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Постановка проблеми. Пшеничне зерно, за-

вдячуючи своєму хімічному складу, є найбільш 
придатним для виготовлення хлібобулочних виро-
бів. Їх якість визначається, насамперед, вмістом 
білка та клейковини в зерні пшениці.  

Вміст білка в зерні пшениці озимої – це резуль-
тат численних фізіолого-біохімічних процесів у 
рослинах, які тісно взаємопов’язані між собою та 
умовами оточуючого середовища. Головною умо-
вою синтезу білків у зерні пшениці є поглинання 
рослинами азоту з ґрунту та накопичення його в 
надземних вегетативних органах [1; 2]. Тому роз-
міщення пшениці озимої після кращих попередни-
ків та забезпечення її достатнім азотним живлен-
ням є найбільш ефективними та керованими агро-
технічними прийомами підвищення білковості 
зерна. У Північному Степу України доведена неза-
перечна роль азотних добрив як основного агроте-
хнічного прийому щодо забезпечення високого 

вмісту білка в зерні пшениці озимої [3]. Зокрема, в 
дослідженнях автора встановлено, що внесення 
азотних добрив підвищувало вміст білка в зерні 
пшениці озимої по чорному пару з 12,62 до 
13,70% [4]. Серед інших агротехнічних прийомів 
великий вплив на білковість зерна пшениці озимої 
справляють строки сівби [5]. За даними 
А.І. Кривенко [6], вміст білка в досліджуваних сор-
тів пшениці озимої в умовах Південного Степу 
України на 61,3% залежав від строків сівби і навіть 
перевищував вплив генетичних факторів. 

Водночас багато авторів звертають увагу на ве-
личезну роль умов оточуючого середовища у фор-
муванні якісних показників зерна пшениці озимої. 
О.О. Созінов, В.Г. Козлов переконані, що білковість 
зерна пшениці озимої на 70% залежить від умов 
оточуючого середовища та на 30% – від генетичних 
особливостей сортів [7]. Більш пізнішими досліджен-
нями І.В. Правдзіва та ін. [8] доведено, що вплив 
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погодних умов на показники вмісту білка в борошні 
пшениці озимої сягає 57%, а дія генотипу не переви-
щує 5%. Спираючись на дослідження впродовж 
1990–2006 рр. Л.Ю. Божко та І.В. Бурдейна [9], вза-
галі стверджують, що умови довкілля Полісся Украї-
ни мають більший вплив на накопичення білка у зерні 
пшениці озимої порівняно з агротехнічними прийо-
мами, що входять до складу технології її вирощуван-
ня. Дослідженнями М.М. Маренича [10] зі співавто-
рами виявлений тісний взаємозв’язок (r = 0,74–0,81) 
між показниками вмісту білка в зерні пшениці озимої 
та кількістю опадів у червні. Між показниками вмісту 
клейковини та температурним режимом повітря 
впродовж травня коефіцієнт кореляції становить 
0,75–0,89. Тому автори переконані, що в умовах 
лівобережного Лісостепу України для отримання 
високоякісного зерна пшениці озимої надзвичайно 
велике значення має оптимальне поєднання опадів 
та температури повітря під час наливу зерна. 

Спираючись на вищенаведений матеріал, мож-
на стверджувати, що володіння інформацією про 
вплив погодних умов на якісні показники зерна 
пшениці озимої дасть змогу не лише прогнозувати 
можливі результати вирощування врожаю, а й 
адаптувати чи корегувати технологію відповідно до 
конкретних погодних умов із метою забезпечення 
отримання високоякісного врожаю.  

Мета статті. Головна мета досліджень поляга-

ла в розробці науково-методичних основ вирощу-
вання високоякісного зерна пшениці озимої в Пів-
нічному Степу України. 

Дослідження проведені впродовж 1986–
2005 рр. у Кіровоградській державній сільськогос-
подарській дослідній станції (нині − інститут сільсь-
кого господарства Степу НААН). Пшеницю озиму 
висівали в три строки 2, 17 вересня та 2 жовтня 
після чорного пару та непарового попередника 
кукурудза на силос. Технологія вирощування роз-
роблена в установі проведення польових дослі-
джень [11]. Вміст білка в зерні визначали за зага-
льноприйнятими методиками [12]. 

