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Постановка проблеми. Отримання максима-
льної врожайності й якості зерна на даний час 
складна, але вирішувана проблема. Формування 
великої сталої врожайності пшениці доброї яко-
сті можливе лише за повної взаємодії рослинних 
угруповань з умовами навколишнього середо-
вища. Основні групи факторів, які визначають 
продуктивність пшениці, – це генетично зумов-
лені властивості сорту, умови вирощування, рі-
вень агротехніки, забезпеченість рослин усіма 
необхідними елементами живлення, а також по-
годні умови веґетаційного періоду.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. В останні роки значно погіршився фітосанітар-
ний стан агроценозів сільськогосподарських куль-
тур. Основними причинами цього є несталість по-
сівних площ і порушення технологій вирощування 
(практично повсюдне недотримання науково об-
ґрунтованих сівозмін, спрощення системи основно-
го обробітку ґрунту, незбалансоване внесення міне-
ральних добрив, несвоєчасне застосування засобів 
захисту тощо). За даними Інституту захисту рослин 
та інших науково-дослідних установ, потенційні 
втрати врожаю від комплексу шкідливих організмів  
на озимій пшениці становлять 27% [2]. 

Захист рослин за сучасних умов проходять шля-
хом регуляції щільності шкідливих видів на рівні 
економічної доцільності корисних видів, а також 
мінімального негативного впливу шкідників на зов-
нішнє середовище. Ефективний захист озимих 
культур від ураження хворобами та пошкодження 
шкідниками може забезпечуватися лише за умов 
виконання комплексу організаційно-господарьсь-
ких, агротехнічних і хімічних заходів [3, 4]. 
Основними й найважливішими заходами бо-

ротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами в 
посівах пшениці озимої вважається правильне 
чергування культур у сівозміні; розміщення зер-
нових після кращих попередників; раціональний 
і енерґозберігаючий обробіток ґрунту; сівба в 
науково обґрунтовані агротехнічні строки; за-
стосування добрив з урахуванням біологічних 
особливостей культур і сортів; оптимальні нор-
ми висіву насіння; своєчасне збирання врожаю 
та ін. За цих умов пшениця озима (за сприятли-
вих погодних умов) проявляє високу конкурент-
ну спроможність до бур’янів, хвороб і шкідни-
ків. Однак у зріджених посівах – внаслідок не-
сприятливих умов зимівлі або в зв’язку з пору-
шенням агротехнічних умов вирощування –
розвивається значна кількість небезпечних 
бур’янів і шкідників. Саме тому в таких посівах 
необхідно застосовувати хімічні засоби [4]. 
Для отримання високого врожаю потрібно ма-

ти добрі посівні якості насіння. Найбільш надій-
ним і ефективним засобом захисту сходів пше-
ниці озимої від шкідників і хвороб є передпосів-
на інкрустація насіння з введенням у плів-
коутворючий розчин суміші фунгіциду, інсекти-
циду та регуляторів росту [8].  
Встановлено, що для підвищення стійкості ро-

слин до вірусних хвороб та інших шкідливих 
організмів одночасно з протруєнням (чи інкрус-
тацією) насіння обробляють мікроелементами і 
одним із регуляторів росту рослин – емістим С 
(5 мл/т), агростимулін, в. с. р. (10 мл/т) [5]. 

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Г.П. Жемела  

Наведено дворічні результати впливу системи захи-
сту рослин на врожайність та якість зерна пшениці 
м’якої озимої. Результатами досліджень виявлено 
значний вплив препаратів передпосівної обробки на-
сіння на формування врожайності та поліпшення 
якості пшениці м’якої озимої. За елементами проду-
ктивності рослин відмічено: найбільш ефективним є 
застосування біологічно активних речовин полімік-
собактерину та діазофіту у дозах 150 мл/т. Резуль-
татами проведених нами досліджень виявлено та-
кож значний вплив погодних умов на формування 
вмісту білка, клейковини та число падання.  
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Відмічено, що регулятори росту природного 
походження можуть активувати в проростках 
пшениці такі захисні реакції, як формування ме-
ханічних захисних структур – папіл, що захищає 
їх від ураження збудником церкоспорельозу [7].  
Під впливом регуляторів росту послаблюють-

