 2005-2006 рр. рослини озимої пшениці 
формували дещо меншу кількість продуктивних 
пагонів – 2,2-2,5 шт./рослину, в зв’язку з корот-
шим періодом осінньої веґетації (54 дні) та недо-
статнім тепло- й вологозабезпеченням. У період 
осінньої вегетації, взимку та вподовж весняного 
періоду 2003/2004 р. рослини озимої пшениці 
формували достатньо розвинену вегетативну 
масу. Прохолодні й вологі умови травня та черв-
ня призвели до часткової редукції продуктивних 
пагонів уже у фазі цвітіння та на початку наливу 
зерна, внаслідок чого у рослин залишилося від 
2,1 до 2,5 продуктивних стебел на 1 рослину. 
За результатами проведених досліджень було 

встановлено, що величина продуктивної кущис-
тості суттєво залежала також і від сортових осо-
бливостей рослин озимої пшениці. Так, кількість 
продуктивних стебел на одній рослині, що фор-
мували урожай, у сортів Подолянка та Дальни-
цька змінювалася залежно від умов року (2,2-2,6 
та 2,1-2,7 шт./рослину відповідно). В середньому 
за три роки досліджень ці показники були практич-
но однаковими і становили 2,3-2,4 шт./рослину, 
залежно від дози внесення азотного добрива в 
підживлення. Нами виявлено, що найбільшими 
показниками продуктивного кущіння характери-
зувався сорт Смуглянка, рослини якого форму-

вали від 2,3 до 3,3 продуктивних пагонів, що на 
12,8% більше, порівняно з Подолянкою та Смуг-
лянкою. Беручи до уваги той факт, що локальне 
внесення азотного добрива в підживлення рос-
лин озимої пшениці проводилося на початку фа-
зи виходу їх у трубку, коли пагоноутворююча 
здатність рослин зменшувалася, то дія азотного 
підживлення проявлялася більшою мірою за ра-
хунок зменшення редукції вже сформованих про-
дуктивних пагонів, що в середньому в досліді 
сприяло збереженню більшої кількості пагонів. 
Щільність продуктивного стеблостою визна-

чається як густотою стояння рослин, так і їх ін-
дивідуальною кущистістю. За результатами на-
ших досліджень, густота стояння рослин, їх ку-
щистість, а, відповідно, й щільність продуктив-
ного стеблостою, змінюється протягом вегета-
ційного періоду рослин озимої пшениці. 
Виявлено, що внесення різних доз азоту навес-

ні змінювало густоту продуктивного стеблостою. 
Приріст колосів на одиниці площі відбувався вна-
слідок достатнього забезпечення рослин азотом. 
Так, при застосуванні азотного підживлення в 
дозах 30 і 60 кг/га д.р. рослини сорту Дальницька 
формували більшу кількість продуктивних стебел 
– у середньому на 3-4 пагони, Смуглянка – на 14-
15, а Писанка – на 7-9 пагонів/м2. 
Чимало науковців відмічає, що головними серед 

комплексу елементів продуктивності є щільність 
стеблостою та продуктивність колосу [4, 6]. Важ-
ливими складовими частинами показника структу-
ри врожаю озимої пшениці є також довжина коло-
са, кількість колосків у колосі, маса зерна з одного 
колоса та маса 1000 зерен (див. табл.). 
Такий показник як довжина колоса більшою 

мірою залежав від сортових ознак культури. Так, 
рослини озимої пшениці сорту Подолянка фор-
мували найбільший колос, довжина якого сягала 
в різні роки від 7,9 до 9,1 см, у рослин сорту Да-
льницька та Смуглянка він становив 7,1-8,2 і 6,8-
7,8 см. Незважаючи на найбільшу довжину ко-
лоса у сорту Подолянка, щільність його посту-
палася сортам Дальницька та Смуглянка. 
Встановлено, що за роки досліджень кількість 

колосків у колосі варіювала від 16,9 до 19,1 шт. 
Це сортова ознака, яку можна також реґулювати 
агротехнічними заходами. Значний вплив на 
зміну кількості колосків у колосі здійснювали 
добрива. Локальне підживлення рослин озимої 
пшениці азотом посилювало формування елемен-
тів продуктивності колоса, сприяло закладанню 
та зберіганню більшого числа колосків. Так, за 
рахунок підживлення кількість колосків, що
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Зміна показників структури врожаю озимої пшениці залежно від азотного підживлення  
та сортових особливостей культури, 2005-2008 рp. 

