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Південного Степу України є сорт Антарія за сівби у І декаду вересня з нормою 
висіву 1,1 млн шт./га. 
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У статті наведено результати досліджень урожайності та якості насіння цикорію 
коренеплідного залежно від комплексу агрозаходів – регулювання процесу росту і розвитку 
рослин, схем садіння коренеплодів та краплинного зрошення насінників. У середньому за 
три роки урожайність насіння зростала залежно від схем садіння в контролі без чеканки 
на 0,04 т/га, при застосуванні чеканки – на 0,05 т/га. Найбільше підвищення цього показ-
ника було у варіантах з краплинним зрошенням за обох схем садіння. Сприятливі ґрунтово-
кліматичні умови вирощування насіння разом з агротехнологічними заходами забезпечили 
формування високоякісного насіння.  

Ключові слова: цикорій коренеплідний, схема садіння, чеканка, зрошення, урожайність 
насіння, енергія проростання, схожість. 

 
Миколайко В. П. Особености формирования семян цикория корнеплодного в зави-

симости от комплекса агротехнологический примов 
В статье приведены результаты исследований урожайности и качества семян цико-

рия корнеплодного в зависимости от комплекса агроприемов - регулирование процесса 
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роста и развития растений, схем посадки корнеплодов и капельного орошения семенников. 
В среднем за три года урожайность семян возрастала в зависимости от схем посадки в 
контроле без чеканки на 0,04 т / га, при применении чеканки – на 0,05 т / га. Значительное 
повышение этого показателя было в вариантах с капельным орошением за обеих схем 
посадки. Благоприятные почвенно-климатические условия выращивания семян вместе с 
агротехнологическими приемами обеспечили формирование высококачественных семян.  

Ключевые слова: цикорий корнеплодный, схема посадки, чеканка, орошение, урожай-
ность семян, энергия прорастания, всхожесть. 

 
Mykolaiko V. P. Peculiarities of seed formation of large-rooted chicory depending on the 

complex of agriсultural and technological practices 
The article shows the results of the investigations of productivity and quality of seeds of large-

rooted chicory depending on the complex of agricultural and technological practices – regulation 
of the growth and development processes of plants, schemes of planting root crops and drip irriga-
tion of seed plants. Over the three years, the productivity of seeds has risen depending on the 
planting patterns: in the control without pinching out by 0.04 tons per hectare, with pinching out - 
by 0.05 tons per hectare. The highest increase in seed productivity was under the use of drip irri-
gation under both planting patterns. Favorable soil and climatic conditions of seed growing to-
gether with the agricultural and technological practices allowed the formation of high-quality 
seeds. 

Key words: large-rooted chicory, planting patterns, pinching out, irrigation, productivity of 
seeds, energy of germination, germinating power. 

 
Постановка проблеми. Насіння є важливим елементом сучасних техно-

логій вирощування різних сільськогосподарських культур. Переваги найкра-
щого сорту чи гібриду не можуть бути реалізовані без використання якісного 
насіння. З метою розробки досконалішої системи насінництва цикорію коре-
неплідного в процесі селекційної роботи необхідно провести дослідження з 
вивчення впливу комплексу агротехнологічних заходів на рослини другого 
року життя, зокрема на їх урожайність насіння та його якісні показники. До 
комплексу агротехнологічних заходів, що вливають на урожайність висадків 
коренеплідних культур та їх якість відносять густоту рослин, яка регулюється 
схемою садіння; чеканку, яка обмежує ріст рослин та покращує умови збиран-
ня насіння та зрошення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосуванням прийомів на-
правленого регулювання ростових процесів можна уникнути утворення знач-
ної кількості дрібного насіння. Одним з таких прийомів є чеканка, яка направ-
лена на обмеження росту рослин, а це покращує умови збирання насіння, зме-
ншуються втрати, підвищується урожайність і його якість. За чеканки форму-
ються продуктивніші насінники, що зумовлено обмеження росту центрального 
стебла і поживні речовини активніше надходять в бічні пагони, що покращує 
їх ріст та розвиток і, відповідно – підвищується їх продуктивність [1]. 

