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Постановка проблеми. У природних умовах 
ріст і розвиток рослин залежить від комплексу зо-
внішніх факторів, зокрема, ґрунту, поживних ре-
човин, світла, вологи, тепла тощо. Сприятливе по-
єднання вказаних факторів посилює ростові про-
цеси, а за їхньої нестачі або надлишку спостеріга-
ється послаблення розвитку рослин. Незважаючи 
на те, що вивченню й розробці агротехніки виро-
щування пшениці здавна надавалася значна увага, 
проте експериментальних даних щодо ростових 
процесів рослин пшениці ярої у весняно-літній 
період веґетації залежно від рівня мінерального 
живлення та біопрепаратів та в зв'язку з суттєвими 
змінами клімату в умовах лівобережної частини 
Лісостепу України зустрічається обмаль.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Найсприятливіші умови для досягнення високої 
продуктивності рослин, а також для підтримання 
родючості ґрунту на потрібному рівні, створю-
ються за повного забезпечення їх елементами 
живлення [1]. Доступними ж поживними еле-
ментами рослини забезпечуються в результаті 
мінералізації органічних сполук ґрунтовими мі-
кроорганізмами і переходу мінеральних важко-
розчинних речовин у розчинні [2, 3]. 

Висока продуктивність і якість зерна досяга-
ються за оптимального співвідношення вказаних 
вище факторів на всіх етапах росту й розвитку ро-
слин. Враховуючи способи, які позитивно або не-
гативно впливають на врожайність, можна суттєво 
зменшити негативну дію метеорологічних умов і 
цілеспрямовано використовувати елементи техно-
логії вирощування, що їх може контролювати лю-
дина [4, 5]. У зв’язку з цим неабияке значення має 
застосування агротехнічних заходів, спрямованих 
на максимальну економію використання ґрунтової 
вологи в процесі формування врожайності. Важ-
ливою умовою зменшення коефіцієнта водоспо-
живання рослин є створення оптимального режи-
му мінерального живлення, що забезпечує най-
кращий розвиток рослин по етапах органогенезу й 
отримання високої врожайності [6].  
Застосування біологічних і хімічних засобів у 

технологіях вирощування пшениці позитивно 
впливає на ріст і розвиток окремих органів та 
рослинного організму в цілому. Тому необхід-
ною умовою їхнього використання є комплексне 
вивчення впливу на формування врожайності та 
якості зерна [7].  
Мета і завдання дослідження. Метою наших 

досліджень було вивчити особливості росту і 
розвитку рослин пшениці твердої ярої залежно 
від умов вирощування; встановити норми вне-
сення мінеральних добрив за умови застосуван-
ня біопрепаратів, що сприяють оптимальному 
розвитку надземної і підземної частини рослин і 
забезпечують формування стабільно великої 
врожайності зерна незалежно від погодних умов.  
Завдання досліджень – вивчити особливості 

росту, розвитку рослин за використання перед-
посівної обробки насіння різними біологічними 
препаратами залежно від рівня мінерального 
живлення та встановити їхнє оптимальне спів-
відношення для забезпечення формування стабі-
льної врожайності зерна пшениці твердої ярої з 
високими якісними характеристиками.  

___________________________________ 
* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Г. П. Жемела 

Застосування мінеральних добрив та інокуляції на-
сіння пшениці твердої ярої біопрепаратами позити-
вно вплинуло на ріст і розвиток рослин. Дія мінераль-
них добрив на висоту рослин виявилася більш суттє-
вою, ніж дія біопрепаратів, але їхній комплексний 

вплив був більш ефективним щодо збільшення росто-
вих процесів у рослин пшениці твердої ярої; у цьому 
разі не проявилася негативна дія несприятливих фа-
кторів веґетаційного періоду. Без застосування доб-
рив висота рослин була 63,6 см, із застосуванням 

поліміксобактерину збільшувалася до 67,2, діазофіту 
– до 68,6 сантиметрів. 
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Матеріали і методи досліджень. Основні до-
слідження проводили на дослідному полі Полта-
вського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова в 
2010–2012 рр. Вивчали вплив передпосівної об-
робки насіння мікробіологічними препаратами 
залежно від розрахованого балансовим методом 
фону мінерального живлення рослин на врожай-
ність 3 т/га зерна. Вивчали шість фонів мінера-
льного живлення: без добрив – контроль; N45; 
P45K30; N45P45K30; N23P23K15; солома попередника 
+ N10 на кожну тонну побічної продукції. Протя-
гом веґетаційного періоду проводили спостере-
ження за ростом і розвитком рослин.  
Результати досліджень. Застосування міне-