Маса, г Кількість у колосіСорт Доза азоту, 
кг/га 

Довжина  
колоса, 
см колосків зерен 

зерна  
з колоса 

1000  
зерен, 

Врожай-
ність, 
т/га 

 
0 7,4 18,5 30,2 1,01 33,7 6,46 

30 7,7 18,6 30,9 1,07 34,7 6,85 Дальницька 
60 7,9 18,7 31,0 1,08 35,0 6,97 
0 7,6 17,1 32,6 1,20 37,0 6,22 

30 7,9 17,4 33,1 1,24 37,6 6,59 Подолянка 
60 8,0 17,6 33,4 1,26 37,9 6,72 
0 7,1 17,5 29,3 1,02 35,4 5,91 

30 7,4 17,8 29,9 1,06 36,1 6,24 Смуглянка 
60 7,6 18,0 30,1 1,09 36,7 6,37 

 
формувалися в колосі, збільшувалася на 1,0-
2,8%, а кількість зерен у колосі зростала на 2,4-
2,6%. У середньому за роки досліджень у сорту 
Дальницька на варіанті без добрив було сформо-
вано 18,5 колосків, на фоні N30 – 18,6, а при вне-
сенні N60 – 18,7 колосків у колосі. У сорту Подо-
лянка ці показники становили, відповідно, 17,1 і 
17,4 та 17,6, у Смуглянки – 17,5 і 17,8 та 18,0 
колосків у колосі. 
Виявлено, що повільне проходження росли-

нами фази кущіння та виходу в трубку сприяє 
закладанню більшої кількості колосків, а, відпо-
відно, й зерен у колосі. За дефіциту вологи і по-
живних речовин частина закладених зерен у ко-
лосі втрачає здатність до подальшого розвитку. 
Найбільшу кількість зерен формували рослини 
сорту Подолянка (33,0 шт.). Менш озерненим 
був колос сорту Дальницька (30,7) та Смуглянка 
(29,8 зерен у колосі). 
Погодні умови ранньовесняного періоду, коли 

у роки досліджень відновлення весняної веґета-
ції відмічалося пізніше середньобагаторічних 
строків, характеризувалися швидким наростан-
ням позитивних температур. Високі температури 
сприяли швидкому проходженню фаз розвитку, 
що прискорювало процеси формування колоса, 
колосків і квіток, одночасно зменшуючи їх чис-
ло. Натомість, у роки з тривалим і повільним 
відновленням весняної веґетації погодні умови 
сприяли подовженню процесу сеґментації коло-
са, а, відповідно, й збільшенню числа колосків у 
колосі. Наші спостереження підтверджуються 
також дослідженнями інших науковців [4]. 
Високий рівень урожайності досягається за 

рахунок кращої виповненості зерна, тобто фор-
мування крупного, добре розвиненого колоса. 
Аналіз структури врожаю озимої пшениці пока-
зує, що вагомим резервом збільшення врожайно-
сті, поряд із забезпеченням необхідної густоти 
продуктивного стеблостою, є також підвищення 
маси зерна [1]. 
У середньому за роки проведення досліджень 

найбільшу масу 1000 зерен формували рослини 
сорту Подолянка – від 37,0 до 40,2 г. Локальне 
внесення азоту сприяло збільшенню маси 1000 
зерен. Так, цей показник зростав у всіх дослі-
джуваних нами сортів при локальному внесенні 
30 кг/га азоту на початку фази виходу рослин у 
трубку. Маса 1000 зерен від внесення цієї дози 
була більшою, в середньому, на 0,6 г у сорту 
Подолянка, на 0,7 г – у Смуглянки, а у рослин 
сорту Дальницька вона зростала на 1,0 г. Збіль-
шення дози азотного добрива до 60 кг/га д.р. не 
сприяло суттєвому збільшенню цього показника. 
Висновки. 1. Отже, формування високопро-

дуктивних посівів різних сортів озимої пшениці 
по чорному пару і потенційної їх продуктивності 
значною мірою залежить від рівня азотного під-
живлення.  

2. Встановлено, що найбільш раціональною 
дозою для локального підживлення рослин ози-
мої пшениці різних сортів є доза N30, що сприяє 
ефективному поліпшенню показників структури 
врожаю. Результатами проведених досліджень 
виявлено також значний вплив погодних умов на 
вираження сортової реакції різних сортів озимої 
пшениці щодо формування основних елементів 
їх продуктивності. 
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