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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ 

ВЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ  
С.М. Каленская, О.И. Шутый 
Исследовано формирование таких показателей структуры урожая пшеницы твердой яровой 

как количество продуктивных стеблей, продуктивная кустистость, количество и масса зерен с 
колоса при внесении различного удобрения и внесения стимуляторов роста. Установлено, что при-
менение оптимальных норм удобрения способствует улучшению этих показателей, а высокие их 
значения наблюдаются в случае внесения N75P75K75 + N12,5 (IV) + + N12,5 (VI) и проведения внекорневой 
обработки посевов росток зерновой + росток макро росток на IV этапе органогенеза и росток пло-
доношения + росток макро на VI этапе органогенеза. 

Ключевые слова: пшеница твердая яровая, стимуляторы роста, росток зерновой, росток ма-
кро, росток плодоношения, продуктивная кустистость, количество и масса зерен, колос. 

 
THE FORMATION OF STRUCTURE INDEXES OF  DURUM SPRING WHEAT DEPENDING  

ON TYPE  ELEMENTS OF TECHNOLOGY CULTIVATION 
S.M. Kalenska, O.I. Shutyy 
The formation of such signs of structure durum spring wheat as the  of number of productive stems, 

productive tillering, the number and mass of grains per ear  in different fertilizer application and application of 
plant growth stimulators have been studied. It was established that the application of optimum rates of 
fertilizers assisted in improvement of signs and the highest values of them were observed in the case of 
application of  N75P75K75 + N12,5 (IV) +N12,5 (VI) and foliar application with Rostock cereal + macro Rostock in 
the IV the stage of organogenesis  and Rostock fruiting + Rostock macro in VI stage of organogenesis. 

Keywords: durum spring wheat, growth stimulators, Rostock fruiting, Rostock macro, Rostock cereal, 
productive tillering. 
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ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ  

В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
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Наведено дані щодо особливостей формування елементів структури  та врожайності коріан-

дру посівного залежно від сортових особливостей, норми висіву та рівня мінерального живлення. В 
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умовах північної частини Правобережного Лісостепу України за дотримання сортових технологій 
вирощування коріандру посівного його врожайність може сягати 1,0 - 2,37 т/га  залежно від сорту, 
норм висіву насіння та добрив, природніх ресурсів. Найбільш раціональною нормою добрив для  сортів 
Нектар, Оксаніт та Карібе в умовах років проведення досліджень є N90P40K80 за норми висіву 2,5 млн 
штук насінин на гектар. 

Ключові слова: коріандр посівний (Coriandrum sativum), сорт, структура врожайності, норма ви-
сіву, норми добрив, урожайність. 

Постановка проблеми. З широко розпо-
всюджених ефіроолійних культур на особливу 
увагу заслуговує коріандр посівний, який культи-
вується для отримання листкової маси та насіння 
[1]. Коріандр посівний традиційно вирощується в 
країнах Середземномор’я, а його вирощування та 
переробка в Україні знаходиться на рівні інтроду-
кції. Формування врожайності та її структури в 
значній мірі обумовлюється кліматичними, погод-
ними та едафічними чинниками. В останні роки 
культура має чи не найбільший попит серед ефі-
роолійних культур на світовому ринку і є надійним 
джерелом фінансових доходів та значним резер-
вом поліпшення матеріально-технічного забезпе-
чення виробника. Проте нині спостерігається зна-
чний дефіцит товарної продукції коріандру посів-
ного, що обумовлює потребу та збільшення вало-
вого виробництва цієї культури [2]. 

В зв’язку з цим, нами було сформовано за-
вдання щодо встановлення сортових особливостей 
формування структурних елементів коріандру посі-
вного залежно від рівня живлення та норми висіву 
в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні сорти коріандру володіють значним поте-
нціалом продуктивності, але підвищити їх урожай-
ність можливо лише за створення оптимальних 
умов для росту і розвитку рослин, формування 
вегетативних та генеративних органів,  реалізації 
біологічного потенціалу. Визначальними елемен-
тами структури урожайності коріандру є кількість 
рослин на площі, кількість зонтиків на рослині, 
кількість насінин в зонтику, маса насінин з зонти-

ка, маса 1000 насінин та інші [3-6]. 
Фізіологічні та біохімічні процеси обміну ре-

човин в рослині, зумовлюються погодними умо-
вами, рівнем забезпеченості елементами живлен-
ня, щільністю рослин на площі. Показники елеме-
нтів структури рослин є непостійними і змінюються 
залежно від факторів середовища та елементів 
технології, що в кінцевому результаті призводить 
до зменшення чи збільшення врожаю [7-9]. 