З видаленням верхівки центрального стебла та частини насіння, яке роз-
міщене на ньому, призупиняється його ріст і розвиток, а також проходить пе-
рерозподіл поживних речовин необхідних для росту центрального та бічних 
пагонів. Застосування чеканки забезпечує утворення крупнішого насіння з 
підвищеним вмістом поживних речовин. За чеканки насінників цукрових бу-
ряків у фазі початку стеблування прискорюється початок їх цвітіння на 2-3 дні 
та проходить дружніше. Позитивно впливає цей агрозахід на урожайність та 
якість насіння [2]. За даними В.В. Файдюка при застосуванні чеканки врожай-
ність насіння цукрових буряків підвищилася на 0,09 т/га, схожість – на 3% [3]. 
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За чеканки 50% рослин закріплювача стерильності і 100% рослин ЦЧС компонента 
насінників цукрових буряків урожайність насіння зросла на 0,20 т/га, схожість – на 
9%, порівняно з контролем [4]. За чеканки рослин коноплі урожайність насіння 
підвищувалася на 1,4 (2,3 т/га) стебел на 6,5 (9,9 т/га) і волокна на 2,1 (3 т/га). 
Крім того, збільшувалася кількість репродуктивних гілок, істотно змінювалося 
співвідношення між товщиною стебел в нижній і верхній частинах, що позитив-
но позначалося на показник «стік стебла», товщині лубоволокнистого шару, 
кількості волокнистих пучків, розмірі та формі елементарних волокон [5].  

Урожайність і якість насіння залежить від густоти рослин, яка регулю-
ється схемою садіння маточних коренеплодів. При створенні насінниками 
відповідної площі живлення можна отримати хорошу урожайність насіння за 
використання маточних коренеплодів любих розмірів. Дослідженнями встано-
влено, що садіння маточних коренеплодів цукрових буряків за схемою 70×35 
см урожайність насіння підвищувалася на 0,60–0,78 т/га, порівняно зі схемою 
садіння 70×70 см [6]. 

Враховуючи зміну клімату в світі і в Україні доцільно зосередити дослі-
дження аграрної науки на розв’язанні завдань максимального збереження та 
раціонального використання наявних у регіонах водних ресурсів і опадів. 
Адже Україна за вологозабезпеченістю займає 153 місце в світі і передостаннє 
в Європі. Витрата води в Україні на одиницю сільськогосподарської продукції 
перевищує такий самий показник в розвинених країнах Європи: Францію – в 
2,5, ФРН – в 4,3, Великобританію і Швецію – в 4,2 рази [7]. 

Один із способів раціонального використання водних ресурсів є впрова-
дження краплинного зрошення. Це обов’язковий і високоефективний інстру-
мент інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва який забезпе-
чує економію поливної води в 4–5 разів, електроенергії до 70%, добрив до 
50%, а ефективність використання поливної води збільшується становить 85–
90% [8]. В Україні краплинне зрошення широко застосовується за вирощуван-
ня овочевих культур. Застосування його за вирощування інших сільськогоспо-
дарських культур майже відсутнє. Дослідженнями Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків доведено, що за вирощування гібридного насіння 
цукрових буряків за краплинного зрошення урожайність його підвищувалася 
на 0,13–0,33 т/га, порівняно з контролем – без зрошення [9]. 

Постановка завдання. Правобережна частина Центрального Лісостепу 
України характеризується нестійким зволоженням, що підвищує ризики отри-
мання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур і, особли-
во їх насіння. В умовах глобального потепління клімату ці ризики збільшу-
ються. Навіть адаптовані до ґрунтово-кліматичних та екологічних умов цієї 
зони сорти цикорію коренеплідного, які створені в цій зоні, можуть істотно 
знизити насіннєву продуктивність – урожайність та якість насіння. Саме в цій 
зоні розміщена Уманська дослідно-селекційна станція, де проводилися дослі-
дження. Враховуючи кліматичні умови, що складаються в останній час та зна-
чні переваги краплинного зрошення, вирощування високоякісного врожаю 
насіння цикорію коренеплідного та запобігання несприятливих засушливих 
умов, його доцільно вирощувати з використанням краплинного зрошення. 
Тому, програмою досліджень було передбачено дослідження урожайності та 
якості насіння цикорію коренеплідного залежно від комплексу агрозаходів – 
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регулювання процесу росту і розвитку рослин, схем садіння коренеплодів та 
краплинного зрошення насінників. Раніше такі дослідження не проводилися.  

