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 Ìåòà. Âèÿâèòè îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ âðîæàéíîñò³ ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ â óìî-
âàõ Ïðàâîáåðåæíîãî Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ 
çà ð³çíèõ òåõíîëîã³é âèðîùóâàííÿ (ì³í³ìàëüíèé òà ³íòåíñèâíèé çàõèñò ðîñëèí).                   
Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè âïðîäîâæ 2012–2016 ðð. ó â³ää³ë³ íàñ³ííèöòâà Ìè-
ðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³. Ïîëüîâ³ äîñë³äè ç ñîðòàìè ïøåíèö³ ÿðî¿ Åëåã³ÿ ìèðî-
í³âñüêà òà Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà çàêëàäàëè ïî ïîïåðåäíèêó ñîÿ çã³äíî ç ìåòîäèêîþ 
äåðæàâíîãî ñîðòîâèïðîáóâàííÿ. Äàí³ âðîæàéíîñò³ îáðîáëÿëè ìåòîäîì äèñïåðñ³é-
íîãî àíàë³çó. Ðåçóëüòàòè. Ìàêñèìàëüíó âðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ÿðî¿ ñîðò³â Åëåã³ÿ 
ìèðîí³âñüêà (5,12 ò/ãà) òà Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (4,86 ò/ãà) îäåðæàíî çà âíåñåííÿ 
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 (IV å.î.) òà ³íòåíñèâíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó. Çàñòîñóâàííÿ ôóíã³öèä³â, ³í-

ñåêòèöèä³â, êîìïëåêñíèõ äîáðèâ ç âåëèêèì íàáîðîì ìàêðî-, ìåçî- òà ì³êðîåëåìåí-
ò³â (Öåîâ³ò çåðíîâ³), ïðåïàðàòó-àíòèñòðåñîðó ç óì³ñòîì àì³íîêèñëîò òà ì³êðîåëå-
ìåíò³â (Ôåðò³ãðåéí Ñòàðò), à òàêîæ ¿õ êîìïîçèö³é ñóòòºâî ï³äâèùóâàëî âðîæàéí³ñòü 
ñîðò³â Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (3,91 ò/ãà) òà Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (3,73 ò/ãà) ïîð³âíÿíî ç 
êîíòðîëåì (3,51 ò/ãà òà 3,39 ò/ãà â³äïîâ³äíî). Íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ âèÿâèëàñü îá-
ðîáêà íàñ³ííÿ ïðîòðóéíèêîì ôóíã³öèäíî-³íñåêòèöèäíî¿ ä³¿ Ñåëåñò Òîï ðàçîì ç ïðå-
ïàðàòîì Ôåðò³ãðåéí Ñòàðò. Çàâäÿêè îáðîáö³ ïîñ³â³â ôóíã³öèäàìè âðîæàéí³ñòü ñîðòó 
Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà çðîñòàëà â³ä 3,73 (êîíòðîëü) äî 4,24 ò/ãà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà 

– â³ä 3,54 (êîíòðîëü) äî 4,06 ò/ãà. Íàéâèùó âðîæàéí³ñòü (4,25 òà 4,06 ò/ãà â³äïîâ³äíî) 
áóëî ñôîðìîâàíî çà äâîðàçîâîãî (íà IV òà VIII åòàïàõ îðãàíîãåíåçó) îáïðèñêóâàííÿ 
ïîñ³â³â ïðåïàðàòàìè Ò³ëò Òóðáî òà Ôàëüêîí. Çà îáðîáêè ïîñ³â³â ³íñåêòèöèäàìè Êà-
ðàòå Çåîí òà Íóðåë Ä ó ïåð³îä âåñíÿíî-ë³òíüî¿ âåãåòàö³¿ âðîæàéí³ñòü ñîðòó Åëåã³ÿ 
ìèðîí³âñüêà ï³äâèùóâàëàñü â³ä 3,67 (êîíòðîëü) äî 4,13 ò/ãà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà – 
â³ä 3,51 (êîíòðîëü) äî 3,93 ò/ãà. Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ êîìïëåêñíèõ äîáðèâ ³ ïðå-
ïàðàò³â äëÿ ïðîòðóþâàííÿ íàñ³ííÿ ïåðåä ñ³âáîþ òà îáðîáêà ïîñ³â³â ïøåíèö³ ÿðî¿ 
ôóíã³öèäàìè ³ ³íñåêòèöèäàìè â ïåð³îä âåñíÿíî-ë³òíüî¿ âåãåòàö³¿ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó 
åëåìåíò³â ïðîäóêòèâíîñò³ ³ òèì ñàìèì ï³äâèùóþòü óðîæàéí³ñòü çà óìîâ äîòðèìàííÿ 
òåõíîëîã³÷íîãî öèêëó âèðîùóâàííÿ êóëüòóðè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà ÿðà, äîáðèâà, ïðîòðóéíèêè, ôóíã³öèäè, ³íñåêòè-
öèäè, óðîæàéí³ñòü