Матеріали та методика досліджень. Дос-
лідження з визначення елементів структури коріа-
ндру посівного проводили в 2013-2014 роках в 
навчально-науковій виробничій лабораторії кафе-
дри рослинництва у ВП Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України 
«Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне, 
Васильківський район, Київська область). 

Польові досліди закладались на чорноземах 
типових малогумусних грубопилувато-
середньосуглинкових із вмістом гумусу в орному 
шарі грунту 4,53 – 4,38 %, pH сольової витяжки 
6,8-7,3, валові запаси поживних речовин станов-
лять: вміст легкогідролізовано азоту (за Корнфіл-
дом) – 10,2-11,1 мг/100 г грунту, рухомого фосфо-
ру (за Кірсановим) – 6,0-6,3, обмінного калію (за 
Чиріковим) – 8,8-10,4 мг/100 г грунту. 

В польовому трифакторному досліді прово-
дили дослідження щодо впливу норм висіву на-
сіння та мінеральних добрив на формування вро-
жайності коріандру посівного (табл. 1). Розміщен-
ня варіантів систематичне. Площа посівної ділян-
ки – 30 м2, облікової – 25 м2 за 4-х разового по-
вторення. 

Таблиця 1 
Схема польового досліду 

Чинник А – сорт Чинник В – норма висіву насіння млн шт.га Чинник С – норма добрив кг/га д.р. 

А1 – Оксаніт  
А2 – Нектар 
А3 – Карібе  

В1 – 1,5 млн.шт/га 
В2 – 2,0 млн.шт/га 
В3 – 2,5 млн.шт/га 
В4 – 3,0 млн.шт/га 

С1 – N45 P20 K40 (контроль) 
С2 – N90 P40 K80 
С3 – N135 P60 K120 

 

Попередником коріандру посівного є пше-
ниця яра. Схема досліду передбачала внесення 
різних форм добрив: 34% - ну аміачну селітру, 20% 
- ний простий гранульований суперфосфат та 40% - 
ну калійну сіль. Сівбу проводили сівалкою «Кльон»: 
ширина міжрядь 12,5 см, глибина загортання насін-
ня 3-4 см, з прикочування посівів. Для захисту посі-
вів від бур’янів застосовували гербіцид Гезагард 500 
FW в нормі 3 л/га після появи сходів у фазі 2-3 спра-
вжніх листків шляхом обприскування посівів.  

Дослідження виконували згідно із загально-
прийнятими методиками в рослинництві.  

Гідротермічні умови протягом вегетаційного 
періоду коріандру посівного в роки проведення 
досліджень суттєво різнилися, значно впливали 
на елементи продуктивності різних сортів коріанд-
ру посівного, що дало змогу всебічно оцінити дос-
ліджувані прийоми вирощування. 

Результати досліджень. Нами встановле-
но, що висота рослин в роки проведення дослі-
джень суттєво різнилася через різні гідротермічні 
умови весняно-літнього періоду, а також норми 
висіву насіння  та  добрив, сортових особливостей 
коріандру посівного (рис. 1). 
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Рис. 1. Висота рослин коріандру посівного  

залежно від норми висіву та рівня мінерального живлення, см 
 

Висота рослин коріандру посівного зміню-
валася залежно від сорту, норми висіву та рівня 
мінерального живлення і коливалась, в середнь-
ому за 2013-2014 роки, від 84,1 до 104,7 см. Най-
вища висота рослин була сформована рослинами 
в умовах 2014 року. Це, передусім, обумовлюва-
лось сприятливими умовами весняно-літнього 
періоду вегетації, за яких рослини змогли краще 
реалізувати свій біологічний потенціал. 

