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Ìåòà. Âñòàíîâèòè îñîáëèâîñò³ ïðîõîäæåííÿ îðãàíîãåíåçó òà ôîðìóâàííÿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ òðèòèêàëå-äâîðó÷êè çà ï³çí³õ îñ³íí³õ ñòðîê³â ñ³âáè çàëåæíî â³ä 
àçîòíîãî æèâëåííÿ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016–2018 ðð. ó ñòàö³-
îíàðíîìó ïîëüîâîìó äîñë³ä³ íà áàç³ ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà «Ðàñàâñüêå» 
(Êàãàðëèöüêèé ðàéîí Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³). Âïëèâ îñ³íí³õ ñòðîê³â ñ³âáè òà àçîòíîãî 
ï³äæèâëåííÿ íà åëåìåíòè ïðîäóêòèâíîñò³ ðîñëèí òðèòèêàëå-äâîðó÷êè Ï³äçèìîê 
õàðê³âñüêèé âèâ÷àëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè. Äëÿ îö³íêè á³îëîã³÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó äâîðó÷êè çàëåæíî â³ä äîñë³äæóâàíèõ ÷èííèê³â íà ïî-
÷àòêîâèõ åòàïàõ îðãàíîãåíåçó ó â³ä³áðàíèõ ðîñëèí ïðîâîäèëè ì³êðîñêîï³þ êîíóñó 
íàðîñòàííÿ. Ðåçóëüòàòè. Íàâåñí³ 2017 ð. ðîñëèíè òðèòèêàëå-äâîðó÷êè Ï³äçèìîê 
õàðê³âñüêèé äðóãîãî ñòðîêó ñ³âáè ïåðåáóâàëè ëèøå íà ² åòàï³ îðãàíîãåíåçó, îñê³ëü-
êè ñõîäè ç’ÿâèëèñü ó çèìîâèé ïåð³îä ï³ä ñí³ãîâèì ïîêðèâîì. Ó ðîêè äîñë³äæåíü íà 
²², ²²² òà IV åòàïàõ îðãàíîãåíåçó íà âàð³àíòàõ ç àçîòíèìè ï³äæèâëåííÿìè â³äì³÷àëàñü 
òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ íåîáõ³äíî¿ ñóìè àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ïîð³âíÿíî ç êîíò-
ðîëåì. Ó ðîêè äîñë³äæåíü ²²² åòàï îðãàíîãåíåçó òðèâàâ 7–10 ä³á, ïðîòå çà ðàííüîãî 
â³äíîâëåííÿ âåñíÿ íî¿ âåãåòàö³¿ çàêëàäàëàñÿ á³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèñòóï³â êîëîñîâî-
ãî ñòðèæíÿ, í³æ çà ï³çíüîãî. Ï³äæèâëåííÿ àçîòíèìè äîáðèâàìè ñïðèÿëî ³ñòîòíî-
ìó çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³ êîëîñê³â ó êîëîñ³ ãîëîâíîãî ñòåáëà, îñîáëèâî â ïîñ³âàõ 
ïåðøîãî ñòðîêó ñ³âáè (15 æîâòíÿ). Ê³ëüê³ñòü çàêëàäåíèõ ó êîëîñêàõ çåðí³âîê ñëàáî 
êîðåëþâàëà ç ê³ëüê³ñòþ êîëîñê³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåâèêîðèñòàíèé ïîòåíö³àë êîëî-
ñà. Òðèâàë³ñòü ïåð³îäó, âïðîäîâæ ÿêîãî ôîðìóþòüñÿ âñ³ îðãàíè êîëîñà, ñòàíîâèëà 
27–32 äí³ ó ð³ê ³ç ðàíí³ì â³äíîâëåííÿì âåñíÿíî¿ âåãåòàö³¿ (2017) òà 19–24 äí³ – ç 
ï³çí³ì (2018). Âèñíîâêè. Ï³çí³ îñ³íí³ ñòðîêè ñ³âáè òà óìîâè âõîäæåííÿ â çèìó ³ñòîò-
íî íå âïëèâàëè íà ïåðåçèì³âëþ òðèòèêàëå-äâîðó÷êè, ïðîòå éîãî ïðîäóêòèâí³ñòü 
îáìåæóâàëàñÿ ïîãîäíèìè ÷èííèêàìè äðóãî¿ ïîëîâèí³ âåãåòàö³¿. Ïîãîäí³ óìîâè ïî-
÷àòêîâèõ ïåð³îä³â âåãåòàö³¿ òà ï³äæèâëåííÿ àçîòíèìè äîáðèâàìè âïëèâàëè íà ê³ëü-
ê³ñòü çàêëàäåíèõ çåðåí ó êîëîñ³, à ðåàë³çàö³ÿ ïîòåíö³àëó êîëîñà (ê³ëüê³ñòü çåðí³âîê) 
ñòàíîâèëà 64–75 % â³ä ê³ëüêîñò³ ôåðòèëüíèõ êâ³òîê ó ìåíø ñïðèÿòëèâîìó 2017 ð. òà 
äîñÿãàëà 75,0–92,4 % ó á³ëüø ñïðèÿòëèâîìó 2018 ð. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðèòèêàëå-äâîðó÷êà, ñòðîêè ñ³âáè, åòàïè îðãàíîãåíåçó, àçîòíå 
ï³äæèâëåííÿ 
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Вступ. Мінливість погодних умов в осінній період вегетації змушує 
науковців шукати нові шляхи щодо підвищення продуктивності ози-
мих зернових культур. Сприятливих погодних умов у цей період ви-
магає пшениця, що є найпоширенішою озимою культурою. Останніми 
роками в оптимальні для сівби озимини строки спостерігаються посу-
хи, в результаті насіння загортають у сухий ґрунт або проводять сівбу в 
пізніші терміни. Затримка із сівбою призводить до того, що озимі часто 
входять у зиму у фазі сходів, унаслідок чого знижується зимостійкість, а 
весняне кущіння є малопродуктивним. Розв’язати цю проблему можли-
во шляхом використання альтернативних культур, зокрема тритикале. 
Хімічний склад зерна тритикале подібний до пшеничного, але має від-
мінності, завдяки яким ця культура не тільки конкурує із пшеницею, але 
й доповнює її [1].

