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Постановка проблеми. Формування врожаю 
сільськогосподарських культур, у тому числі й 
озимих, пов’язане з комплексом абіотичних фак-
торів, із-поміж яких важливе місце займають 
природно-кліматичні умови. Не дивлячись на 
значну кількість досліджень, які мають на меті 
встановити залежність між біологічною продук-
тивністю і метеорологічними факторами та про-
водяться з різними сільськогосподарськими 
культурами, оптимальні показники метеороло-
гічних факторів для схожих ґрунтово-
кліматичних умов коливаються у широких ме-
жах. Ця проблема залишається актуальною і в 
даний час, оскільки потреба в періодичному 
уточненні оптимумів кількості вологи й тепла 
буде існувати завжди у зв'язку зі зміною метео-
рологічних умов.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питання залежності урожайності культур від клі-
матичних факторів розглядали В. Дмитренко [1], 
В. Калініченко [4], А. Полевой [6], Ю. Тараріко 
[10]. В умовах сходу країни проблему досліджува-
ли О. Долгіх, О. Мостовий, Л. Попитченко, 
І. Соколов, Г. Стародворов, П. Шеліхов тощо [7–
9]. Зокрема, вченими відзначається, що в Україні в 

останні роки проводяться роботи по оцінці реакції 
зернових культур на зміну клімату та умов виро-
щування сільськогосподарських культур [7]. Для 
більш якісного інформаційного забезпечення сіль-
ськогосподасрького виробництва, прогнозування 
продуктивності окремих культур доцільно прово-
дити дослідження на локальному, регіональному та 
державному рівнях [10]. Однією з проблем адапта-
ції рослин до місцевих агрокліматичних умов є ви-
значення оптимального рівня тепла та вологи [7]. 
Мета даної роботи – виявити вплив метеороло-

гічних факторів на врожайність озимих культур в 
умовах північної частини Луганської області.  
Завдання дослідження – встановити кореля-

ційну залежність врожайності озимих культур 
від метеорологічних факторів.  
Об’єкт дослідження – угіддя сільськогоспо-

дарського підприємства «Оріон» Марківського 
району Луганської області – типові за природ-
ними умовами її північної частини. 
Методика дослідження. Вплив метеорологіч-

них факторів на врожайність озимих культур ви-
значали за допомогою кореляційно-регресійного 
аналізу. Досліджували залежність показників уро-
жайності пшениці озимої та жита озимого від та-
ких метеоданих, як середньомісячні показники 
температури повітря та кількості опадів із квітня 
до серпня, сума опадів із жовтня до березня, ГТК; 
кількість опадів і температура вересня, жовтня ро-
ку посіву. Перший фактор, що визначався при ана-
лізі, є найбільш впливовим, після його вилучення 
розрахунки повторювалися, виявлялися ще декіль-
ка факторів та визначався коефіцієнт множинної 
кореляції. Дані про врожайність сільськогосподар-
ських культур зібрані за матеріалами її обліку в 
агропідриємстві «Оріон», гідрометеорологічні дані 
бралися по Біловодській гідрометеорологічній  
станції (найближчій до господарства) за період із 
1971 до 2006 року.  

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук О. Р. Зубов 

На прикладі типового аграрного підприємства 
півночі Луганської області здійснено комплексний 
аналіз кліматичних факторів і продуктивності 
аграрних ландшафтів. У результаті досліджень 
визначено математико-статистичні моделі коре-
ляційної залежності врожайності озимих культур 
від метеорологічних факторів за 36-річний період. 
Установлено, що для пшениці озимої найбільш 
впливовими метеорологічними факторами є кіль-
кість опадів червня, вересня і травня; для жита 
озимого – кількість опадів червня, вересня і квітня. 
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Результати досліджень. За період обліку 
урожайності з 1971 по 2006 рр. урожайність 
пшениці озимої коливалася від 11 до 41,3 ц/га; 
жита озимого – від 8,4 до 42,3 ц/га. Середня 
врожайність пшениці озимої становила 25,7 ц/га, 
жита озимого – 24,6 ц/га. Високі показники вро-
жайності культур були в 1988, 1990, 1992, 1993, 
1995, 2001, 2005 роках. Найгіршими за показни-
ками врожайності виявилися 1972, 1975, 1998, 
2006 роки. В 1972 р. (у січні та лютому) випала 
найменша кількість опадів (1,7 мм та 0,5 мм від-
повідно) й спостерігалася найнижча температура 
січня (-15,4 °С). У цьому році показники вро-
жайності озимих найнижчі. Найбільший урожай 
пшениці озимої отримано в 1989 р., жита озимо-
го – в 2002 році. Найменші показники врожайно-
сті пшениці озимої отримано в 1972 р., жита 
озимого – в 1981 році. 
У результаті досліджень встановлено багато-

