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INFLUENCE OF THE TILLAGE ON WEEDINESS OF WINTER WHEAT
CROPS IN CONDITIONS OF UKRAINIAN POLISSIA
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A considerable limiting factor in growing high yields of winter wheat is the level

     of  crops  weediness.   The  system  of  prime tillage  based  on  the  crop  biological
peculiarities and segetal vegetation, preceding crops, as well as weather conditions

 plays  a  significant  role  in  controlling  the  weediness  of  agrophytocenoses.   The
  research was  aimed at  studying the quantitative and species composition of weed

synusia of winter wheat depending on the main tillage.
A long-term stationary experiment investigated  into the influence  of the main

                      tillage  on  the  weediness  of  the  agrophytocenosis  depending  on  stages  of  the
development of winter wheat on BBCH scale.  Over the years of the study, the largest

number of weeds in the agrophytocenosis of winter wheat (52.7–81.4 pcs/m ) was2

observed in the main sprout phase, depending on the method of tillage.  Ripping with
 a  blade  cultivator  as  well  as  disc  plowing  lead to  an  increase  in  weediness  of

                agrophytocenosis  of  winter  wheat  by  30.2–40.6 %,  respectively,  compared  to
ploughing.  With a not uniform depth ploughing, the amount of segetal vegetation in
winter wheat crops increases by 54.4% compared to the soil cultivation by means of
different ploughs.

                      The  change  in  the  species  composition  of  the  segetal  component  of  the
agrophytocenosis of winter wheat in the main sprout phase (BBCH 31–39) depending

 on the method of  basic tillage has  been observed.  Nine species of  annual weeds

                   identified  were  represented  by  four  biological  groups:  early  spring  weeds  –
                  Chenopodium  album  L.;  late  spring  weeds  – Setaria  glauca  L.,  Amaranthus

retroflexus L.; wintering – Centaurea cyanus L., Matricaria perforata Merat.; winter
 – Bromus secalinus L. and Apera spic-aventi L. Among the perennial weeds, root

species such as Convolvulus arvensis L. and Sonchus arvensis L. were widespread. 

The dominant species in the structure of the weed group were Bromus secalinus L.
(20–22 %) and Apera spic-aventi L (40–47 %).

 Key words: species composition, segetal vegetation, agrophytocenosis, stages of
the development, BBCH scale, weed synusia.
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ВПЛИВ ОБРОБІТКІВ ГРУНТУ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Н. В. Грицюк , Н. М. Плотницька , Т. М. Тимощук , Л. Л. Довбиш ,1 1 1 1

Л. М. Бондарева2
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Вагомим обмежувальним фактором вирощування високих врожаїв пшениці

              озимої  є  рівень  забур’яненості  посівів.  У  контролі  забур’яненості
 агрофітоценозів значну роль відіграє  система основного обробітку  ґрунту  з

 урахуванням біологічних особливостей культури та  сегетальної рослинності,
попередників, погодних умов. Метою досліджень було вивчення кількісного та

                видового  складу  бур’янової  синузії  пшениці  озимої  залежно  від  основного
обробітку ґрунту. 

            У  довготривалому  стаціонарному  досліді  досліджено  вплив  основного
              обробітку  ґрунту  на  забур’яненість  агрофітоценозу  залежно  від  стадій

розвитку пшениці озимої за шкалою ВВСН. У середньому за роки досліджень
              найбільшу  кількість  бур’янів  у  агрофітоценозі  пшениці  озимої  (52,7–81,4

шт./м2) спостерігали у фазі виходу в трубку залежно від способу обробітку
             ґрунту.  Проведення  плоскорізного  рихлення  та  дискування  призводить  до

            збільшення  забур’яненості  агрофітоценозу  пшениці  озимої  на  30,2–40,6 %
відповідно порівняно з оранкою. За різноглибинного обробітку грунту кількість
сегетальної рослинності у посівах пшениці озимої зростає на 54,4 % порівняно
з полицевим обробітком.

          Встановлено  зміну  видового  складу  сегетального  компоненту
агрофітоценозу пшениці озимої у фазі виходу в трубку (ВВСН 31–39) залежно
від способу основного обробітку ґрунту. Виявлено 9 видів однорічних бур’янів,

               що  представлені  чотирма  біологічними  групами:  ярі  ранні  –  Chenopodium
       album L.;  ярі  пізні  –  Setaria glauca L.,  Amaranthus  retroflexus  L.;  зимуючі  –

Centaurea cyanus L., Matricaria perforata Merat.; озимі – Bromus secalinus L. та 
              Apera  spic-aventi  L.  Серед  багаторічних  бур’янів  були  поширені

          коренепаросткові види –   Convolvulus  arvensis    L  .   та Sonchus  arvensis  L.  У
структурі бур’янового угрупування домінуючими видами були Bromus secalinus
L. (20–22 %) та Apera spic-aventi L (40–47 %). 

 Ключові  слова: видовий  склад,  сегетальна  рослинність,  агрофітоценоз,
стадії розвитку, шкала ВВСН, бур’янова синузія.
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Вступ 
            Сучасні  популяції  бур’янів,  що  сформувалися  протягом  тривалого

          еволюційного  процесу,  набувають  властивостей,  що допомагають  їм
          протистояти  інтенсивному  антропогенному  впливу.  Шкідливий  вплив

бур’янового компонента проявляється у затіненні культурних рослин, зниженні
ефективності  обробітків  ґрунту  та  добрив,  поширенні  шкідників  і  збудників

                хвороб,  зниженні  кількості  та  якості  врожаю,  тощо.  Внаслідок  гострої
конкуренції за основні елементи живлення (волога, світло, поживні речовини,
тощо)  із  культурними рослинами  бур’яни призводять  до значного  зниження

          врожайності  сільськогосподарських  культур.  Середньорічні  світові  втрати
урожаю зерна пшениці озимої від бур’янів становлять 24 %, кукурудзи – 29 %,
цукрових буряків – 37 % і картоплі – 23 % .(Iakunin et al., 2015; Kyryliuk, 2016)

Забур’яненість посівів сільськогосподарських культур має певні специфічні
                 особливості,  що  пов’язані  із  способами  обробітку  ґрунту  та  їх  якістю

проведення,  конкурентоздатністю культурних рослин,  початком і  тривалістю
вегетації,  структурою  потенційної  засміченості  ґрунту  насінням  бур’янів  та
органами їх вегетативного розмноження, структурою видового складу бур’янів,

              температурним  режимом,  тощо  (Tsvei  et al.,  2018;  Kravchuk et al.,  2020).
          Передумовою  розробки  ефективних  заходів  регулювання  рівня  чисельності

бур’янів  є  визначення  їх  кількісного  та  видового  складу  у  агрофітоценозах
          залежно  від  ґрунтово-кліматичних  умов  регіону  вирощування

        сільськогосподарських  рослин  (Kurdiukova,  2013).  Дослідженнями  вчених
видового складу бур’янового  компоненту агрофітоценозів  у  зоні достатнього
зволоження встановлено, що домінуючими видами були  L.,Chenopodium album

      Polygonum convolvulus Stellaria  media Echinochloa crus-gali L.,   L.,   L.,  Thlaspi
arvense L.,   Cav.,   L.,  Galinsoga parviflora Apera spica-venti Matricaria perforate
Merat. тощо. Багаторічні бур’яни були представлені видами  Equisetum arvense

       L.,  Elytrigia  repens  Sonchus  arvensis Taraxacum officinaleL.,   L.,   L.  та  Rumex
confertus Willd.  (Bomba & Bomba, 2019).

 Наразі сучасні  агротехнології вирощування пшениці озимої  передбачають
            підбір  оптимальних  способів  обробітку  ґрунту,  оптимізації  удобрення,

            використання  сортів  з  комплексною  стійкістю  до  абіотичних  та  біотичних
чинників, дотримання системи захисту рослин від шкідливих організмів тощо

   (Tkachuk,  et al.,  2018).  Обробіток  ґрунту  здавна  розцінювався  як  важливий
спосіб  обмеження  чисельності  та  поширення  шкідливих  організмів,  в  тому

         числі  і  бур’янів.  Правильно  підібраний  обробіток  ґрунту  сприяє  розподілу
поживних речовин та рослинних решток у шарі ґрунту, що створює оптимальні

                умови  для  розвитку  як  культурного  так  і  бур’янового  компоненту
агрофітоценозу   (Kryvenko et al., 2019).

Завдяки основному обробітку  ґрунту  формується  структура орного  шару,
зберігається волога, знижується рівень забур’яненості, приорюються рослинні
рештки та добрива, тощо . Застосування плоскорізного обробітку,(Pelekh, 2017)

    особливо  в  посушливі  роки,  дозволяє  зберегти  вологу  шляхом  ущільнення
            ґрунту,  підвищити  урожайність  сільськогосподарських  культур,  а  також

знищити коренепаросткові бур’яни (осот рожевий, берізка польова та ін.). Проте
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           мінімалізація  обробітку  ґрунту  призводить  до  поширення  пирію  повзучого
(Tsvei & Boichuk, 2012; Saiuk et al., 2018).

Вивчення впливу систем обробітку ґрунту на формування синузії бур’янів у
посівах пшениці озимої на дослідному полі Інституту сільського господарства

                 Карпатського  регіону  НААН  свідчить,  що  при  переході  від  полицевих  до
безполицевих операцій  призводить до збільшення забур’яненості  посівів.  За
проведення оранки на глибину 20–22 см рівень забур’яненості у фазі кущення
становить 136–205 шт./м , а зменшення глибини оранки до 14–16 см спричиняє2

          зростання  вищезазначеного  показника  до  215–252 шт./м .  Найвищу2

забур’яненість  посівів  (224–268 шт./м )  було  відмічено при заміні  полицевих2

   обробітку грунту на  безполицеві  (Vavrynovych et al.,  2016). У  зв’язку з  цим,
              дослідження  впливу  способів  основного  обробітку  ґрунту  на  особливості
            формування  бур’янового  компонента  агрофітоценозу  пшениці  озимої  є

актуальним питання та потребує подальшого вивчення.
Матеріали та методи

            Дослідження  проводили  у  довготривалому  стаціонарному  досліді  на
дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету
(Житомирська область Черняхівський район  с. Велика Горбаша). Чергування
культур у 8-пільній сівозміні було наступним: 1. Конюшина; 2. Пшениця озима;
3. Льон довгунець; 4. Пелюшка-овес; 5. Жито озиме; 6. Ріпак ярий; 7. Картопля;
8. Ячмінь з підсівом конюшини. 

Варіанти  основного  обробітку  ґрунту:  1.  Оранка  на  глибину  18–20  см
                 (контроль);  2.  Плоскорізне  рихлення КПГ-250  на  глибину  18–20  см;  3.

                  Обробіток  важкою  дисковою  бороною  БДТ-3  на  глибину  10–12  см;  4.
Різноглибинний обробіток (під озимі культури – дискування на глибину 10–12
см, під ярі – плоскорізне рихлення на глибину 18–20 см).

Ґрунт дослідної  ділянки ясно-сірий лісовий  легкосуглинковий з низьким
вмістом гумусу (1,55 %) та азоту, що легко гідролізується (8,6 мг/100 г ґрунту);
середнім вмістом рухомого фосфору (16,3 мг/100 г ґрунту) та обмінного калією
(8,5 мг/100 г ґрунту). Реакція грунтового розчину середньокисла (pH KCl 4,9).
Сума ввібраних основ становить 2,59 мг/100 г ґрунту, гідролітична кислотність
– 2,83 мг-екв./100 г грунту та ступінь насичення основами – 48 %.

            Агротехніка  вирощування  пшениці  озимої  сорту  Царівна  була
загальноприйнята для зони Полісся. Площа посівної ділянки становила 196 м ,2

облікової – 100 м . Повторність триразова, розміщення ділянок систематичне.2

        Забур’яненість  агрофітоценозу пшениці  озимої  визначали  кількісно-
ваговим методом у наступних фазах розвитку культури: кущення (ВВСН 21–29),
виходу у трубку (ВВСН 30–39), повної стиглості (ВВСН 92–99), (Hrytsaienko et

                al.,  2003).  Видовий  склад  сегетальної  рослинності  визначали  у  двох
повтореннях з використанням атласів та довідників (Fisyunov, 1984; Veselovskyi
et al., 1993).  

Результати досліджень та обговорення
За результатами дослідження у стаціонарному досліді в умовах дослідного

поля ЖНАЕУ встановлено, що способи та глибина обробітку ґрунту впливали
на забур’яненість посівів пшениці озимої (табл. 1).
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Таблиця 1. Забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від стадії
розвитку культури, середнє за 2014–2016 рр.

Обробіток ґрунту

 Стадії розвитку культури Всього
бур’янів,
шт./м2

кущіння
(ВВСН 21–29)

вихід у трубку
(ВВСН 30–39)

повна стиглість
(ВВСН 92–99)

  шт./м2 % шт./м2 % шт./м %2

Оранка на глибину 
 

      
18–20 см (контроль)

15,2 13,7 52,7 47,5 43,1 38,8 111,0

Плоскорізне рихлення на 
 

      
глибину 18–20 см 

22,4 14,3 68,6 43,8 65,7 41,9 156,7

Дискування на глибину 
 

      
10–12 см

25,1 14,7 74,1 43,5 70,9 41,8 170,1

       Різноглибинний обробіток 31,6 16,4 81,4 42,4 79,3 41,2 192,3
   НІР05 1,1 1,2 1,4

Найменшу кількість бур’янів спостерігали за оранки на глибину 18–20 см.
 Зокрема, у фазу весняного кущення нараховували 15,2 шт./м (13,7 %), у фазу2  

виходу у трубку – 52,7 шт./м (47,5 %), у фазу повної стиглості (перед збиранням2 

 культури)  – 43,1  шт./м (38,8  %).  Оранка забезпечує добре  обертання  ґрунту,2  

насіння і вегетативні органи розмноження бур’янів потрапляють у нижні шари
та  залишаються певний час  у  стані  спокою або повністю розкладаються. За

                  плоскорізного  обробітку  ґрунту  на  глибину  18–20  см  залежно  від  стадії
розвитку культури кількість бур’янів збільшувалася на 7,2–15,9 шт./м2 порівняно
з оранкою. 

              Зменшення  глибини  обробітку  ґрунту  призвело  до  підвищення  рівня
                забур’яненості  на  всіх  стадіях  розвитку  пшениці  озимої.  При  проведенні

                дискування  дисковою  важкою  бороною  БДТ-3  на  глибину  10–12  см
збільшувалася чисельність бур’янів у фазі кущення (ВВСН 21–29) на 9,9 шт./м ,2

у фазі виходу в трубку (ВВСН 30–39) на 21,4 шт./м , у фазі повної стиглості2

(ВВСН 92–99) на 27,8 шт./м  порівняно з оранкою на глибину 18–20 см. Таку2  

тенденцію збільшення забур’яненості агрофітоценозу пшениці можна пояснити
тим  що,  насіння  і  вегетативні  органи  сегетальних рослин  попередніх  років
виносилися  на  поверхню  ґрунту  з  глибших  шарів  та  за  сприятливих  умов
давали масові сходи.

