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Ящук Т., Самець Н., Грицевич Ю., Олекшій Л. Врожайність пшениці озимої залежно від часу 
відновлення весняної вегетації та строку сівби в умовах Західного Лісостепу України 

Представлено аспекти впливу екологічного чинника часу відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) на 
показники продуктивності зерна пшениці озимої. Установлено, що в умовах Західного Лісостепу України вплив 
цього чинника істотний, адже кінцева продуктивність пшениці озимої формується не стартовими умовами на 
початку вегетації (характер і якість сонячної радіації), а саме тривалістю вегетації від її відновлення до колосіння. 
Тобто довший період вегетації сприяє повнішому використанню пшеницею озимою елементів кореневого та 
атмосферного живлення. 

У результаті аналізу отриманих даних було виявлено певну кореляцію продуктивності пшениці озимої від 
ЧВВВ. Встановлено, що вона є неоднаковою для різних строків сівби і кількісно відображається криволінійною 
залежністю у розрахованих рівняннях регресії. Ця зумовленість описується поліномом (параболою) другого 
ступеня. При середній даті ЧВВВ 17 березня за роки досліджень (1982–2020) для ділянок, які були засіяні у ранні 
строки (5–15 вересня), залежність була меншою, і кореляційне відношення зв’язку становило 0,18–0,23. При 
зміщенні посіву в бік пізніх строків залежність урожайності пшениці озимої від ЧВВВ стає більш помітною. 
Кореляційне відношення криволінійного зв’язку зростає від 0,27 при сівбі 5 жовтня до 0,56 при висіванні 25-го 
числа. Найвища продуктивність при висіванні 5 жовтня була при ЧВВВ відповідно від 1 до 18 березня, за сівби 15 
та 25 жовтня – при ЧВВВ від 27 лютого до 17 березня і від 25 лютого до 14 березня. Для цих двох останніх строків 
при пізньому ЧВВВ спостерігали значне зниження продуктивності (30–40 % і більше). Так, при сівбі 25 жовтня 
розрахункова врожайність за дуже раннього ЧВВВ – 24 лютого – становить 5,99 т/га, за середнього (10 та 
24 березня) знижується з 5,98 до 4,91 т/га, а за пізнього ЧВВВ – 10 квітня – становить лише до 2,23 т/га. 

Ключові слова: погодні умови, пшениця озима, строки сівби, час відновлення весняної вегетації. 
 
Yashchuk T., Samets N., Hrytsevych Y., Olekshii L. Influence of time of restoration of spring vegetation and 

terms of sowing on winter yield in the conditions of the Western Forest-Steppe 
The article considers the aspects of influence of the ecological factor of the time of spring vegetation recovery 

(TSVR) on the indicators of winter wheat grain yield. It is established that in the conditions of the western Forest-Steppe of 
Ukraine the influence of this factor is significant, because the final productivity of winter wheat is formed not by the initial 
conditions at the beginning of vegetation (nature and quality of solar radiation), but by the vegetation duration from its 
recovery to earing. So, a longer growing season contributes to a fuller use of the elements of root and atmospheric nutrition 
by winter wheat. 

As a result of the analysis of the obtained data, a certain dependence of winter wheat yield on TSVR was revealed. It 
is established that it is not the same for different sowing dates, which is quantitatively reflected by the curvilinear 
dependence in the calculated regression equations. This conditionality is described by a polynomial (parabola) of the second 
degree. With an average date of TSVR for the years of the research (1982–2020) on March 17, for plots sown early (5–15 
September), the dependence was lower and the correlation ratio was 0.18–0.23. When shifting crops towards late dates, the 
dependence of winter wheat yield on TSVR becomes more noticeable. The correlation ratio of the curvilinear bond 
increases from 0.27 for sowing on October 5 to 0.56 for sowing on October 25. The highest productivity at sowing on 
October 5 was observed at TSVR from March 1 to 18, respectively, at sowing on October 15 and 25, TSVR, from February 
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27 to March 17 and from February 25 to March 14. For these last two terms, a significant decrease in the yield (30–40 % 
and more) was observed during the late TSVR. Thus, when sowing on October 25, the estimated yield at very early TSVR – 
February 24 is 5.99 t/ha, at average (10 and 24 March) decreases from 5.98 to 4.91 t / ha, and at late TSVR – 10 April is 
only up to 2.23 t/ha. 