Вступ. Пшениця м’яка яра представляє інтерес для сільськогоспо-
дарського виробництва не лише як страхова культура, а й, насамперед, 
як культура, що формує високоякісне зерно за достатньо короткий ве-
гетаційний період і дає можливість оптимізувати технологічний процес 
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за набору різних культур у господарствах. Свого часу посіви пшениці 
ярої в Україні перевищували 1 млн га та забезпечували валовий збір зер-
на понад 2 млн тонн. Нині пшениця яра висівається на площі близько 
100–120 тис. га переважно як страхова культура для пересіву озимини 
або за потреби отримання партій високоякісного зерна [1].

Аналіз літературних даних, постановка проблеми. Для стабілізації 
виробництва продовольчого зерна в Україні пшениця яра повинна по-
сісти належне місце в зерновому балансі [2, 3]. Для подальшого успішно-
го впровадження цієї культури в зернове господарство потрібна також 
більш детальна розробка і використання високоінтенсивних технологій 
та вдосконалення прийомів вирощування. Це дасть можливість краще 
реалізувати потенціал сучасних високопродуктивних сортів пшениці 
ярої та підвищити валові збори зерна [3, 4].

Останніми роками створено принципово нові сорти цієї важливої 
зернової культури з високим потенціалом урожайності, але технологіч-
ні прийоми вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України 
розроблені недостатньо. Важливою умовою вирощування нових сортів 
пшениці ярої (зокрема як страхової культури) є внесення оптимально 
допустимих доз добрив та застосування засобів захисту рослин, що дає 
можливість повною мірою реалізувати закладену в сорті потенційну 
врожайність [5, 6].

Мета досліджень – виявити особливості формування врожайності 
пшениці м’якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України залеж-
но від рівня мінерального живлення за різних технологій вирощування 
(мінімальний та інтенсивний захист рослин). 

Матеріал і методика. Експериментальну частину досліджень ви-
конували впродовж 2012–2016 рр. на полях Миронівського інституту 
пшениці. Ґрунт дослідного поля – чорнозем глибокий, малогумусний, 
слабковилугований. Вміст гумусу 3,6–4,5  %, гідролізованого азоту, ру-
хомого фосфору та обмінного калію на 100 г ґрунту – відповідно 5,5–6,4, 
19,0–27,1 та 11,2–18,0 мг, ступінь насичення основами – 86,2–94,4 %, сума 
поглинутих основ 23,1–28,6 мг/100 г ґрунту, рН сольове 5,3–6,4. Клімат 
помірно континентальний. 

Польові досліди з сортами пшениці ярої Елегія миронівська та Сім-
кода миронівська закладали по попереднику соя згідно з методикою 
державного сортовипробування [7]. 

Сівбу проводили сівалкою СН-10Ц, норма висіву 5 млн схожих на-
сінин на 1 га. Облікова площа ділянки 10,3 м2, повторність досліду шес-
тиразова. 