            За  різноглибинного  обробітку  ґрунту  кількість  сегетальних  рослин
                        збільшилася  у  фазі  кущення  на  16,4  шт./м ,  у  фазі  виходу  в  трубку  на2

 28,7 шт./м ,  у  фазі  повної  стиглості  на  36,2  шт./м порівняно  з  оранкою  на2 2  

глибину 18–20 см. Найбільшу чисельність сегетальних рослин було виявлено у
фазу виходу у трубку – 81,4 шт./м , що складає 42,4 % від загальної кількості2

бур’янів.
Дослідженнями у довготривалому стаціонарному досліді встановлено, що

способи основного  обробітку  ґрунту впливали не  лише на  кількість,  а й  на
видовий склад сегетальної рослинності (табл. 2). У результаті проведення нами
моніторингу фітосанітарного стану агрофітоценозу пшениці озимої відмічено,
що бур’янова синузія була представлена 9 видами з 6-ти родин.
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Таблиця 2. Видовий склад бур’янового компоненту агрофітоценозу пшениці

озимої, шт./м  (середнє за 2014–2016 рр.)2

Види бур’янів

Варіанти досліду 
оранка на
глибину 
18–20 см

(контроль)

плоскорізне
рихлення 

на глибину 
18–20 см

дискування 
на глибину 

10–12 см

різногли-
бинний

обробіток
Однорічні ярі

Лобода біла 
   

(Chenopodium album L.)
7,2 8,7 9,4 11,4

Мишій сизий 
 

   
(Setaria glauca L.)

1,7 3,8 2,3 3,4

Щириця загнута (Amaranthus 

 
   

retroflexus L.)  
2,8 5,0 3,6 4,1

Однорічні зимуючі
Волошка синя 

 
   

(Centaurea cyanus L.)
1,0 1,6 2,1 3,4

Триреберник непахучий 
 

   
(Matricaria perforata Merat.)

1,0 1,4 2,4 3,1

Однорічні озимі
Бромус житній

 
   

(Bromus secalinus L.)
11,3 14,5 16,2 16,2

Метлюг звичайний
 

   
(Apera spic-aventi L.) 

24,9 28,6 30,1 33,4

Багаторічні коренепаросткові
Берізка польова 
   

   
(Convolvulus arvensis   L  .)   

1,0 2,0 5,0 4,0

Осот польовий жовтий 
 

   
(Sonchus arvensis L.)

1,8 3,0 3,0 2,4

   Всього видів бур’янів, шт./м2 52,7 68,6 74,1 81,4
± до 
контролю

    шт. – +15,9 +21,4 +28,7
    % – +30,2 +40,6 +54,4

За  результатами  обліку  сегетальної  рослинності  у  фазі  виходу в  трубку
пшениці озимої спостерігали розвиток наступних біологічних груп бур’янів: ярі
– 11,7–18,9 шт./м , зимуючі – 2,0–6,5 шт./м , озимі – 36,2–49,6 шт./м , багаторічні2 2 2

    коренепаросткові  –  2,8–8,0  шт./м залежно  від  обробітку  ґрунту.  У  посівах2  

пшениці озимої домінували однорічні озимі бур’яни, зокрема Apera spic-aventi
                L.  (24,9–33,4  шт./м )  та  2 Bromus  secalinus L.  (11,3–16,2  шт./м ).  Найвищу2

           чисельність   L.  спостерігали  за  різноглибинного  обробіткуApera  spic-aventi

(33,4  шт./м ),  що  на  25,4 %  більше  порівняно  з  оранкою.  За  плоскорізного2

рихлення та дискування чисельність метлюгу звичайного становить 28,6–30,1, 
                що  на  14,9–17,2 %  менше  порівняно  з  контролем.  Чисельність  бромусу

житнього за  безполицевих  обробітків  ґрунту  збільшується  на  3,2–4,9  шт./м2

порівняно з оранкою.
Друга за чисельністю біологічна група бур’янів у посівах пшениці озимої

була представлена ярими ранніми та пізніми видами. З  ранніх  ярих  бур’янів
найбільш поширеним був вид . (7,2–11,4 шт./м ). У періодChenopodium album L 2

              вегетації  чисельність  лободи  білої  за  проведення  плоскорізного  рихлення
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ґрунту збільшувалася на 1,5 шт./м , за дискування і різноглибинного обробітку2

на 2,2 та 4,2 шт./м  відповідно порівняно з оранкою. Упродовж вегетаційного2

періоду пшениці озимої спостерігали також зростання чисельності пізніх ярих
бур’янів, зокрема Setaria glauca L. та Amaranthus retroflexus L. За плоскорізного

                рихлення  кількість  мишію  сизого  та  щириці  загнутої  збільшується  вдвічі
порівняно  з  контролем.  Серед  зимуючих  видів  бур’янів  у  посівах  пшениці

          озимої  домінували  види  Centaurea  cyanus Matricaria  perforata L.  та   Merat.
Найбільшу чисельність волошки синьої (3,4 шт./м ) та триреберника непахучого2

(3,1 шт./м ) спостерігали за проведення різноглибинного обробітку, що на 2,1–2

2,4 % більше порівняно з полицевим обробітком грунту.
              Використання  у  стаціонарній  сівозміні  та  безпосередньо  під  пшеницю

                озиму  мілкого  дискового  і  плоскорізного  обробітку  ґрунту  призвело  до
          зростання  кількості  багаторічних  коренепаросткових  бур’янів,  зокрема

Convolvulus arvensis Sonchus arvensis L. та  L. на 1–1,2 та 1,2–4 шт./м  відповідно2

порівняно з контролем.
За усіх систем основного обробітку ґрунту в агрофітоценозі пшениці озимої

найбільшу частку становили  L. (40–47 %) та Apera spic-aventi Bromus secalinus
L. (20–22 %) від загальної кількості видів сегетальної рослинності (рис. 1).

А – оранка на глибину 18–20 см (контроль)    Б – плоскорізне рихлення на глибину 18–20 см

  

В – дискування на глибину 10–12 см                 Г – різноглибинний обробіток

Рис. 1. Структура видового складу сегетальної рослинності агрофітоценозу
пшениці озимої, середнє за 2014–2016 рр.
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За усіх систем основного обробітку ґрунту в агрофітоценозі пшениці озимої
найбільшу частку становили  L. (40–47 %) та Apera spic-aventi Bromus secalinus

L. (20–22 %) від загальної кількості видів сегетальної рослинності. У структурі
   видового  складу бур’янового  компоненту  частка  Amaranthus  retroflexus  L. та

Chenopodium album L. становила 5–7 та 13–14 % відповідно. Найменшу частку
 (2–4 %)  від  загальної  чисельності  бур’янового  компоненту  становлять  види

            Convolvulus  arvensis Centaurea  cyanus Matricaria  perforata L.,   L.  та   Merat.
залежно від обробітку ґрунту.

Висновки
1. Застосування оранки на глибину 18–20 см під пшеницю озиму у ланці

сівозміни  з  конюшиною  зменшує чисельність  бур’янів  у  1,5–2  рази  на  всіх
стадіях розвитку культури порівняно з безполицевими обробітками ґрунту.

2. Впродовж вегетаційного періоду пшениці озимої за усіх обробітків ґрунту
              найбільшого  поширення  сегетальної  рослинності  було  встановлено  у  фазі

виходу у  трубку культури,  що становить 42,4–47,5 % від  загальної  кількості
бур’янів.

3. У агрофітоценозі пшениці озимої було виявлено 9 видів бур’янів з 6-ти
родин. Домінуючими видами бур’янового компоненту агрофітоценозу пшениці

         озимої  за  всіх  систем  основного  обробітку  ґрунту  були:  серед  однорічних
озимих –  L. (40–47 %) та Apera spic-aventi Bromus secalinus L. (20–22 %), серед

               однорічних  ярих  ранніх  –  L.  (13–14 %)  від  загальноїChenopodium album 
кількості.

4. Встановлено, що проведення безполицевих обробітків ґрунту призводить
 до  збільшення  чисельності  сегетальної  рослинності  на  15,9–28,7  шт./м  або2

30,2–54,4 % порівняно з оранкою.
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UDC 631.86:595.14

CULTIVATION OF INDUSTRIAL WORMS BY CONTAINER METHOD 
IN THE CONDITIONS OF ZHYTOMYR POLISSIA

S. Zhuravel, M. Kravchuk, T. Klimenko, V. Polishchuk
Zhytomyr National Agroecological University 

7, Staryi Blvd, Zhytomyr, 10008, Ukraine

The efficiency of different worm types application is analyzed during the ternary
        substrate  composting  in  the  container  method  in  the  conditions  of  the  Zhytomyr

Polissia.  At  the  same  time,  after  three-months composting  the  highest  reproductive
ability was recorded at a worm of Dendrobaena veneta – 25.3 eggs (cocoons) per one
individual of reproductive age. However, the biggest biomass of a vermiculture on a
finishing  stage  of  composting  was  received  when  using  the  Staratel  worm,  due  to
significant growth of the number of young individuals per one substrate unit. It is also
established that  the vermiculture considerably  accelerates  process of  composting of
organic substrate, provides improvement of agrochemical and biological indicators of
compost. In  this way, the content of nitrogen increased in comparison to control by
116.7 %, phosphorus – 72.7 and 81.8 %, and potassium – 25.0 and 40.0 %, respectively
in vermikompost of the Californian worm and Staratel during cultivation. When using
Dendroben's the content of nitrogen increased by 58.3 %, phosphorus – for 63.6 %, and
potassium – for 35 % concerning control. Increase in maintenance of humified organics
in substrate on options with vermiculture for 20.9–26.4 % concerning control indicates
the increasing of compost energy potential due to positive changes in structure of an
organic  part  due  to  increase  of  the  detritus  and  a humified  organic  part.  Further
researches will be directed to establishment of the best ratio between components for
composting (manure : green material : leaves or straw) and also optimization of the

                  modes  of  moistening  and  temperature  in  containers  for  providing  comfortable
conditions for development of a vermiculture and production of high-quality compost.
The economic efficiency of the offered technology for the production of vermicompost by
container method is high even at the wholesale prices  – relatively net profit was 3217
UAH/t. 

Key words: Californian worms, Dendrobena, Staratel, vermiculture, vermikompost,
biohumus, organic technology.

ВИРОЩУВАННЯ ЧЕРВ ЯКІВ ПРОМИСЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ’
КОНТЕЙНЕРНИМ СПОСОБОМ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО

ПОЛІССЯ
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            Проаналізовано  ефективність  застосування  різних  видів  черв’яків  при
компостуванні трикомпонентного субстрату контейнерним способом в умовах
Житомирського Полісся. При цьому, після тримісячного компостування найвища

             репродуктивна  здатність  була  зафіксована  у  черв’яка  Dendrobaena  veneta  –
                25,3 яйця  (кокони)  на  одну  особину  репродуктивного  віку.  Проте,  найбільша

біомаса вермикультури на завершальній стадії компостування була отримана за
              використання  черв’яка  Старатель,  передусім,  за  рахунок  суттєвого  росту

        чисельності  молодих  особин  на  одиницю  субстрату.  Також  встановлено,  що
вермикультура значно прискорює процес компостування органічного субстрату,
забезпечує покращення агрохімічних та біологічних показників компосту. Так, у
вермикомпості за вирощування Каліфорнійського черв’яка та Старателя вміст
азоту збільшився порівняно з контролем на 116,7 %, фосфору – 72,7 і 81,8 %, а
калію  –  25,0  і  40,0  %,  відповідно.  За  використання  Дендробени  вміст  азоту
підвищився на 58,3 %, фосфору – на 63,6 %, а калію – на 35 % відносно контролю.

                Підвищення  вмісту  гуміфікованої  органіки  в  субстраті  на  варіантах  з
              вермикультурою  на  20,9-26,4 %  відносно  контролю  вказує  на  підвищення

енергетичного  потенціалу  компосту  за  рахунок  позитивних  змін  у  структурі
                органічної  частини  за  рахунок  збільшення  частки  детриту  і  гуміфікованої
          органічної  частини.  Економічна  ефективність  запропонованої  технології

              виробництва  вермикомпосту  контейнерним  способом  є  високою  навіть  за
реалізації  біогумусу  за оптовими  цінами  –  умовно  чистий  прибуток  становив
3217 грн/т.

            Подальші  дослідження  будуть  спрямовані  на  встановлення  найкращого
співвідношення між компонентами для компостування (гній : зелена маса : листя

                  чи  солома),  а  також  оптимізації  режимів  зволоження  і  температури  у
контейнерах для забезпечення комфортних умов для розвитку вермикультури та
виробництва високоякісного компосту.

         Ключові  слова: Каліфорнійський  черв’як,  Дендробена,  Старатель,
вермикультура, вермикомпост, біогумус, органічна технологія.

Вступ
            Проблема  утилізації  та  переробки  органічних  відходів  тваринницьких

комплексів широко досліджується у світі. У природному стані такі відходи часто
                не  відповідають  агрохімічним  та  екологічним  вимогам  через  наявність  в  них

патогенних організмів, життєздатного насіння бур’янів, залишків  пестицидів  та
              антибіотиків  ( .,  2016;  Barshteyn et al Korolenko  &  Varlamova,  2017).  Тому

      актуальним  завданням  є  пошук  і  впровадження  технологій,  які  б  забезпечили
переробку твердих органічних відходів з мінімальними технологічними затратами

                безпечним  для  довкілля  способом.  Бажано,  щоб  такі  технології  виключали
 утворення  шкідливих  мікроорганізмів,  забезпечували  утилізацію  життєздатного

              насіння  бур’янів,  мінімізували  ймовірність  забруднення  повітря,  ґрунту  і
ґрунтових вод продуктами розкладу ( ., 2010;  Castillo et al Petrochenko et al., 2015;
Korolenko & Varlamova, 2017). Однією з таких технологій є вермикультивування –
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              штучне  розведення  черв’яків  для  переробки  органічних  матеріалів  у
    вермикомпост.  Технологія  набула  поширення  наприкінці  ХХ  століття  у  США,

Західній Європі, Японії та ряді інших країн світу, оскільки істотно обмежувала або

          виключала  небезпеку  забруднення  навколишнього  середовища  твердими
            органічними  відходами  і  забезпечувала  отримання  збагаченого  корисною

мікрофлорою біогумусу ( , 2011; , 2015; , 2016).Ansari Sukhanova et al. Nekrasov et al.
Крім того, при переробці на вермикомпост таких органічних добрив, як гній та
солома, значно підвищується ефективність їх застосування (Gorodniy et al., 1990;
Bezdil, 2015).