Ґрунти дослідної ділянки – чорноземи звичайні 
середньогумусні важкосуглинкові глибокі, для 
яких характерний дуже глибокий гумусний про-
філь (80–100 см) зі значною глибиною гумусного 

горизонту (40–50 см) та добре виявленою зерни-
стою структурою, яка поступово донизу перехо-
дить в зернисто-дрібно-грудочкувату. Вміст гуму-
су становить 4,54%. Вміст рухомих форм пожив-
них речовин у ґрунті становить 14,5 мг лужногід-
ролізованого азоту, 12,1 мг фосфору та 15,7 мг 
калію на 100 г ґрунту. Сума ввібраних основ ста-
новить 39,4 мг на 100 г ґрунту, рН сольове – 5,6. 
Клімат у зоні проведення досліджень помірно-
континентальний. Середня річна температура 
повітря, за даними Кропивницької метеостанції, 
дорівнює плюс 7,9 ºС, а річна сума атмосферних 
опадів становить 474 мм, основна кількість яких 
випадає з травня по вересень. Безморозний пері-
од триває 164 дні. 

Результати досліджень. Погодні умови ран-

ньовесняного періоду є надзвичайно важливими 
для формування не лише кількісних показників 
врожаю зерна пшениці озимої та його якісних 
показників [13]. У результаті проведених дослі-
джень встановлено, що в умовах Північному Степу 
України найбільш висока білковість зерна пшениці 
озимої формується в роки із середніми термінами 
відновлення весняної вегетації тобто у третій 
декаді березня. Така закономірність характерна 
для всіх посівів пшениці озимої незалежно від їх 
попередників та строків сівби. У середньому за 
роки досліджень найбільша кількість білка в зерні 
пшениці озимої накопичувалася в роки із середні-
ми термінами відновлення вегетації і становила 
14,12% по чорному пару та 13,37% – після кукуру-
дзи на силос (таблиця 1). У роки з більш ранніми 
та пізнішими термінами відновлення весняної 
вегетації вміст білка в зерні пшениці озимої змен-
шується. При цьому пізнє (в першій декаді квітня) 
відновлення весняної вегетації забезпечує вищу 
білковість зерна пшениці озимої, ніж раннє (пер-
ша – друга декада березня) чи надраннє (третя 
декада лютого). Після чорного пару білковість 
зерна в роки з пізнім відновленням весняної веге-
тації в середньому становить 13,90% проти 13,12% 
в роки з надраннім відновленням. При розміщенні 
пшениці озимої після кукурудзи на силос показники 
вмісту білка в зерні складають 12,35 та 12,02% 
відповідно. 

Таблиця 1 – Вплив часу відновлення весняної вегетації  
на вміст білка в зерні пшениці озимої, % (1986–2005 рр.) 

ЧВВВ 
Чорний пар Кукурудза на силос 

середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 
Надраннє 13,12 13,29 13,22 13,16 12,02 11,92 12,13 12,47 

Раннє 13,54 13,75 13,29 13,61 12,84 12,77 12,91 12,87 
Середнє 14,12 14,22 13,99 13,84 13,37 13,11 13,56 13,56 

Пізнє 13,90 13,88 13,77 13,74 12,35 12,46 12,16 12,55 

 
Зміна строків сівби пшениці озимої істотно впливає 

на умови оточуючого середовища існування рослин, 
що відображається в рівні кущистості рослин на час 
припинення осінньої вегетації, їх ваги, щільності посівів 
та в інших біологічних властивостях [15]. Відповідно, 
на час відновлення весняної вегетації рослини воло-
діють різними властивостями щодо засвоєння води із 
ґрунту, елементів живлення та інших факторів життя, 
що відбивається на рівні їх продуктивності. Встанов-
лено, що в роки із надраннім відновленням весняної 
вегетації зміщення сівби з 2 вересня на 2 жовтня по 

чорному пару викликає зменшення вмісту білка у 
зерні пшениці озимої, тоді як після непарового попе-
редника – навпаки, підвищення. Абсолютно тотожна 
закономірність спостерігається і в роки з пізнім відно-
вленням весняної вегетації рослин. Так, у середньо-
му за роки досліджень після кукурудзи на силос вміст 
білка в зерні пшениці озимої в процесі сівби 2 верес-
ня становить 11,92%, тоді як у процесі сівби 2 жовтня 
він зростає до 12,47%. 