За схемою досліду застосовували різні варіанти удобрення: 1) контроль 
(без добрив); 2) Р60К60; 3) N30 ІІ е.о.+N30 IV е.о.; 4) N30Р30К30; 5) N30Р30К30+N30 IV е.о.;      
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6) Р60К60+N30 II  е.о.+N30 IV е.о.; 7) Р60К60+N30 IV е.о.+ N30 Х е.о.; 8) N60Р60К60; 
9) N60Р60К60+N30 IV е.о.; 10) N90Р60К90+N30 IV е.о. – та дві системи захисту рослин: 
мінімальна (М) – протруєння насіння перед сівбою препаратом фунгіцид-
но-інсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с. (1,5 л/т), обприскування по-
сівів у фазі кущіння (ІІІ е.о.) гербіцидом Гранстар (20 г/га); інтенсивна (І) 

– протруєння насіння перед сівбою препаратом Селест Топ 312,5 FS, т.к.с. 
(1,5 л/т), обприскування посівів у фазі кущіння (ІІІ е.о.) гербіцидом Гран-
стар Про 75 в.г. (20 г/га) у суміші з фунгіцидом Фалькон 460 ЕС (0,6 л/га). 
На VІІІ е.о. посіви досліджуваних сортів обробляли фунгіцидом Фалькон 
460 ЕС (0,6 л/га) та інсектицидом Карате Зеон 0,50 СS м.к.с. (0,15–0,20 л/га).

Крім того, вивчали ефективність комплексного застосування мікро-
добрив разом з протруйниками для передпосівної обробки насіння, а 
також обробки посівів фунгіцидами та інсектицидами впродовж весня-
но-літньої вегетації. 

Насіння перед посівом обробляли мікродобривами (Цеовіт Зернові,    
1 л/т; Фертігрейн старт, 1 л/т) і протруйниками інсектицидної (Ранкона 
15, м.е., 1,2 л/т) та інсектицидно-фунгіцидної (Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 
1,5 л/т) дії, а також їх комбінаціями. 

Упродовж весняно-літньої вегетації на четвертому і восьмому етапах 
органогенезу посіви обробляли фунгіцидами Тілт Турбо 575 ЕС, 0,5 л/га 
та Фалькон 460 ЕС, к.е., 0,6 л/га (як окремо, так і в суміші), а також інсек-
тицидами Карате Зеон 0,50 CS, м.к.с., 0,15 л/га і Нурел Д к.е., 0,75 л/га (як 
окремо, так і в суміші). 

Дані врожайності обробляли методом дисперсійного аналізу [8]. 
Обговорення результатів. Проведені дослідження показали, що за 

мінерального живлення та прийомів захисту рослин сорт Елегія ми-
ронівська формує більшу врожайність порівняно із сортом Сімкода 
миронівська. За внесення мінеральних добрив та застосування міні-
мального захисту рослин урожайність сорту Елегія миронівська підви-
щувалась до 4,70 т/га (контроль 3,38 т/га), за інтенсивного захисту – до 
5,12 т/га (контроль 3,64 т/га); Сімкода миронівська – відповідно до 4,30 та                                    
4,86 т/га (контроль – відповідно 3,01 та 3,25 т/га) (табл. 1).

Завдяки мінімальному хімічному захисту посівів приріст до контро-
лю становив 0,24–1,32 т/га у сорту Елегія миронівська та 0,22–1,29 т/га у 
сорту Сімкода миронівська, завдяки інтенсивному захисту – 0,29–1,48 та 
0,28–1,61 т/га відповідно. У середньому за 2012–2016  рр. максимальну 
врожайність пшениці ярої сортів Елегія миронівська (5,12 т/га) та Сім-
кода миронівська (4,86 т/га) одержано за внесення N90P60K90+N30 (IV е.о.) 
та інтенсивної системи захисту.