Встановлено, що за роки досліджень кіль-
кість зонтиків на рослині варіювала від 23,9 до 
32,5 штук. Це сортова ознака, якою можна управ-
ляти в детермінованих межах. Диференціація 
зонтиків, квіток, насінин суттєво залежить від удо-
брення рослин та кількості рослин на площі. За 
внесення N90P40K80 та нормі висіву насіння 2,5 
млн. шт./га рослини сорту Оксаніт формували 
найбільшу кількість зонтиків - 32,5 штук на росли-

ні. За норми висіву насіння 1,5; 2; 3 млн. шт./га 
насінин кількість зонтиків була дещо нижчою. 
Найменшу кількість зонтиків сформували всі сорти 
за норми висіву 1,5 млн. шт./га та внесенні 
N45P20K40(контроль) в розрізі сортів вона варіюва-
ла в межах 23,9 – 26,9 шт./рослині. 

 Важливим елементом структури врожайно-
сті є кількість насінин з рослини. Кількість насінин, 
в середньому за 2013-2014 роки, варіювала у ме-
жах 221-358 шт. на рослині залежно від досліджу-
ваного сорту, рівня мінерального живлення та 
норми висіву.  

Найбільша кількість насінин формується на 
рослинах сорту Оксаніт за внесення N90P40K80  з 
нормою висіву 2,5 млн шт./га яка становила 358 
штук/рослині. У варіанті N45P20K40 (контроль) з 
нормою висіву 1,5 млн шт./га  у сорту Карібе фор-
мував найменше насінин 221 штук/рослину. 
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У наших дослідах маса зерна з рослини 
значною мірою впливала на величину врожаю. 
Встановлено, що за роки досліджень найбільші 
значення цього показника були у рослин сорту 
Оксаніт за норми N135P60K120 та висіву насіння 2,5 
млн шт./га і складав 2,20 г/рослини. Слід відміти-
ти, що найменша маса насіння з рослини відміча-
лась у всіх сортів за норми  N45P20K40 (контроль) 
та норми висіву насіння 3 млн. шт./га і варіювала в 
межах 1,53 – 1,57 г. 

Нами встановлено суттєвий вплив умов ви-
рощування на формування рослинами сортів різ-

ного за крупністю насіння. Маса 1000 насінин ко-
ріандру посівного в роки проведення досліджень 
змінювалась від 6,0 до 9,3 грами в розрізі дослі-
джуваних чинників. 

В середньому за 2013-2014 рр. маса 1000 
насінин була найбільшою у сорту за внесення 
N90P40K80 та норми висіву 1,5 млн шт./га і склада-
ла 8,38; 7,32 та 8,03 грам  відповідно сортів: Нек-
тар, Оксаніт та Карібе. 

Найменша маса 1000 насінин формувалася 
за підвищених норм висіву та добрив за умов за-
гущення посівів. 

Таблиця 2 
Структура врожаю сортів коріандру посівного залежно від прийомів вирощування 

Ч
ин
ни
к 
А 

Ч
ин
ни
к 
В 

Ч
ин
ни
к 
С

 Кількість зонтиків, 
штук/рослині 

Кількість насінин, 
штук/рослині 

Маса насіння, 
грам/рослини Маса 1000 насінин, г 

2013 р. 2014 р. 
Середнє 

2013-
2014 рр. 

2013 р. 2014 р. 
Середнє 

2013-
2014 рр. 

2013 
р. 2014 р. 

Середнє 
2013-2014 

рр. 
2013 р. 2014 р. 

Середнє 
2013-2014 

рр. 