У роки із середніми термінами відновлення ве-
сняної вегетації найбільша кількість білка в зерні 
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пшениці озимої в разі вирощування її по чорному 
пару накопичується при сівбі 2 вересня, а най-
менша   – 17 вересня і становить, відповідно, 
14,22 та 13,84%. Після непарового попередника 
кукурудзи на силос спостерігається прямо проти-
лежна закономірність, тобто білковість зерна пше-
ниці озимої зменшується з 13,56 до 13,11%. 

Погодні умови в ранньовесняний період в умо-
вах Північного Степу України є надто мінливими як 
за показниками температурного режиму повітря, так 
і за кількістю опадів. Це справляє великий вплив на 
ріст та розвиток рослин пшениці озимої. За низьких 
температур на фоні раннього чи надраннього відно-
влення рослини додатково кущаться, тоді як у роки 

з різким підвищенням температур повітря, навпаки, 
процеси кущіння уповільнюються, а в посівах ранніх 
строків сівби навіть помічається відмирання сфор-
мованих осінніх пагонів. Погодні умови в ранньове-
сняний період росту та розвитку рослин мають 
певний вплив на накопичення білка в зерні пшениці 
озимої. У разі її розміщення після чорного пару 
найбільша кількість білка в зерні накопичується в 
роки, коли перехід середньодобової температури 
повітря через 0 ºС відбувається в третій декаді 
лютого. У роки з більш ранніми та пізнішими термі-
нами переходу середньодобової температури пові-
тря через 0 ºС спостерігається зменшення кількості 
білка в зерні пшениці озимої (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Вплив термінів переходу середньодобової температури через 0 ºС  
на вміст білка в зерні пшениці озимої, % (1986–2005 рр.) 

Час переходу темпе-
ратури через 0 ºС  

Чорний пар Кукурудза на силос 
середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 

II декада лютого 13,72 13,92 13,52 13,42 13,43 13,39 13,38 13,45 
III декада лютого 14,45 14,74 14,39 13,87 13,46 13,46 13,60 13,46 
I декада березня 14,25 14,33 14,18 14,03 14,16 13,72 14,45 14,60 
II декада березня 13,98 14,00 13,97 13,79 12,07 11,80 12,26 12,20 
III декада березня 14,05 13,97 13,91 14,04 11,66 11,86 11,45 11,80 

 
Із даних таблиці 2 видно, що за всіх термінів пере-

ходу середньодобової температури повітря через 0 ºС 
ранньої весни, крім найбільш пізнього в третій декаді 
березня, перенесення сівби з 2 вересня на 2 жовтня 
викликало зменшення вмісту білка в зерні пшениці 
озимої. Так, у роки переходу середньодобової темпе-
ратури повітря через 0 ºС у другій декаді лютого посіви 
з сівбою 2 вересня накопичували 13,92% білка в зерні, 
тоді як посіви з сівбою 2 жовтня – 13,42%. Найбільш 
різке зменшення вмісту білка в зерні пшениці озимої  
з 14,74 до 13,87% внаслідок перенесення сівби з 
2 вересня на 2 жовтня спостерігається в роки з пере-
ходом середньодобової температури повітря через 
0 ºС у третій декаді лютого. 

У разі розміщення пшениці озимої після кукурудзи 
на силос найбільша кількість білка в зерні спостеріга-
ється в роки з переходом середньодобової темпера-
тури повітря через 0 ºС у першій декаді березня і у 
середньому становить 14,16%. Уроки з ранніми тер-
мінами переходу температури через цю позначку 
вміст білка в зерні зменшується до 13,43%, а в роки з 
пізнішими термінами – до 11,66%. Різновікові посіви 
після кукурудзи на силос виявляють дещо іншу реак-
цію на терміни переходу середньодобової темпера-
тури повітря через 0 ºС. У роки з переходом серед-
ньодобової температури через 0 ºС у другій та третій 
декаді лютого строки сівби майже не впливали на 

накопичення білку в зерні пшениці озимої. Вміст білка 
у зерні є майже однаковим у посівах із сівбою почи-
наючи з 2 вересня і закінчуючи 2 жовтня. Разом із тим 
у роки із переходом середньодобової температури 
повітря через 0 ºС у першій декаді березня посіви з 
сівбою 2 жовтня накопичують значно більшу кількість 
білка в зерні, ніж посіви з сівбою 2 вересня. Вміст 
білка у зерні, відповідно, становить 14,60 та 13,72%. 