ральних добрив та інокуляція насіння пшениці 
ярої біопрепаратами позитивно вплинули на ріст 
і розвиток рослин (див. табл.). У фазі колосіння 
висота рослин пшениці без застосування добрив 

та інокуляції в 2010 році становила 56,7 см, за 
використання поліміксобактерину вона збільши-
лася до 65,8 см, діазофіту – до 68,9 см, за суміс-
ного їхнього застосування – до 63,9 сантиметрів. 
За використання мінеральних добрив у дозі 
N45P45K30 висота рослин збільшилась до 62,5 см 
без інокуляції. За сумісної дії добрив та біопре-
паратів цей показник був у межах 71,7–73,6 см. 
За зменшення дози добрив вдвічі (N23P23K15) ви-
сота рослин без інокуляції становила 62,0 см, за 
обробки насіння мікробіопрепаратами – 66,6–
70,5 сантиметрів. Результати кореляційного ана-
лізу свідчать, що біопрепарати збільшували ви-
соту рослин: на 15,9 % (поліміксобактерин), 17,0 % 
(діазофіт) і 13,2 % (сумісне застосування двох 
препаратів). Що стосується мінеральних добрив, 
то збільшення висоти рослин пшениці максима-
льним було за внесення N45P45K30 (на 9,9 %).  

 Висота рослин пшениці твердої ярої залежно від дії мінеральних добрив  
та біопрепаратів, см  

Інокуляція зерна біопрепаратами 
Варіанти  
удобрення без інокуляції поліміксо- 

бактерин діазофіт 
суміш поліміксо-

бактерину  
та діазофіту 

2010 рік 
 Без добрив 56,7 65,8 68,9 63,9 
 N45Р45К30 62,5 73,6 72,7 71,7 

Солома попередни-
ка + N10 на тонну 
побічної продукції 

63,0 70,8 67,8 67,3 

 N23Р23К15 62,0 66,6 70,5 68,3 
 N45  58,5 71,9 72,9 70,5 

 Р45К30 57,6 68,8 68,8 66,0 
2011 рік 

 Без добрив 84,0 85,5 86,7 86,4 
 N45Р45К30 90,2 90,0 97,5 98,2 

 Солома попередни-
ка + N10 на тонну 
побічної продукції 

86,2 86,3 86,5 87,2 

N23Р23К15 89,2 90,6 95,9 99,6 
 N45  85,3 86,4 88,9 89,0 

 Р45К30 84,3 86,1 87,4 87,1 
2012 рік 

 Без добрив 50,0 50,4 50,2 50,1 
 N45Р45К30 55,9 56,6 63,0 63,2 

 Солома попередни-
ка + N10 на тонну 
побічної продукції 

55,4 55,8 60,1 61,5 

N23Р23К15 55,9 56,9 60,1 61,5 
 N45  55,4 56,9 61,1 61,5 

 Р45К30 54,4 55,5 55,7 59,3 
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Рис. 1. Висота рослин пшениці твердої ярої залежно від дії мінеральних добрив  
та біопрепаратів (середнє за 2010–2012 рр.) 

 
Рис. 2. Висота рослин пшениці твердої ярої залежно від впливу інокуляції зерна 

біопрепаратами (2010–2012 рр.) 