Проростання та польова схожість насіння, первинний ріст та роз-
виток рослин залежать від передпосівної обробки насіння. Застосу-
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вання фунгіцидів, інсектицидів, комплексних добрив з великим на-
бором макро-, мезо- та мікроелементів (Цеовіт зернові), препарату-
антистресору з умістом амінокислот та мікроелементів (Фертігрейн 
Старт), а також їх композицій суттєво підвищувало врожайність 
сортів Елегія миронівська (до 3,91  т/га) та Сімкода миронівська (до 
3,73  т/га) порівняно з контролем (3,51 та 3,39 т/га відповідно). При-
ріст до контролю – відповідно 0,24–0,40 та 0,18–0,34 т/га. Найбільш 
ефективною виявилась обробка насіння протруйником фунгіцидно-
інсектицидної дії Селест Топ (1,5 л/т) разом з препаратом Фертігрейн 
Старт (табл. 2).

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ çàëåæíî 
â³ä ïåðåäïîñ³âíî¿ îáðîáêè íàñ³ííÿ ïðîòðóéíèêàìè òà ì³êðîäîáðèâàìè 
(Ì²Ï ñåðåäíº çà 2012–2016 ðð.), ò/ãà

Âàð³àíò äîñë³äó
Åëåã³ÿ 

ìèðîí³âñüêà
Ñ³ìêîäà 

ìèðîí³âñüêà

Êîíòðîëü 3,51 3,39
Ðàíêîíà 15, ì.å., 1,2 ë/ò 3,78 3,59
Ñåëåñò Òîï 312,5 FS, ò.ê.ñ., 1,5 ë/ò 3,82 3,64
Öåîâ³ò çåðíîâ³, 1,0 ë/ò 3,75 3,57
Ôåðò³ãðåéí Ñòàðò, 1,0 ë/ò 3,76 3,61
Ðàíêîíà 15, ì.å., 1,2 ë/ò + Öåîâ³ò çåðíîâ³, 1,0 ë/ò 3,85 3,66
Ðàíêîíà 15, ì.å., 1,2 ë/ò + Ôåðò³ãðåéí Ñòàðò, 1,0 ë/ò 3,86 3,69
Ñåëåñò Òîï 312,5 FS, ò.ê.ñ., 1,5 ë/ò + Öåîâ³ò çåðíîâ³, 1,0 ë/ò 3,88 3,72
Ñåëåñò Òîï 312,5 FS, ò.ê.ñ., 1,5 ë/ò + Ôåðò³ãðåéí Ñòàðò, 1,0 ë/ò 3,91 3,73
Í²Ð

05
0,21 0,18

Òàáëèöÿ 1. Óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ÿðî¿ çàëåæíî â³ä äîç ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ 
òà ñèñòåì çàõèñòó ðîñëèí (Ì²Ï ñåðåäíº çà 2012–2014 ðð.), ò/ãà