Методика дослідження. Для досліджень було використане насіння 
селекційних номерів і сортів цикорію коренеплідного, яке в результаті 
селекційної роботи отримано на Уманській дослідно-селекційної станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН в 2012–
2014 рр. 

Чеканку проводили в період масового стеблування вручну, коли ро-
слини досягли висоти 60-70 см. При цьому видаляли верхівку головного 
пагона на 5–10 см. Облік врожаю визначали методом суцільного обмолоту 
кожної ділянки. Масу 1000 насінин визначали зважуванням 100 штук в 3-
кратній повторності в перерахунку на 1000 штук, енергію проростання і 
схожість визначали шляхом відбору 100 штук насіння кожного сорту в 3-х 
повторностях для посіву в чашки Петрі на вологий фільтрувальний папір. 
Підрахунок пророслого насіння проводився на 5-й, 10-й, 15-й і 20-й дні 
після посіву згідно з чинним стандартом. 

Статистичний обрахунок даних проводили методом дисперсійного 
аналізу за Фішером [10]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженнями доведено, 
що на урожайність насіння цикорію коренеплідного впливали як краплинне 
зрошення, так і схеми садіння коренеплодів і спосіб регулювання росту та 
розвитку рослин. У середньому за три роки урожайність насіння зростала за-
лежно від схем садіння в контролі без чеканки на 0,04 т/га, при застосуванні 
чеканки – на 0,05 т/га. Найбільше підвищення урожайності насіння було у 
варіантах з краплинним зрошенням за обох схем садіння (табл. 1). 

Таблиця 1 - Урожайність насіння залежно від агротехнологічних заходів 
вирощування насіння 

Варіант Урожайність насіння, т/га 

умови вирощування 
схема
садіння, 

см

регулювання 
росту і розвитку 

рослин
2012 р. 2013 р. 2014 р. середнє за три роки 

без зрошення – (конт-
роль)  45×60 

без чеканки 0,50 0,29 0,41 0,40 
чеканка 0,53 0,34 0,49 0,45 

45×25 
без чеканки 0,58 0,29 0,46 0,44 
чеканка 0,63 0,36 0,50 0,49 

на зрошенні (вологість 
ґрунту 60% НВ упро-
довж вегетації) 

45×60 
без чеканки 0,78 0,51 0,68 0,66 
чеканка 0,80 0,54 0,69 0,68 

45×25 
без чеканки 0,88 0,52 0,72 0,70 
чеканка 0,90 0,55 0,73 0,73 

на зрошенні (вологість 
ґрунту до цвітіння 60% 
у фазу цвітіння – до-
зрівання насіння 80% 
НВ)  

45×60 
без чеканки 0,89 0,55 0,72 0,73 
чеканка 0,89 0,66 0,77 0,78 

45×25 
без чеканки 0,90 0,73 0,87 0,84 

чеканка 1,06 0,76 0,94 0,92 

НСР 05 зрошення 0,06 0,03 0,05 0,03 
НСР 05 схеми садіння 0,02 0,01 0,02 0,01 
НСР 05 регулювання 0,04 0,02 0,04 0,02 
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Так, за схеми садіння 45×60 см без проведення чеканки урожайність на-
сіння у середньому за три роки становила 0,40 т/га, а за краплинного зрошення 
при підтриманні вологості ґрунту на рівні 60% НВ упродовж вегетації за цієї ж 
схеми садіння вона збільшилася на 0,26 т/га. Аналогічне збільшення урожай-
ності насіння спостерігалося за схеми садіння 45×25 см. Істотне підвищення 
урожайності насіння отримано при застосування процесу регулювання росту 
та розвитку рослин. 

Найбільше зростання урожайності насіння за обох схем садіння корене-
плодів було у варіантах за краплинного зрошення при підтриманні вологості 
ґрунту до фази цвітіння на рівні 60% НВ, у міжфазний період «цвітіння – до-
зрівання насіння» - 80% НВ. У середньому за роки досліджень урожайність 
насіння збільшилася за схеми садіння 45×60 см – без чеканки на 0,33 т/га порі-
вняно з контролем та на 0,07 т/га, порівняно з варіантом за краплинного зро-
шення, де вологість ґрунту підтримували на рівні 60% НВ упродовж вегетації. 