Дослідженнями доведено, що погодні умови в 
ранньовесняний період на початку відновлення 
весняної вегетації рослин мають всебічний вплив 
на ріст та розвиток рослин пшениці озимої [16]. 
Вони можуть як посилювати, так і зменшувати 
інтенсивність ростових процесів рослин. При цьо-
му велике значення, як відомо, має тривалість дії 
того чи іншого фактору. Встановлено, що трива-
лість періоду від часу переходу середньодобової 
температури повітря через 0 ºС до початку актив-
ної вегетації рослин впливає на накопичення білка 
в зерні пшениці озимої. Після обох попередників 
найбільший вміст білка в зерні пшениці озимої 
помічається в роки з тривалістю зазначеного пері-
оду від 20 до 30 днів і становить 14,57% по чорно-
му пару та 13,35 % – після попередника кукурудза 
на силос. У роки, коли цей період триває менше 
20 днів або ж більше 30 днів, вміст білка після 
обох попередників зменшується (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Вплив тривалості періоду від часу переходу температури через 0 ºС до часу  
відновлення вегетації на вміст білка в зерні пшениці озимої, % (1986–2005 рр.) 

Тривалість  Чорний пар Кукурудза на силос 
середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 

До 10 днів 14,15 14,30 14,01 14,04 12,35 12,47 12,40 12,17 
10–20 днів 14,06 13,89 14,11 13,93 13,06 12,80 13,14 13,37 
20–30 днів 14,57 14,76 14,46 14,14 13,35 13,28 13,43 13,35 

Більше 30 днів 13,42 13,51 13,17 13,13 13,21 13,19 13,22 13,30 

 
Реакція різновікових посівів пшениці озимої на 

довжину періоду від часу переходу середньодобо-
вої температури повітря через 0 ºС до початку 
активної вегетації рослин може бути однотипною 

після різних попередників і водночас істотно зале-
жати від місця розміщення посівів у сівозміні. Після 
обох досліджуваних попередників у роки з тривалі-
стю цього періоду до 10 днів вміст білка в зерні 
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пшениці озимої поступово зменшувався при змі-
щенні сівби з 2 вересня на 2 жовтня. У середньому 
за роки досліджень по чорному пару білковість 
зерна зменшувалася з 14,30 до 14,04%, а після 
кукурудзи на силос – з 12,47 до 12,17%. Подов-
ження тривалості періоду від часу переходу сере-
дньодобової температури повітря через 0 ºС до 
початку активної вегетації рослин понад 30 днів 
сприяло зменшенню вмісту білка в зерні пшениці 
озимої по чорному пару внаслідок зміщення стро-
ків сівби з 2 вересня на 2 жовтня (з 13,51 до 
13,13%) і, навпаки, його підвищенню − після куку-
рудзи на силос (з 13,19 до 13,30%). 

Взагалі варто зазначити, що в разі розміщення 
пшениці озимої по чорному пару здебільшого, крім 
років, коли тривалість періоду від часу переходу 
середньодобової температури повітря через 0 ºС до 
початку активної вегетації рослин становить від 10 до 
20 днів, зазначається зменшення вмісту білка в зерні 
в результаті переміщення строків сівби з 2 вересня 
на 2 жовтня. Зазначена залежність після кукурудзи 
на силос простежується лише в роки з тривалістю 
досліджуваного періоду до 10 днів. 

Відомо, що умови азотного живлення рослин є 
вирішальними для накопичення білка в зерні пшениці 

озимої. Більшістю досліджень переконливо доведе-
но, що застосуваня азотних добрив сприяє не лише 
зростанню врожаю зерна пшениці озимої, а й 
поліпшенню його якісних показників. До того ж норма 
використання азотних добрив для досягнення висо-
кої якості зерна пшениці озимої є значно більшою, 
ніж високого рівня врожайності. Впродовж кущіння 
рослини озимої пшениці засвоюють близько 28% 
азоту від загальної його кількості за весь період 
вегетації. Тому можна цілком передбачати, що умови 
існування рослин впродовж фази їх кущіння можуть 
впливати на білковість зерна пшениці озимої. 

