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Постановка проблеми. Пшениця займає про-
відне місце серед зернових культур. Це поясню-
ється тим, що з її зерна виготовляють безліч 
продуктів харчування, головним із яких є хліб.  
З того часу, коли людина навчилася його виго-
товляти, розпочалося визначення якості зерна. 
Отримання зерна, що відповідає вимогам сві-

тових стандартів, – одне з найважливіших за-
вдань усіх працівників агропромислового ком-
плексу. На даний час науковців не може задово-
льнити просте збільшення урожайності пшениці 
озимої: на перше місце завжди виступають якіс-
ні показники сільськогосподарської продукції. 
Потрібно, щоб у зерні містилася необхідна кіль-
кість певних білків і вуглеводів, щоб були до-
сягнуті високі показники щодо властивостей тіс-
та, а в кінцевому результаті випечений збалансо-
ваний за поживними якостями хліб. 
Однак перш ніж здобути ці вищезазначені по-

казники якості, потрібно пройти тривалий шлях, 
що включає цілий комплекс агротехнічних захо-
дів [4, 5]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Формування високої та сталої врожайності пше-
ниці доброї якості можливе лише за повної взає-
модії рослинних угрупувань з умовами навко-

лишнього середовища. Основні групи факторів, 
що визначають продуктивність пшениці, – гене-
тично зумовлені властивості того чи іншого сор-
ту, умови вирощування (рівень агротехніки, за-
безпеченість рослин всіма необхідними елемен-
тами живлення та ґрунтово-кліматичний режим 
веґетаційного періоду). 
Пшениця озима, порівняно з іншими зернови-

ми, найбільш вимоглива до попередників. Особ-
ливо зменшується продуктивність пшениці за 
вирощування її після пшениці чи інших зерно-
вих. Беззмінне вирощування призводить до збі-
льшення забур'яненості посівів, особливо при-
стосованими до спільного росту бур'янами. Час-
те повернення на поле рослин одного виду при-
зводить до масового нагромадження у ґрунті 
збудників різних хвороб, поширенню яких спри-
яють заражені рослинні рештки попередньої 
культури. Для оздоровлення ґрунту необхідно 
висівати стійкі до даних хвороб культури [3].  
Усі культури, після яких сіють пшеницю ози-

му, за строком висушування ними ґрунту на час 
збирання поділяються на три групи: ті, що ма-
ють достатні запаси води в ґрунті (кукурудза, 
вівсяно-горохові суміші); ті, які залишають від-
носно великі запаси води, але тільки в глибин-
них шарах ґрунту (зернобобові культури) й ті, 
що найбільше висушують ґрунт (зернові колосо-
ві) [2]. 
Польові культури по-різному діють і на струк-

туру ґрунту. Позитивно впливає на її формуван-
ня коренева система багаторічних трав. Поліп-
шується структура ґрунту внаслідок впливу та-
ких трав на один–два роки. Кількість водостій-
ких аґреґатів в орному шарі надзвичайно дина-
мічна. Під впливом культур і обробітку накопи-
чується органічна речовина як фонд для утво-
рення клейкого матеріалу. Джерелом цієї речо-
вини в ґрунтах насамперед є культурні рослини 
[1]. 
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Розглянуто вплив попередників на елементи структу-
ри врожайності: кількість продуктивних стебел 
на 1 м2, кількість зерен у колосі, масу зерна в коло-
сі, масу 1000 зерен, натуру і склоподібність різних 
за біологічними властивостями сортів пшениці 

м,якої озимої. Найоптимальніші показники елементів 
структури врожайності були у сортів Землячка, 
Володарка, Добірна. Встановлено, що найкращими 
попередниками були горох та однорічні бобові 

трави. Кращі фізичні показники якості зерна були 
у сортів Землячка, Володарка і Добірна. 
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Їхній вплив на утворення водостійких аґреґа-
тів залежить від могутності й характеру корене-
вих систем, кількості та якості органічних реш-
ток, впливу на ґрунтову мікрофлору, тривалості 
росту на полі, рівня врожайності, агротехніки й 
умов мінералізації органічних решток протягом 
веґетації та в післязбиральний період. Тому ціл-
ком зрозуміло, що попередник має важливе зна-
чення для пшениці озимої. 
Найсприятливіші умови для цього створюються 