За роками досліджень спостерігається аналогічна залежність. Найбільшу 
урожайність насіння за обох схем садіння отримано у варіантах з краплинним 
зрошення при підтриманні вологості ґрунту до фази цвітіння 60% НВ у міжфа-
зний період «цвітіння – дозрівання насіння» 80% НВ. У 2012 році в таких умо-
вах вона була вищою за схеми садіння 45×60 см без чеканки на 0,39 т/га, з 
проведення чеканки – на 0,36 т/га, а за схеми садіння 45×25 см – відповідно – 
на 0,32 та 0,43 т/га. Аналогічні результати отримані в 2013 та 2014 роках. Ґру-
нтово-кліматичні умови також впливали на рівень урожайності насіння неза-
лежно від агротехнічних заходів. У 2012 р. урожайність насіння була найви-
щою, а в 2013 р. – найнижчою. 

При визначенні факторів, які впливали на урожайність насіння у серед-
ньому за три роки досліджень залежно від агрозаходів встановлено, що вплив 
фактору «зрошення» був найбільшим і становив 66,9%. Частка впливу фактору 
«схеми садіння» була меншою і становила в середньому за три роки 31,5%. 
Найменшим був вплив фактору «регулювання – чеканка» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Частка впливу факторів на урожайність насіння залежно від 

агрозаходів (середнє за 2012-2014 рр.) 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови вирощування насіння разом з аг-
ротехнологічними заходами забезпечили формування якісного життєздатного 
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пилку і, відповідно – отримання високоякісного насіння. У середньому за три 
роки енергія проростання та схожість насіння були високим і становили відпо-
відно – 88–93 та 91–96% залежно від агрозаходів, які застосовували при його 
вирощуванні (табл. 2).  

Таблиця 2 - Якість насіння залежно від агротехнічних заходів вирощуван-
ня насіння (середнє за 2012 – 2014 рр.) 
Варіант

Маса 1000 
насінин, г 

Енергія 
проростан-
ня, %. 

Схожість, 
% умови вирощування 

схема 
садіння, 

см

регулювання 
росту і розвитку 

рослин

без зрошення – (конт-
роль) 

45×60 
без чеканки 1,45 88 91 
чеканка 1,49 92 93 

45×25 
без чеканки 1,47 92 93 
чеканка 1,50 92 93 

на зрошенні (воло-
гість ґрунту 60% НВ 
упродовж вегетації) 

45×60 
без чеканки 1,57 88 91 
чеканка 1,57 91 94 

45×25 
без чеканки 1,59 92 94 
чеканка 1,59 93 94 

на зрошенні (воло-
гість ґрунту до цві-
тіння 60% у фазу 

цвітіння – дозріван-ня 
насіння 80% НВ)

45×60 
без чеканки 1,58 89 93 
чеканка 1,59 92 94 

45×25 
без чеканки 1,58 92 94 

чеканка 1,60 93 96 

НСР 05 зрошення 0,02 2,0 1,2 
НСР 05 схеми садіння 0,01 0,8 0,5 
НСР 05 регулювання 0,02 1,4 0,8 

 
Застосування агрозаходу, який направлений на регулювання росту та 

розвитку насінників забезпечило підвищення енергії проростання і схожості 
насіння лише за схеми садіння коренеплодів 45×60 см як в контролі – богарних 
умовах, так і за краплинного зрошення при підтримуванні вологості ґрунту на 
рівні 60% від НВ упродовж вегетаційного періоду. 

За схеми садіння 45×25 см спостерігалася лише тенденція підвищення 
цих показників якості. За краплинного зрошення, коли вологість ґрунту підт-
римували до фази цвітіння на рівні 60% від НВ, а у міжфазний період «цвітін-
ня – дозрівання насіння» 80% від НВ істотної різниці з якості насіння залежно 
від схем садіння не було. Не виявлено істотного впливу на енергію проростан-
ня та схожість насіння проведення зрошення насінників. Ці показники були 
майже таким як і в контролі – без зрошення. Вплив частки фактору «зрошен-
ня» був найменшим і становив 8,6–30,0%. І навпаки, маса 1000 насінин істотно 
підвищилася за краплинного зрошення, порівняно з контролем – без зрошення 
за обох схем садіння висадків. Цей показник істотно збільшувався при засто-
суванні чеканки, ніж без неї як в богарних умовах (контроль), так і за крап-
линного зрошення. За роками досліджень отримані аналогічні результати з 
якості насіння. 