У результаті проведених досліджень доведено, 
що чим вищою є середньодобова температура 
повітря впродовж періоду від відновлення весняної 
вегетації до початку трубкування рослин, тим 
меншою є білковість зерна пшениці озимої. Після 
чорного пару білковість зерна пшениці озимої 
зменшується з 15,0 в роки із середньодобовою 
температурою повітря у цей період до 7 ºС до 
13,0% в роки із середньодобовою температурою 
повітря понад 11 ºС. У процесі розміщення пшени-
ці озимої після непарового попередника показники 
вмісту білка в зерні пшениці озимої, відповідно, 
становлять 14,3 та 11,3%. 

Таблиця 4 – Вміст білка в зерні озимої пшениці залежно від середньодобової температури повітря 
у період «відновлення весняної вегетації – вихід у трубку», % (1986–2005 рр.) 

Середньодобова 
температура по-

вітря, ºС 

Чорний пар Кукурудза на силос 

середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 

до 7 15,0 15,0 14,9 14,7 14,3 14,3 14,3  – 
7,1−9 14,0 13,8 14,6 14,3 13,4 13,2 13,6 14,1 

9,1−11 13,8 13,9 12,9 13,4 12,6 12,3 12,8 13,2 
більше 11 13,0 13,2 13,5 13,3 11,5 11,6 11,4 12,0 

 
Вищезазначена закономірність щодо зменшен-

ня вмісту білка в зерні пшениці озимої в роки з 
більш високим температурним режимом у період 
від відновлення весняної вегетації до початку 
трубкування рослин порівняно з роками із серед-
ньодобовою температурою до 7 ºС є характерною 
для всіх різновікових посівів пшениці озимої неза-
лежно від попередників. Разом із тим чітко видно, 
що ранні посіви з сівбою 2 вересня після обох 
попередників більшою мірою зменшують вміст 
білка в зерні, ніж посіви, сівба яких проведена 
2 жовтня. По чорному пару вміст білка в зерні 
посівів із сівбою 2 вересня у роки із середньодобо-
вою температурою понад 11 ºС зменшується на 
2% порівняно з роками із середньодобовою тем-
пературою повітря до 7 ºС, тоді як у посівів із сів-
бою 2 жовтня – лише на 1,4%. Після непарового 

попередника кукурудзи на силос пізні посіви 
2 жовтня меншою мірою зменшують вміст білка в 
зерні порівняно з посівами по чорному пару. 

Надходження всіх елементів живлення до рос-
лин безпосередньо взаємопов’язане з їх вологоза-
безпеченням. Тому в роки із більшою кількістю 
опадів у період від відновлення весняної вегетації 
до початку трубкування рослин білковість зерна 
пшениці озимої є більшою, ніж у посушливі роки. 
У роки з кількістю опадів впродовж цього періоду до 
10 мм вміст білка в зерні пшениці озимої по чорному 
пару у середньому становить 13,5% проти 14,3% в 
роки, коли випадає за цей період понад 20 мм. 
Після кукурудзи на силос вміст білка в посушливі 
роки (до 10 мм опадів) білковість зерна становить 
12,1%, а в роки з кількістю опадів понад 30 мм його 
кількість збільшується до 13,7–14,5% (таблиця 5). 

Таблиця 5 – Вміст білка у зерні озимої пшениці залежно від суми опадів впродовж  
періоду «відновлення весняної вегетації – вихід у трубку», % (1986–2005 рр.) 

Сума опадів, мм 
Чорний пар Кукурудза на силос 

середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 
до 10 13,5 13,5 13,3 13,8 12,1 11,7 11,8 11,8 
10−20 13,9 14,1 13,6 13,5 12,7 13,1 12,6 13,2 
20−30 14,3 14,0 13,9 13,7 12,6 12,9 13,5 13,0 
30−40 14,3 14,6 14,9 14,0 14,5 13,0 13,8 14,3 

більше 40 14,3 14,5 14,5 14,1 13,7 14,2 14,1 14,1 

 
Негативна дія посушливих умов у ранньовес-

няний період на накопичення білка в зерні пшениці 
озимої простежується у всіх досліджуваних різно-
вікових посівах, як по чорному пару, так і після 
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кукурудзи на силос. Разом із цим максимальні 
показники білковості зерна після непарового попе-
редника досягаються в роки з найбільшою кількіс-
тю опадів у ранньовесняний період, тобто понад 
40 мм. У разі розміщення пшениці після чорного 
пару максимальний вміст білка в зерні досягається 
у всіх різновікових посівів у роки з кількістю опадів 
у цей період від 30 до 40 мм. 