Key words: weather conditions, winter wheat, sowing terms, time of spring vegetation recovery. 
 
Постановка проблеми. У пшениці озимої, 

як і в решти представників озимих культур, 
тривалість між посівом та дозріванням досить 
значна і становить 280–320 днів. Період від-
носного спокою, коли припиняється надземна 
вегетація, становить близько 100–120 днів. Решту 
200–220 днів культура росте та розвивається під 
впливом основних метеорологічних чинників. 
Тривалий період вегетації рослин пшениці озимої 
дає змогу рослинам синтезувати більшу кількість 
органічних речовин у процесі фотосинтезу 
порівняно з рослинами ранніх ярих зернових 
колосових культур. Важливо й те, що втрати 
врожаю, спричинені несприятливими погодними 
умовами в попередньому періоді, певною мірою 
можуть бути компенсовані на наступному етапі 
росту та розвитку рослин. Інакше кажучи, рослини 
озимих форм мають значно ширші компенсаторні 
механізми втрат урожаю порівняно з рослинами 
ярого типу розвитку. Але в кожному з періодів 
росту рослин пшениці озимої в умовах Західного 
Лісостепу України в окремі роки проявляється 
низка чинників, які мають негативний вплив на 
формування врожаю. Найбільш небезпечними 
явищами є посухи в осінній, весняний періоди, а 
взимку – комплекс несприятливих чинників, що 
можуть зумовити часткову, а зрідка й повну 
загибель посівів. Наслідки дії цих негативних 
чинників можуть проявлятися до середини 
весняного або ж навіть початку літнього періодів. 
Для формування агроценозу посівів пшениці 
озимої надзвичайно важливе значення мають 
погодні умови осіннього та весняного періодів. 
Наші дослідження доводять, що в умовах 
Західного Лісостепу України найвища вро-
жайність досліджуваної культури досягається за 
умови, коли щільність продуктивного стеблостою 
на 1 м2 на час збирання врожаю, залежно від 
сорту, становить від 500 до 600 штук. Відомо, що 
щільність посівів пшениці озимої формується 
впродовж осіннього та весняного періодів. 
Оптимальні параметри посівів на час припинення 
осінньої вегетації, за нашими даними, – 800–1200 
стебел на 1 м2. Як надмірне загущення, так і 
зрідження стеблостою, призводять до певних 
втрат врожаю. За сприятливих умов щодо воло-
гозабезпечення чинниками, що впливають на 
щільність посівів на час припинення осінньої 

вегетації, є строки сівби, попередники та вико-
ристання добрив чи ріст регулюючих речовин. 
Але за умови розміщення посівів після одного 
попередника та в разі використання однакового 
рівня мінерального живлення рослин головним 
чинником є строк сівби. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Погодні умови весняного періоду вегетації пше-
ниці озимої надзвичайно важливі для формування 
її врожаю. Від часу, коли розпочинається весняна 
вегетація рослин, залежить не лише кількість 
зібраного врожаю, а й його якісні показники. 
Вперше в Україні виявив та обґрунтував істотний 
вплив часу відновлення весняної вегетації на 
продуктивність посівів пшениці озимої В. Д. Ме-
динець [3]. Він також запропонував заходи 
підвищення якісних показників зерна та забез-
печення рівня стабільності врожайності залежно 
від часу відновлення весняної вегетації. Надалі у 
своїх публікаціях В. Д. Мединець переконує в 
тому, що саме характер та особливості погодних 
умов на початку відновлення весняної вегетації 
рослин пшениці озимої вирішальні у формуванні 
продуктивності їхніх посівів. Наступними роками 
значний внесок у розвиток цього наукового 
напряму зробили такі вчені, як І. Т. Нетіс [5], 
І. В. Бойчук, В. В. Базалій, О. Л. Уліч, М. М. Кор-
хова, М. І. Мостіпан, Н. Л. Умрихін [1; 2; 4; 7]. 
Результати досліджень вказаних авторів дали їм 
змогу детальніше класифікувати терміни віднов-
лення вегетації рослин пшениці озимої для умов 
Центрального та Східного Лісостепу, а також Пів-
нічного Степу України. Зокрема, вони ствер-
джують, що час відновлення весняної вегетації 
рослин зумовлює циркуляція теплих чи холодних 
атмосферних мас повітря, а не висота сонця на 
небосхилі. Вчені наголошують, що за різних 
термінів відновлення вегетації виникають різні 
можливості у рослин пшениці озимої щодо забез-
печення їх елементами ґрунтового та повітряного 
живлення. За раннього відновлення вегетації 
рослини краще забезпечені основними факторами 
життя, ніж за пізнього. 

