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GRAIN YIELD OF WINTER WHEAT DEPENDING ON TERMS OF SOWING  
IN THE CONDITIONS OF NORTHERN PART OF THE LEFT BANK STEPPE OF UKRAINE 

А. V. Melnyk, R. A. Yaroshuk, N. G. Sobko, O. O. Dubovik 
Thus, the optimal conditions for the northern part of the Left Bank steppe of Ukraine sowing dates 

should be considered 10-th – 20-th of September. For most varieties sowing on September the 20-th con-
tributed to greater performance of their genetic potential in terms of yield. The stated The regularity of yield 
loss have been stated at a deviation from the optimum sowing time to earlier (September the 10-th) and later 
(1-st and 10-th of October). Sowing in the later periods in most years leads to greater yield reduction than at 
early sowing.  
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Наведені результати досліджень із вивчення впливу бактеріального препарату Ризогуміну та 

мікродобрив Реаком і Наномікс на показники ростових процесів люпину вузьколистого. Встановле-
но високий позитивний ефект від сумісного застосування бактеріального препарату та 
мікродобрив на ростові процеси рослин, формування густоти стеблостою, а в результаті на за-
гальну продуктивність посіву. Зокрема, внесення препаратів за схемою біопрепарат + мікродобри-
во + позакореневе підживлення мікродобривом у фазу бутонізації, дозволило збільшити збір сухої 
речовини з одиниці площі посіву в період дозрівання на 29%. 

Ключові слова: люпин вузьколистий, мікродобрива, бактеріальний препарат, передпосівна 
обробка, обробка по вегетації, висота, густота стояння, суха речовина. 

Постановка проблеми. Початок 21 століття 
ознаменований переходом від інтенсивно-
техногенних методів вирощування рослин до 
екологічно-орієнтованих. Останні характеризу-
ються більш повним використанням відновлю-
вальних ресурсів довкілля та біологічного потен-
ціалу рослин їх екотипічним різноманіттям. Крім 
того, змінюються вимоги до самих культур, які 
розглядаються не лише як цінна технічна сиро-
вина, харчові продукти або корми, але й викону-
ють функції з підвищення родючості грунтів, 
фітомеліорації, сприяють загальному зниженню 
енерговитрат у сівозміні. На сьогодні цим вимо-
гам відповідають лише бобові культури. Завдан-
ням сучасної аграрної науки є максимальна се-
лекційна та технологічна модернізація цієї групи 
культур, передусім у напрямах біологізації їх ви-
рощування [1]. 

До найбільш перспективних видів, що забез-
печують покращення родючості ґрунтів та є дже-
релом високопродуктивного, збалансованого за 
амінокислотним складом білку належить люпин. 
Види, що формують сучасну культуру, тяжіють до 
зони Лісостепу та Полісся, де мають достатньо 
широкий спектр умов зростання, що передбачає 
вищий порівняно з іншими (не аборигенними) 
видами симбіотичний потенціал [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Адаптивне рослинництво неможливе при засто-
суванні великої кількості агрохімікатів. У той же 
час культурні рослини частково втратили здат-

ність адаптуватися до несприятливих умов до-
вкілля через симбіоз з мікроорганізмами. Біологі-
чна фіксація атмосферного азоту – потужний 
засіб збагачення запасів азоту в ґрунті та жив-
лення сільськогосподарських рослин. Висока 
екологічна і економічна ефективність нових тех-
нологій вирощування сільськогосподарських ку-
льтур має забезпечуватися також за рахунок за-
стосування мікробних препаратів, які здатні по-
ліпшувати азотне та фосфорне живлення рослин, 
активізувати процеси біологічної азотфіксації та 
мікробіологічної мобілізації фосфору з ґрунтових 
резервів [3]. 

Застосування ефективних штамів бульбоч-
кових бактерій, що формують симбіотичні ком-
плекси з сучасними сортами бобових культур 
підвищує продуктивність рослин на 10-30%, збі-
льшує вміст білку в насінні на 2-6% навіть за ная-
вності в ґрунті популяцій аборигенних ризобій [4]. 