Тому на базі Житомирського національного агроекологічного університету був
закладений стаціонарний дослід щодо вивчення ефективності використання різних
видів дощових черв’яків (Дендробена (черв’як Європейський),  Каліфорнійський
та Старатель) при виробництві вермикомпосту контейнерним способом. 

             Відомо,  що  дощові  черв’яки  забезпечують  меліорування  й  структурування
  ґрунту ( , 2015).  Крім того, вони  інтенсивно подрібнюють масу рослиннихBezdil

залишків на дрібні частинки, перетворюючи її  на детрит,  який є безпосереднім
              джерелом  для  утворення  доступних  форм  елементів  живлення,  а  також  може

виступати матеріалом для синтезу гумусових сполук. Вермибіота подрібнює гній
                значно  швидше,  ніж  це  відбувається  лише  за  бактеріальної  трансформації

                (Zagorskaya  &  Ivanov,  2019).  Шлунковий  сік  черв’яків  нейтралізує  патогенні
          мікроорганізми.  Рослинні  залишки  зазнають  глибоких  змін,  розкладаючись  до

           більш  простих  сполук  ( ,  2011; ,  2019).  При  цьому,Ansari  Zagorskaya  &  Ivanov
поглинута маса ґрунту збагачується на кальцій, фосфор, магній, ферменти, а також

інші макро- і мікроелементи, активізується синтез гумусових кислот (Petrochenko
     et al Shuvar  et al.,  2015;  .,  2015;  Korneeva,  2017).  Останні  за  хімічним  складом

               відрізняються  від  гумусу,  який  формується  у  ґрунті  за  участі  лише  бактерій,
    оскільки  у  кишківнику  хробаків  відбувається  полімеризація  детриту  та  інших

продуктів розпаду ( , 2015). Bezdil
              В  Україні  дослідженням  властивостей  вермикомпосту  і  ефективності  його

 застосування у сільському господарстві займалися М. М. Городній,  І.  А. Шувар,
      І. П. Мельник та інші (Городний  et al Shuvar  et al., Мельник  et al.,., 1990;   2015;  

           2015)  Теоретичній  розробці  і  практичному  впровадженню  біотехнологічної
      трансформації  органічних  відходів,  зокрема  їх  переробці  у  нові  види  добрив,

              присвячені  роботи  А. В.  Бикіна,  а  також  спеціалістів  асоціації  «Біоконверсія»
(м. Івано-Франківськ), ( ., 1994).Pohvan et al

          Метою  досліджень було  проаналізувати  ефективність  застосування  різних 
видів вермикультури, зокрема, Каліфорнійського черв’яка, Дендробени та черв’яка

            Старателя  на  трикомпонентному  субстраті  за  контейнерного  способу
вирощування. 

Матеріали та методи
Дослідження виконували у  стаціонарному досліді  ЖНАЕУ (НДР за  темою:

              «Розробка  ефективних  способів  приготування  компостів  в  органічному  та
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          біодинамічному  землеробстві»,  номер  держреєстрації  0118U004349).  Закладка
трикомпонентної суміші (кінський гній :  зелена маса :  листя (солома) = 1:1:1)
проводилася пошарово у контейнери розміром 2×1×1 м, що відповідає 2 м , до3

половини об’єму (1 м ). Заселення контейнерів вермикультурою з розрахунку 23

                  сім’ї  на  1  контейнер  проводилось  після  досягнення  у  компості  оптимальних
параметрів водно-повітряного і температурного режимів (вага 1 сім’ї дорівнювала

                    1  кг).  У  контейнери  згідно  схеми  досліду  були  заселені  наступні  види
       вермикультури:  Каліфорнійський,  Дендробена,  Старатель.  Закладка

               трикомпонентної  суміші  за  сезон  проводилася  двічі  (пошарово).  При  цьому,
перший період компостування тривав з квітня по червень (тривалість – три місяці),
другий – з липня по вересень (тривалість – три місяці). Відбір зразків для аналізу

            стану  вермикультури,  агрофізичних  і  агрохімічних  показників  готового
вермикомпосту виконували на завершальній стадії компостування ( .,Zhuravel et al
2020).

Результати досліджень та обговорення
Аналіз структури вермибіоти на заключному етапі компостування показав, що

 найбільша кількість відкладених яєць зафіксована за вирощування  Dendrobaena
veneta. При цьому, на одну особину репродуктивного віку припадало в середньому
25,3 яйця (кокони), (табл. 1). Найнижчим показник був за використання черв’яка

             Старатель  –  11,5 яєць  на  одну  репродуктивну  особину.  Однак,  вихід  молодих
особин (не репродуктивного віку) на цьому варіанті був значно вищим, порівняно
з іншими, оскільки Старатель краще пристосований до кліматичних умов зони,
тому досить швидко розмножується і характеризується високою продуктивністю

(Sukhanova ., 2015; ., 2016; ., 2019).et al Nekrasov et al Zagorskaya et al

Таблиця 1. Структура різних видів вермикультури на завершальному етапі
компостування за стадіями розвитку черв’яків, шт./кг субстрату 

Вид
вермикультури

Кокони
(яйця)

Особини не
репродуктивного віку

Особини
репродуктивного віку

   Каліфорнійський 140±11* 37±4 8±1

   Дендробена 152±13 45±5 6±1

   Старатель 92±9 79±9 8±1
Примітка: *  – довірчий інтервал.M±m

Найнижча біомаса вермикультури зафіксована на варіанті, де використовувався
              Каліфорнійський  черв’як,  –  17,4±1,3 г/кг  компосту.  За  умови  культивування

Старателя біомаса була на 5,4 г/кг компосту або 31% вищою, передусім, за рахунок
молодих особин, які в структурі загальної біомаси по виду займали 69 % (табл. 2).
Для порівняння, на варіанті з Каліфорнійським черв’яком частка молодих особин
становила 43%, а Дендробена – 49 % загальної біомаси.

Таблиця 2. Вага вермикультури на завершальній стадії компостування, 
г/кг субстрату
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Вид
вермикультури

Кокон
и

(яйця)

Особини не
репродуктивног

о віку

Особини
репродуктивног

о віку 

Загальна вага
вермикультур

и
Каліфорнійськи

   й 7,0±0,5 7,4±0,8 3,0±0,4 17,4±1,3

    Дендробена 7,6±0,6 9,0±0,8 1,8±0,2 18,4±1,4

    Старатель 4,6±0,5 15,8±1,9 2,4±0,2 22,8±2,3

   Суттєвий  вплив  на  розвиток  вермикультури  має  температурний  режим  при
                компостуванні.  Так,  наші  дослідження  у  лабораторних  умовах  показали,  що

зниження температури на 10 ºСС призвело до подовження тривалості інкубаційного
періоду у 2,3 рази (до 76-82 днів), проте вихід черв’яка збільшився на 26,8–38,8 %.

Використання вермикультури забезпечило прискорення процесу компостування
  органічної  маси  субстрату.  Аналіз  водно-фізичних  показників  на  завершальній

      стадії  компостування  показав,  що  найвища  вологість  компосту  зафіксована  за
використання черв’яка Старатель і Дендробена, що на 7,9 і 7,1 % вище за контроль
(рис. 1). За вирощування Каліфорнійського черв’яка різниця відносно контролю

була статистично не достовірною.

   Контроль Каліфорнійський Дендробена Старатель
46

47

48

49

50
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гі
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Рис. 1. Вологість компостів залежно від виду вермикультури, %

Кислотність готового компосту також залежала від виду вермикультури. Так, на
            контрольному  варіанті  та  при  вирощуванні  Каліфорнійського  черв’яка

сформувалась близька до нейтральної реакція середовища ( =7,4±0,2). В той жерН
час, компост отриманий від Дендробени та черв’яка Старатель характеризувався
середньолужною реакцією ( =8,1±0,2), (рис. 2). рН
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Рис. 2. Реакція середовища рНсол компосту залежно від виду вермикультури

            Також  встановлено,  що  вермибіота  забезпечила  суттєве  покращення

            агрохімічних  показників  компосту.  Так,  за  культивування  Каліфорнійського
черв’яка та Старателя вміст азоту збільшився на 116,7 %, фосфору – 72,7 і 81,8 %,
а калію – 25,0 і 40,0 %, відповідно, порівняно з контролем (рис. 3). На варіанті
Дендробени вміст азоту підвищився на 58,3 %, фосфору – на 63,6 %, а калію – на
35 % відносно контролю. Крім того, зафіксовано підвищення вмісту гуміфікованої
органіки у субстраті, яка визначалась методом Тюрина. Так, використання черв’яка
Старатель для компостування органічної маси забезпечило збільшення показника
на  26,4 %,  Дендробени  –  на  24,2 %,  а  Каліфорнійського  черв’яка  –  на  20,9 %

                відносно  контролю  (рис.  4).  Звичайно,  при  обґрунтуванні  такого  швидкого
підвищення вмісту гуміфікованої органіки слід враховувати, що за використання

               методу  Тюрина  окислення  біхроматом  калію  зазнає  і  частина  передгумусової
   фракції  –  детриту,  частка  якого  суттєво  зростала  на  варіантах  з  вермибіотою.

Проте, перевага зазначених варіантів щодо підвищення енергетичного потенціалу
компосту під впливом вермикультури за рахунок позитивних змін у структурно-
складовому відношенні системи: нерозкладені рослинні рештки – детрит – гумус є
незаперечною. 
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

  Азот Фосфор Калій

Назва документу: Журавель_стаття ID файлу:
1004095166

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Сторінка 7 з  13

https://unicheck.com


Рис. 3. Вміст азоту, фосфору, калію в компості, отриманого при вирощуванні
різних видів черв’яків, %
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Рис. 4. Вміст гумусу в компості, отриманого при вирощуванні різних видів
черв’яків, %

Економічна ефективність виробництва біогумусу в значній мірі визначається
                    затратами  на  оплату  праці,  ціновою  політикою  на  гній,  солому,  зелену  масу,

маточне поголів’я черв’яка, які сформувались на момент розрахунку (Chemerus et
al., 2017). Наші дослідження показали, що запропонована технологія виробництва
вермикомпосту контейнерним способом є ефективною з економічної  точки зору
навіть за реалізації продукції за оптовими цінами (ринкова ціна біогумусу станом
на 2019 рік становила 6000 грн/т), (табл. 3). 

Таблиця 3. Затрати на виробництво біогумусу 
контейнерним способом, 2019 рік

 Показник Вартість
Вартість органічних відходів (кінський гній, солома, зелена маса)

 на 1 т біогумусу, грн/т
350

          Транспортування  органічних  відходів  на  площадку  для

 компостування, грн/т
68

 Навантаження органічних відходів, грн/т 85

 Розкладання органічних відходів у контейнери, грн/т 220
 Заселення компосту маточним поголів’ям, грн 500

 Догляд за компостом (полив, рихлення, укриття соломою), грн/т 680

 Вибірка готового біогумусу, грн/т 350
 Пересівання біогумусу, грн/т 420

 Інші витрати, грн 110
 Всього, грн 2783

Отже, зазначена технологія забезпечила отримання умовно чистого прибутку
на рівні 3217 грн/т. За умови реалізації вермикомпосту у фасованому вигляді через 

роздрібну мережу або дрібними партіями його економічна ефективність суттєво
зростатиме ( ., 2017).Chemerus et al
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Висновки
                1.  В  умовах  досліду  встановлено,  що  за  тримісячного  компостування

трьохкомпонентного субстрату найвища репродуктивна здатність була зафіксована

                у  черв’яка  Dendrobaena  veneta  –  25,3 яйця  (кокони)  на  одну  особину
репродуктивного віку. Проте, найбільша біомаса вермикультури на завершальній

              стадії  компостування  була  отримана  за  використання  черв’яка  Старатель,
                передусім,  за  рахунок  формування  найбільшої  кількості  молодих  особин  на

одиницю субстрату. 
            2.  Використання  вермикультури  сприяло  суттєвому  прискоренню  процесу

                компостування  органічної  маси  субстрату.  При  цьому,  у  вермикомпості  за
вирощування Каліфорнійського черв’яка та Старателя вміст азоту збільшився на
116,7 %, фосфору – 72,7 і 81,8 %, а калію – 25,0 і 40,0 %, відповідно, порівняно з

                контролем.  За  використання  Дендробени  вміст  азоту  підвищився  на  58,3 %,

фосфору – на 63,6 %, а калію – на 35 % відносно контролю. 
                  3.  Підвищення  вмісту  гуміфікованої  органіки  в  субстраті  на  варіантах  з

              вермикультурою  на  20,9-26,4 %  відносно  контролю  вказує  на  підвищення
енергетичного  потенціалу  компосту  за  рахунок  позитивних  змін у  структурно-
складовому відношенні системи: нерозкладені рослинні рештки – детрит – гумус у
напрямку збільшення частки детриту і гуміфікованої органічної частини.

          3.  Запропонована  технологія  виробництва  вермикомпосту  контейнерним
способом є ефективною і з економічної точки зору навіть за реалізації продукції за
оптовими цінами,  що склались станом на 2019 рік.  При цьому, умовно чистий
прибуток становив 3217 грн/т.

Подальші дослідження будуть спрямовані на встановлення найкращого складу
суміші для компостування (гній : зелена маса : листя (солома)), а також вивчення
режимів зволоження і температури субстрату для компостування в контейнерах, за
яких буде створено комфортні умови для розвитку вермикультури.
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УДК 632.51:633.14:631.5
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЖИТА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО 

ВІД СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ 
ПЕРЕХОДУ ДО ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

М. М. Кравчук, Р. Б. Кропивницький, Т. В. Клименко, 
О. О. Ярмолович, В. Б. Кропивницький

e–mail: knzt@i.ua
Житомирський національний агроекологічний університет,

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна

                 Житу  озимому,  як  і  іншим  культурам  суцільного  посіву,  що  ефективно
пригнічують бур’яни, у органічному землеробстві належить особлива роль. Ця
культура чутлива до конкуренції  бур’янів лише на ранніх стадіях розвитку, а

                починаючи  з  фази  виходу  у  трубку  виступає  важливим  фактором  протидії
бур’яновій  інвазії  на  полі.  Завдання  наших  досліджень  полягало  у  вивченні

              ступеня  забур’яненості  посівів  жита  озимого,  яке  вирощувалось  без
застосування добрив і засобів захисту рослин, залежно від способів основного

                  обробітку  ґрунту  в  сівозміні.  На  основі  3–х  річних  спостережень  було
встановлено, що за тривалого застосування безполицевих способів основного
обробітку забур’яненість посівів у фазі сходів жита озимого суттєво зросла – на

                  55,1 %  за  звичайного  і  на  36,7%  за  мілкого  безполицевого  розпушування
порівняно з полицевим обробітком. При цьому, повітряно–суха маса сегеталів

                    переважала  показник  на  контролі,  відповідно,  на  27,7  і  43,0 %.  На  період

збирання культури за плоскорізного розпушування кількість бур’янів на 46 %, а
                      за  мілкого  безполицевого  –  на  30,2  %  була  вищою,  ніж  на  полицевому.