 

 
Рис. 3. Висота рослин пшениці твердої ярої залежно від впливу різних фонів удобрення 

(2010–2012 рр.)  
Погодні умови 2011 року сприяли збільшенню 

висоти рослин пшениці до 84,0 см без застосу-
вання добрив. Обробка насіння біопрепаратами 

сприяла збільшенню висоти рослин до 86,7 см за 
обробки поліміксобактерином, до 85,5 см – діа-
зофітом, 86,4 см – суміші препаратів. На удобре-

 Без добрив            N45Р45К30            Солома+N10                       N23Р23К15                           N45                                   Р45К30 
                                                        на тонну  
                                                        побічної продукції 

    Без добрив    N45Р45К30     Солома+N10   N23Р23К15        N45               Р45К30 
                                              на тонну  
                                              побічної продукції 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2013 18 

ному фоні N45P45K30 висота рослин збільшилася 
до 90,2 см, за додаткової обробки діазофітом – 
до 97,5 см; обробка насіння сумішшю препаратів 
сприяла збільшенню висоти рослин до 98,2 сан-
тиметрів. На всіх інших удобрених фонах дія 
біопрепаратів на висоту рослин пшениці була 
дещо меншою (в межах 3–5 %).  
У 2012 році посушливі умови веґетаційного пе-

ріоду сприяли формуванню низькорослих рослин 
пшениці, висота яких становила 50,0–50,4 см на 
ділянках без застосування добрив, за їхнього вне-
сення підвищувалася до 54,4–55,9 сантиметрів. 
Застосування біопрепаратів на різних фонах удоб-
рення мало позитивну дію, що проявлялося в не-
значному прирості висоти рослин (1,0–3,0 %). 
За результатами трьохрічних досліджень вста-

новили позитивну дію біопрепаратів на висоту ро-
слин пшениці, до того ж їхня дія коригувалася різ-
ними фонами мінерального живлення (рис. 1). Без 
застосування добрив висота рослин становила  
63,6 см, застосовуючи поліміксобактерин підви-
щувалась – до 67,2, азотофіту – до 68,6 сантимет-
рів. Обробка насіння перед сівбою сумішшю двох 
препаратів не сприяла підвищенню висоти рослин 
(66,8 см) порівняно з їхнім окремим застосуван-
ням. На всіх інших удобрених фонах біопрепарати 
сприяли підвищенню висоти рослин від 69,5 см без 
інокуляції до 71,3–77,7 см за її застосування 
(N45Р45К30), а також, відповідно, на інших удобре-
них фонах: 68,2 і 71,0–72,0 (солома попередника + 
N10 на тону побічної продукції), 69,0 і 71,3–76,5 
(N23Р23К15), 66,4 і 71,7–74,3 (N45), 65,4 см і 70,1–
70,8 см (Р45К30). 
Вплив інокуляції зерна (рис. 2) та різних фонів 

мінерального живлення (рис. 3) свідчить, що ви-

сота рослин, окремо в кожному досліді, за всіма 
варіантами була різною. Встановлено, що висота 
рослин пшениці твердої ярої за впливу полімік-
собактерину збільшувалася на 3,4 см (5,1 %), 
діазофіту – на 6,0 см (9,0 %), суміші поліміксо-
бактерину та діазофіту – на 5,9 см (8,8 %). Висо-
та рослин на різних фонах мінерального жив-
лення збільшувалася на 12,6 см (20,5 %) за вне-
сення N45Р45К30, на 9,2 см (15,0 %) – на ділянках 
удобрення (солома попередника + N10 на тонну 
побічної продукції), на 11,5 см (18,7 %) – за удо-
брення N23Р23К15, на 11,6 см (18,9 %) – за удо-
брення N45, на 11,7 см (19,0 %) – за удобрення 
N45, на 7,7 см (12,5 %) – за удобрення Р45К30. 
Висновки: 
1. Застосування мінеральних добрив та іноку-

ляції насіння пшениці ярої біопрепаратами пози-
тивно вплинуло на ріст і розвиток рослин, що 
сприяло їх оптимальному розвитку незалежно 
від погодних умов.  

2. Без застосування добрив висота рослин ста-
новила 63,6 см, за використання поліміксобакте-
рину збільшувалася до 67,2, діазофіту – до 68,6 
сантиметрів. Обробка насіння перед сівбою су-
мішшю двох препаратів не сприяла збільшенню 
висоти рослин (66,8 см) порівняно з їхнім окре-
мим застосуванням.  

3. Вплив мінеральних добрив на висоту рос-
лин був суттєвішим, аніж дія біопрепаратів, але 
їхня комплексна дія мала більшу ефективність 
щодо збільшення ростових процесів у рослин 
пшениці твердої ярої; до того ж згладжувалася 
негативна дія несприятливих факторів вегета-
ційного періоду.  
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