А1 

В1 
С1 24 27 25,5 222 270 246 1,7 1,9 1,76 7,6 6,9 7,21 
С2 26 30 28,0 247 270 258 1,9 2,1 1,97 7,6 7,0 7,32 
С3 27 32 29,3 264 288 276 2,0 2,2 2,06 7,5 7,1 7,29 

В2 
С1 25 30 27,3 232 330 281 1,7 1,8 1,76 7,3 5,8 6,56 
С2 28 36 31,9 249 360 304 2,0 2,3 2,12 8,0 6,2 7,08 
С3 27 36 31,3 317 360 339 2,0 2,2 2,14 6,5 6,4 6,44 

В3 
С1 30 35 32,4 275 315 295 1,7 1,9 1,79 6,2 6,1 6,17 
С2 31 35 33,0 317 385 351 2,1 2,2 2,16 6,6 6,0 6,34 
С3 30 36 32,8 331 360 346 2,1 2,3 2,22 6,4 6,0 6,17 

В4 
С1 27 31 29,0 249 279 264 1,5 1,6 1,53 6,0 6,1 6,04 
С2 26 31 28,4 257 279 268 1,5 1,9 1,70 5,8 7,1 6,41 
С3 28 27 27,5 272 297 285 1,8 1,9 1,85 6,5 6,7 6,63 

А2 

В1 
С1 25 26 25,6 208 260 234 1,7 1,8 1,78 8,3 7,3 7,80 
С2 26 33 29,4 206 297 251 1,9 2,1 1,98 9,3 7,5 8,38 
С3 27 35 31,1 244 315 280 1,9 2,1 2,02 7,9 6,2 7,06 

В2 
С1 27 31 28,8 211 279 245 1,7 1,8 1,76 8,3 6,8 7,52 
С2 28 31 29,3 274 341 308 1,9 2,3 2,06 6,8 6,1 6,43 
С3 28 35 31,6 295 385 340 1,9 2,2 2,08 6,5 5,4 5,95 

В3 
С1 28 34 31,0 259 306 283 1,7 1,8 1,77 6,7 5,8 6,23 
С2 31 31 30,8 313 341 327 2,0 2,2 2,08 6,2 6,0 6,13 
С3 31 33 31,9 323 330 326 1,9 2,3 2,12 6,0 6,2 6,05 

В4 
С1 30 32 31,1 264 256 260 1,6 1,6 1,58 6,1 5,8 5,92 
С2 28 29 28,5 264 290 277 1,7 1,7 1,70 6,4 6,2 6,27 
С3 29 29 28,8 292 319 306 1,7 1,8 1,74 5,9 5,5 5,68 

А3 

В1 
С1 24 25 24,4 202 250 226 1,7 1,9 1,77 8,3 7,6 7,95 
С2 24 24 24,0 239 264 252 1,8 2,1 1,94 7,6 8,4 8,03 
С3 23 25 23,8 258 350 304 1,9 2,2 2,06 7,3 6,9 7,12 

В2 
С1 24 28 26,1 206 280 243 1,7 1,9 1,79 8,2 6,9 7,54 
С2 24 30 26,9 231 270 250 1,9 2,2 2,05 8,2 8,2 8,19 
С3 24 36 29,8 228 288 258 1,9 2,2 2,08 8,5 7,4 7,95 

В3 
С1 24 27 25,4 214 243 228 1,7 1,8 1,78 8,2 7,0 7,59 
С2 24 29 26,5 240 290 265 1,9 2,3 2,11 7,9 7,6 7,75 
С3 26 32 28,9 232 320 276 1,9 2,3 2,10 8,3 6,5 7,40 

В4 
С1 23 27 24,9 193 243 218 1,5 1,6 1,55 7,9 6,1 7,01 
С2 23 28 25,3 201 280 241 1,7 1,9 1,81 8,4 6,8 7,60 
С3 22 27 24,5 209 297 253 1,8 2,0 1,86 8,4 6,7 7,55 

 

Рівень продуктивності рослин коріандру 
посівного визначається комплексним впливом 
абіотичних, біотичних та технологічних факторів. 
Залежно від сортового складу, впливу погодних 
умов та агротехнічних прийомів, урожайність 
коріандру посівного коливалась та залежала від 

норми висіву насіння та рівня мінерального жив-
лення (рис. 2). Урожайність коріандру посівного в 
умовах північної частини Правобережного Лісос-
тепу України формується на рівні  1,0 - 2,37 т/га 
залежно від сорту, норм висіву насіння та доб-
рив.  
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(С1 – N45P20K40 Контроль С2 – N90P40K80  С3 – N135 P60 K120) 