              Найбільша  забур’яненість  посівів  за  роки  спостережень  зафіксована  за
постійного обробітку ґрунту плоскорізом на глибину 18-20 см. Аналіз групового
складу виявив суттєве переважання зимуючих і  озимих бур’янів над іншими
групами не залежно від  способу основного обробітку,  хоча й простежується

                  тенденція  до  збільшення  частки  ярих  пізніх  і  кореневищних  бур’янів  за
плоскорізного обробітку.

              Жито  озиме  успішно  конкурувало  у  агрофітоценозах  з  сегетальною
          рослинністю.  Фітосанітарне  обстеження  полів  перед  проведенням

              зернозбиральних  робіт  не  зафіксувало  пригнічення  культури.  На  кращих
агрофонах,  які сформувались за тривалого застосування звичайного і мілкого

              безполицевих  способів  основного  обробітку,  урожайність  була  вищою  за
контроль на 1,7 і 3,9 ц/га або 9,3 і 21,2 %, відповідно.

            Перспективи  подальших  досліджень  пов’язані  з  уточненням  моделей
                продуктивності  жита  озимого,  що  вирощується  у  системі  традиційного  та

органічного землеробства.
           Ключові  слова: забур’яненість  посівів,  жито  озиме,  сегетальна

рослинність, агротехнології, система обробітку ґрунту, урожайність.
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                  Жито  озиме  чутливе  до  конкуренції  бур’янів  лише  на  ранніх  стадіях
розвитку, саме тому у традиційному землеробстві засоби захисту від бур’янів у

посівах жита  озимого застосовують починаючи з  утворення двох листків  до
                      кінця  фази  кущення  восени  та  з  весняного  кущення  до  виходу  в  трубку

                (Storchous,  2017).  У  органічному  землеробстві  засоби  захисту  рослин  від
бур’янів не застосовуються. Тому, проблема контролю і ефективної боротьби з

                бур’яновою  інвазією  посівів  іншими  методами  є  важливим  чинником,  що
стримує  розвиток органічного виробництва, оскільки сегетальна  рослинність
призводить до значного зменшення продуктивності культур, ускладнення збору
врожаю та ін. (  2000). Найбільш дієвим способом боротьби з небажаноюBomba,
рослинністю у органічному землеробстві є запровадження ефективних сівозмін
та поліпшений обробіток ґрунту (Vavrynovych & Kachmar, 2013). 

Стале функціонування системи органічного землеробства не  можливе без
застосування агротехнологій, які б покращували показники ґрунтової родючості

     (Bengtsson et  al., 2005;  Carr et  al., 2013).  Тому,  необхідність  впровадження
         ґрунтозахисних  агротехнологій  у  органічному  виробництві  є  незаперечною,

  хоча й має певні  застереження щодо боротьби з бур’янами ( ,Mäder &  Berner
2012; Carr, 2017).

                Відомо,  що  рівень  засмічення  орного  шару  насінням  і  органами
            вегетативного  розмноження  бур’янів  належить  до  біологічних  показників

            родючості,  оскільки  сегетальна  рослинність  здатна  суттєво  обмежити
реалізацію високого  потенціалу продуктивності  культур за  будь-якої  системи

землеробства (Vavrynovych & Kachmar et al., 2013;  Luna , 2012). За органічного
землеробства до рівня забур’яненості полів висуваються підвищені вимоги.

Тому стратегія  контролю  чисельності  бур’янів  у  органічних  системах  на
            межі  економічних  порогів  шкодочинності  базується,  передусім,  на

агротехнічних заходах. Також важливим фактором протидії бур’яновій інвазії на
полях є сидеральні та проміжні посіви. Вони зменшують забур’яненість посівів
культур у  сівозміні на  32–39 % за  рахунок затінення бур’янів,  зменшення їх

              репродуктивної  функції,  оскільки  вони  скошуються  до  достигання  насіння
  (Pysarenko et al.,  2017).  Також вагомим чинником зменшення  забур’яненості

посівів є використання алелопатичних властивостей рослин у сумісних посівах,

          застосування  рослин−фітосанітарів,  проміжних  і  покривних  посівів
                алелопатично  активних  рослин,  які  здатні  протидіяти  бур’яновій  інвазії.  У

органічному землеробстві  особлива роль належить житу та іншим культурам
суцільного посіву, які найбільше пригнічують бур’яни (Pysarenko et al., 2017). 

              Проте,  найдієвішим  засобом  контролю  за  сегетальною  рослинністю  у
     посівах  є  обробіток ґрунту.  Так,  перехід  на  безполицеві  способи  обробітку

призводить до збільшення забур’яненості ( ., 2018). Тому, перевагаKravchuk et al
надається системам обробітку, що базуються на полицевому і різноглибинному

              обробітку,  які  передбачають  періодичне  обертання  скиби.  Це  дозволяє
ефективно знищувати бур’яни, що вегетують, та глибоко загортати у ґрунт їх

насіння.  Як наслідок,  більшість сегеталів,  що проростають майже з поверхні
                ґрунту,  за  глибокого  приорювання  потрапляють  у  несприятливі  для  цього

  умови.  І  лише на  полях  з  високою  культурою  землеробства,  а  також  після
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попередників, які залишають чисте поле від бур’янів (льон, картопля, горох),
            рекомендується  застосовувати  безполицевий  основний  обробіток.  З  іншої

                  сторони,  як  зазначають  В.  М.  Писаренко,  А. С. Антонець  та  ін.,  якісно
проведений мілкий обробіток створює вирівняний, чистий від бур’янів верхній
шар ґрунту, що сприяє рівномірному висіву насіння на тверде ложе на потрібну
глибину (Pysarenko et al., 2017). За таких умов, поява дружних сходів і швидкий
ріст молодих рослин підвищують їхню здатність конкурувати з бур’янами. 

Зважаючи на це, дослідження впливу способів основного обробітку ґрунту
на забур’яненість посівів є актуальним завданням, так як може бути основою

              для  розробки  більш  ефективних  технологій  вирощування  культур,  що
впроваджуються у органічному виробництві.

Матеріали та методи

 Завдання  досліджень полягало у  вивченні  ступеня  забур’яненості  посівів
жита  озимого,  яке  вирощувалось  без  застосування  добрив  і  засобів  захисту
рослин, залежно від способів основного обробітку ґрунту в сівозміні. 

             Об’єктом  досліджень був  процес  впливу  способів  основного  обробітку
ґрунту на сегетальну рослинність у посівах жита озимого, яке вирощувалось
без застосування добрив і засобів захисту рослин у 8-пільній сівозміні Полісся в
умовах Правобережного Полісся України.  Предмет досліджень – посіви жита

            озимого,  сегетальна  рослинність,  способи  основного  обробітку  ґрунту,
продуктивність культури.

            Відповідно  до  поставленого  завдання  нами  проаналізовано  результати

              спостережень  впродовж  2015–2017  рр.,  які  виконувались  у  стаціонарному
                      досліді,  що  функціонував  з  1992  р.  по  2017  р.  на  дослідному  полі

Житомирського національного агроекологічного університету як частина НДР
«Розробити наукові  основи  раціональної  моделі  землекористування для  зони

                Полісся»  в  складі  НТП  «Екологічно  безпечні  агротехнології  та  моделі
землекористування» (номер держреєстрації 0107U003280). 

Обліки бур’янів виконували у посівах жита озимого сорту Синтетик 38 на
варіантах  без  внесення  добрив  (контроль)  за  наступних  способів  основного
обробітку ґрунту:

 1. Звичайний полицевий (оранка на 18–20 см) – контроль.

 2. Звичайний безполицевий (плоскорізне рихлення на 18–20 см).
 3. Мілкий безполицевий (дискування на 10–12 см).

            Статистичну  обробку  результатів  виконували  за  допомогою  програм
Microsoft Excel та Statistica 10.

Результати досліджень та обговорення

За 3 роки спостережень сприятливі погодні умови восени і після перезимівлі
     жита  рано  навесні  сприяли  формуванню  достатньої  асиміляційної  поверхні

рослин, щільності продуктивного стеблостою і, в цілому, доброго стану посівів
аж до початку фази  виходу в  трубку.  Проте,  у  наступні  етапи  органогенезу

                  забезпеченість  вологою  в  розрізі  років  була  нерівномірною.  Так,  у  другій

половині вегетації 2015 і 2017 років сформувались сприятливі для вирощування
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озимих зернових режими зволоження і температури, а у 2016 році ГТК у фазах
виходу  в  трубку,  цвітіння  і  дозрівання  характеризувались  як  посушливі,  що

призвело до значного зниження їх  урожайності.  Очікувалось, що пригнічення
розвитку  основної  культури за  такого  дефіциту вологи призведе  до  спалаху
розвитку сегетальної рослинності.  Проте, було зафіксовано лише тенденційне
збільшення маси бур’янів у посівах жита озимого, оскільки культура має високу
конкурентну перевагу в агроценозах.

                За  період  спостережень  жито  озиме  добре  кущилося  восени.  Після
перезимівлі і відновлення вегетації навесні посіви були вразливими до розвитку
сегетальної рослинності, особливо у 2017 році через різке потепління у кінці ІІІ
декади  березня  та  І  декади  квітня.  Інтенсивний  ріст  бур’янів  у  цей  період,

 особливо, лободи білої  ( ),  створив значну загрозу посівамChenopodium album

культури. Перевищення економічного порогу шкодочинності було відмічено по
однорічних і багаторічних видах. За таких умов у традиційному землеробстві у

                фазі  кущіння  проводиться  обробка  посівів  гербіцидами.  Проте,  у  досліді
важливо було прослідкувати подальшу ситуацію щодо впливу забур’яненості на
урожайність культури. Тому гербіциди у цей період не застосовували. 

                    У  період  кінця  кущіння  –  початку  виходу  у  трубку  жито  інтенсивно
   розвивалось  і  затіняло  своїм  стеблостоєм  поверхню  ґрунту,  що  створювало

несприятливі умови для росту сегеталів. По мірі розвитку культури конкурентна
перевага  культури зростала,  хоча  у  період  цвітіння  зафіксовано  активізацію
росту і  розвитку ярих пізніх бур’янів  – мишію сизого (Setaria  glauca (L.) P.

Beauv) і мишію зеленого ( ). На період збирання врожаюSetaria viridis L. glauca
забур’яненість жита зросла на 21,1–28,6 % відносно обстеження у фазу сходів
(табл. 1).

Табл. 1. Забур’яненість жита озимого залежно від способу основного
обробітку ґрунту (без добрив, середнє за 3 роки, n=9)

Спосіб основного
обробітку

Фаза розвитку культури

 сходи воскова стиглість

кількість
бур’янів,
шт./м2

повітряно–
суха маса,
г/м2

кількість
бур’янів,
шт./м2

повітряно–
суха маса,
г/м2

    Звичайний полицевий 49 6,4 63 50,4
Звичайний 

 
   безполицевий 76 9,2 92 72,2

    Мілкий безполицевий 67 8,2 82 62,5

  НІР05 заг 8/0,85 11/11,4

Процеси формування сегетальної рослинності у посівах культури у значній
мірі визначались погодними умовами протягом вегетації  за роки досліджень,
проте загальна  тенденція  зберігалась протягом усього періоду спостережень.

      Так,  серед дводольних ярих  переважали:  лобода  біла  (Chenopodium  album),
              спориш  (Polygonum  aviculare Solanum  nigrum),  паслін  чорний  ( ),  гірчак

          березковидний  ( ),  щириця  звичайна  (Polygonum  convolvulus Amaranthus
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   retroflexus),  серед  дводольних  багаторічних:  осот  жовтий  (Sonchus  arvensis),
берізка польова ( ), подорожник великий ( ), аConvolvulus arvensis Plantago major

серед злакових ярих: мишій сизий (Setaria glauca (L.) P. Beauv) і мишій зелений
     (Setaria  viridis  L.  glauca),  злакових  багаторічних:  бромус  польовий  (Bromus

arvensis), пирій повзучий (Agropirum repens Avena fatua L.), вівсюг ( ).
В середньому, за період спостережень у фазі сходів у агротехнологіях без

 внесення добрив на базі мілкого безполицевого обробітку на 1м  посіву жита2

озимого  кількість  бур’янів  була  вищою  за  контроль  (оранка)  на  18  шт.  або
36,7 %, а  плоскорізного – 27 шт. або 55,1 %. При цьому повітряно–суха маса
сегеталів переважала показник на контролі на 27,7 і 43,0 % відповідно. 

На період збирання культури на варіанті мілкого безполицевого обробітку
без внесення добрив кількість бур’янів на 19 шт./м  (30,2%), а за плоскорізного2

                   –  на  29  шт./м  (46,0%)  була  більшою  за  полицевий.  Повітряно-суха  маса2

сегеталів на зазначених варіантах була вищою за контроль, відповідно, на 24,0 і
43,3 %. Найбільша забур’яненість посівів за роки спостережень зафіксована за
постійного обробітку ґрунту плоскорізом на 18-20 см. 

Аналіз  групового складу виявив суттєве переважання зимуючих і  озимих
бур’янів над іншими групами не залежно від способу основного обробітку, хоча
й простежується тенденція до збільшення частки ярих пізніх і  кореневищних
бур’янів за плоскорізного обробітку  (рис. 1).

Рис. 1. Вплив способу основного обробітку ґрунту на співвідношення 
між біологічними групами бур’янів у посівах жита озимого

(фаза воскової стиглості, середнє за 3 роки)

Не зважаючи на вищу забур’яненість посівів на варіантах ґрунтозахисних
агротехнологій,  жито успішно конкурувало  у  агрофітоценозах з  сегетальною
рослинністю за світло, елементи живлення і вологу. Фітосанітарне обстеження
полів перед  проведенням зернозбиральних  робіт  не  зафіксувало пригнічення
культури. На кращих агрофонах,  які сформувались за тривалого застосування
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звичайного і мілкого безполицевих способів основного обробітку, урожайність
була вищою за контроль, відповідно, на 1,7 і 3,9 ц/га або 9,3 і 21,2 % (табл. 2).

Табл. 2. Урожайність жита озимого сорту Синтетик 38 залежно від способу
основного обробітку ґрунту (середнє за 3 роки, n=3)

 Спосіб основного обробітку Урожайність, т/га
Приріст

 т/га %

   Звичайний полицевий 1,82 – –

   Звичайний безполицевий 1,99 0,17 9,3

   Мілкий безполицевий 2,21 0,39 21,2

Найвища продуктивність жита озимого серед агротехнологій, що вивчались
у досліді,  зафіксована за мілкого безполицевого обробітку дисковою бороною
на 10-12 см. Так, за урожайності на контролі (оранка на 18-20 см, без внесення

добрив) 18,2 ц/га,  приріст на варіанті зазначеного обробітку становив 3,9 ц/га
або 21,2 %. 