факторні кореляційні залежності врожайності 
пшениці озимої та жита озимого по СТОВ «Орі-
он» від метеорологічних факторів за 36-річний 
період. Визначено, що опади більше впливають 
на врожайність озимих культур, аніж температу-
ра. На врожайність пшениці озимої впливають 
кількості опадів червня, вересня, травня. Врожай-
ність жита озимого залежить від кількості опадів 
червня та вересня, від температури квітня.  
Математична модель залежності врожайності 

культури від метеорологічних факторів у загаль-
ному вигляді має вигляд: 

)(X)f(X)f(Xf=Y 1 33221 . 
Параметри рівнянь окремих функцій матема-

тичної моделі по факторах, які впливають на вро-
жайність пшениці озимої, наведені в таблиці 1. 
За визначеними математичними моделями ко-

реляційної залежності врожайності культури від 
метеорологічних показників побудовані графіки 
функцій. Графік математичної моделі кореля-
ційної залежності від першого визначеного фак-
тора ілюструє розрахункову залежність урожай-
ності культури від опадів червня, двох інших – 
коефіцієнт впливу кількості опадів вересня та 

травня на врожайність пшениці озимої. 
Згідно з графіком (рис. 1а), збільшення кіль-

кості опадів червня позначається на підвищенні 
врожайності пшениці озимої. Максимальна вро-
жайність культури (близько 31 ц/га) прогнозу-
ється при показниках опадів червня 114,9 мм.  
Аналізуючи врожайність пшениці озимої в 

СТОВ «Оріон», визначено, що кількість опадів 
вище середнього значення по кліматичній зоні за 
роки дослідження (53 мм) забезпечує підвищен-
ня врожайності культури. Високий врожай  
(34,2 ц/га) був у 1978 р., кількість опадів червня 
у цьому році становила 81,3 мм, у 1987 р. –  
28,8 ц/га при 80,7 мм опадів, у 1990 р. – 36,5 ц/га 
при 81,7 мм, у 1993 р. – 35,6 ц/га при 81,7 мм,  
у 2004 р. – 29,1 ц/га при 99,6 мм. У разі незнач-
ної кількості опадів (9,1 мм) у 1975 р. отримано 
невисокий врожай (17,1 ц/га), у 1979 р. при 
12 мм – 15,5 ц/га. 
На рисунках 1б та 1в наведені графіки залеж-

ності врожайності пшениці озимої від кількості 
опадів вересня та травня. З графіків видно, що 
при збільшенні кількості опадів урожайність 
культури підвищується. Коефіцієнт впливу опа-
дів дорівнює одиниці з кількістю опадів вересня 
50 мм, кількості опадів травня 36 мм. 
Відомо, що протягом веґетації пшениця озима 

поглинає вологу нерівномірно. Найбільше вона 
необхідна рослинам у період трубкування, коли 
рослина інтенсивно росте і в неї формуються 
квітки, колоски. Нестача вологи в цей час зумов-
лює значне зниження врожаю внаслідок меншої 
кількості зерен у колосі та меншої маси 1000 зе-
рен.  
Крім того про високу потребу пшениці озимої 

у волозі свідчать витрати нею води в процесі 
формування врожаю. Тривалість періоду від ко-
лосіння до повної стиглості зерна становить бли-
зько 40 днів [3]. Цей строк у досліджуваній клі-
матичній зоні припадає на травень – червень, а 
саме опади в червні – травні визначені нами як 
фактори, що найбільше впливають на врожай-
ність пшениці озимої. 

1. Багатофакторна математико-статистична модель врожайності пшениці озимої  

Фактор Рівняння функції фактора 
Коефіцієнт 
множинної  
кореляції 

X1  кількість опадів червня 5,017,7111,37 −− x=Y  0,47 
X 2  кількість опадів вересня 5,0046,0718,0 x=Y +  0,59 
X 3  кількість опадів травня 1,5410*497,388,0 х=Y −+  0,68 
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Рис. 1. Розрахункова залежність врожайності  пшениці озимої від опадів червня (а),  
зв'язок врожайності з опадами вересня (б) та травня (в) у коефіцієнтному вигляді 

Велике значення має вологість посівного шару 
на час сівби пшениці. Значні запаси її у ґрунті 
необхідні з самого початку бубнявіння та проро-

стання насіння. За достатнього забезпечення ро-
слин водою вони нормально кущаться, форму-
ють добре розвинену вторинну кореневу систе-
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му, стають більш зимо- та морозостійкими [2]. 
Сівба озимих проходить у вересні, тобто опади 
вересня, визначені нами одним із головних фак-
торів, що впливають на врожайність пшениці 
озимої, мають виняткове значення в формуванні 
майбутнього врожаю. 
За даними врожайності пшениці озимої було 