ся або посилюються процеси утворення етилену 
та саліцилової кислоти в проростках. Згідно з 
даними Л.О. Рючкової, зараження їх фузаріоз-
ною, звичайною або гельмінтоспоріозною коре-
невою гнилями та офіобольозом призводить до 
втрати врожаю та погіршення якості зерна [6].  
Регулятори росту, як вказує  W. E.  Parker, мі-

стять ріст стимулюючі речовини, що володіють 
здатністю зменшувати захворювання, однак при 
цьому кожна рослина має витривалість (толе-
рантність) до ураження хворобами. Рослини має 
здатність формувати урожайність незважаючи на 
ураження [9]. 
Мета досліджень та методика їхнього про-

ведення. Мета роботи полягає у застосуванні 
передпосівної обробки насіння біологічними 
препаратами для збільшення врожайності та по-
ліпшення якості зерна пшениці м’якої озимої. 
Облік урожайності проводили методом поділян-
кового обмолоту з наступним очищенням зерна і 
перерахунком на 100 % чистоту та на 14 % воло-
гість. Показники елементів продуктивності (кі-
лькість продуктивних стебел, маса зерна із коло-
са, кількість зерен із колоса, маса 1000 зерен) 
визначали відповідно до “Методики державного 
сортовипробування” [1].  
Дослідження з пшеницею м’якою озимою со-

рту Василина проводили в умовах лівобережно-
го Лісостепу на базі дослідного поля Полтавсь-
кого інституту агропромислового виробництва 
ім. М.І. Вавилова. Повторність – триразова, по-
передник − горох; норма висіву – 5,0 млн. схо-
жих насінин на 1 га, глибина загортання насіння 
– 4-6 см. Сівбу проводили в оптимальні строки 
сівалкою СЗ–3,6. Перед сівбою насіння обробляли 
протруйником віал 0,4 л/т, рістстимулюючою ре-
човиною (вимпел 150 мл/т), та проводили перед-
посівну інокуляцію бактеріальними препаратами 
(поліміксобактерин і діазофіт) у дозі 150 мл/т. 
Результати досліджень. За роки досліджень 

(2008-2009 рр.) встановлено вплив погодних 
умов на формування врожайності та поліпшення 
її якості. Так, у 2008 р. склалися сприятливі по-
годні умови: від колосіння до початку воскової 
стиглості випали надмірні опади (близько 
205,2мм), а від початку воскової до повної стигло-
сті стояла спекотна погода за середньодобової те-
мператури 20,8 °С, опадів у травні випало 48,3 мм 

у червні – 37,7 мм, у липні – 119,2 мм. У 2009 р. 
виявилися менш сприятливими погодні умови: 
кількість опадів була набагато менша, ніж у ми-
нулому році (120 мм), стояла спекотна погода 
(19,6 °С), опадів у травні випало 46,0 мм, у черв-
ні (29,9 мм), у липні – 69,5 мм. 
Урожайність пшениці м’якої озимої у роки 

досліджень залежала від препаратів передпосів-
ної обробки насіння, що сприяло збільшенню 
врожайності. Ефективним захистом насіння від 
хвороб та отримання великої врожайності є, як 
показав дослід, застосування протруйника віал. 
Як свідчать дані наших досліджень, приріст 
урожайності від його використання у 2008 р. 
становив 0,19 т/га, у 2009 р. – 0,54 т/га. Досить 
ефективним заходом стимуляції насіння та по-
ліпшення якості пшениці м’якої озимої були 
плівкоутворюючі регулятори росту (вимпел). 
Проведені дослідження засвідчили доцільне їхнє 
застосування: приріст врожайності у 2008 р. ста-
новив 0,56 т/га, у 2009 р. – 0,86 т/га. Передпосів-
на інокуляція насіння поліміксобактерином та діа-
зофітом забезпечила збільшення врожайності пше-
ниці м’якої озимої, відповідно, поліміксо-
бактерином у 2008 р. 1,08 т/га, у 2009 р – 0,88 т/га., 
порівняно з контролем, що становить у 2008 р. 
7,86 т/га, у 2009 р. – 4,59 т/га.  
Таким чином, передпосівна обробка насіння 

бактеріальними препаратами в дозі 150 мл/т є 
ефективною (табл. 1). 
Формування елементів структури врожайності 