У фазі  сходів жита озимого між масою бур’янів та урожайністю культури
       простежується  лінійна  залежність  ( ),  що  пов’язано  з  кращимиR2=0,64,  n=9

     умовами  для  розвитку  культури  і  сегетальної  рослинності,  які  склались  на
ґрунтозахисних агрофонах. Перед збиранням жита зв’язок уже був статистично

                 недостовірним  ( ).  Останнє  пов’язано  з  цим,  що  загальнаR2=  –0,45,  n=9
конкурентоспроможність  жита  озимого  щодо  бур’янів,  особливо,  на  кращих
агрофонах під кінець вегетації культури зросла. Це й зумовило, на нашу думку,
пригнічення розвитку бур’янів.

Висновки
На основі 3–х річних спостережень за сегетальною рослинністю у посівах

жита  озимого,  яке  вирощувалось  без  застосування  добрив  і  засобів  захисту
рослин у сівозміні на ясно-сірому лісовому ґрунті в умовах Правобережного
Полісся України встановлено:

1  За  тривалого застосування безполицевих способів  основного  обробітку
забур’яненість посівів у фазі сходів жита озимого суттєво зросла – на 27 шт./м2

 або 55,1 % за звичайного і  на  18 шт./м  або 36,7% за мілкого безполицевого2

порівняно з полицевим обробітком. При цьому, повітряно–суха маса сегеталів
переважала показник на контролі, відповідно, на 27,7 і 43,0 %.

2.  На період збирання  культури за  плоскорізного розпушування кількість
бур’янів на 46 %, а за мілкого безполицевого – на 30,2 % була вищою, ніж на

            полицевому.  Найбільша  забур’яненість  посівів  за  роки  спостережень
зафіксована за постійного обробітку ґрунту плоскорізом на глибину 18-20 см.

3. Аналіз групового складу виявив суттєве переважання зимуючих і озимих
бур’янів над іншими групами не залежно від способу основного обробітку, хоча
й простежується тенденція до збільшення частки ярих пізніх і  кореневищних
бур’янів за плоскорізного обробітку.
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               4.  Жито  озиме  успішно  конкурувало  у  агрофітоценозах  з  сегетальною
          рослинністю.  Фітосанітарне  обстеження  полів  перед  проведенням

              зернозбиральних  робіт  не  зафіксувало  пригнічення  культури.  На  кращих
агрофонах,  які сформувались за тривалого застосування звичайного і мілкого

              безполицевих  способів  основного  обробітку,  урожайність  була  вищою  за
контроль на 1,7 і 3,9 ц/га або 9,3 і 21,2 %, відповідно.

           Перспективи  подальших  досліджень пов’язані  з  уточненням  моделей
                продуктивності  жита  озимого,  що  вирощується  у  системі  традиційного  та

органічного землеробства.
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UDC 633.16:631.5/631.8
INFLUENCE OF ELEMENTS OF TECHNOLOGY OF GROWING ON

THE PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF
THE WESTERN POLISSY OF UKRAINE

М. Orlovsky , Т. Tymoshchuk ,О. Konopchuk , V. Voitsehivsky ,1 1 1 2

І. Didur3

1Zhytomyr National Agroecological University
7, Stary Blvd, Zhytomyr, 10002, Ukraine

2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15, Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

3Vinnytsia National Agrarian University
3, Sonyachna Str., Vinnitsa, 21008, Ukraine

When considering climate change for the broad high yield of winter wheat
                   grain,  the  performers  of  factors  that  make  strenuous  factors  at  growth  and

                  development  levels  continue.  The  realization  of  the  genetic  potential  of
productivity of winter wheat varieties in critical periods can be achieved in order to
bring about the embodied production of this cereal crop.

The purpose of our research was to study the effect of seed treatment with the
plant  growth  stimulant  Vympel  K and  the  spraying  of  plants  with  the  growth
stimulator Vympel-2 in conjunction with oracle microfertilizers on winter wheat
productivity in the Western Polesie of Ukraine

It is established that for the cultivation of winter wheat Astarta on black soil
typical weakly humus effective is the use in the technology of  growing growth
stimulants  Vimpel-K and  Vimpel-2  in  combination  with  liquid  microfertilizers

                  Oracle  colofermin  LLC  "Valley-Center".  This  makes  it  possible  to  increase
resistance to adverse environmental factors, reduce plant death during the growing
season and has a  positive effect on the formation of  the main indicators of the
structure of winter wheat crop.

It has been researched that cultivation of seeds with the stimulator of growth
of Vympel-K (0,5 kg/t)  and spraying of crops with the stimulator of growth of
Vympel-2 (0,5 l/ha) at 29 and 39 stages of  organogenesis ensures obtaining of
grain yield at the level of 7,03 t/ha, which is 7.7 % more than the control.

The highest productivity of winter wheat Astarta (7.48 t / ha) provides the use
of growth stimulants Vympel-K (0.5 kg / t) for seed treatment and Vympel-2 (0.5
l/ha) for complex spraying with Orakul  microfertilizers  at 29 and  39 stages of
organogenesis. Grain yield increased by 14.5 % compared to the control.

Prospects for further research should focus on the study of the effects of the
complex use of oracle microfertilizers and stimulant of plant growth Pennant on
the quality of winter wheat grain

 Key words: plant growth stimulator, winter wheat, micronutrient fertilizer,
seed dressing, foliar nutrition, grain yield.
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ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО

ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
М. Й. Орловський , Т. М. Тимощук ,О. П. Конопчук , В. І. Войцехівський , 1 1 1 2

І. М. Дідур3

e-mail: orlovskyy2108@gmail.com, tat-niktim@ukr.net
1Житомирський національний агроекологічний університет

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна
2  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна
3Вінницький національний аграрний університет

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна

       У  зв’язку  із  змінами  клімату для  забезпечення  високої  урожайності
зерна пшениці озимої слід враховувати чинники впливу стресових факторів

    на процеси росту  і  розвитку  рослин.  Реалізацію  генетичного  потенціалу
продуктивності сортів пшениці озимої в критичні періоди можна досягти
за  рахунок  удосконалення  елементів  технології  вирощування  цієї  зернової
культури.

             Метою  наших  досліджень  було  вивчити  вплив  оброблення  насіння

              стимулятором  росту  рослин  Вимпел  К  та  обприскування  рослин
              стимулятором  росту  Вимпел-2  сумісно  з  мікродобривами  Оракул  на

продуктивність пшениці озимої в умовах Західного Полісся України.
Встановлено,  що за  вирощування  пшениці  озимої  сорту  Астарта на

            чорноземі  типовому  слабогумусованому  ефективним  є  застосування  у
технології вирощування стимуляторів росту Вимпел-К і Вимпел-2 сумісно з
рідкими мікродобривами Оракул колофермин ТОВ "Долина-Центр". Це дає

            можливість  підвищити  стійкість  до  несприятливих  чинників  довкілля,
    зменшити  загибель  рослин  протягом  вегетації  та  позитивно впливає на

формування основних показників структури врожаю пшениці озимої.

Досліджено, що оброблення насіння стимулятором росту Вимпел-К (0,5
кг/т) та обприскування посівів стимулятором росту Вимпел-2 (0,5 л/га) на
29 і  39 етапах органогенезу забезпечує отримання урожайності зерна на
рівні 7,03 т/га, що на 7,7% більше порівняно з контролем.

Найвищу продуктивність  пшениця  озима  сорту Астарта  (7,48  т/га)
              забезпечує  використання  стимуляторів  росту  Вимпел-К  (0,5  кг/т)  для

оброблення насіння та Вимпел-2 (0,5 л/га) для комплексного обприскування з
мікродобривами Оракул на 29 і 39 етапах органогенезу. Урожайність зерна
підвищується на 14,5 % порівняно з контролем.

Перспективи подальших досліджень слід зосередити на вивченні впливу

            комплексного  застосування  мікродобрива  Оракул  і  стимулятору  росту
рослин Вимпел на якість зерна пшениці озимої.

Ключові слова. стимулятори росту рослин, мікродобрива, оброблення
насіння, підживлення,  пшениця озима, урожайність зерна.
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Вступ
                 Серед  зернових  культур  в  Україні  перше  місце  за  площами  посіву

традиційно займає пшениця озима, виробництво високоякісного зерна якої
                відіграє  важливу  роль  у  вирішенні  продовольчої  та  кормової  проблеми.

   Важливим завданням  аграрного  сектору  є  стабільне нарощування обсягів
         виробництва зерна  незалежно  від  несприятливих  метеорологічних  умов

           (посухи,  суховії,  високі  температури  тощо).  За сучасних умов
     господарювання одним із першочергових напрямів розвитку

      сільськогосподарського  виробництва є застосування новітніх технологій
      вирощування пшениці озимої, що дають змогу  підвищувати врожайність і

     стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля ( , 2017;Tkachuk et al.,
Petrychenko & Korniichuk,  Polovyi et al., 2018; 2018). 

Одним із шляхів вирішення цього завдання є використання в сучасних
        технологіях  вирощування  сільськогосподарських  культур  біологічно

               активних  речовин,  які  здатні  регулювати  ростові  процеси  рослин  та
              захищають  їх  від  абіотичних  та  біотичних  стресів (Morhun,  2002;

Makoveichuk et al., 2018).
              Під  регуляторами  росту  і  розвитку  рослин  розуміють  синтетичні  й

природні  органічні  хімічні  речовини, яким властива  біологічна  активність
навіть у невеликих кількостях викликати зміни у фізіологічних і біохімічних

            процесах  рослин  (Ponomarenko,  2014).  Стимулятори  росту  рослин
застосовують для оброблення насіння перед сівбою та обприскування посівів
у період вегетації (  2008). Позитивну дію регуляторів ростуHrytsaienko et al.,

                  рослин  на  пшеницю  озиму  в  польових  умовах  за  різних  способів
застосування висвітлено у працях багатьох вчених (  2015; Popova, Solodushko,
2016;  2015). Застосування мінеральних добрив таSokolovska-Serhiienko et al.,

            рістрегулюючих  речовин  в  технологіях  вирощування  зернових  культур
сприяє оптимізації живлення рослин впродовж усієї вегетації ( Hamaiunova et
al., 2019).

          Стимулятори  росту  рослин  посилюють  інтенсивність  протікання
 обмінних  і  ростових  процесів  у  рослинах,  внаслідок  чого  підвищується

          продуктивність  сільськогосподарських  культур  та  покращується  якість
продукції (  2008; Hrytsaienko et al., Ponomarenko,  2 0 1 4 ) .

        На  думку  С. П. Пономаренко вплив стимуляторів росту рослин
    біологічного походження на підвищення продуктивності

        сільськогосподарських  культур пов’язаний з тим, що вони посилюють
     інтенсивність життєдіяльності клітин рослин, покращують проникність
       міжклітинних мембран та  прискорюють у них біохімічні процеси

(Ponomarenko, 2014).
            Стимулятори  росту  рослин  виявляють  позитивний  вплив  на

накопичення рослинної біомаси та збільшення виносу біогенних елементів з
                ґрунту  за  рахунок  стимуляції  здатності  рослин  засвоювати  макро-  і

мікроелементи (Tarariko Lychuk & , 2014).
За результатами досліджень встановлено, що обробка рослин пшениці

озимої стимулятором росту Енерген та хелатованим мікродобривом Аватар
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            впливає  на  активність  фотосинтетичного  апарату,  сприяє  підвищенню
          активності  антиоксидантних  ферментів  хлоропластів  упродовж  періоду

наливання зерна (   2015)Sokolovska-Serhiienko et al.,
          Застосування  гумінових  стимуляторів  росту  рослин  сприяє  не  лише

            збільшенню  показників  енергії  проростання,  лабораторної  та  польової
схожості, а й  і інтенсифікації процесів росту та розвитку рослин (Marenych &
Yurchenko, 2017).

Досліджено, що поєднання передпосівної обробки Вимпелом, Біоланом
та Радостимом з  двократною обробкою ними в  період вегетації  підвищує

                 урожайність  пшениці  озимої  на  0,29–0,36  т/га   порівняно  з  контролем
(Popova, 2015)

Сумісне застосування  гербіцидів  зі  стимуляторами росту зменшує його
фітотоксичність по відношенню до рослин пшениці озимої ( , 2015).Leontiuk

                Крім  того  встановлено,  що  за  сумісного  застосування  суміші  гербіциду
 Лінтур 70  WG і  стимулятору росту рослин Емістим С проявляються зміни

              структури  епідермісу  листків  пшениці  ярої,  а  саме  збільшується площа
       клітин та кількість продихів  на  1 мм  листкової поверхні  (  &2 Hrytsaienko

Zabolotna, 2012).
За даними З. М. Грицаєнко внесення гербіциду сумісно зі  стимулятором

                росту  позитивно  впливає  на  перебіг  основних  фізіологічних  процесів  у
рослинах ячменю ярого: зокрема, збільшується вміст хлорофілу в листках і
сухих речовин, підвищується чиста продуктивність фотосинтезу (Hrytsaienko

& , 2012). Zabolotna
Дослідженнями доведено доцільність і безпечність широкого застосування

нових добрив  та  регуляторів  росту рослин  під  час  вирощування пшениці
(Vasylenko, 2017).

На основі узагальнення підсумків багаторічних досліджень можна зробити
висновок, що стимулятори росту рослин не лише підвищують урожайність та
покращують якість зерна, а й підсилюють стійкість рослин до несприятливих
чинників середовища, зокрема високих і низьких температур, нестачі вологи,
фітотоксичної дії пестицидів тощо.

                  Разом  з  тим,  питання  впливу  стимуляторів  росту  рослин  сумісно  з
комплексними добривами на формування продуктивності пшениці озимої у

        різних  ґрунтово-кліматичних  умовах  залишаються  недостатньо
дослідженими. Тому метою досліджень наших досліджень було вивчення  

         ефективності оброблення насіння та  посівів  пшениці  озимої
          стимуляторами  росту  сумісно  із  позакореневим  підживленням

              комплексним  добривом  Оракул  на  особливості  росту  і  розвитку
рослин та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу України. 

Матеріали та методи
Дослідження  проводили протягом 2016–2018  рр.  в  умовах  дослідного
           поля  Інституту  сільського  господарства  Західного  Полісся  НААН.  Ґрунт

дослідної ділянки – чорнозем типовий слабогумусований легкосуглинковий.
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Агрохімічна характеристика орного шару грунту: вміст гумусу (за Тюріним і
Кононовою) становив 2,08 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом)
– 8,82 мг на 100 г грунту, рухомих форм фосфору Р  (за Чіріковим) – 19,342О5

мг на 100 г грунту, рухомого калію за , обмінного калію К О (за Чіріковим) –2

12,66 мг на 100 г ґрунту, гідролітична кислотність – 2,45 мг.-екв. на 100 г
ґрунту, рН (сольове) – 5,65. 