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Останніми ро-
ками у погодних умовах осіннього періоду спостерігаємо тенденцію до 
посушливості, що потребує нових підходів до технології вирощування 
озимих зернових. За недотримання з об’єктивних та суб’єктивних при-
чин рекомендованих строків сівби оцінку сорту необхідно проводити не 
тільки за зерновою продуктивністю, але й за адаптивністю до екологіч-
них умов [2, 3]. Зміщення строків сівби до більш пізніх вимагає від сорту 
високої пластичності та достатньої зимостійкості. Особливістю двору-
чок є біологічна гнучкість щодо погодних умов залежно від строку сів-
би. За осінньої сівби органогенез дворучок проходить за озимим типом 
розвитку, проте за весняної сівби залежно від біологічних особливостей 
сорту можливі відхилення від ярого типу розвитку [4]. У вирощуванні 
дворучок важливу роль відіграють час та умови проходження періоду 
яровизації, що безпосередньо впливає на зимостійкість та продуктив-
ність [5]. З одного боку, за осінньої сівби сорти з коротким періодом яро-
визації можуть ввійти у зиму на ІІІ е. о., маючи низьку зимостійкість, з 
іншого, – сорти, період яровизації яких перевищує 30 діб, в умовах ко-
роткої осені входять у зиму на І–ІІ е. о., маючи високу зимостійкість, яка 
обумовлена фотоперіодизмом в умовах пізньої осені, що проявляється в 
посиленому рості кореневої системи і повільному – надземної частини. 
За таких умов рослини не переростають та добре перезимовують [6].

Формування продуктивності пізніх посівів тритикале-дворучки мен-
ше залежить від умов осінньої вегетації, а більше – від часу відновлення 
весняної вегетації та температурного режиму в цей період [7]. Особли-
вістю розвитку рослин дворучок є стрімкий та інтенсивний ріст у весня-
ний період з одночасним формуванням великої кількості пагонів, що в 
майбутньому дає рослинам змогу використати накопичену суху речови-
ну для формування зерна [8, 9].
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Поєднання у сучасних сортів-дворучок високої продуктивності зі 
стійкістю до абіотичних факторів потребує широкого діапазону дослі-
джень їх онтогенезу (за весняної та осінньої сівби). Коливання погодних 
умов певного року істотно впливає на проходження органогенезу всіх 
без винятку озимих культур. Для сортів із тривалим періодом ярови-
зації ключовим моментом за будь-яких строків сівби є перехід у фазу 
виходу у трубку (BBCH 31) до настання критичного щодо вологозабезпе-
ченості періоду. Ця вимога накладає певні обмеження на  строки сівби, 
насамперед весняні [10].