пшениці м’якої озимої значною мірою залежить 
від рівня захисту рослин. Їхній вплив на форму-
вання елементів продуктивності мав певні особ-
ливості. Показники структури врожайності в ро-
ки досліджень були різними, на що здійснювали 
безпосередній вплив погодні умови осінньо-
зимового періоду та процес веґетації пшениці 
м’якої озимої.  
Результати досліджень показали, що найбіль-

ша кількість продуктивних стебел за вказані ви-
ще роки була сформована рослинами за умов 
застосування ріст стимулюючих речовин. Кіль-
кість продуктивних стебел пшениці м’якої ози-
мої змінювалася залежно від передпосівної об-
робки насіння. Застосовуючи протруйник віал, як 
свідчать дані досліду, кількість продуктивних сте-
бел у 2008 р. становила 544, у 2009 р. – 452 шт. За 
передпосівної обробки насіння рістстимулюю-
чими речовинами рослини мали більшу кількість 
стебел: у 2008 р. – 620, у 2009 р. – 468 шт. Іноку-
ляція поліміксобактерином сприяла збільшенню 
кількості продуктивних стебел (у 2008 р. – 658, у 
2009 р. – 524 шт.), а передпосівна обробка насін-
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ня діазофітом ефективно позначилася на збіль-
шенні продуктивних стебел: у 2008 р. – 696,  
у 2009 р. – 640 шт. Порівнюючи з контролем, 
кількість продуктивних стебел була у 2008 р. – 
648, у 2009 р. – 492 шт. Зауважимо, що кращим 
результатам, отриманим у 2008 році, сприяли 
кращі погодні умови, зокрема під час виходу в 
трубку та колосіння. Нами виявлено, що найбі-
льша кількість продуктивних стебел була за пе-
редпосівної обробки насіння біологічно актив-
ними препаратами. 
Важливим елементом структури врожайності 

є кількість зерен у колосі. Нашими дослідження-
ми встановлено, що передпосівна інокуляція насін-
ня поліміксобактерином та діазофітом ефективно 
сприяє збільшенню кількості зерен у колосі за об-
робки поліміксобактерином (у 2008 р. – 64, у 2009 
р. – 45 шт.). Інокуляція насіння діазофітом май-
же співпадала з вищенаведеними результатами: 
їхня кількість становила у 2008 р. 62, у 2009 р. – 
52 шт.; порівнюючи з контролем кількість зерен 
у колосі становила у 2008 р. 59, у 2009 р. – 37. 
Маса зерна з колоса залежить від передпосів-

ної обробки. Застосовуючи протруйник, як свід-
чать дані досліджень, маса зерна із колоса у 2008 р. 
сягала 1,88 г, у 2009 р. – 1,87 г. При застосування 
рістстимулюючих речовин маса зерен із колоса 
залежала від умов вирощування: у 2008 р. – 1,66 г, 
у 2009 р. – 1,59 г; поліміксобактерин – 1,69 г у 
2008 р., 1,35 г – у 2009 р.; діазофіт забезпечив 

меншу масу у 2008 р. – 1,47 г, у 2009 р. – 1,23 г. 
Обробка насіння пшениці озимої цими препара-
тами сприяла збільшенню маси 1000 зерен. Так, 
цей показник зростав у досліджуваного сорту за 
передпосівної обробки насіння. Найбільша маса 
1000 зерен спостерігалася при використанні бак-
теріальних речовин: поліміксобактерин у 2008 р. 
– 41,34 г, у 2009 р. – 37,34 г; діазофіт у 2008 р. – 
40,67 г, у 2009 р. – 36,60 г; у контролі маса 1000 
зерен становила у 2008 р. – 26,95, у 2009 р. – 
35,95 г. Обробка насіння біологічно активними 
речовинами сприяла поліпшенню цих показни-
ків (табл. 2). 
За роки досліджень на формування якісних 

показників зерна значно вплинули погодні умо-
ви, що призвело до погіршення якості зерна. Згі-
дно з даними проведених досліджень, вміст біл-
ка і клейковини за обробки посівного матеріалу 
протруйником віалом становила, відповідно, у 
2008 р. 9,3 % і 18,0 %, у 2009 р. – 9,0 % і 18,4 %. 
Використання вимпелу забезпечило майже одна-
кові показники; 9,2 % і 18,7 % – у 2008 р., у 2009 
р. – 9,6% і 19,6%. Відповідно, за обробки полімі-
ксобактерином вміст вказаних якісних показни-
ків становив у 2008 р. 9,4% і 19,3%, у 2009 р. – 
9,6% і 19,36%, діазофіт у 2008 р. – 9,3%, 19,52%; 
9,8 % і 20,12 % – у 2009 р., порівняно з контро-
лем у 2008 р. – 8,9, 17,9%, у 2009 р. – 8,5, 
17,04%. 