Схема польового досліду включає варіанти:
1. Контроль (обробка водою);
2. Оброблення насіння Вимпел К, 0,5 кг/т; обприскування посівів на 29

етапі  органогенезу  Вимпел-2,  0,5  л/га;  обприскування посівів  на  39  етапі
органогенезу Вимпел-2, 0,5 л/га;

3. Оброблення насіння Вимпел К, 0,5 кг/т; позакореневе підживлення на
                  29  етапі  органогенезу  Оракул  колофермин  фосфору,  1,5  л  +  Оракул

колофермин бору, 1,0 л + Вимпел-2, 0,5 л/га; позакореневе підживлення на 39
етапі  органогенезу Оракул колофермин калію, 2,0 л +  Оракул колофермин
бору, 1,0 л + Вимпел-2, 0,5 л/га.

Попередником у сівозміні був ріпак озимий. Площа посівної ділянки –
             82  м ,  повторність  триразова.  Агротехніка  вирощування  пшениці  озимої2

   сорту  Астарта загальноприйнята  для  зони Лісостепу.  Сівбу проводили 2–4
жовтня. Норма висіву – 5,0 млн. схожих насінин на гектар. 

Система захисту рослин на дослідних ділянках включала: 
1. Протруювання насіння перед посівом препаратом Іншур Перформ, 50

мл/т; 
2. Обрискування у фазі кущіння сумішшю гербіцидів Римакс плюс, в.г.,

25 г/га + Пума супер, м.в.е., 1 л/га;
3. Три обробки фунгіцидами: 1-ша – Таффін,  к.е., 0,7 л/га; 2-га – Таффін,

к.е., 0,7 л/га; 3-тя – Колосаль ПРО, к.е., 0,4 л/га; 
4. Обприскування інсектицидом Суперкіл, 0,9 л/га;
5. Обробка посівів ретардантом Хломеквид, в.р.к., 2,0 л/га. 

              Препарати  ТзОВ  "Долина-Центр"  вносили  у  бакових  сумішах  з
пестицидами. Позакореневе підживлення посівів пшениці озимої добривами
Оракул сумісно із стимуляторами росту і пестицидами проводили на 29 та 39
етапах органогенезу за шкалою ВВСН.

          Протягом  вегетаційного  періоду  проводили  регулярні  фенологічні
спостереження за ростом і  розвитком рослин пшениці озимої  з  наступним

       визначенням дат настання фаз та тривалості основних періодів
органогенезу.

              Густоту  та  кущистість  рослин  визначали  на  спеціально  закріплених
пробних майданчиках розміром 1/6 м² (2 рядки по 28 см) у трьох місцях по

                діагоналі  ділянок  у  двох  несуміжних  повтореннях.  Рослини  і  стебла
підраховували у  фазі  повних сходів,  перед припиненням вегетації  восени,
після відновлення вегетації навесні та перед збиранням урожаю.

   Перед  збиранням  урожаю  у  фазі  воскової  стиглості  зерна  визначали
продуктивну кущистість рослин пшениці озимої. Відбір проб проводили на
ділянках площею 0,25 м  на двох несуміжних повтореннях. З цих же зразків2
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відбирали  середню  пробу  для  лабораторного  аналізу  снопового  зразку.  У
пробах підраховували всі  рослини, стебла і окремо стебла з продуктивним
колосом. На 25 рослинах кожного варіанту виміряли висоту рослин, довжину
колоса, кількість колосків у колосі. Після обмолоту рослин зерно зважували і
визначали масу зерна з колоса і масу 1000 зерен. 

Облік  урожаю  зерна  пшениці  озимої  проводили  поділяночно  шляхом
            збирання  та  зважування  зерна.  Статистичну  обробку  отриманих

            експериментальних  даних  проводили  методом  дисперсійного  аналізу  за
допомогою прикладних комп’ютерних програм.

Результати досліджень та обговорення
            Агрометеорологічні  умови  осіннього  періоду  вегетації  за  роки

проведення  досліджень  були різними,  що,  певним чином,  позначилося  на
розвитку рослин пшениці озимої та накопиченні ними вуглеводів. Так, період
підготовки ґрунту під озиму пшеницю 2016 року характеризувався жаркою
посушливою погодою.  В серпні випало 35,0,  в вересні – 3,3  мм опадів за

                  місячної  кліматичної  норми  відповідно  63  та  48  мм.  При  цьому
          середньодобова  температура  повітря  в  серпні  перевищила

середньобагаторічний показник  на  2,6 С,  в  вересні  –  на  2,2 С.  Внаслідоко о

цього запаси продуктивної вологи на кінець першої декади вересня в шарі 0–
                        20  см  склали  –  0,65–3,59  мм,  у  метровому  шарі  –  19,0–59,14  мм,  що

            унеможливлювало  проведення  якісного  обробітку  ґрунту.  Ситуація  з
вологозабезпеченням покращилася лише в першій декаді жовтня, коли за 3
дні випало 84,8 мм опадів (223% місячної норми). В цілому за місяць опадів
випало 116,3 мм (306% норми).

            Однак  температурний  режим  в  жовтні  відрізнявся  зниженням
        температури  повітря,  особливо  в  другій  декаді,  коли  середньодобовий  її

показник (4,2 С) був нижчим за норму на 3,7 С. В цілому за місяць він склаво о

5,8оС  за  кліматичної  норми  7,7 С.  З  30  жовтня  спостерігався  стабільнийо

              перехід  середньодобової  температури  повітря  через  плюс  5 С,  тобтоо

припинення активної вегетації рослин озимих культур, в т.ч. пшениці озимої.
          Умови  осені  2017  року  характеризувалися  помірним  температурним

                режимом  та  випаданням  надмірної  кількості  опадів.  Так,  у  вересні
середньодобова температура повітря склала 14,3 С, жовтні – 8,5 С, листопадіо о

                   –  8,5 С  за  кліматичної  норми  відповідно  13,1 С,  8,5 С  та  2,2 С.  Першіо о о о

заморозки (до мінус 0,7 С) спостерігалися в нічні години на початку жовтня.о

Стабільний перехід середньодобової температури через плюс 5 С, що вказуєо

на припинення активної вегетації озимих культур, зафіксовано 11 листопада,
тобто на рівні середньобагаторічних дат. За осінній період випало опадів у
вересні 98,5 мм, що становить 205 % від кліматичної норми, у жовтні – 74,1
мм (195 % від норми),а у листопаді – 46,9 мм (130 % від норми).

              Проаналізувавши  погодні  умови,  що  склалися  за  роки  проведення
досліджень,  можна стверджувати, що в цілому вони були критичними для
отримання дружніх і вирівняних сходів. 

Проведеними фенологічними спостереженнями в період вегетації озимої
пшениці не було виявлено різниці у проходженні фаз розвитку рослин, крім
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достигання, залежно від варіанту досліду. Встановлено, що на варіантах, де
застосовували мікродобрива лінійки Оракул  достигання  рослин  проходило
повільніше, ніж на двох інших. Повна стиглість наступила на 2–3 дні пізніше
порівняно з контролем.

                  Слід  відмітити,  що  в  умовах  вегетаційного  періоду,  що  тривав  в
середньому за два роки досліджень 258–260 днів, посіви пшениці озимої були
у задовільному стані.  У 2017  році через посуху, а  у 2018 році навпаки за

                рахунок  випадання  надмірної  кількості  опадів  сівбу  провели  у  кінці
оптимальних строків, а саме у першій декаді жовтня. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що в середньому за роки досліджень
                  кількість  рослин  пшениці  озимої  в  період  повних  сходів  корелювала  з

кількістю висіяного насіння  (табл. 1).  Так, за норми висіву  5,0 млн шт./га
густота рослин  в середньому становила 400–415 шт./м . Після відновлення2

вегетації навесні густота рослин пшениці озимої зменшилася на 12–24 шт./м .2

Таблиця 1. Густота стеблостою посівів пшениці озимої залежно від
застосування стимуляторів росту, середнє за 2017–2018 рр.

 Варіанти досліду Густота рослин, шт./м2

сходи
після

відновлення
вегетації

перед 
збиранням

201
7

201
8

сере
д-нє

201
7

201
8

сере
д-нє

201
7

201
8

сере
д-нє

Контроль 
 

        
(обробка водою)

380 420 400 359 393 376 335 357 346

Вимпел К, 0,5 кг/т*  +
Вимпел-2, 0,5 л/га**
+ Вимпел-2, 0,5 
л/га*** 

        398 432 415 389 416 403 364 392 378

Вимпел К, 0,5 кг/т* 
Оракул колофермин 
фосфору, 1,5 л + Оракул 
колофермин бору, 1,0 л +
Вимпел-2, 0,5 л/га**
Оракул колофермин 
калію, 2,0 л + Оракул 
колофермин бору, 1,0 л +
Вимпел-2, 0,5 л/га***

        396 428 412 385 409 397 368 397 383

                Примітка:  *  оброблення  насіння,  **  обприскування  на  29  етапі
органогенезу; *** позакореневе підживлення на 39 етапі органогенезу.

Перед  збиранням  врожаю  густота  стеблостою  рослин  пшениці  озимої
становила 346–383 шт./м , що на 29–54 шт./м  менше порівняно із густотою у2 2

фазі сходів. Застосування стимулятору росту Вимпел для обробки насіння та
посівів пшениці озимої сприяє збільшенню густоти стеблостою рослин на 15

  шт./м2  у фазі сходів, на 27 шт./м після відновлення вегетації та на 32 шт./м2  2

перед збиранням врожаю.
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  Оброблення  насіння  перед  посівом  стимулятором  росту  Вимпел  К  та
позакореневе підживлення рослин пшениці озимої добривом Оракул сумісно
з Вимпел-2 забезпечує збільшення кількості рослин у фазі сходів на 12 шт./м2,
після відновлення вегетації на 21 шт./м  та перед збиранням врожаю на 372

шт./м .2

            Результати  проведених  досліджень  свідчать,  що  найкращі  показники
              польової  схожості  отримано  на  варіантах,  де  використовували  обробку

                  насіння  стимулятором  росту  Вимпел  К  (табл.  2).  Сходи  з'явилися  в
середньому на 13–14 день після сівби. Їх виповненість становила 76–79,6 % у
2017 р та 84,0–86,6% у 2018 р. 

Виживання сільськогосподарських  культур у  посівах протягом вегетації
значною мірою залежить від умов, створених в агроценозі. На збереженість

                рослин  помітний  вплив  має  застосування  стимуляторів  росту  рослин  і
мікродобрив (табл. 2).

Використання препаратів ТОВ "Долина-Центр" позитивно впливало на
            підвищення  загальної  життєздатності  та  виживання  рослин  впродовж

             вегетаційного  періоду  пшениці  озимої.  В  результаті  на  час  збирання  на
                        контролі  їх  зберіглося  88,2%  у  2017  р.  та  90,8%  у  2018  р.  Різниця

збереженості  рослин на час збирання пояснюється негативними погодними
умовами в період вегетації впродовж 2017 р. На варіанті, де крім оброблення
насіння проводили позакореневе обприскування Вимпелом-2 (0,5 л/га) на 29
та 39 етапах органогенезу виживання рослин збільшилося відповідно на 3,3–
3,4 %. Найвищу виживаність рослин (92,9–97,1 %) забезпечило оброблення
насіння Вимпелом-К та позакореневе підживлення посівів  мікродобривами
Оракул колофермин фосфору, Оракул колофермин бору у  фазу кущіння та
Оракул  колофермин калію,  Оракул  колофермин бору у  фазі  прапорцевого
листка культури сумісно із Вимпелом-2 (0,5 л/га).
Таблиця 2. Вплив обробки насіння та посівів позакореневого підживлення

на зимостійкість пшениці озимої, середнє за 2017–2018 рр.

Варіанти досліду

Польова
 схожість, %

Перезимівля, %
Виживання
рослин за

вегетацію, %
201
7

201
8

сере
д-нє

201
7

201
8

сере
д-нє

201
7

201
8

сере
д-нє

Контроль
(обробка водою)

76,
0

84,
 

0
80,0

94,
2

93,
 

1
93,7

86,
6

82,
4

84,5

Вимпел К, 0,5 кг/т*  +
Вимпел-2, 0,5 л/га**
+ Вимпел-2, 0,5 
л/га***

79,
6

86,
 

4
83,0

97,
7

96,
 

2
97,0

90,
7

89,
8

90,3

Вимпел К, 0,5 кг/т* 
Оракул колофермин 
фосфору, 1,5 л + Оракул 
колофермин бору, 1,0 л +
Вимпел-2, 0,5 л/га**
Оракул колофермин 

79,
2

85,
6

 82,4 97,
1

95,
4

 96,3 92,
4

91,
9

92,2
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калію, 2,0 л + Оракул 
колофермин бору, 1,0 л +
Вимпел-2, 0,5 л/га***

                Примітка:  *  оброблення  насіння,  **  обприскування  на  29  етапі
органогенезу; *** позакореневе підживлення на 39 етапі органогенезу.

              Аналіз  збереженості  рослин  пшениці  озимої  свідчить,  що  кількість
рослин, що загинули у процесі вегетації в середньому за роки досліджень
становить 7,8–15,5 %. 

Слід відмітити, що застосування препаратів ТОВ "Долина-Центр" мають
істотний вплив на формування структури врожаю пшениці озимої (табл. 3).
Так, кількість продуктивних стебел на даних варіантах в середньому за два

              роки  досліджень  зросла  на  10,2–13,4 %.  Спостерігається  тенденція  до
  зростання  таких  показників  як  висота  рослин  (на  1,8–2,9  см)  і  довжина

колоса (на 1,15–1,2 см).
Таблиця 3. Структура врожаю пшениці озимої залежно від обробки

насіння та позакореневого підживлення, середнє 2017–2018 рр.
Кількість
продуктив

-
них

стебел,
шт./м2

Висот
а

росли
н, см

Довжин
а

колоса,
см

Кількіст
ь зерен

в
колосі,
шт.

Маса
 зерна

з
колоса

, г

Контроль
 

    
(обробка водою)

413,0 72,1 8,85 46,2 2,25

Вимпел К, 0,5 кг/т*  +
Вимпел-2, 0,5 л/га** + 
Вимпел-2, 0,5 л/га***

    455,0 73,9 10,00 48,9 2,34

Вимпел К, 0,5 кг/т* 
Оракул колофермин 
фосфору, 1,5 л + Оракул 
колофермин бору, 1,0 л + 
Вимпел-2, 0,5 л/га**
Оракул колофермин калію, 
2,0 л + Оракул колофермин 
бору, 1,0 л + Вимпел-2, 0,5 
л/га***

    468,5 75,0 10,05 49,5 2,43

                Примітка:  *  оброблення  насіння,  **  обприскування  на  29  етапі
органогенезу; *** позакореневе підживлення на 39 етапі органогенезу.