Сучасні високопродуктивні сорти сільсько-
господарських культур характеризуються інтен-
сивним метаболізмом і потребують забезпече-
ності елементами живлення, в тому числі і 
мікроелементами. В зв`язку із підвищенням уро-
жайності і збільшенням виносу елементів жив-
лення з ґрунту значно зросла роль мікроеле-
ментів, які є каталізаторами багатьох фермента-
тивних процесів в рослинній клітині, крім того, 
вони покращують обмін речовин і позитивно 
впливають на урожай і якість зерна. Тому вини-
кає потреба у дозованому окремому внесенні 
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мікродобрив [5]. 
За даними Коваленко О.А., застосування 

мікродобрив Наномікс та Реаком разом з біопре-
паратами на кукурудзі позитивно впливало на 
формування вегетативних органів рослин, подо-
вжувало період вегетації на 4-5 днів та забезпе-
чило прибавку врожаю до 18% [6]. 

Постановка завдання. Проблема росту 
рослин займає одне з центральних місць і має 
виключно актуальне значення в практичному 
рослинництві, оскільки немає таких прийомів 
регулювання продуктивності рослин і врожай-
ності посівів, які б у кінцевому підсумку не 
змінювали інтенсивність, спрямованість, мас-
штабність і локалізацію ростових процесів [7]. 
Тому, метою даної роботи було визначення 
ефективності різних схем передпосівної обробки 
насіння люпину вузьколистого бактеріальним 
препаратом та мікродобривами, а також поєдна-
ння у одній технології передпосівної обробки 
насіння та обробки мікродобривами по вегетую-
чих рослинах. 

Методика та умови проведення дослі-
джень. Досліди з люпином проводилися у 2011-
2013 рр. в умовах північно-східного Лісостепу 
України в короткоротаційній польовій сівозміні 

Інституту сільського господарства Північного 
Сходу НААН України. Ґрунти сівозміни представ-
лені чорноземами типовими малогумусними сла-
бовилугованими крупнопилувато-
середньосуглинковими на лесі. Використовували 
сорт люпину вузьколистого – Пелікан, агротехніка 
вирощування, загальноприйнята для зони північ-
ного та північно-східного Лісостепу України, за 
виключенням факторів, які були поставлені на 
вивчення, а саме: застосування біопрепарату 
Ризогумін та мікродобрив Реаком і Наномікс для 
передпосівної обробки насіння та по вегетуючих 
рослинах, а також поєднання цих елементів тех-
нології. Норма використання Ризогуміну станови-
ла 200 г/га н.в, Реакому - 3 л/т насіння та 4 л/га 
посіву у фазу бутонізації. Наномікс застосовували 
в нормі 3 л/т насіння та 2 л/га посіву у фазу буто-
нізації. Площа облікової ділянки в досліді 25 м2 . 

Виклад основного матеріалу. За результа-
тами польових дослідів встановлено низку 
відмінностей у реакції рослин люпину вузьколи-
стого на різні варіанти використання біопрепа-
ратів та мікродобрива. Було зафіксовано різницю 
у тривалості основних фаз розвитку рослин, ди-
наміці та інтенсивності їх росту (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка росту рослин люпину вузьколистого,  

залежно від бактеріального препарату та мікродобрив, см (середнє за 2011-2013 рр.) 
Варіанти: 1. Без обробки (контроль); 2. Ризогумін; 3. Наномікс; 4. Ризогумін + Наномікс;  

5. Ризогумін + Наномікс + Наномікс по вегетуючим рослинам; 6. Реаком; 7. Ризогумін + Реаком; 
 8. Ризогумін + Реаком + Реаком по вегетуючих рослинах. 

 

Найменш виражені зміни висоти рослин були 
відмічені на варіантах індивідуального викори-
стання біопрепарату та мікродобрива. Вищу 
ефективність забезпечували варіанти комплекс-
ного використання біопрепарату Ризогумін та 
мікродобрива Наномікс. На цих варіантах висота 
рослин на період наливу зерна становила 52,8 
см, що на 7,8 см перевищувало контроль, тоді як 

за поєднання Ризогуміну та Реакому для перед-
посівної обробки показник висоти рослин пере-
вищував контроль на 6,8 см. Максимальний 
вплив на висоту рослин, а саме перевищення 
контролю на 9,2 см було отримано за сумісного 
використання передпосівної обробки насіння та 
обробки по вегетуючим рослинам за схемою: 
Ризогумін + Наномікс + Наномікс по вегетуючих 



132 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (27), 2014 

 

рослинах. Дещо менший приріст значень, плюс 
7,6 см, був отриманий на варіанті Ризогумін + 
Реаком + Реаком по вегетуючим рослинам. 