Âàð³àíò äîñë³äó
Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà

Ì* ²**
ïðèð³ñò äî 
êîíòðîëþ Ì ²

ïðèð³ñò äî 
êîíòðîëþ

Ì ² Ì ²

Êîíòðîëü (áåç äîáðèâ) 3,38 3,64 – – 3,01 3,25 – –
P

60
K

60
3,62 3,93 0,24 0,29 3,23 3,53 0,22 0,28

N
30II

, N
30IV

3,81 4,19 0,43 0,55 3,37 3,75 0,36 0,50
N

30
P

30
K

30
4,01 4,28 0,63 0,64 3,58 3,88 0,57 0,63

N
30

P
30

K
30

+N
30IV

4,13 4,69 0,93 1,05 3,75 4,25 0,74 1,00
P

60
K

60
+N

30II
+N

30IV
4,31 4,84 0,93 1,20 3,87 4,45 0,86 1,20

P
60

K
60

+N
30IV

 +N
30X 

4,41 4,92 1,03 1,28 3,99 4,53 0,98 1,28
N

60
P

60
K

60
4,40 4,96 1,02 1,32 4,04 4,66 1,03 1,41

N
60

P
60

K
60

+N
30IV

4,57 5,07 1,19 1,43 4,20 4,79 1,19 1,54
N

90
P

60
K

90
+N

30IV
4,70 5,12 1,32 1,48 4,30 4,86 1,29 1,61

Í²Ð
05

0,22 0,24 0,20 0,24

Ïðèì³òêà. Ì* – ì³í³ìàëüíèé çàõèñò; ²** – ³íòåíñèâíèé çàõèñò
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За обробки посівів фунгіцидами врожайність сорту Елегія миронів-
ська зростала на 0,35–0,52 т/га, Сімкода миронівська на 0,42–0,52 т/га 
(контроль – 3,73 та 3,54 т/га відповідно). Найвищу врожайність (4,25 та 
4,06 т/га відповідно) було сформовано за дворазового (на IV та VIII ета-
пах органогенезу) обприскування посівів препаратами Тілт Турбо та 
Фалькон (табл. 3).

Òàáëèöÿ 3. Óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ çà îáðîáêè ïîñ³â³â ôóíã³öèäàìè 
â ïåð³îä âåñíÿíî-ë³òíüî¿ âåãåòàö³¿ ( Ì²Ï ñåðåäíº çà 2012–2016 ðð.), ò/ãà

Âàð³àíò äîñë³äó
Åëåã³ÿ 

ìèðîí³âñüêà
Ñ³ìêîäà 

ìèðîí³âñüêà

Êîíòðîëü 3,73 3,54
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, 0,5 ë/ãà, IV å.î. 4,08 3,96
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, 0,5 ë/ãà, V²²² å.î. 4,12 4,00
Ôàëüêîí 460 ÅÑ, ê.å., 0,6 ë/ãà, IV å.î. 4,10 3,97
Ôàëüêîí 460 ÅÑ, ê.å., 0,6 ë/ãà, V²²² å.î. 4,15 4,00
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, 0,5 ë/ãà, IV å.î. + Ôàëüêîí 460 ÅÑ, ê.å., 
0,6 ë/ãà, V²²² å.î. 4,25 4,06
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, 0,5 ë/ãà, V²²² å.î. + Ôàëüêîí 460 ÅÑ, ê.å., 
0,6 ë/ãà, IV å.î. 4,24 4,05
Í²Ð

05
0,30 0,35

За дворазового обприскування посівів інсектицидами Карате Зеон 0,50 
CS, м.к.с. (0,15 л/га) та Нурел Д к.е. (0,75 л/га) у період весняно-літньої вегета-
ції врожайність сортів Елегія миронівська та Сімкода миронівська зростала 
відповідно до 4,13 та 3,93 т/га порівняно з контролем (3,67 та 3,51 т/га відпо-
відно), приріст до контролю становив 0,23–0,46 та 0,20–0,42 т/га (табл. 4).

Òàáëèöÿ 4. Óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ çà îáðîáêè ïîñ³â³â ³íñåêòèöèäàìè 
â ïåð³îä âåñíÿíî-ë³òíüî¿ âåãåòàö³¿ ( Ì²Ï ñåðåäíº çà 2012–2016 ðð.), ò/ãà

Âàð³àíò äîñë³äó Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà

Êîíòðîëü 3,67 3,51
Êàðàòå Çåîí 0,50 CS, ì.ê.ñ., 0,15 ë/ãà, IV å.î. 3,99 3,81
Êàðàòå Çåîí 0,50 CS, ì.ê.ñ., 0,15 ë/ãà, V²²² å.î. 3,90 3,71
Íóðåë Ä ê.å., 0,75 ë/ãà, IV å.î. 4,01 3,85
Íóðåë Ä ê.å., 0,75 ë/ãà, V²²² å.î. 3,97 3,78
Êàðàòå Çåîí 0,50 CS, ì.ê.ñ., 0,15 ë/ãà, IV å.î. 
+ Íóðåë Ä ê.å., 0,75 ë/ãà, V²²² å.î. 4,08 3,89
Êàðàòå Çåîí 0,50 CS, ì.ê.ñ., 0,15 ë/ãà, V²²² å.î. 
+ Íóðåë Ä ê.å., 0,75 ë/ãà, IV å.î. 4,13 3,93
Í²Ð

05
0,20 0,19

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку на площі 50 га 
в ПОСП «Дніпро» (Кагарлицький район Київської області), на площі 22 
га у ДП «ДГ «Еліта» МІП» (Миронівський район Київської області) та 
на площі 20 га в одному з господарств ТОВ «Хорс» (Смілянський район 
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Черкаської області), що підтвердило високу ефективність запропонова-
них технологічних прийомів.

