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Постановка проблеми. Значний внесок у 
селекцію, вивчення біології, генетики, насінництва 
та розробку технології вирощування тритикале ози-
мого зробили такі провідні вчені України: О.І. Дер-
жавін, А.Ф. Шулиндін, Г.В. Щипак, С.М. Каленська, 
А.П. Білітюк, В.С. Гірко та інші. 

В умовах Південного Степу деякі наукові дослі-
дження у цьому напрямі проводили Л.К. Сечняк, 
Ю.Г. Сулима, М.Г. Максимов, В.В. Гамаюнова, 
М.Г. Гусєв, І.Т. Нетіс, М.І. Федорчук, В.Н. Гармашов, 
В.П. Герасименко, В.Я. Щербаков. Однак здебіль-
шого ці роботи спрямовані на збільшення зернової 
продуктивності культури, тоді як вдосконаленню 
технології виробництва сортового насіння приді-
лено не досить уваги. Слід зазначити, що в умо-
вах зрошення ця культура вивчена не досить, а на 
насіннєві цілі дослідження раніше взагалі не прово-
дилися. Тому дослідження з розробки та вдоскона-
лення технології прискореного розмноження оригі-
нального насіння нових сортів тритикале озимого є 
актуальною науковою проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, що площа листової поверхні, тривалість 
його життєдіяльності і чиста продуктивність фото-
синтезу мають визначальний вплив на формування 
врожайності та розглядаються як фактор продуктив-
ності посіву [1]. Багато вчених встановили, що між 
продуктивністю посівів і площею їх листків, показ-
никами фотосинтетичного потенціалу спостеріга-
ється тісний кореляційний зв’язок [2–5]. Однак при 
сильному загущенні продуктивність роботи нижніх 
затінених листків знижується і дещо затягується 
загальний цикл росту [4]. Важливим є створення 
таких оптимальних умов для росту і розвитку рос-
лин, за яких листковий апарат міг би функціонувати 
з найвищою продуктивністю.

Дослідження показують, що площа листя і весь 
асиміляційний апарат, а також інтенсивність і три-
валість його функціонування здебільшого зале-
жить від агротехніки вирощування, зрощення, норм 
добрив, мікродобрив, сортів тощо [2; 3; 5; 6].

Мета статті полягала у визначені особливос-
тей формування фотосинтетичного апарату рослин 
сортів тритикале озимого залежно від застосування 

мікродобрив при вирощуванні на насіння в умовах 
зрошення Південного Степу України.

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводилися у 2014-2016 рр. на зрошува-
них землях Інгулецької зрошувальної системи за 
методикою польових і лабораторних досліджень 
Інституту зрошуваного землеробства (ІЗЗ) НААН 
[7] та загальноприйнятої технології вирощування 
тритикале озимого в Південному Степу України. 
Ґрунт представлений темно-каштановим серед-
ньосуглинковим слабкосолонцюватим. Попере-
дником під тритикале озиме була соя. Добрива 
у вигляді аміачної селітри в дозі N60 вносили 
під основний обробіток ґрунту на всіх варіантах 
досліду (фон). 

Висівали сорти тритикале озимого Богодарське, 
Раритет і Букет (фактор А), які занесені до Держав-
ного реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні [8], та застосовували у фазу «кінець 
кущення» рослин одне із мікродобрив зі стимулю-
ючою дією Гуміфілд (50 г/га), Наномікс (2 л/га) чи 
Нановіт мікро (2 л/га) (Фактор В). 

Поливи здійснювали за допомогою дощу-
вального агрегату ДДА-100МА. Облікова площа 
ділянки – 31,5 м2, повторність – чотириразова. Зби-
рання і облік врожаю здійснювали прямим комбай-
нуванням, після чого воно проходило очищення, 
калібрування та доведення до посівних кондицій.

Площу листової поверхні, фотосинтетичний 
потенціал і чисту продуктивність фотосинтезу визна-
чали методом висічок згідно А.А. Ничипоровича [1]. 
Залежність між площею листової поверхні та вро-
жайністю кондиційного насіння, посівними і вро-
жайними властивостями сортів тритикале озимого 
визначали методом кореляційного аналізу за допо-
могою комп’ютерної програми Microsoft Excel [9].

Результати досліджень. Визначення площі 
листової поверхні тритикале озимого в фазу труб-
кування та колосіння, фотосинтетичного потенціалу 
та чистої продуктивності за цей період дозволило 
встановити залежність цих показників від сорту, 
мікродобрив і року досліджень (табл. 1).