Тривалість дії факторів зовнішнього середови-
ща на рослини має значний вплив на прояв у них 
тих чи інших ознак чи навіть властивостей. Подов-
ження тривалості періоду від часу відновлення 

весняної вегетації до початку трубкування рослин 
сприяє збільшенню білковості зерна пшениці ози-
мої (таблиця 6). Чим більш тривалим є цей період, 
тим більша кількість білка накопичується в зерні. 
Така залежність простежується після обох дослі-
джуваних попередників. У разі вирощування пше-
ниці озимої по чорному пару в роки з тривалістю 
цього періоду до 25 днів вміст білка у зерні стано-
вить у середньому 13,0% проти 14,7% в роки з 
довжиною вказаного періоду понад 35 днів. Після 
попередника кукурудза на силос ці показники, 
відповідно, становлять 12,2 та 13,9%. 

Таблиця 6 – Вміст білка у зерні озимої пшениці залежно від тривалості  
періоду «відновлення весняної вегетації – вихід у трубку», % 

Тривалість, днів 
Чорний пар Кукурудза на силос 

середнє 2.IX 17.IX 2. X середнє 2.IX 17.IX 2. X 
до 25 13,0 13,5 13,1 13,6 12,2 12,3 12,0 12,2 
25−35 14,3 14,6 14,5 13,9 12,9 13,2 12,8 13,1 

більше 35 14,7 14,6 14,3 14,0 13,9 13,8 14,0 13,8 

 
Подовження тривалості періоду від часу віднов-

лення весняної вегетації до початку трубкування 
сприяє збільшенню білковості зерна пшениці озимої 
незалежно від строків сівби. Після обох попередників 
більш значне збільшення білковості зерна пшениці 
озимої в роки з довжиною періоду від часу віднов-
лення весняної вегетації до початку трубкування 
понад 35 днів помічається в посівів із сівбою 
17 вересня. Вміст білка в зерні таких посівів  по чор-
ному пару збільшується в середньому на 1,2%, а 
після кукурудзи на силос – 2,0%. Взагалі варто за-
значити, що після кукурудзи на силос за всіх строків 
сівби абсолютні прирости вмісту білка в зерні пшени-
ці озимої внаслідок збільшення довжини періоду від 
часу відновлення весняної вегетації до початку труб-
кування є вищими по чорному пару порівняно з не-
паровим попередником кукурудза на силос. 

Висновки. В умовах Північного Степу України 

час відновлення весняної вегетації впливає на 
вміст білка в зерні пшениці озимої. Найбільша 
кількість білка в зерні пшениці озимої накопичуєть-
ся в роки із середніми термінами відновлення 
весняної вегетації рослин і становить 14,12% по 
чорному пару та 13,37% – після непарового попе-
редника кукурудза на силос. Як більш раннє, так і 
пізніше відновлення весняної вегетації сприяє 
зменшенню білковості зерна пшениці озимої. 
У роки з надраннім відновленням весняної вегета-
ції накопичується найменша кількість білка в зерні 
пшениці озимої після обох попередників: 

1) строки переходу середньодобової темпера-
тури повітря через 0 ºС визначають білковість зерна 
пшениці озимої. При вирощуванні її по чорному 
пару найбільша кількість білка в її зерні накопичу-
ється в роки, коли перехід середньодобової темпе-
ратури повітря через 0 ºС відбувається в третій 
декаді лютого і становить 14,45%, а після непарово-
го попередника – в першій декаді березня  (14,16%). 
Найменша білковість зерна по чорному пару помі-
чається в роки,  коли середньодобова температура 
повітря перевищує 0 ºС у другій декаді лютого і 
становить 13,72%, тоді як після непарового попере-
дника – у третій декаді березня (11,86%); 

2) в Північному Степу України вміст білка в зерні 
пшениці озимої залежить від тривалості періоду від 

часу переходу середньодобової температури повітря 
через 0 ºС до активної вегетації рослин. Найбільша 
кількість білка в зерні пшениці озимої після обох 
попередників накопичується в роки з тривалістю 
цього періоду від 20 до 30 днів і по чорному пару 
становить 14,57%, а непарового попередника – 
13,35%. У роки з тривалістю зазначеного періоду 
понад 30 днів спостерігається найменша білковість 
зерна пшениці озимої після обох попередників; 