Висновки. Застосування комплексних добрив і препаратів для про-
труювання насіння перед сівбою та обробка посівів пшениці ярої фун-
гіцидами і інсектицидами в період весняно-літньої вегетації сприяють 
розвитку елементів продуктивності і тим самим підвищують урожай-
ність за умов дотримання технологічного циклу вирощування культури.
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Öåëü. Âûÿâèòü îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàéíîñòè ïøåíèöû ìÿãêîé ÿðîâîé 
â óñëîâèÿõ Ïðàâîáåðåæíîé Ëåñîñòåïè Óêðàèíû â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ìèíåðàëüíî-
ãî ïèòàíèÿ ïðè ðàçíûõ òåõíîëîãèÿõ âûðàùèâàíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ è èíòåíñèâíàÿ çàùè-
òà ðàñòåíèé). Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â òå÷åíèå 2012–2016 ãã. â îòäåëå ñå-
ìåíîâîäñòâà Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû. Ïîëåâûå îïûòû ñ ñîðòàìè ïøåíèöû 
ÿðîâîé Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà è Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà çàêëàäûâàëè ïî ïðåäøåñòâåííèêó 
ñîÿ ñîãëàñíî ìåòîäèêå ãîñóäàðñòâåííîãî ñîðòîèñïûòàíèÿ. Äàííûå óðîæàéíîñòè îá-
ðàáàòûâàëè ìåòîäîì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà. Ðåçóëüòàòû. Ìàêñèìàëüíàÿ óðîæàé-
íîñòü ñîðòîâ Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (5,12 ò/ãà) è Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (4,86 ò/ãà) ïîëó÷åíà 
ïðè âíåñåíèè N