побудовано емпіричну криву вірогідності пере-
вищення (рис. 2), згідно з якою в 97 % усіх ви-
падків урожайність культури перевищуватиме 
11 ц/га, в 50 % – 21 ц/га, у 10 % – 37 ц/га. 
Досліджуючи залежність врожайності жита 

озимого від метеорологічних факторів, визначи-
ли математико-статистичні моделі, наведені у 
таблиці 2. Як і для пшениці озимої, факторами, 
які найбільше впливають на врожайність жита 
озимого, були опади червня, вересня, а також 
температура квітня. 
Графіки залежностей врожайності жита ози-

мого від визначених метеорологічних факторів 
наведено на рис. 3.  
Зростання врожайності культури спостеріга-

ється за збільшення кількості опадів червня  

(рис. 3а). Максимальна врожайність (27,1 ц/га) 
прогнозується за суми опадів червня 114,9 мм. 
Жито озиме досить негативно реагує на ґрунтову 
й повітряну посухи. Особливо шкодить житу 
ґрунтова посуха в період трубкування рослин, 
коли формуються генеративні органи. Суха по-
года і спека в період цвітіння негативно вплива-
ють на запилення квіток, що викликає череззер-
ницю [3]. 
Встановлена закономірність залежності вро-

жайності жита озимого від опадів червня про-
стежується й за фактичними даними врожайнос-
ті досліджуваного господарства. Так, низький 
врожай отримано за найменшої кількості опадів 
упродовж 36-річного періоду (9,1 мм) – 13, 2 ц/га 
в 1975 р.; при незначній кількості опадів  
(12,2 мм) у 1981 р. врожайність культури була 
найнижчою – 8,4 ц/га. Висока врожайність пше-
ниці озимої в досліджуваному господарстві за 
кількості опадів червня 80,7 мм у 1987 р. була 
31,7 ц/га, за 91,5 мм у 2003 р. – 26,6 ц/га, за  
81,7 мм у 1993 р. – 41,2 ц/га. 

y = -1E-05x3 + 0,0013x2 - 0,333x + 40,696
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Рис. 2. Емпірична крива вірогідності перевищення врожайності пшениці озимої 

2. Багатофакторна математико-статистична модель врожайності жита озимого 

Фактор Рівняння функції фактора 
Коефіцієнт  
множинної  
кореляції 

X1  кількість опадів червня 5,16,50054,27 −− x=Y  0,44 
X 2  кількість опадів вересня 2510*085,1002,0858,0 xx+=Y −+  0,58 
X 3  температура квітня 201,0155,0504,1 xx=Y +−  0,62 
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Рис. 3. Розрахункова залежність врожайності жита озимого від опадів червня (а), зв'язок 
врожайності з опадами вересня (б) та температурою квітня (в) у коефіцієнтному вигляді 
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y = -6E-05x3 + 0,0092x2 - 0,7125x + 43,806
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Рис. 4. Емпірична крива вірогідності перевищення врожайності жита озимого  

Другим визначеним метеорологічним факто-
ром, що впливає на врожайність жита озимого, є 
кількість опадів вересня, третім – температура 
квітня. З графіка на рис. 3б видно, що зі збіль-
шенням кількості опадів вересня врожайність 
жита озимого підвищується. Коефіцієнт впливу 
елемента дорівнює одиниці при значенні кілько-
сті опадів 47 мм. За недостатньої кількості воло-
ги восени сходи жита озимого бувають досить 
зрідженими, і рослини погано кущаться [3].  
З підвищенням температури квітня (рис. 3в) жи-
то активніше відростає, врожайність культури збі-
льшується. Коефіцієнт впливу елемента дорівнює 
одиниці при значенні температури квітня 
10,4 ºС.  
За даними врожайності жита озимого було 

побудовано емпіричну криву вірогідності пере-

вищення (рис. 4). Врожайність культури пере-
вищуватиме 38 ц/га в 10 % усіх випадків, в по-
ловині випадків – 24 ц/га, у 97 % випадках уро-
жайність становить 8 ц/га. 
Підсумовуючи отримані результати залежнос-

ті врожайності озимих культур від абіотичних 
кліматичних факторів, можна зробити наступні 
висновки.  
Встановлено, що на врожайність пшениці 

озимої передусім впливають кількість опадів 
червня, вересня й травня; на врожайність жита 
озимого – кількість опадів червня, вересня та 
температура квітня. Розрахунковий максимум 
урожайності за найбільшої кількості опадів  
червня в роки досліджень (114,9 мм) для пшениці 
озимої становить 30,5 ц/га; для жита озимого – 
27,1 ц/га. 
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