в полі чорного пару. Після зайнятих парів залиша-
ється тривалий післязбиральний період, протягом 
якого випадають дощі, тому тут успішно відбува-
ються процеси, пов’язані з утворенням доступних 
для рослин форм поживних речовин. Непарові по-
передники пшениці озимої в цьому відношенні 
поступаються парам. Вони пізно звільняють поле 
(липень – серпень), у цей час стоїть засушлива по-
года, в ґрунті уповільнюються мікробіологічні та 
фізико-хімічні процеси [2, 3].  
Мета дослідження та методика їхнього про-

ведення. Метою наших досліджень було ви-
вчення впливу попередників на якість зерна 
пшениці озимої та на елементи структури вро-
жайності. 
Дослідження проводили в 2009–2010 рр. на 

базі ТОВ «Дукла» Полтавського району Полтав-
ської області. Господарство розташоване в зоні 
нестійкого зволоження. Середньорічна кількість 
опадів становить 490–500 мм, ґрунтовий покрив 
– чорнозем типовий малоґумусний. Вміст ґумусу 
– 4,5–5,5 %, сума активних температур – у ме-
жах 2500–3000 оС. 
Об’єктом досліджень були сорти пшениці 

озимої: 
- Землячка – різновидність еритроспермум, 

сорт створений внаслідок схрещування лінії 
Еритроспермум 8792/91 із сортом Вікторія оде-
ська (еліта); 

- Володарка – різновидність лютесценс, сорт 
створений Миронівським інститутом пшениці 
ім. В. М. Ремесла (еліта); 

- Добірна – різновидність лютесценс, сорт 
створений Миронівським інститутом пшениці 
ім. В. М. Ремесла (еліта); 

- Смуглянка – різновидність лютесценс, сорт 
створений Миронівським інститутом пшениці 
ім. В. М. Ремесла (еліта). 
Зразки відбирали з ділянки площею 0,25 м2 в 

чотирьохразовій повторності в фази кущіння, 
виходу в трубку, колосіння. Для визначення фі-
зичних показників якості зерна пшениці озимої 
зразки відбирали у фазі молочного, тістоподіб-
ного стану та в повну стиглість зерна.  

Результати досліджень. За результатами наших 
досліджень, були встановлені середні показники 
елементів структури врожайності пшениці ози-
мої (табл. 1).  
Дані дослідження показали, що кількість зерен 

у колосі змінювалася від 24 шт. (сорт Добірна, 
попередник – соняшник) до 38 шт. (сорт Воло-
дарка, попередник – горох; сорт Смуглянка, по-
передник – кукурудза на силос). Ці зміни свід-
чать про те, що на кількість зерен у колосі впли-
вають не тільки попередники, а й погодні умови 
в осінньо-зимовий період та сортові особливості.  
Маса зерна з колоса є важливим показником, 

яка також залежить від попередників. Найбільша 
маса зерна з колоса була у сорту Володарка і 
становила 1,9 г. Аналогічні показники отримані 
й у сорту Землячка (попередники – горох, одно-
річні трави), і у сорту Добірна (попередники – 
однорічні трави, кукурудза на силос).  
Формування кількості продуктивних стебел – 

один із найважливіших процесів, від якого зале-
жить рівень врожайності. Так, найбільша кіль-
кість продуктивних стебел спостерігалась у сор-
ту Землячка і становила 582 шт./м2 (попередник 
– однорічні трави), а найменша у сорту Добірна 
– 410 шт./м2 (попередник – соняшник).  
Що стосується формування біологічної вро-

жайності, то найбільшою вона була у сортів Во-
лодарка, Землячка, Смуглянка, відповідно, попе-
редниками яких були горох, однорічні трави та 
кукурудза на силос. Найменша врожайність ви-
явилась у сорту Смуглянка, – попередник соня-
шник (табл. 1). 
Отже, горох є найкращим попередником для 

пшениці озимої, після якого формується найбі-
льша врожайність. Дещо меншою вона була піс-
ля ріпаку озимого, однорічних бобових трав, ку-
курудзи на силос. Найгіршим попередником ви-
явився соняшник.  