Як стверджує Джура Н.М, Гуляєв В.Г., вро-
жайність зернових культур визначається густотою 
посіву. Адже, продуктивність будь-якої сільсько-
господарської культури є функцією показників 
індивідуальної продуктивності рослини та се-

редньої їх кількості на одиниці площі [7, 8]. На 
думку С.Т. Васильєва, зрідженість сходів є голов-
ною причиною недобору врожаю люпину [9]. 

Підрахунок густоти стояння рослин на ділян-
ках досліду, проводився після появи повних 
сходів рослин люпину, а також на період збиран-
ня врожаю (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив бактеріального препарату та мікродобрив  

на густоту і ступінь виживаності рослин люпину вузьколистого (2011-2013 рр.) 

№ 
п/п Варіанти 

Густота рослин (шт./м2) у фазу: 
повних сходів повної стиглості 
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1 Без обробки (контроль) 120 115 120 118 115 109 100 108 91 
2 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін 122 119 125 122 110 113 117 113 93 
3 Обробка насіння мікродобривом Наномікс 120 121 122 121 107 117 115 113 93 

4 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Наномікс 127 124 122 124 119 115 118 117 94 

5 
Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Наномікс + Наномікс по 
вегетуючих рослинах 

125 122 123 123 102 110 122 111 90 

6 Обробка насіння мікродобривом Реаком 119 117 120 119 109 108 115 111 93 

7 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Реаком 121 118 125 121 112 110 120 114 94 

8 
Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Реаком + Реаком по 
вегетуючих рослинах 

123 120 125 123 118 113 123 118 96 

 

Передпосівна обробка Ризогуміном, в сере-
дньому за 2011-2013 рр. підвищила польову схо-
жість люпину вузьколистого на 3%, подібний 
ефект забезпечувала і передпосівна обробка 
насіння мікродобривом Наномікс. Сумісне засто-
сування Ризогуміну та Наноміксу для обробки 
насіння забезпечило збільшення польової схожо-
сті на 5%. Дещо нижчі результати отримали за 
обробки насіння люпину вузьколистого 
мікродобривом Реаком, що перевищило контроль 
на 1%, а поєднання Ризогуміну з Реакомом 
підвищувало польову схожість на 4%. 

Більш повно умови зростання культури в 
період вегетації характеризує показник збереже-
ності рослин. Максимальне значення показника 
було зафіксовано на варіантах передпосівної 
обробки насіння Ризогуміном та Реакомом в 
поєднанні з позакореневим підживленням рослин 
мікродобривом Реаком у фазу бутонізації. При 
використанні такої схеми внесення збереженість 
рослин люпину вузьколистого становила 96%, що 
вище за контроль на 5%. Подібного ефекту на 
показник збереженості рослин від застосування 
мікродобрива Наномікс по вегетуючих рослинах в 
середньому за роки проведення досліджень не 
виявлено. Тоді як, у 2013 р. проект із використан-
ням передпосівної обробки насіння Ризогуміном 
та Наноміксом у поєднанні з позакореневим 
підживленням рослин Наноміксом у фазу бу-
тонізації забезпечив найбільш сприятливі умови 
для формування максимальної щільності посіву. 

Так, збереженість рослин на даному варіанті ста-
новила 99%, що на 16% перевищило контроль. 

З метою деталізації впливу біопрепаратів та 
мікродобрив на формування показників росту, 
оцінювали динаміку накопичення сухої маси од-
нієї середньозваженої рослини та нагромадження 
сухої маси рослин на одиниці площі. При цьому 
перший показник характеризував біологічний 
потенціал люпину вузьколистого щодо ефектив-
ності процесів асиміляції окремих рослин, другий 
– більшою мірою вказував на господарські харак-
теристики посіву (табл. 2).  