Використання стимуляторів росту та мікродобрив суттєво впливали на
                    озерненість  колоса  та  масу  зерна  з  нього.  Зокрема,  на  варіантах,  де

                застосовували  Вимпел-К  та  Вимпел-2  окремо  або  в  комплексі  з
мікродобривами лінійки Оракул  кількість зерен в  колосі  збільшувалася  на
2,7–3,3 шт., а маса зерна з колосу на 0,09–0,18 г порівняно з контролем.

          Оброблення  насіння  стимулятором  росту  рослин  Вимпел-К,
позакореневе підживлення посівів  на 29 етапі органогенезу мікродобривом
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                  Оракул  колофермин  фосфору,  Оракул  колофермин  бору  та  на  39  етапі
органогенезу Оракул колофермин калію, Оракул колофермин бору сумісно з

          Вимпел-2  за  оброблення  насіння  Вимпелом  К забезпечує
покращання показників структури врожаю. А саме, кількість продуктивних
стебел з 1 м збільшується на 55,5 шт. (13 %), висота рослин на 2,9 см (4 %),2 

кількість зерен в колосі на 3,3 шт (7,1%) та маса зерна з колосу на 0,18 г (8%).
За результатами досліджень встановлено, що застосування стимуляторів

росту Вимпел К і  Вимпел-2 та рідких мікродобрив лінійки Оракул в роки
досліджень суттєво впливало на формування продуктивності агрофітоценозу
озимої пшениці (табл. 4).

Таблиця 4. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від обробки
насіння та позакореневого підживлення, середнє за 2017–2018 рр.

Варіант
 Урожайність, т/га ± до контролю

    2017 р. 2018 р. середнє т/га %

     Контроль (обробка водою) 6,72 6,33 6,53 – –

Вимпел К, 0,5 кг/т*  + Вимпел-2, 0,5
 

    
л/га** + Вимпел-2, 0,5 л/га***

7,14 6,91 7,03 0,5 7,7

Вимпел К, 0,5 кг/т* 
Оракул колофермин фосфору, 1,5 л 
+ Оракул колофермин бору, 1,0 л + 
Вимпел-2, 0,5 л/га**
Оракул колофермин калію, 2,0 л + 
Оракул колофермин бору, 1,0 л + 
Вимпел-2, 0,5 л/га***

    7,62 7,34 7,48 0,95 14,5

  НІР05 0,22 0,18

                Примітка:  *  оброблення  насіння,  **  обприскування  на  29  етапі
органогенезу; *** позакореневе підживлення на 39 етапі органогенезу.

            За  сформованих  в  результаті  взаємодії  агрометеорологічних  та
агротехнічних чинників структурних елементів врожаю урожайність зерна на
дослідних  ділянках у  середньому  за  роки досліджень становила  6,53–7,48

                т/га.  Оброблення  насіння  стимулятором  росту  Вимпел-К  (0,5  кг/т)  та
дворазове обприскування посівів  Вимпелом-2 (0,5 л/га)  у фазу кущення та

               прапорцевого  листка  за  оброблення  насіння  Вимпелом  К  забезпечило  в
                  середньому  за  два  роки  досліджень  суттєве  підвищення  на  0,5  т/га

урожайності зерна пшениці озимої
            Підживлення  у  фазу  кущіння  мікродобривом  Оракул  колофермин

фосфору (1,5 л/га), Оракул колофермин бору (1,0 л/га) та по прапорцевому
листку Оракул колофермин калію (2,0  л/га),  Оракул колофермин бору (1,0

 л/га) сумісно із стимулятором росту Вимпел-2  за оброблення насіння
Вимпелом К забезпечило збільшення урожайності на 0,95 т/га порівняно з
контролем.

Висновки
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1.  За  вирощування пшениці  озимої  в  умовах  Західного  Лісостепу  на
            чорноземі  типовому  слабогумусованому  ефективним  є  застосування  в

системі  догляду за  посівами стимуляторів  росту Вимпел-К і  Вимпел-2  та
рідких мікродобрив лінійки Оракул  колофермин ТОВ "Долина-Центр",  що

            сприяє  підвищенню  польової  схожості,  збереженості  рослин  протягом
вегетації та позитивно впливає на формування показників структури врожаю.

                2.  Оброблення  насіння  стимулятором  росту  Вимпел-К  (0,5  кг/т)  та
обприскування посівів  стимулятором росту Вимпел-2 (0,5 л/га)  на  29  і  49
етапах органогенезу сприяє достовірному підвищенню на 7,7 % урожайності
зерна порівняно з контролем.

                3.  Підживлення  рослин  пшениці  озимої  на  29  етапі  органогенезу
мікродобривами Оракул колофермин фосфору, Оракул колофермин бору та на
39 етапі органогенезу Оракул колофермин калію, Оракул колофермин бору

                сумісно  з  стимулятором  росту  рослин  Вимпел-2  за  оброблення  насіння
Вимпелом К підвищує на 13,4 % щільність  продуктивного  стеблестою,  на
7,1 % кількість  зерен  у  колосі,  на  8,0 % масу зерна  з  колосу  порівняно  з

            контролем.  За  комплексного  застосування  мікродобрива  Оракул  і
стимулятору росту Вимпел-2 отримано найвищу урожайність зерна пшениці

                    озимої  (7,48  т/га),  що  на  6,4  %  більше  порівняно  з  застосуванням
стимулятору росту окремо та на 14,5 % більше порівняно з контролем.
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28 http://zt-dpss.gov.ua/wp-content/uploads/fitoprognoz_2018.pdf 0.2%

29 https://docplayer.net/84178492-Nacionalna-akademiya-agrarnih-nauk-ukrayini-institut-roslinnictva-im-v-ya-yur-ieva-centr-nauk… 0.18%

30 http://www.market.institut-zerna.com/documents/sivba_ozymi2014.pdf 0.18%
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CONTROL OF CAUSATIVE AGENTS OF FUSARIUM HEAD BLIGHT
OF WINTER WHEAT IN APPLYING MODERN FUNGICIDES

T. Tymoshchuk, H. Kotelnytska, O. Gurmanchuk, I. Serba, R. Yurchyk, 

O. Shchulga
E-mail: tat-niktim@ukr.net

Polissia National University

7, Staryi Blvd, Zhytomyr, 10008, Ukraine

The mass development of fungal diseases of grain crops leads to a decrease in

                   grain  yielding  capacity  and  deterioration  of  its  quality.  Crops  are  particularly

threatened by pathogenic agents, including the causative agents of Fusarium head

blight, which can contaminate crop supplies with mycotoxins and have a negative

 impact on human health.   The treatment of winter wheat  crops with fungicides is

considered to be one of the main measures  to limit the development of fusariosis.

Our research was aimed at studying the effectiveness of modern fungicides applied to

                    control  the  development  of  pathogens  of  Fusarium  head  blight  in  the

                   agrophytocenosis  of  winter  wheat.   Such  species  as  F.  graminearum  (68.0 %),

F. oxysporum (17.0 %) and F. culmorum (7.0 %) were found to be the most common

species of  winter wheat  mycobiota. The application of  fungicides in  the phase of

       BBCH  59–61  of  winter  wheat  promotes  to  the  decrease  in  the  development  of

Fusarium head blight pathogens by 14.4–18.0 %.  The technical efficiency of modern

fungicides used for the protection of winter wheat from Fusarium head blight is 70–

88 %.

A considerable conservation of the grain yield – 0.29–0.55 t/ha compared to the

control  (water treatment)  resulted  from the  treatment  of  winter  wheat  crops with

modern fungicides with different chemical composition. The treatment of crops with

fungicides Suprim, EW (tebuconazole, 133 g/l + prochloraz, 267 g/l) and Reks Duo,

                    SC  (epoxiconazole,  187  g/l  +  thiophanate-methyl,  310,  g/l)  ensures  the  yield

preservation up to 0.37–0.41 t/ha. The highest grain yield (8.19 t/ha) was obtained

while treating winter wheat crops with the fungicide Osiris Star, EC (epoxiconazole,

56.25 g + metconazole, 41.25 g/l) with a consumption rate of 1.5 l/ha. Comparing to

the treatment of crops with water, the yield preserved is 7.2 %.

Further research should be focused on studying the species composition of the

microbiota of winter wheat seeds depending on the fungicides applied in the phase of

BBCH 59-61.

Key words: grain yield, crop treatment, technical efficiency, persistence score,

development, expansion.
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КОНТРОЛЬ ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗУ КОЛОСУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФУНГІЦИДІВ

Т. М. Тимощук, Г. М. Котельницька, О. В. Гурманчук, І. В. Серба,
 Р. В. Юрчик, О. В. Шульга 

E-mail: tat-niktim@ukr.net

Поліський національний університет

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна

              Масовий  розвиток  грибних  хвороб  зернових  культур  призводить  до

зниження  урожайності  зерна  та погіршення  його  якості.  Особливу загрозу

посівах становлять  патогени,  у  тому числі  і  збудники фузаріозу колоса, які

            здатні  забруднювати  рослинницьку  продукції  мікотоксинами  та  виявляти

 негативний плив  на здоров’я людини.  Одним із основних заходів  обмеження

                розвитку  фузаріозу  колосу  є  обробка  посівів  пшениці  озимої  фунгіцидами.

Метою наших досліджень було вивчити ефективність сучасних фунгіцидів для

              контролю  розвитку  збудників  фузаріозу  колосу  в  агрофітоценозі  пшениці

  озимої.  Встановлено,  що у видовому складі  мікобіоти колосу пшениці озимої

найбільш поширеними були види  Fusarium graminearum (68,0 %), F. oxysporum

(17,0 %) та F. culmorum (7,0 %). Застосування фунгіцидів у фазі ВВСН 59–61

пшениці озимої забезпечує зниження розвитку збудників фузаріозу колоса  на

           14,4–18,0 %.  Технічна  ефективність  застосування  сучасних  фунгіцидів  у

 захисті пшениці озимої від фузаріозу колоса  пшениці озимої становить 70–

88 %. 

                За  обробки  посівів  пшениці  озимої  сучасними  фунгіцидами  з  різним

хімічним складом отримано істотне  збереження врожаю зерна –  0,29–0,55

т/га  порівняно  із  контролем (обробка  водою). Обробка  рослин  фунгіцидами 

                        Супрім,  ЕВ  (тебуконазол,  133  г/л  +  прохлораз,  267  г/л)  та  Рекс  Дуо,  КС

(епоксиконазол,  187  г/л  +  тіофанат-метил,  310,  г/л)  забезпечує збереження

врожаю до 0,37–0,41 т/га. Найвищу урожайність зерна (8,19 т/га) отримано

за обробки посівів пшениці озимої фунгіцидом Осіріс Стар, КЕ (епоксиконазол,

56,25  г/л  +  метконазол,  41,25  г/л)  з  нормою витрати  1,5  л/га.  Збережений

               врожай  становить  7,2 %  порівняно  з  обробкою  посівів  водою. Подальші

дослідження слід зосередити на вивченні видового складу мікробіоти насіння

пшениці озимої залежно від застосування фунгіцидів у фазі ВВСН 59–61.

           Ключові  слова: урожайність  зерна,  обробка  посівів,  технічна

ефективність, бал стійкості, розвиток.
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Вступ 
           За сучасних умов  аграрного  виробництва  важливим  завданням  є

збільшення обсягів вирощування продукції рослинництва. Чільне місце серед

зернових культур займає  пшениця озима, виробництво зерна  якої  забезпечує

вирішення продовольчої і  кормової проблеми в Україні.  Генетичний потенціал

продуктивності  сучасних сортів сільськогосподарських культур, у тому числі

            пшениці  озимої,  можна  реалізувати  шляхом  удосконалення  агротехнологій

вирощування ( , 2019). На жаль, значної шкоди посівам пшениціOrlovskyi et al.

озимої завдають шкідливі організми, що суттєво знижує їх продуктивність.

         Моніторинг  фітосанітарного  стану  агрофітоценозів  зернових  колосових

               культур дає  підстави  стверджувати,  що  виявлено  тенденцію  до  зростання

поширення та розвитку мікроміцетів роду  у всіх зонах їх вирощуванняFusarium

            (Kovalyshyna et  al.,  2008;  ,  2017;  ,  2018). НедобірLyhochvor Bushulyan

урожайності зерна пшениці озимої за масового розвитку і поширення хвороби

може сягати до 20–50 % і вище.

            Більшість  видів  роду   переважно  є  грунтовими  сапрофітнимиFusarium

грибами,  які  мешкають  на  рослинних  рештках,  у  ризосфері  та  на  поверхні

              кореневої  системи  рослин.  Широкий  діапазон  пристосувальних  реакцій  та

                  здатність  до  легкої  адаптації  видів  даного  роду  зумовлює  перехід  до

              факультативного  паразитизму  та  існуванню  вірулентних  рас,  які  уражують

понад 200 видів культурних і дикорослих рослин ( ,Furtat et al.,  Sokolova 2017;

               2019).  Симптоми  прояву  фузаріозу  колосу  спочатку  з’являються  у  вигляді

      знебарвлення  колоскових  лусочок.  З  часом,  особливо  за  вологої  погоди,  на

                колосках  стає  помітним  наліт  рожевого,  білого,  оранжевого  та  червоного

забарвлення ( , 2008).Kovalyshyna et al.

 Мікроміцети роду  Fusarium  спричиняють  не  лише погіршення  посівних

                  властивостей  і  харчової  цінності  зерна,  але  й  призводять  до  накопичення

мікотоксинів у рослинницькій продукції,  що створює небезпеку для здоров’я

людини та завдає суттєвих економічних збитків у агросфері України (Shpyrka et

 al., 2017;   2017Furtat et al., ). Серед різноманіття мікотоксинів суттєву загрозу

для здоров’я людини і тварин становлять фузаріотоксини, зокрема: фумонізин,

                зеараленон,  Т-2  токсин,  дезоксиніваленол  (DON),  (Ostrovskiy  et  al.,  2017;

Shpyrka et al. Furtat et al.,, 2017;  2017).

            Основним  чинником  контролю  безпечності  продукції  рослинництва  є

своєчасний моніторинг токсикогенних мікроміцетів та попередження зараження

            мікотоксинами  ще  в  період  вирощування  сільськогосподарських  культур

  (Tymoshchuk et al., 2014).  Вченими, у результаті вивчення упродовж чотирьох

років реакції  різних  сортів пшениці озимої на  інфекцію збудників  фузаріоза

колосу установлено, що високостійких та імунних – не виявлено ( ,Bushulyan

2018).