90
P

60
K

90
 + N

30 
(IV ý.î.) è èíòåíñèâíîé ñèñòåìå çàùèòû ðàñòåíèé. Ïðè-

ìåíåíèå ôóíãèöèäîâ, èíñåêòèöèäîâ, êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé ñ áîëüøèì íàáîðîì 
ìàêðî-, ìåçî- è ìèêðîýëåìåíòîâ (Öåîâèò çåðíîâûå), ïðåïàðàòà-àíòèñòðåññîðà ñ 
ñîäåðæàíèåì àìèíîêèñëîò è ìèêðîýëåìåíòîâ (Ôåðòèãðåéí Ñòàðò), à òàêæå èõ êîì-
ïîçèöèé ñóùåñòâåííî ïîâûøàëî óðîæàéíîñòü ñîðòîâ Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (3,91 ò/ãà) è 
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (3,73 ò/ãà) ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì (3,51 è 3,39 ò/ãà ñîîòâåò-
ñòâåííî). Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé îêàçàëàñü îáðàáîòêà ñåìÿí ïðîòðàâèòåëåì ôóíãè-
öèäíî-èíñåêòèöèäíîãî äåéñòâèÿ Ñåëåñò Òîï âìåñòå ñ ïðåïàðàòîì Ôåðòèãðåéí Ñòàðò. 
Áëàãîäàðÿ îáðàáîòêå ïîñåâîâ ôóíãèöèäàìè óðîæàéíîñòü ñîðòà Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà 
âîçðàñòàëà îò 3,73 (êîíòðîëü) äî 4,24 ò/ãà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà – îò 3,54 (êîíòðîëü) 
äî 4,06 ò/ãà. Ìàêñèìàëüíàÿ óðîæàéíîñòü (4,25 è 4,06 ò/ãà ñîîòâåòñòâåííî ñîðòàì) 
áûëà ñôîðìèðîâàíà ïðè äâóêðàòíîì (íà IV è VIII ýòàïàõ îðãàíîãåíåçà) îïðûñêèâàíèè 
ïîñåâîâ ïðåïàðàòàìè Òèëò Òóðáî è Ôàëüêîí. Ïðè îáðàáîòêå ïîñåâîâ â ïåðèîä âåñåí-
íå-ëåòíåé âåãåòàöèè èíñåêòèöèäàìè Êàðàòå Çåîí è Íóðåë Ä óðîæàéíîñòü ñîðòà Åëåã³ÿ 
ìèðîí³âñüêà ïîâûøàëàñü ñ 3,67 (êîíòðîëü) äî 4,13 ò/ãà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà – ñ 3,51 
(êîíòðîëü) äî 3,93 ò/ãà. Âûâîäû. Ïðèìåíåíèå êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé, ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ïðîòðàâëèâàíèÿ ñåìÿí è îáðàáîòêà ïîñåâîâ ïøåíèöû ÿðîâîé ôóíãèöèäàìè è èí-
ñåêòèöèäàìè â ïåðèîä âåñåííå-ëåòíåé âåãåòàöèè ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ýëåìåíòîâ 
ïðîäóêòèâíîñòè è òåì ñàìûì ïîâûøàþò óðîæàéíîñòü ïðè ñîáëþäåíèè òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî öèêëà âûðàùèâàíèÿ êóëüòóðû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ ÿðîâàÿ, óäîáðåíèÿ, ïðîòðàâèòåëè, ôóíãèöèäû, 
èíñåêòèöèäû, óðîæàéíîñòü
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elements of crop management practice
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Purpose. To reveal the peculiarities of bread spring wheat yield formation in the condi-
tions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine depending on the level of mineral nutri-
tion under different crop management practices (minimal and intensive plant protection). 
Methods. The research was carried out during 2012–2016 at the Seed Production Depart-
ment of the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS. Field experiments with 
the spring wheat varieties Elehiia myronivska and Simkoda myronivska were laid down after 
soybean as predecessor according to the methods of State Strain Testing. The data on yield-
ing capacity were processed by ANOVA. Results. The highest yield of the varieties Elehiia 
myronivska (5.12 t/ha) and Simkoda myronivska (4.86 t/ha) was obtained when applying 
N

90
P

60
K

90
 + N

30
 (IV stage of organogenesis) with intensive plant protection system. The ap-

plication of fungicides, insecticides, complex fertilizer with a large set of macro-, meso- and 
trace elements (Tseovit Zernovi), antistressor with the content of amino acids and trace ele-
ments (Fertigrain Start) as well as their compositions provided significant increase in yielding 
capacity of the varieties Elehiia myronivska (3.91 t/ha) and Simkoda myronivska (3.73 t/ha) 
in comparison with the controls (3.51 and 3.39 t/ ha respectively). Combined seed treat-
ment with disinfectant of insecticide-fungicide actions Celest Top and Fertigrain Start was 
the most effective. Due to the fungicide application on the crops yielding capacity increased 
from 3.73 t/ha (in control) to 4.24 t/ha in the variety Elehiia myronivska and from 3.54 t/ha 
(control) to 4.06 t/ha in the variety Simkoda myronivska. The highest yielding capacity was 
formed when double spraying crops with the fungicides Tilt Turbo and Falcon (during the 
IV and VIII stages of organogenesis). When treating crops with insecticides during spring 
and summer vegetation, yielding capacity of the variety Elehiia myronivska increased from 
3.67 t/ha (control) to 4.13 t/ha; yielding capacity of the variety Simkoda myronivska in-
creased from 3,51 t/ha (control) to 3,93 t/ha. Conclusions. The application of complex ferti-
lizers, seed protectants and treatment of spring wheat crops with fungicides and insecticides 
during spring and summer vegetation contributes to formation of productivity elements and 
therefore increases yielding capacity, while maintaining the technological cycle of the crop 
cultivation.

Key words: spring bread wheat, fertilizers, seed protectants, fungicides, insecticides, 
yielding capacity