Встановлено, що застосування Ризогуміну 
для передпосівної обробки забезпечувало підви-
щення повітряно-сухої маси надземної частини 
рослин люпину вузьколистого на 0,1 г у фазу 
бутонізації, цвітіння – 0,2 г, дозрівання 0,6 г, 
порівняно з контролем. Більш ефективною була 
обробка насіння Наноміксом. Повітряно-суха ма-
са рослин у даному випадку перевищувала кон-
троль у фазу бутонізації на 0,1 г, цвітіння - 0,3 г, у 
фазу дозрівання - 0,9 г. Дещо нижчі показники 
були відмічені за умов використання Реакому для 
передпосівної обробки.Перевищення контролю 
становить 0,1 г, 0,2 г, 0,5 г, відповідно. Кращі ре-
зультати на формування повітряно-сухої маси 
рослин отримані за поєднання в технології виро-
щування біопрепарату та мікродобрива. Так, мак-
симальні значення мали місце за сумісного вико-
ристання передпосівної обробки Ризогуміном та 
Наноміксом у поєднанні з обробкою вегетуючих 
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рослин Наноміксом у фазу бутонізації. Даний 
показник у фазу бутонізації становив 2,3 г, цвітін-
ня, 3,5 г, дозрівання 8,1 г. Перевищення контро-

лю в даному випадку складало - 0,3 г, 0,8 г, 1,6 г, 
відповідно. 

Таблиця 2 
Динаміка накопичення сухої речовини рослинами люпину та збір сухої речовини  
залежно від бактеріального препарату та мікродобрив, (середнє 2011-2013 рр.) 

№ 
п/п Варіанти 

Повітряно-суха маса надземної частини рослини, г/рослину 
бутонізації цвітіння дозрівання 

г/рослину т/га г/рослину т/га г/рослину т/га 
1 Без обробки (контроль) 2 2,4 2,6 2,9 6,5 7,0 
2 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін 2,1 2,6 2,8 3,2 7,1 8,0 
3 Обробка насіння мікродобривом Наномікс 2,1 2,5 2,9 3,3 7,4 8,4 

4 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Наномікс 2,2 2,7 3,2 3,8 7,6 8,9 

5 
Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Наномікс + Наномікс по вегетуючих 
рослинах 

2,3 2,8 3,5 4,1 8,1 9,0 

6 Обробка насіння мікродобривом Реаком 2,1 2,5 2,8 3,2 7 7,8 

7 Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Реаком 2,2 2,7 3 3,4 7,4 8,4 

8 
Обробка насіння біопрепаратом Ризогумін + 
мікродобривом Реаком + Реаком по вегетуючих 
рослинах 

2,3 2,8 3,4 4,0 7,6 9,0 

 

Кількість сухої речовини на одиниці площі 
залежала головним чином від густоти стояння та 
сухої маси рослин люпину. За результатами дос-
ліджень, максимальний збір сухої речовини з 
одиниці площі забезпечувала схема з викорис-
танням передпосівної обробки біопрепаратом та 
мікродобривом у поєднанні з позакореневим пі-
дживленням рослин у фазу бутонізації. За прове-
дення цих заходів як мікродобриво Наномікс, так і 
Реаком дали майже однакові результати. Так, у 
фазу бутонізації збір сухої речовини за даних 
умов збільшився на 0,4 т/га, порівняно з контро-
лем, при застосуванні обох видів мікродобрив; у 
фазу цвітіння - на 1,2 т/га за використання 
Наноміксу та 1,1 т/га при застосуванні Реакому; у 
фазу дозрівання прибавка збору сухої речовини, 
порівняно з контролем, становила 2 т/га, неза-

лежно від виду мікродобрива. 
Висновки. Використання біопрепарату Ри-

зогумін та мікродобрив Наномікс або Реаком, як 
елементів інтенсифікації розвитку культури, доз-
воляє суттєво поліпшити ростові процеси рослин, 
позитивно впливає на формування густоти стеб-
лостою, а в результаті на загальну продук-
тивність посіву. Внесення препаратів за схемою 
біопрепарат + мікродобриво + позакореневе 
підживлення мікродобривом у фазу бутонізації, 
збільшило збір сухої речовини з одиниці площі 
посіву в період дозрівання на 29%. Максималь-
ний вплив від такої схеми використання біопре-
паратів та мікродобрив відмічений у фазу цвітін-
ня – перевищення контрою за даним показником 
41% . 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИИ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТОГО  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И МИКРОУДОБРЕНИЙ  