Мета досліджень – провести оцінку продуктивності та адаптивнос-
ті до погодних умов Правобережного Лісостепу тритикале-дворучки за 
осінньої сівби; виявити вплив пізніх осінніх строків сівби і підживлен-
ня азотними добривами на проходження органогенезу та підібрати їх 
оптимальні варіанти; визначити взаємозв’язки елементів продуктивнос-
ті з умовами вирощування.

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2016–2018 рр. в умо-
вах Правобережного Лісостепу України (49°46́   N,  30°44´  E) на базі ФГ 
«Расавське» (Кагарлицький район Київської області). Стаціонарний по-
льовий дослід закладали за трифакторною схемою, повторність 4-крат-
на. Облікова площа ділянки 25,2 м2, загальна – 32 м2. Особливості про-
ходження органогенезу за різних строків сівби та удобрення вивчали 
на рослинах тритикале-дворучки Підзимок харківський. Попередник 

– рання соя, після збирання якої проводили оранку. Тритикале сіяли 
нормою 4,5 млн схожих насінин на 1 га звичайним рядковим способом з 
шириною міжрядь 15 см. Сівбу проводили восени у два пізні строки (15 
та 25 жовтня). Система удобрення включала основне внесення фосфор-
но-калійних добрив під оранку: 36 кг/га д. р. фосфору (180 кг/га супер-
фосфату 20 %) і 72 кг/га калію (120 кг/га калійної солі 60 %), – та весняні 
підживлення азотними добривами, які вносили за такими варіантами: 
1) контроль (без азоту); 2) 25 кг/га азоту по мерзло-талому ґрунту (реге-
неративне підживлення); 3) 80 кг/га азоту: 25 кг/га (рег.) + 55 кг/га (III, IV 
етапи органогенезу); 4) 100 кг/га: 25 кг/га (рег.) + 55 кг/га (III, IV е. о.) + 
20 кг/га (VII е. о.). Система захисту включала застосування інсектицидів 
та фунгіцидів за перевищення ЕПШ. 

У ході досліджень фіксували дати настання фенологічних фаз (початок 
фази – наявність відповідних ознак у 10 % рослин, повна фаза – у 75 % рос-
лин) із прив’язкою їх до етапів органогенезу за Ф. М. Куперман [11]; про-
водили мікроскопію конусів наростання на перших чотирьох етапах орга-
ногенезу, зокрема в періоди припинення осінньої вегетації і відновлення 
весняної. Структуру врожаю визначали за методикою Держсортовипро-
бування [12]. Збирання врожаю проводили за повної стиглості культури 
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(за шкалою росту і розвитку зернових рослин ВВСН-99 – стадія збирання 
зерна). Урожайність перераховували на 14 % вологість зерна.

Обробку результатів (середні, стандартні відхилення, частка участі та 
ін.) проведено математичними та статистичними методами. Істотність 
різниці між варіантами визначали за допомогою дисперсійного аналізу 
(ANOVA) на 5 % рівні значущості. Кореляційні залежності між показни-
ками розраховували на 5 та 1 % рівнях значущості. 

Метеорологічні умови осені в роки проведення досліджень відрізня-
лися від середніх багаторічних показників (рис.). 

Вересень 2016 р. відзначався досить малою кількістю опадів та ґрун-
товою посухою. У жовтні до початку сівби випало більше 100 мм дощів 
(багаторічний показник 42 мм), що сприяло появі рівномірних сходів. 
Проте температурний режим цього періоду був пониженим порівняно з 
багаторічним середнім показником, а холодний період (нижче +5 0С) роз-
почався вже у першій половині листопада. Зимовий період 2016/17 р. був 
м’яким, мінімальна температура сягала -16,2 0С. Від’ємні температури по-
вітря в період зимового спокою озимих спостерігались упродовж 51 доби. 
Перехід до позитивних середньодобових температур відбувся в останній 
декаді лютого, а відновлення весняної вегетації – в І декаді березня 2017 р.

Вересень 2017 р. також був посушливим та жарким. Сумарна кіль-
кість опадів у жовтні перевищила 100  мм за багаторічного показника 
на рівні 42 мм, але їх періодичність упродовж місяця була відносно рів-
номірною. Температура восени 2017 р. була вищою порівняно з 2016 р., 
проте нижчою від багаторічного показника. Зима 2017/18 р. була м’якою, 
період стійкого спокою озимих розпочався в І декаді січня, найнижча 
температура сягала -14,7 0С. Від’ємні температури спостерігались упро-
довж 56 діб. Відновлення весняної вегетації у 2018 р. розпочалося піз-
но (в І декаді квітня), оскільки перехід до позитивних середньодобових 
температур відбувся лише в середині ІІІ декади березня за збереження 
снігового покриву на рівні 5–8 см. 