У середньому за роки досліджень площа лис-
тової поверхні сортів тритикале озимого в фазу 
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Таблиця 1 – Продуктивність листкового апарату посівів сортів тритикале озимого  
залежно від застосування мікродобрив (середнє за 2014–2016 рр.)

Мікродобриво
(фактор В)

Площа листової поверхні,  
тис. м2/га

Фотосинтетичний 
потенціал, млн м2/діб/га

(трубкування – колосіння)

Чиста продуктивність 
фотосинтезу, г/м2 за добу
(трубкування – колосіння)трубкування колосіння

сорт Богодарське (фактор А)
Контроль 38,5 53,9 1,15 4,65
Гуміфілд 45,1 68,4 1,42 4,84
Наномікс 41,4 68,8 1,38 5,52

Нановіт мікро 45,1 71,8 1,46 5,57
сорт Раритет (фактор А)

Контроль 46,8 55,4 1,27 4,48
Гуміфілд 49,1 71,0 1,49 4,62
Наномікс 48,5 67,8 1,45 4,79

Нановіт мікро 51,9 65,6 1,46 5,01
сорт Букет (фактор А)

Контроль 40,4 50,8 1,16 4,55
Гуміфілд 45,3 66,2 1,42 4,84
Наномікс 43,3 63,7 1,36 4,92

Нановіт мікро 43,5 66,9 1,40 5,06
НІР05 см, оцінка 

істотності часткових 
відмінностей

А = 1,2
В = 1,4

А = 3,7
В = 3,4

НІР05 см, оцінка 
істотності середніх 

ефектів
А = 0,6
В = 0,8

А = 1,8
В = 2,0

X ± Sx
V, %

1,37 ± 0,070
8,38

4,90 ± 0,212
7,09

трубкування становила 38,5–51,9 тис. м2/га і мак-
симального свого значення набула в фазу коло-
сіння – 50,8–71,8 тис. м2/га. Фотосинтетичний 
потенціал посівів та інтенсивність роботи лис-
тового апарату сортів за цей період становили 
1,15–1,46 млн м2/га та 4,48–5,57 т/га відповідно. 

Застосування мікродобрив на посівах сор-
тів сприяло формуванню більшої площі листо-
вої поверхні та фотосинтетичного потенціалу. 
Так, площа листової поверхні та фотосинтетич-

ний потенціал на сорті Богодарське зростали від 
53,9 тис. м2/га та 1,15 млн м2/га (на контролі) до 
68,4–71,8 тис. м2/га та 1,38–1,46 млн м2/га при 
застосуванні мікродобрив. 

На рослинах сорту Раритет ці показники збіль-
шувалися від 55,4 тис. м2/га та 1,27 млн м2/га до 
65,6–71,0 тис. м2/га та 1,45–1,49 млн м2/га. У сорту 
Букет ці показники зростали від 50,8 тис. м2/га  
та 1,16 млн м2/га до 63,7–66,9 тис. м2/га та 
1,36–1,42 млн м2/га відповідно. 

Отже, за використання мікродобрива Нано-
віт мікро (2 л/га) на посівах сортів збільшувалася 
площа листової поверхні на 10,2–17,9 тис. м2/га, 
а за Гуміфілду (50 г/га) та Наноміксу (2 л/га) – на 
14,5–15,6 та 12,4–14,9 тис. м2/га відповідно. Фото-
синтетичний потенціал сортів під впливом Нановіт 
мікро збільшувався на 0,19–0,31, Гуміфілду – на 
0,22–0,27 та Наноміксу – 0,18–0,23 млн м2/га.

Слід зазначити, що сорт Раритет формував 
більшу площу листя в фазу трубкування та в окремі 
роки досліджень в фазу колосіння, ніж сорти Бого-
дарське та Букет. В умовах 2015 року цей сорт мав 
більшу площу листя та фотосинтетичний потенціал, 
однак чиста продуктивність у нього була меншою за 
сорт Богодарське. Отже, Раритет володіє більшим 
фотосинтетичним потенціалом, але для його реалі-
зації вимагає достатнього волого забезпечення та 
помірних температур.