И.М. Лаврик, Г.А. Жатова, В.И. Троценко 
Приведены результаты исследований по изучению влияния бактериального препарата Ри-

зогумин, микроудобрений Реаком и Наномикс на показатели ростовых процессов люпина узко-
листного. Установлен высокий положительный эффект от совместного применения бактери-
ального препарата и микроудобрений на ростовые процессы растений, формирование густоты 
стеблестоя, а в результате на общую производительность посева. В частности, внесение пре-
паратов по схеме биопрепарат + микроудобрение + внекорневая подкормка микроудобрением в 
фазу бутонизации, позволило увеличить сбор сухого вещества с единицы площади посева в пери-
од созревания на 29%. 

Ключевые слова: люпин узколистный, микроудобрения, бактериальный препарат, предпосев-
ная обработка, обработка по вегетации, высота, густота стояния, сухое вещество. 
 

СHARACTERISTICS OF LUPIN NARROW-LEAVED VEGETATION  
WITH APPLICATION OF BACTERIAL SUBSTANCES AND MICRONUTRIENTS 

I.M. Lavryk, H.О. Zhatova, V.I. Trocenko 
The purpose of this study is to identify the influence of way application of bacterial substances and mi-

cronutrients and their combination on the growth processes of narrow-leaved lupine. The maximum effect on 
the plant height was fixed in variant with combined use of micronutrients Ryzohumin and Nanomiks for pre-
planting treatment and dressing of plants with Nanomiks in the budding stage in addition. The use of Ryzo-
humin and micronutrients, including Nanomiks or Reakom, as a part of crop intensification, assisted in im-
proving the plant growth, positively influenced on the formation of crop density and as a result, on yield ca-
pacity of crop. In particular, the combination in technology cultivation biological substances with micronutri-
ents and further foliar dressing with micronutrients in budding phase, increased dry matter content per unit 
area in mature phase to 29%.  

Key words: narrow-leaved lupine fertilizers, bacterial substances, pre-planting treatment, fertilizer appli-
cation, stand density, dry matter. 
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У статті наведені результати досліджень впливу агротехнічних прийомів на площу листкової 

поверхні, фотосинтетичний потенціал посівів та чисту продуктивність фотосинтезу сафлору 
красильного при його вирощуванні в умовах зрошування півдня України. Доведена ефективність 
використання  оранки на глибину 20-22 см, міжряддя 30 см, застосування раннього строку сівби та 
внесення мінеральних добрив дозою N60P60.  

Ключові слова: сафлор красильний, зрошення, строки сівби, площа листя, фотосинтетичний 
потенціал посівів, чиста продуктивність фотосинтезу. 

Постановка проблеми. Олійні культури ма-
ють велике господарське значення завдяки різ-
номанітному та широкому використанню продук-
тів їх переробки в різних галузях народного гос-
подарства [1]. Однією з перспективних олійних 
культур для вирощування в посушливих умовах 
півдня України є сафлор красильний, морфо-
біологічні особливості якого адаптовані до екст-
ремальних умов Південного Степу України [2, 3]. 
Актуальними питаннями є розробка технології 
вирощування сафлору та встановлення впливу 
агрозаходів на показники продукційного процесу, 
в тому числі й фотосинтетичну діяльність посівів. 

Стан вивчення проблеми. В Україні в тепе-
рішній час вирощується понад 50 видів лікарсь-

ких і ароматичних рослин, також їх кількість про-
довжує збільшуватися за рахунок інтродукованих 
об'єктів. Медичній промисловості нашої держави 
необхідно понад 15 тисяч тонн на рік сухої рос-
линної лікарської сировини, проте, за рахунок 
вітчизняних агровиробників вона забезпечена 
ними лише на 20-30%. Чинниками такого негати-
вного становища є відсутність державної підтри-
мки вирощування лікарських культур, застарілі 
технології їх вирощування та переробки, розпаю-
вання спеціалізованих господарств по їх вирощу-
ванню тощо. Існує нагальна потреба розширення 
посівних площ під лікарськими культурами, під-
вищення їх врожайності та якості за рахунок роз-
робки й удосконалення технологій вирощування, 