На формування врожаю озимих хлібів істотно впливає забезпече-
ність вологою в період виходу у трубку-цвітіння. Навесні 2017 р. спосте-
рігали дефіцит вологи, що був спричинений малою кількістю опадів у 
березні за значного випаровування з міжрядь. Кількість опадів у червні 
була значно нижчою за багаторічну норму, що негативно вплинуло на 
налив зерна. Пізнє відновлення вегетації у 2018 р. дало змогу уникнути 
негативних наслідків нестачі опадів у квітні завдяки достатнім ґрунто-
вим запасам вологи та закритим міжряддям. Проте в роки проведення 
досліджень період квітень-червень характеризувався перевищенням ба-
гаторічних температур. Надлишок опадів у ІІІ декаді червня 2018 р. не 
мав суттєвого впливу на врожайність.



138 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

-2
5

-1
5-55152
535

Âåðåñåíü*16

Æîâòåíü*16

Ëèñòîïàä*16

Ãðóäåíü*16

Ñ³÷åíü*17

Ëþòèé*17

Áåðåçåíü*17

Êâ³òåíü*17

Òðàâåíü*17

×åðâåíü*17

Ëèïåíü*17

Ñåðïåíü*17

Âåðåñåíü*17

Æîâòåíü*17

Ëèñòîïàä*17

Ãðóäåíü*17

Ñ³÷åíü*18

Ëþòèé*18

Áåðåçåíü*18

Êâ³òåíü*18

Òðàâåíü*18

×åðâåíü*18

02
0

40608
0

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

ì
ì

t °
C

Ð
è

ñ
. 

Â
³ä

õè
ë

å
í

í
ÿ 

ñ
å

ð
å

ä
í

üî
ì

³ñ
ÿ÷

í
î

¿ ê
³ë

üê
î

ñ
ò³

 î
ï

à
ä

³â
 ò

à 
òå

ì
ï

å
ð

àò
óð

è
 ï

î
â

³ò
ð

ÿ 
â³

ä
 á

à
ãà

òî
ð

³÷
í

è
õ 

ä
à

í
è

õ 
(2

01
6

–
2

01
8

 ð
ð

.)

Ë

ì
³ñ

ÿ÷
í

³ î
ï

àä
è

, ì
ì

t °
C

, ñ
å

ð
å

ä
í

ÿ 
á

àã
àò

î
ð

³÷
í

à
t °

C
, ñ

å
ð

å
ä

í
üî

ä
î

á
î

âà
á

àã
àò

î
ð

³÷
í

³ î
ï

àä
è

, ì
ì



139Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Agroecology and plant growing

Обговорення результатів. У процесі вегетації тритикале значної 
уваги заслуговують ІІ–IV етапи органогенезу, оскільки в цей період 
закладаються зачатки органів колоса: виступи колосового стрижня та 
колоскові горбочки. На проходження цього процесу впливає забезпече-
ність рослини елементами живлення, насамперед азотом. 

Навесні по мерзло-талому ґрунту проводили перше регенеративне 
підживлення азотом. У 2017 р. воно припало на період, коли рослини 
тритикале-дворучки другого строку сівби перебували лише на І етапі 
органогенезу, оскільки сходи з’явились у зимовий період під сніговим 
покривом. Ефект від підживлення спостерігали у вигляді посиленого 
кущіння рослин та подовження тривалості переходу до ІІ е.  о. на 1–3 
доби залежно від варіанту досліду. Наступне підживлення, спрямоване 
на посилення диференціації головної осі суцвіття та збільшення про-
дуктивної кущистості, проводили на III етапі органогенезу. З метою під-
вищення якості зерна проводили додаткове підживлення на VII е. о.

У таблиці 1 висвітлено початкові етапи органогенезу сорту-дворучки 
тритикале Підзимок харківський.

Òàáëèöÿ 1. Ïî÷àòêîâ³ åòàïè ðîçâèòêó ðîñëèí ñîðòó-äâîðó÷êè òðèòèêàëå 
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В умовах 2016/17 вегетаційного року тривалість періоду сівба-схо-
ди за першого строку сівби (15.10) становила 33 доби, за другого строку 
(25.10) сходи було отримано в зимовий період під сніговим покривом. У 
2017 р. сходження снігового покриву відбулося у ІІ декаді лютого, а від-
новлення весняної вегетації – 4 березня. Унаслідок тривалої дії низьких 
температур перехід до ІІ етапу органогенезу для першого строку сівби 
відбувся в І декаді квітня, для другого строку – у ІІ декаді. Для переходу 
на ІІІ е. о. посівам першого строку сівби необхідна була більша сума ак-
тивних температур (80,4–93,6 °С) порівняно з другим строком (51,4–58,3) 
та період тривалістю 9–10 діб проти 6–8 діб відповідно. Для переходу на 
IV е. о. рослинам першого строку сівби знадобилася менша сума актив-
них температур (38,5–41,3 °С) та період 7 діб проти значного збільшення 
температур (76,6–104,4 °С) та 7–10 діб для другого строку. 