Дослідження щодо впливу часу відновлення 
весняної вегетації (ЧВВВ), його достовірної дії на 
ріст і розвиток рослин, урожайність пшениці 
озимої для зони Західного Лісостепу України ми 
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розпочали у 2019 році, і на сьогодні вони доцільні 
та актуальні в умовах зміни клімату [6]. 

 
Постановка завдання. Наше завдання – 

розробити науково-практичні рекомендації для 
впровадження та коригування еколого-адаптивних 
технологій вирощування пшениці озимої в 
Західному Лісостепу України залежно від ЧВВВ 
та погодних умов упродовж ранньовесняного 
періоду росту рослин; визначити вплив ЧВВВ на 
врожайність пшениці озимої. 

Польові дослідження проводили у період 
1982–2020 рр. на полях Тернопільської державної 
сільськогосподарської дослідної станції ІКСГП 
НААН. Пшеницю озиму висівали після бобових 
попередників у різні строки сівби, починаючи з 
25 серпня по 25 жовтня з інтервалом десять днів. 
Технологія вирощування типова для цієї зони. 
Ґрунти дослідної ділянки – чорноземи глибокі 
малогумусні середньосуглинкового механічного 
складу. Вміст гумусу становить 3,52 %, гідро-
літична кислотність – 2,21 мг екв./100 г сухого 
ґрунту. Характерна низька забезпеченість ґрунту 
лужногідролізованим азотом – 126,0 мг/кг ґрунту 
(за методикою Корнфілда); підвищена забезпе-
ченість фосфором – 123,0 мг/100 г повітряно-
сухого ґрунту (за методом Чирікова) і підвищена 
забезпеченість калієм – 92,0 мг/100 г повітряно-
сухого ґрунту (за методом Чирікова) (за «Матеріа-
лами моніторингу ґрунтів ТДСГДС ІКСГП НААН, 
м. Хоростків Тернопільської області»). 

Клімат у зоні проведення досліджень – 
помірно континентальний. Середня температура 
повітря найхолоднішого місяця – січня, за даними 
Хоростківського агрометеорологічного поста, 
який функціонує з 1955 року, становить 4,5 С, 
найтеплішого – липня 18,9 С, а річна сума 
атмосферних опадів становить 582 мм, основна 
кількість (358 мм) яких випадає з травня до 
вересня. Безморозний період триває 182 дні. 

Виклад основного матеріалу. Основний 
досліджуваний показник – ЧВВВ – в умовах 
Західного Лісостепу за роки змінювався від 
18 лютого до 17 квітня. Абсолютна амплітуда 
коливань дат становить 58 днів. ЧВВВ у межах до 
1 березня вважався надраннім. У період з 
1 по 18 березня – раннім, у період з 19 по 
28 березня – середнім, а у період після 28 березня 
– пізнім. Для кожної групи було обчислено 
середню врожайність пшениці озимої. Результати 
обчислень наведено в табл. 1.  

За роки досліджень надранній ЧВВВ був у 
1989, 1990, 1995, 1997, 1998, 2008, 2015, 2016 рр.; 
ранній – у 1983, 2001, 2002, 2004, 2007, 2011, 2014, 
2017, 2019 рр.; середній – у 1982, 1986, 1988 1991–
1993, 1999–2005, 2009–2012, 2020 рр.; пізній – у 
1984,1985, 1987, 1996, 2003, 2006, 2013, 2018 рр. 

Як свідчать результати досліджень, найвища 
продуктивність характерна для раннього та 
середнього ЧВВВ. При пізніших строках настання 
цього явища урожайність культури знижується, 
характер зміни залежить від строку сівби. 
Максимальна врожайність – 5,70–5,87 т/га – 
формується при сівбі у період 25 вересня – 
5 жовтня зі середнім ЧВВВ, дещо нижча – 5,61–
5,64 т/га та 5,53–5,56 т/га – при сівбі 5 жовтня – 25 
жовтня з раннім та надраннім ЧВВВ. Мінімальне 
значення урожайності – 3,45 т/га – досягається при 
пізньому (25 жовтня) строці сівби з пізнім ЧВВВ. 