1. Урожайність пшениці м'якої озимої залежно від передпосівної обробки насіння 
Урожайність, т/га Приріст до контролю Варіанти обробки насіння 2008 р. 2009 р. 

Середнє 
за 2 роки 2008 р. 2009 р. 

Контроль – без обробки насіння 7,86 4,59 6,23 – – 
Протруєння віалом, 0,4 л/т 8,05 5,13 6,59 0,19 0,54 

Оброблені вимпелом,150 мл/т 8,42 5,45 6,74 0,56 0,86 
Оброблені поліміксобактерином,  

150 мл/т 8,94 5,47 7,21 1,08 0,88 

Оброблені діазофітом, 150 мл/т 8,76 5,54 7,15 0,9 0,95 

2. Елементи продуктивності пшениці м'якої озимої в залежності  
від передпосівної обробки насіння 

Кількість  
продуктивних 
стебел, шт./м2

Кількість зерен 
у колосі, шт. 

Маса зерен  
із колоса, г 

Маса 1000  
зерен, г Варіанти обробки насіння 

2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р.
Контроль – без обробки насіння 648 492 59 37 1,59 1,33 37,04 38,10 

Протруєння віалом, 0,4 л/т 544 452 59 41 1,88 1,87 40,83 37,08 
 Оброблені вимпелом, 150 мл/т 620 468 56 41 1,66 1,59 37,21 36,57 
Оброблені поліміксобактерином,  

150 мл/т 658 524 64 45 1,69 1,35 41,34 37,34 

Оброблені діазофітом, 150 мл/т 696 640 62 52 1,47 1,23 40,67 36,60 
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3. Якість зерна пшениці м'якої озимої в залежності від передпосівної обробки насіння  
Вміст, % 

білка клейковини ВДК-1, од.  Число  
падання, с Варіанти обробки насіння 

2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р.
Контроль – без обробки насіння 8,9 9,0 17,90 17,04 88 88 346 248 

Протруєння віалом, 0,4 л/т 9,3 8,5 18,00 18,40 89 90 378 274 
 Оброблені вимпелом,150 мл/т 9,2 9,6 18,70 19,60 70 91 378 284 
Оброблені поліміксобактерином,  

150 мл/т 9,4 9,6 19,30 19,36 66 90 388 315 

Оброблені діазофітом, 150 мл/т 9,3 9,8 19,52 20,12 71 89 358 327 
 
Якість клейковини в зерні відповідає першій 

групі (66 од.), яке перед сівбою було інокульо-
ване поліміксобактерином; 70 од. виявилася за 
обробки регуляторами росту.  
Якість клейковини у 2009 р. була 90 од., що 

відповідає другій групі, де зерно перед посівом 
було протруєне віалом, 91 од. – за обробки на-
сіння вимпелом, у контролі цей показник стано-
вив 88 од. у 2008-2009 рр. (табл. 3). 
Як показали наші дослідження, найбільше чи-

сло падання мали за обробки насіння поліміксо-
бактерином – 388 с (2008 р.), а в 2009 р. – 315 с., 
вимпел – 378 с. (2008 р.), у 2009 р. – 284 с., діа-
зофіт у 2008 р. – 358 с, у 2009 р. – 327 с., викори-
стання протруєння становила у 2008 р. – 378,  

у 2009 р. – 274 с., порівнюючи з контролем у  
2008 р. – 346, у 2009 р. – 248 с. 
Висновки. За результатами проведених дослі-

джень встановлено, що передпосівна інокуляція 
насіння рістстимулюючими та біологічно актив-
ними речовинами (вимпел, поліміксобактерин та 
діазофіт) сприяє збільшенню врожайності.  
За елементами продуктивності рослин най-

ефективнішим виявлено застосування біологічно 
активних речовин (поліміксобактерин та діазо-
фіт у дозах 150 мл/т). 
Результати проведених досліджень свідчать 

про значний вплив погодних умов на формуван-
ня вмісту білка, вміст і якість клейковини та чи-
сло падання.  
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