(В1 – 1,5 млн шт./га  В2 – 2 млн шт./га В3 – 2,5 млн шт./га В4 – 3 млн. шт./га) 
Рис. 2. Врожайність сортів коріандру посівного  

залежно від норми висіву та рівня мінерального живлення у 2013-2014 рр., т/га 
 

Найбільш пластичним до умов вирощування 
є сорт Оксаніт, який ефективно використовує чин-
ники для реалізації біологічного потенціалу. Рос-
лини ефективно використовують елементи жив-
лення навіть за максимальної норми висіву. Проте 
всі сорти формували найвищий рівень урожайнос-
ті за норми висіву 2,5 млн. штук насінин на гектар 
та внесенні N90P40K80 або N135P60K120. В той же час, 
за норми висіву 3 млн. схожих насінин та внесенні 
нижчої норми добрив - N45 P20K40, урожайність всіх 
сортів була вищою за висіву менших норм, за 
виключенням 2,5 млн. шт./га, та внесенні більш 
високих норм висіву. Це обумовлює потребує 
обов’язкового розрахунку економічної та енерге-
тичної ефективності технології вирощування куль-
тури в цілому з врахуванням вартісного вкладу 
кожного чинника. 

Висновки. В умовах північної частини Пра-
вобережного Лісостепу України за дотримання 
сортових технологій вирощування коріандру посі-
вного його врожайність може сягати 1,0 - 2,37 т/га 
залежно від сорту, норм висіву насіння та добрив.  

Формуванням високопродуктивних посівів 
сортів коріандру посівного за рахунок диференці-
ації та редукції вегетативних і генеративних орга-
нів рослин можна управляти шляхом регулювання 
норм висіву, норм добрив та оптимального вико-
ристання природніх ресурсів зони вирощування. 

Встановлено, що найбільш раціональною 
нормою добрив для сортів Нектар, Оксаніт та Ка-
рібе в умовах років проведення досліджень є 
N90P40K80 за норми висіву 2,5 млн. штук насінин на 
гектар. 
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СТРУКТУРА И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА И СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

С. М. Каленская, М. В. Жовтун  
Приведены данные особенностей формирования элементов структуры и урожайности кори-

андра посевного в зависимости от сортовых особенностей, нормы высева и уровня минерального 
питания. В условиях северной части Правобережной Лесостепи Украины при соблюдение сортовых 
технологий выращивания кориандра посевного урожайность может достигать 1,0 - 2,37 т/га в за-
висимости от сорта, норм высева семян и удобрений, природных ресурсов. Наиболее рациональной 
нормой удобрений для сортов Нектар, Оксанит и Карибе в годы исследований была N90P40K80 при 
норме высева 2,5 миллиона штук семян на гектар. 

Ключевые слова: кориандр посевной (Coriandrum sativum), сорт, структура урожайности, нор-
ма высева, нормы удобрений, урожайность. 

 
THE STRUCTURE AND YIELD OF CORIANDER VARIETY  SEEDS DEPENDING  

ON THE SOWING RATES AND FERTILIZATION SYSTEM IN CULTIVATION  
 IN THE RIGHT-BANK FOREST -STEPPE OF UKRAINE 

S. M. Kalenska, M. V. Zhovtun  
This article is about the peculiarities of formation of the elements of the structure and yield of coriander 

seed. The structure and productivity depends on varietal characteristics, seeding rates and the level of mineral 
nutrition. Coriander seed yield can reach its 1.0 - 2.37 t/ha, depending on the variety, seeding seeds and 
fertilizers, natural resources under the conditions of northern forest-steppe Right-Bank Ukraine. The most 
rational fertilizer rate for grades Nectar, Oksanit and Caribe in terms of years of research have N90P40K80 by 
seeding 2.5 million pieces of seeds per hectare. 

Key words: Coriander seed (Coriandrum sativum), sort, structure productivity, norm seeding, norm 
fertilizers, yields. 

Надійшла до редакції: 06.04.2015 р. 
Рецензент: Жатов О.Г. 

  