У середньому за роки досліджень встанов-
лено, що сорт Богодарське найвищу врожайність 
кондиційного насіння формував за площі лис-

тової поверхні 71,8 тис. м2/га, а сорти Раритет і 
Букет – 65,6 та 66,9 тис. м2/га відповідно. Проте в 
більш сприятливому 2015 році у сортів максималь-
ний рівень насіннєвої продуктивності було одер-
жано при площі листя 72,8–73,4 тис. м2/га. Підви-
щення цього показника у сорту Раритет до рівня 
79,7–80,1 тис. м2/га призводило до зменшення 
виходу кондиційного насіння. В умовах 2016 року 
сорти реалізували насіннєвий потенціал при площі 
листя 58,4–70,2 тис. м2/га. Отже, площа листової 
поверхні на рівні 58,4–73,4 тис. м2/га є оптималь-
ною для забезпечення сортами тритикале озимого 
максимальної насіннєвої продуктивності в умовах 
Південного Степу України. 

Досліджувані сорти також мають різну продук-
тивність фотосинтезу. Сорт Богодарське має вищу 
інтенсивність роботи листя, ніж сорти Букет і Рари-
тет. Так, у період трубкування – колосіння у сорту 
Богодарське чиста продуктивність фотосинтезу ста-
новила 4,65–5,57 г/м2 за добу, а в сортів Букет і Рари-
тет вона була меншою – 4,55–5,06 та 4,48–5,01 г/м2  
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Таблиця 2 – Коефіцієнти кореляції (r) між площею листової поверхні, урожайністю  
кондиційного насіння та посівними і врожайними властивостями  
сортів тритикале озимого (середнє за 2014–2016 рр.)

Показник
Кореляційний зв’язок (r) із площею листової поверхні

Сорт тритикале озимого Середнє 
по дослідуБогодарське Раритет Букет

Урожайність кондиційного насіння, т/га 0,99 0,66 0,86 0,71
Маса 1000 насінин, г 0,89 0,50 0,78 0,23

Енергія проростання, % 0,94 0,86 0,90 0,82
Польова схожість, % 0,94 0,73 0,80 0,69

за добу відповідно. Це, на нашу думку, зумовлено 
скоростиглістю сорту Богодарське.

Максимальна чиста продуктивність фотосинтезу 
сортів була зафіксована на варіантах застосування 
Нановіт мікро. Це мікродобриво сприяло інтенсив-
ності роботи листя і збільшувало кількість біомаси 
рослин на 0,51–0,92 г/м2, а добрива Гуміфілд і Нано-
мікс трохи менше – на 0,14–0,29 та 0,31–0,87 г/м2 за 
добу відповідно. 

В умовах зрошення Південного Степу Укра-
їни встановлено, що площа листової поверхні 
достовірно була взаємозалежною з продуктив-
ністю та посівними і врожайними властивостями 
насіння сортів при застосуванні на посівах мікро-
добрив (табл. 2, рис. 1). За всіма варіантами 
досліду було зафіксовано позитивні сильні коре-
ляції для всіх ознак, окрім залежності з масою  
1000 насінин.

Рис. 1. Поліноміальна залежність урожайності кондиційного насіння  
від площі листової поверхні сортів тритикале озимого (середнє за 2014–2016 рр.)

 

Визначено, що при обробці посівів сортів Бого-
дарське, Раритет і Букет мікродобривами площа лис-
тової поверхні позитивно вливала на всі ознаки насін-
нєвої продуктивності і виявлялася залежно від сорту 
різним рівнем значень від середнього до високого. 

Так, у середньому за роки для сортів Богодар-
ське, Раритет і Букет встановлена тісна залеж-
ність площі листової поверхні з урожайністю кон-
диційного насіння r = 0,66…0,99 (рис. 1), з масою 
1000 насінин r = 0,50…0,89, з енергією проростання 
r = 0,86…0,94 та польовою схожістю r = 0,73…0,94. 
Відповідність позитивних значень коефіцієнтів коре-
ляції по досліду і окремо по кожному сорту свідчить 
про стабільність вияву цих взаємозв’язків для три-
тикале озимого.

Висновки. В умовах зрошення Південного 
Степу України площа листової поверхні на рівні 
58,4–73,4 тис. м2/га є оптимальною для забезпе-
чення сортами тритикале озимого Богодарське, 
Раритет і Букет максимальної насіннєвої продук-
тивності. Найбільший ефект на формування фото-

синтетичного апарату рослин сортів тритикале ози-
мого справляло мікродобриво Нановіт мікро (2 л/га).  
При застосуванні на посівах сортів цього мікродо-
брива збільшувалася площа листової поверхні на 
10,2–17,9 тис. м2/га, фотосинтетичний потенціал – 
на 0,19–0,31 млн м2/діб/га та чиста продуктивність 
фотосинтезу – на 0,51–0,92 г/м2 за добу.
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