3) підвищення середньодобової температури 
повітря з 7 ºС і менше до 11 ºС  і більше у період 
«відновлення весняної вегетації – вихід у трубку» 
зменшує білковість зерна пшениці озимої по чор-
ному пару з 15,0 до 13,0%, а після непарового 
попередника – з 14,3 до 13,3%; 

4) у роки з тривалішим періодом «відновлення 
весняної вегетації – вихід у трубку» накопичується 
більша кількість білка в зерні пшениці озимої. 
У середньому в роки із довжиною періоду «віднов-
лення весняної вегетації – вихід у трубку» до 
25 днів вміст білка в зерні пшениці озимої по чор-
ному пару становить 13,0%, а після непарового 
попередника – 12,2%, тоді як у роки з довжиною 
цього періоду понад 35 днів показники білковості 
зерна, відповідно, зростають до 14,7 та 13,0%. 
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Постановка проблеми. Під час проведення 

щорічних обстежень об’єктів у системі зелених 
насаджень населених пунктів особливу увагу 
необхідно приділяти виявленню аварійних дерев 
та окремих великих скелетних гілок.  

Аварійне дерево, за визначенням «Правил 
утримання зелених насаджень у населених пунк-
тах України», − це дерево, яке може становити 
загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспорт-
них засобів, пошкодити лінії електропередач, 
будівлі і споруди або перебуває в пошкодженому 
стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та 
інших стихійних природних явищ чи за наявності 
гнилої серцевини стовбура, значної суховершин-
ності, досягнення вікової межі [5]. 

Виявити, розпізнати аварійне дерево за 
зовнішніми ознаками не завжди вдається. Зовні 
здорове дерево може бути вражене комлевою чи 
стовбуровою гниллю, що значно погіршує фізичні 
властивості деревини. І, навпаки, дерево з явними 
фізичними пошкодженнями поверхні стовбура 
може бути міцним і стійким, а отже, не бути в 
аварійному стані. 

У контексті викладеного вище питання вияв-
лення аварійних дерев у зелених насадженнях 
населених пунктів є актуальним, а методи їх вияв-
лення становлять значний практичний інтерес.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Авторами: Ryan W. Klein, Andrew K. Koeser, Richard 
J. Hauer, Gail Hansen, та Francisco J. Escobedo в 
колективній праці: “A Review of Tree Risk 
Assessment and Risk Perception Literature Relating 
to Arboriculture and Urban Forestry” [11] проаналізо-
вано 133 джерела з питань оцінки ризиків дерев, 

що стосуються міського лісового господарства. 
Аналіз зазначених публікацій, в яких приділено 
увагу саме дефектним деревам, охоплює період з 
1963 по 2016 рр. Окрім того, проблемі виявлення 
стовбурової гнилі присвячена публікація В. Бори-
сова «Инструментальные методы диагностики 
скрытых гнилей» [2]. Однак зауважимо, що немає 
жодного універсального методу оцінки стану дерев 
чи окремих скелетних гілок.  

Разом із тим, з огляду на глобальне значення 
зелених насаджень в екологічній інфраструктурі 
сучасного міста, проблема своєчасного обстежен-
ня та виявлення потенційно небезпечних аварійних 
дерев чи окремих скелетних масивних аварійних 
гілок є більш ніж актуальною. 

Мета статті − здійснити аналіз ефективності 

методів виявлення аварійних дерев і окремих 
великих скелетних гілок у міських і приміських 
зелених насадженнях.  

Матеріали та методика досліджень. Ма-

теріалами для написання роботи стали власний 
досвід авторів та оригінальні дослідження, прове-
дені протягом 2018−2019 рр., а також аналіз 
публікацій із питань фітопатологічного обстеження, 
інструментального встановлення санітарного стану 
окремих дерев.  

Результати досліджень. Перевірку ефектив-

ності окремих методик із виявлення аварійних 
дерев нами було проведено в зелених насаджен-
нях м. Херсон, рекреаційній зеленій зоні міста на 
околиці с. Антонівка та насадженнях Дослідного 
лісництва ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова 
філіал УкрНДІЛГА» (м. Олешки); здійснено аналіз 
інструментальних методів діагностики. 