Висновки. Отже, на урожайність насіння цикорію коренеплідного впли-
вали як краплинне зрошення, так і схеми садіння коренеплодів і спосіб регу-
лювання росту та розвитку рослин. У середньому за три роки урожайність 
насіння зростала залежно від схем садіння в контролі без чеканки на 0,04 т/га, 
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при застосуванні чеканки – на 0,05 т/га. Найбільше підвищення цього показ-
ника було у варіантах з краплинним зрошенням за обох схем садіння. Сприят-
ливі ґрунтово-кліматичні умови вирощування насіння разом з агротехнічними 
заходами забезпечили формування високоякісного насіння. У середньому за 
три роки енергія проростання та схожість насіння були високим і становили 
відповідно – 88-93 та 91-96%. Маса 1000 насінин істотно підвищувалася як за 
краплинного зрошення, так і за регулювання процесу росту і розвитку рослин 
за обох схем садіння. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ  
ОЗИМОЇ РІЗНИХ СОРТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ  

НАСІННЯ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ РИСОВИХ СІВОЗМІН 

Мунтян Л.В. – аспірант, ДВНЗ «Херсонський ДАУ» 
 

Викладені результати економічної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої 
сортів Одеська 267, Херсонська безоста та Росинка залежно від норм висіву та удобрення 
в умовах рисових сівозмін Південного Степу України. Як показали розрахунки найбільш 
економічно вигідним є вирощування пшениці озимої сорту Херсонська безоста за умов 
висівання 5 млн шт/га насінин та застосування дози добрив N90P60. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, урожайність, собівартість, рентабельність. 
 

Мунтян Л.В. економическая эффективность выращивания пшеницы озимой раз-
ных сортов зависимо от норм высева и удобрения в условиях рисовых севооборотов 

Изложены результаты экономической эффективности выращивания пшеницы мягкой 
озимой сортов Одесская 267, Херсонская безостая и Росинка в зависимости от норм высе-
ва и удобрения в условиях рисовых севооборотов Южной Степи Украины. Как показали 
расчеты наиболее экономически выгодным является выращивание пшеницы озимой сорта 
Херсонская безостая в условиях посева 5 млн шт / га семян и применения дозы удобрений 
N90P60. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, урожайность, себестоимость, рентабель-
ность. 

 

Muntian L.V. Economic efficiency of growing winter wheat of different varieties depending 
on seeding rates and fertilization in rice crop rotations 

The study presents the results of economic efficiency of growing soft winter wheat varieties 
Odeska 267, Khersonska awnless and Rosynka depending on seeding rates and fertilization in rice 
crop rotations in the Southern Steppe of Ukraine. As calculations have shown, the cultivation of 
Khersonska awnless winter wheat at a planting rate of 5 million seeds/ha and fertilizer application 
rates of N90P60 is the most economically profitable. 

Keywords: winter wheat, variety, productivity, prime cost, profitability. 
 

Постановка проблеми. Пшениця озима за площами посіву в Україні 
посідає перше місце і є найважливішою зерновою, а також головною продово-
льчою культурою. Це свідчить про національне значення пшениці у задово-
ленні людей високоякісними продуктами харчування. 

Економічні дослідження, які спрямовані на з'ясування науково обґрун-
тованого використання різних елементів технології вирощування сільськогос-
подарських культур, є однією з найважливіших агроекономічних проблем, 
пов’язаних з обов’язковим одержанням господарсько-технологічного та еко-
номічного ефекту. Розуміння економічної та енергетичної сутності виробницт-
ва рослинницької продукції, кількісне врахування й аналіз процесів перетво-
рення і кругообігу фінансових засобів та потоків енергії в агроценозах дає 
можливість встановити найоптимальніше сполучення елементів технологій 
вирощування [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему розвитку вироб-
ництва зерна, зокрема пшениці, та інтенсифікації галузі досліджували такі 
вчені, як С. С. Бакай, В. І. Бойко, М. Г. Лобас, П. М. Рибалкін, В. С. Рибка [1], 
В. Ф. Сайко, А. І. Степанов, М. І. Щур та інші.  