            Наразі  основним  чинником  обмеження  розвитку  мікроміцетів  роду

Fusarium є застосування фунгіцидів до моменту зараження  (  2017;Bagay et al.,

           Sanin  et  al., 2019).  Науковцями  встановлено, що обприскування посівів

        пшениці  озимої  на початку цвітіння фунгіцидом Ямато, к. с.  з  нормами

        витрати  1,5–1,75 л/га забезпечує  контролювання інтенсивного розвитку
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       фузаріозу колоса та підвищує  урожайність зерна залежно від сорту на  2,11–

             2,34  т/га  (  2017).  Досліджено,  що  застосування  фунгіцидівBagay et  al.,

забезпечує зниження умісту найбільш поширених і  небезпечних для людини і

тварин фузаріотоксинів (Т-2, DON) у зерні високопродуктивних сортів пшениці

озимої Смуглянка і Подолянка (Sanin et al., 2019).

              З  огляду  на  вищезазначене,  інтерес  становлять  дослідження  динаміки

            розвитку  збудників  фузаріозу  колоса,  контамінації  продуктів  зернового

виробництва фузаріотоксинами та пошук удосконалених прийомів їх контролю

в агрофітоценозі пшениці озимої.

Матеріали та методи
          Дослідження  проводили  на  дерново-підзолистих  супіщаних  грунтах в

            умовах  ТОВ  «Агрофірма  Брусилів»  Брусилівського  району  Житомирської

                області.  Орний  шар  (0–20  см)  ґрунту  дослідних  ділянок  характеризується

              наступними  агрохімічними  показниками:  pH  KCl  –  5,2,  гідролітична

кислотність – 1,76 мг-екв./100 г ґрунту, уміст азоту що легко гідролізується (за

                      Корнфілдом)  –  95  мг/кг,  рухомий  фосфор  (за  Чириковим)  –  58  мг/кг  та

     обмінного  калію (за  Чириковим)  –  96  мг/кг  повітряно  сухого  грунту,  уміст

гумусу (за Тюріном-Кононовою) – 1,18%.

    Схема  досліду  включала  сучасні  фунгіциди  системної  дії  різних  класів

хімічних сполук (табл. 1).

Таблиця 1. Схема досліду з оцінки ефективності застосування фунгіцидів у
захисті пшениці озимої від фузаріозу колосу, 2018–2020 рр.

Номер
варіанту
досліду

 Варіант досліду Назва та уміст діючої

речовини, г/л

Норма витрати

препарату, л/га

  1. Контроль  

(обробка водою)

 – –

   2. Фолікур 250 EW, ЕВ тебуконазол, 250 1,0

  3. Рекс Дуо, КС епоксиконазол, 187 +

тіофанат-метил, 310 

0,6

  4. Супрім, ЕВ тебуконазол, 133 +

прохлораз, 267

1,5

  5. Осіріс Стар, КЕ епоксиконазол, 56,25

+ метконазол, 41,25 

1,5

             Площа  дослідної  ділянки  становила  100 м ,  повторність  триразова,2

          розміщення  ділянок  систематичне.  Агротехнологія  вирощування  пшениці

озимої загальноприйнята для зони, де були проведені дослідження. Попередник

– соя. Висівали пшеницю озиму сорту Нива Одеська у другій декаді вересня з

                нормою  висіву  насіння  5  млн.  шт.  схожих  зерен  на  1  га.  Спосіб  посіву  –

звичайний рядковий з шириною міжрядь 15 см. 

      У  фазі  ВВСН  29  (кінець  кущення)  для  регулювання  рівня  присутності

            бур’янового  компоненту  в  агрофітоценозі  пшениці  озимої  застосовували

гербіцид Квелекс 200, ВГ, 60 г/га + ПАР Віволт, 0,2 л/га. Норма витрати робочої

 суміші становила з розрахунку 200 л/га.  Обробку посівів  пшениці озимої на

Назва документа: Тимощук 8
ID файлу:
1004522262

Схожість Цитати Посилання T
Вилучений
текст A Підміна символів Коментар

Джерела на цій сторінці: 5-6
Сторінка 4 з  9

https://unicheck.com


               дослідних  ділянках  фунгіцидами  проводили  у  фазі  ВВСН  59–61 (кінець

 колосіння  –  початок  цвітіння).  Асортимент пестицидів,  їх  норми витрати  та

              строки  застосування  установлювали  відповідно  до  «Переліку  пестицидів  і

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (Perelik …, 2020). 

Обстеження рослин пшениці озимої щодо ураженості колоса збудниками

фузаріозу проводили у фазі ВВСН 77–92 (молочна – технічна стиглість зерна).

Інтенсивність ураження фузаріозом колоса пшениці озимої обліковували за 9-ти

бальною шкалою за зовні видимими симптомами прояву хвороби (табл. 2). 

Таблиця 2. Шкала для оцінки стійкості зернових колосових культур до
фузаріозу колоса (  1988) [Методы селекции ].Babayants et al.,

Стійкість,
 

 бал Симптоми хвороби
Характеристика стійкості

/ сприйнятливості

  9 Ознаки хвороби відсутні дуже висока стійкість

       8 Можливе  легке  посвітління  колоса,

       ураження  у  вигляді  побуріння  лусочок

окремих колосків чи зернівок

висока стійкість

7

6

Ураження розсіяне по всьому колосу чи

локально, але незначне за площею

стійкість

 5 Ураження середнього ступеню у вигляді

       побуріння  окремих  колосків  чи  частин

колоса

слабка сприйнятливість

4

3

          Уражено  від  близько  половини  до  2/3

частин колоса

сприйнятливість

  2 Уражений майже весь колос висока сприйнятливість

  1 Уражений весь колос дуже висока

сприйнятливість

Ідентифікацію видів мікроміцетів роду  здійснювали в лабораторіїFusarium

            кафедри  захисту  рослин  Поліського  національного  університету  шляхом

дослідження морфологічних мікроструктур грибів з використанням світлового

мікроскопу (МБД-6) та визначників вітчизняних і іноземних науковців (Bilay &

    Kurbatskaya,  1990;  Gagkaeva  et  al., 2011).  Для  оцінки  домінування  окремих

               видів  роду  Fusarium  у  мікробіоті  колосу  визначали  просторову  частоту

трапляння за формулою Т. Г. Мірчинк, як відношення кількості зразків, де було

              виявлено  вид  мікроміцетів,  до  загальної  кількості  досліджуваних  проб

(Mirchynk, 1988).

            Технічну  ефективність  застосування  сучасних  фунгіцидів  визначали  за

 загальноприйнятою формулою (Trybel  et  al., 2001).  Збирання  і  облік урожаю

              зерна  пшениці  озимої  проводили  прямим  комбайнуванням  з  використанням

комбайну Sampo 130. Статистичну обробку отриманих результатів досліджень

            проводили  методом  дисперсійного  аналізу  даних  однофакторного  польового

досліду за допомогою прикладної комп’ютерної програми (Dospehov, 1985).

Результати досліджень та обговорення
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                Симптоми  прояву  фузаріозу  колоса  почали  з’являтися  у  фазі  молочної

   стиглості  зерна.  У результаті проведення  мікологічних досліджень  нами було

виділено з мікобіоти колосу пшениці озимої та ідентифіковано наступні види

               мікроміцетів  роду  Fusarium:  F.  graminearum,  F.  oxysporum,  F.  culmorum,

F. moniliforme, F. gibbosum та F. sporotrichiella (рис. 1).

Рис. 1. Структура видового складу мікроміцетів роду Fusarium spp., що
виділені із колосу пшениці озимої, середнє за 2018–2019 рр.

У структурі видового складу мікробіоти колосу пшениці озимої найбільшу

             частину  становлять  види  68,0  %.  МікроміцетиFusarium graminearum  –  

F. culmorum  F. oxysporum  і представляють 7,0 та 17,0  % від загальної кількості

              видів.  Вид  F. moniliforme  становить  лише  5 %.  Серед  мікроміцетів  роду

Fusarium найменш поширеними були F. sporotrichiella  F. gibbosumта  – 1–2 %. 

           Експериментально  встановлено,  що використання  для  обробки  рослин

            досліджуваних  фунгіцидів  було  ефективним  заходом  обмеження  розвитку

збудників фузаріозу колосу пшениці озимої (табл. 3).

Таблиця 3. Ефективність застосування сучасних фунгіцидів у захисті
пшениці озимої від фузаріозу колосу, середнє за 2018–2020 рр.

№

з/п
 Варіант досліду Стійкість,

бал
Розвиток
фузаріозу
колоса, %

Технічна
ефективність,

%

    1. Контроль (обробка водою) 6 20,5 –

    2. Фолікур 250 EW, ЕВ, 1 л/га 7 6,1 70

    3. Рекс Дуо, КС, 0,6 л/га 8 4,5 78

    4. Супрім, ЕВ, 1,5 л/га 8 3,9 81

    5. Осіріс Стар, КЕ, 1,5 л/га 9 2,5 88

                 Встановлено,  що  обробка  посівів  пшениці  озимої  у  фазі  ВВСН  59–61

підвищує стійкість  рослин  до фузаріозу  колосу. Рослини пшениці  озимої  на

контрольному варіанті виявили бал стійкості  –  6.  Застосування фунгіцидів  у

              фазі  цвітіння  забезпечують  підвищення  стійкості  рослин  до  ураження

                збудниками  фузаріозу.  Так,  за  9-ти  бальною  шкалою,  бал  стійкості  рослин

зростає до 7–9.
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            Найвищий  показник  розвитку  фузаріозу  колоса  пшениці  озимої

              встановлено  на  контрольному  варіанті,  де  рослини  обприскували  водою.

              Застосування  фунгіцидів  у  період  вегетації  рослин  забезпечує  зменшення

        розвитку  хвороби  на  14,4–18 %  порівняно  з  контролем.  За  обробки  посівів

                  пшениці  озимої  фунгіцидом  Осіріс  Стар,  КЕ  (епоксиконазол,  56,25  г/л  +

              метконазол,  41,25  г/л)  отримано  найменший  показник  розвитку  фузаріозу

колоса – 2,5 %.

            Технічна  ефективність  застосування  фунгіциду  Фолікур  250  EW,  ЕВ

(тебуконазол, 250 г/л) з нормою витрати 1,0 л/га ВВСН 59–61 пшениці у фазі  

                озимої  становить  70 %.  За  обробки  посівів  пшениці  озимої  фунгіцидами

Супрім, ЕВ (тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л) з нормою витрати 1,5

л/га і Рекс Дуо, КС (епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310, г/л) з нормою

витрати 0,6 л/га технічна ефективність становить 78–81 %. Найвищу технічну

ефективність (88 %) у захисті пшениці озимої від фузаріозу колосу отримано за

                  обробки  рослин  фунгіцидом  Осіріс  Стар,  КЕ  (епоксиконазол,  56,25  г/л  +

метконазол, 41,25 г/л) з нормою витрати 1,5 л/га.

Контроль розвитку  та  поширення  збудників  фузаріозу  колосу  відігравав

суттєвий вплив і на продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої (табл. 3).

Таблиця 3. Продуктивність пшениці озимої залежно від обробки посівів
сучасними фунгіцидами у фазі ВВСН 59–61, середнє за 2018–2020 рр.

№
 

 
 

з/п Варіант досліду
Урожайність, т/га

Збережений
врожай

     2018 р. 2019 р. 2020 р. середня т/га %

 1. Контроль

 
     

(обробка водою)
7,07 9,69 6,17 7,64 – –

 2. Фолікур 250  EW,

 
     

ЕВ, 1 л/га
7,23 10,19 6,37 7,93 0,29 3,80

 3. Рекс Дуо, КС, 

 
     

0,6 л/га
7,31 10,34 6,49 8,05 0,41 5,37

    4. Супрім,  ЕВ,  

 
     

1,5 л/га
7,37 10,29 6,38 8,01 0,37 4,84

    5. Осіріс  Стар,  КЕ,

 
     

1,5 л/га
7,58 10,55 6,44 8,19 0,55 7,20

 НІР    0,16           0,14               2,0105 

            Обробка  посівів  пшениці  озимої  сорту  Нива  Одеська сучасними

                фунгіцидами  у  фазі  ВВСН  59–61  забезпечує  підвищення  на  3,8–7,2 %

              урожайності  зерна  порівняно  з  контролем.  За  застосування  системного

 фунгіциду Фолікур 250  EW, ЕВ (тебуконазол, 250 г/л) з  нормою витрати 1,0

л/га, урожайність зерна пшениці озимої підвищилась на 0,29 т/га порівняно з

контролем. 

Суттєвим збереження урожаю зерна було у варіантах досліду із обробкою

посівів фунгіцидами  Супрім, ЕВ (тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л) з
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нормою витрати 1,5 л/га і  Рекс Дуо, КС (епоксиконазол,  187 г/л +  тіофанат-

                  метил,  310,  г/л)  з  нормою  витрати  0,6  л/га.  Застосування  вищезазначених

фунгіцидів забезпечує отримання урожайності зерна у середньому за три роки

на  рівні  8,01–8,05  т/га,  що на  0,37–0,41  т/га  більше  порівняно  з  контролем

(обробка водою). Осіріс Стар, КЕ (епоксиконазол, 56,25 г/л +За обробки рослин 

метконазол, 41,25 г/л) отримано істотне підвищення на 0,55 т/га врожайності

                      зерна  пшениці  озимої  порівняно  з  контролем  та  на  0,26  т/га  порівняно  із

застосуванням фунгіциду Фолікур 250 EW, ЕВ.

Висновки
           1.  Досліджено,  що  серед  мікроміцетів  роду Fusarium  найбільш

поширеними були види F. graminearum, F. oxysporum F. culmorum.та 

               2.  Обробка  посівів  фунгіцидами  на  початку  цвітіння  (BBCH  59–61)

              забезпечує  надійний  контроль  збудників  фузаріозу  колоса  пшениці  озимої.

Технічна ефективність досліджуваних фунгіцидів становить – 70–78 %.

3.  Обприскування посівів пшениці озимої  сорту Нива Одеська сучасними

фунгіцидами Супрім, ЕВ (тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л) і Рекс Дуо,

КС (епоксиконазол,  187  г/л  + тіофанат-метил, 310,  г/л)  достовірно підвищує

урожайність зерна на 4,84–5,37 % порівняно з контролем.

4. Найбільш достовірно збережений урожай, на 7,2 % більше до контролю,

                було  отримано  за  обробки  рослин  комбінованим  фунгіцидом  системної  дії

Осіріс Стар, КЕ (епоксиконазол, 56,25 г/л + метконазол, 41,25 г/л).
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Схожість
Джерела з Інтернету 47

1 https://agrarii-razom.com.ua/active-ingredients/epoksikonazol 3.14%

2 https://agrarii-razom.com.ua/preparations/osiris-star 2.16%

3 https://agrarii-razom.com.ua/preparations/reks-duo 1.88%

4 http://pesticidov.net/content/5803 1.69%

5 https://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00614587_0.html 0.78%

6 https://docplayer.net/44284410-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zhitomirskiy-nacionalniy-agroekologichniy-universitet.html 0.35%

12 Джерело

2 Джерело

30 Джерело
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