За результатами досліджень був визначений 
характер зв’язку між строками сівби та про-
дуктивністю пшениці озимої, за кожного строку 
сівби залежно від ЧВВВ. Цей зв’язок криволі-
нійний і описується поліномом (параболою) дру-
гого ступеня (див. рис.). 

Для вересневих посівів тіснота зв’язку була 
відносно незначна і кореляційне відношення 
становило 0,18–0,26 (табл. 2). 

 
Таблиця 1 

Врожайність посівів пшениці озимої різних строків сівби залежно від часу відновлення 
весняної вегетації (ЧВВВ), т/га (1982–2020 рр.) 

Строк сівби, дата 
вересень жовтень ЧВВВ 

05 15 25 05 15 25 

Надранній 4,49 4,92 5,48 5,53 5,43 5,56 

Ранній 4,74 5,12 5,59 5,64 5,54 5,61 

Середній 5,10 5,49 5,87 5,70 5,25 5,04 

Пізній 4,30 4,89 5,20 4,87 4,60 3,45 
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Рис. Залежність урожайності озимої пшениці, посіяної 25 жовтня, від строку ЧВВВ. 

 
Таблиця 2 

Характеристика зв’язку продуктивності пшениці озимої між строками сівби та ЧВВВ 
Строк сівби, дата 

вересень жовтень Показник 
05 15 25 05 15 25 

Кореляційне відношення 0,18 0,23 0,26 0,27 0,40 0,56 

Оптимальний період дат ЧВВВ 06-23 
березня 

04-21 
березня 

03-20 
березня 

01-18 
березня 

27 лютого– 17 
березня 

25 лютого – 14 
березня 

24 лютого 4,76 5,21 5,71 5,83 6,43 5,99 

10 березня 5,43 5,92 6,19 6,42 6,73 5,98 

24 березня 5,49 5,81 5,88 5,96 5,71 4,91 
Розрахункова 
врожайність при 
ЧВВВ, т/га 

10 квітня 3,79 4,64 4,71 4,38 3,19 2,23 

 
У жовтневих посівів зв’язок істотно зростав 

у міру зміщення сівби у більш пізні строки. 
Кореляційне відношення для сівби 5 жовтня 
становило 0,27, 15 жовтня – 0,40, а для 25-го числа 
місяця це значення досягло 0,56. За розрахунками 
були побудовані рівняння, які кількісно описують 
залежність урожайності культури від ЧВВВ, для 
кожного строку сівби, а також визначений період 
оптимального ЧВВВ. Для вересневих строків він 
перебував у межах від 3 до 23 березня, для 
пізніших строків ЧВВВ настає дещо раніше, і для 
найбільш пізнього (25 жовтня) – між 25 лютим та 
14 березня.  

Розрахункова врожайність свідчить, що 
порівняно з раннім ЧВВВ показник для пізніх 
строків посіву знижується більш динамічно. Для 
вересневих строків зниження урожайності 
спостерігається на рівні 1,28–1,70 т/га (27,6–
44,9 %), а для найбільш пізнього строку становить 

3,76 т/га. Такий характер залежності показників 
зумовлений тим, що при пізньому ЧВВВ 
наростання тепла здебільшого йде високими 
темпами. Оскільки за температури понад 10–12 С 
кущення припиняється, тривалість цього періоду 
значно скорочується і рослини вступають у фазу 
колосіння з недостатньою густотою, що суттєво 
знижує майбутню врожайність. 

Від ЧВВВ істотно залежить тривалість 
весняного кущення. Так, за надраннього ЧВВВ 
середнє значення становить 56 днів, за раннього – 
48, за середнього – 38, за пізнього – 31 день. 

 
Висновки. Час відновлення весняної веге-

тації рослин впливає на урожайність посівів 
пшениці озимої. Що пізніше відновлюється веге-
тація, то меншою є врожайність. У разі пізнього 
відновлення вегетації на початку квітня найвищу 
продуктивність формують посіви зі сівбою з 15 по 
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25 вересня, з урожайністю 4,64–4,71 т/га. Змі-
щення сівби у більш пізні строки забезпечує 
найвищу врожайність при ранньому ЧВВВ. За 
пізньої сівби істотно скорочується тривалість вес-
няного кущення. Інтенсивне зниження продук-
тивності пшениці озимої спостерігається за пізніх 
строків сівби та пізнього ЧВВВ. 
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