 Попередники суттєво впливають на натуру, 
склоподібність та масу 1000 зерен (табл. 2). 
За роки досліджень на формування фізичних 

показників якості зерна значно впливали попе-
редники. Згідно з одержаними нами даними, ма-
са 1000 зерен знаходилася в межах від 30,0 г до 
49,0 г. Найбільша маса 1000 зерен була у сорту 
Землячка (попередник – однорічні трави), а най-
менша – у сорту Смуглянка. 
Як показали наші дослідження, найбільшу на-

туру мав сорт Землячка. Відповідно, кращим по-
передником стали однорічні трави, а найгірше 
себе проявив сорт Смуглянка (попередник – со-
няшник). 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  

№ 1 • 2012 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 35

1. Вплив попередників на елементи структури врожайності 

Кількість зерен 
у колосі, шт. 

Маса зерна  
з колоса, г 

Кількість  
продуктивних 
стебел, шт./м2 

Біологічна  
врожайність, 

ц/га 
Роки досліджень 

Сорт Попередники  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
соняшник 32 26 0,9 0,6 412 418 28,4 37,6 
ріпак ярий 32 34 1,0 1,2 430 439 43,0 52,6 

соя 35 36 1,4 1,3 436 439 61,4 57,0 
кукурудза 
на силос 39 38 1,6 1,7 450 447 72,0 75,9 
ячмінь 30 33 0,9 1,2 432 439 38,8 52,6 

 Смуглянка 

однорічні трави 28 34 1,3 1,6 449 462 58,2 73,9 
однорічні трави 32 37 1,6 1,8 515 520 82,4 93,6 

соя 30 36 1,0 1,2 470 452 47,0 52,4 
соняшник 24 31 0,7 1,2 427 448 29,8 53,7 
ріпак ярий 26 30 1,2 1,4 418 423 50,1 59,2 
кукурудза  
на силос 30 32 1,6 1,7 524 522 83,8 88,7 

Добірна 

ячмінь 28 30 1,2 1,0 421 439 50,5 43,9 
кукурудза  
на силос 32 38 1,6 1,6 528 572 84,4 83,5 
ріпак ярий 33 39 1,2 1,5 475 474 57,0 71,1 
горох 38 47 1,7 1,9 510 517 86,7 98,2 

Володарка 

ячмінь 30 29 1,4 1,2 460 464 64,4 55,6 
соя 36 36 1,4 1,5 468 459 65,5 68,8 

соняшник 27 30 1.3 1,0 426 432 55,3 42,6 
горох 31 35 1,6 1,7 574 560 91,8 95,2 Землячка 

однорічні трави 36 53 1,6 1,5 580 582 92,8 87,3 
2. Фізичні показники якості зерна пшениці озимої залежно від сортових властивостей 

 та попередників  
Маса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л Склоподібність, %Сорт Попередник 2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р. 

соняшник 30 32 716 747 34 39 
ріпак ярий 30 34 724 774 32 37 

соя 36 39 718 764 28 34 
кукурудза  
на силос 37 40 729 745 22 32 
ячмінь 32 34 741 740 32 40 

Смуглянка 

однорічні трави 33 42 749 765 37 44 
однорічні трави 36 44 762 776 22 37 

соя 30 33 742 763 20 43 
соняшник 30 32 761 779 20 36 
ріпак ярий 34 37 764 772 38 53 
кукурудза  
на силос 38 42 762 772 30 34 

Добірна 

ячмінь 31 34 756 762 28 39 
кукурудза  
на силос 42 44 714 740 24 30 
ріпак ярий 40 43 780 788 36 45 
горох 42 46 770 789 42 45 

Володарка 

ячмінь 34 38 752 749 30 42 
соя 36 39 764 772 28 34 

соняшник 40 42 760 765 34 39 
горох 44 48 772 810 48 50 Землячка 

однорічні трави 46 49 778 814 45 53 
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Склоподібність зерна залежала від року дослі-
джень: так, 2010 рік за показниками був кращим 
за попередній.  
Найвищі дані одержані у сорту Землячка, по-

передниками якого були однорічні трави та го-
рох (склоподібність, відповідно, 53 % і 50 %).  
Висновки. За результатами проведених дослі-

джень можна зазначити, що найкращими попе-
редниками для пшениці озимої були горох та 

однорічні бобові трави. 
Найоптимальніші показники елементів струк-

тури врожайності були у сортів Землячка, Воло-
дарка, Добірна. 
За фізичними показниками якості зерна можна 

виділити сорти пшениці озимої: Землячку (за 
масою 1000 зерен і натурою), Володарку і  
Добірну (за склоподібністю). 
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