У 2017/18 р. розподіл суми активних температур за етапами органо-
генезу відрізнявся від попереднього року. На IV е. о. найбільшої суми 
температур потребували лише контрольні варіанти без підживлення 
азотом (відповідно 186,4 і 183,2 °С за першого та другого строків сівби). 
Збільшення необхідної суми активних температур на ІІІ е. о. та змен-
шення її на IV е . о. на варіантах з підживленням ймовірно пов’язане зі 
сприятливими умовами для засвоєння внесеного азоту. Тривалість II–
IV етапів органогенезу на варіантах з азотним підживленням становила 
27–29 діб, на контролі – 30–32 доби.

Кінцевий результат проходження зерновими злаковими культурами 
перших етапів органогенезу проявляється в кількості колоскових ви-
ступів на колосовому стрижні та кількості квіток у колоску. Реалізація 
біологічного потенціалу на пізніх фазах розвитку залежить від погодних 
умов у періоди цвітіння та формування зерна. Найкрупніші зернівки 
формуються в колосках центральної частини колоса, а утворення зерна 
в нижній та верхній його частинах залежить від забезпечення рослини 
вологою та поживними речовинами. 

В умовах 2017 р. за раннього відновлення весняної вегетації посіви 
тритикале-дворучки Підзимок харківський першого строку сівби прохо-
дили ІІІ е. о. за середньодобової температури +6,3 °С, другого строку сів-
би – за температури +7,9 °С, що позитивно вплинуло на довжину колоса 
та кількість закладених колоскових виступів на колосовому стрижні рос-
лин порівняно з пізньою весною 2018 р. (+14,8 °С та +15,1 °С відповідно). 

У наших дослідженнях рослини тритикале першого строку сівби 2017 р. 
сформували в середньому 26,7–27,9 колосків, другого – 23,9–26,6. Кіль-
кість колосків у колосі має пряму кореляційну залежність від внесення 
азоту. Так, найбільший приріст кількості колосків був за першого (реге-
неративного) підживлення. Густота стояння рослин на період збирання 
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становила 386–401 шт./м2, урожай формувався переважно на головному 
пагоні (табл. 2).
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05

Ôàêòîð À 0,88 13,3 0,20 0,18 0,46 11,6 0,14 0,30
Ôàêòîð Â 1,25 18,8 0,29 0,25 0,65 16,5 0,20 0,43
ÀÂ 1,77 26,6 0,40 0,35 0,91 23,3 0,29 0,61

Ïðèì³òêà. * Ñåðåäíº ñï³ââ³äíîøåííÿ ãîëîâíèõ òà á³÷íèõ ïàãîí³â 3:1

Умови весняного періоду 2018 р. виявилися діаметрально протилежни-
ми 2017 р., тому азотне підживлення призвело до збільшення густоти стоян-
ня рослин (до 32 %) та формування істотної частини врожаю на додаткових 
пагонах, на яких закладалось менше  колосків у колосі. Негативний вплив 
пізнього відновлення вегетації також проявився у зменшенні кількості 
колосків у колосі рослин першого строку сівби (до 23,6–24,6 шт.) відносно 
2017 р. (26,7–27,9 шт.).  На рослинах другого строку зменшилась середня 
кількість колосків у колосі (з 24,9 до 22,2 шт.) з одночасним збільшенням 
кількості продуктивних пагонів. Слід відмітити, що у колосах на головних 
пагонах формувалося по 26,6–27,2 колоски, але зі збільшенням норми вне-
сення азоту частка їх участі у формуванні врожаю зменшувалася. У 2016/17 р.
внесення азоту сприяло збільшенню кількості колосків у колосі відносно 
контрольного варіанту без добрив за першого (на 0,9–1,2 шт.) та другого 
строків  сівби (на 1,4–2,7 шт.). У 2017/18 р. за першого строку сівби спостері-
гали суттєве збільшення кількості колосків (на 0,4–1,0 шт.), а за другого вона 
була в межах НІР. Озерненість колоса у 2018 р. була вищою, ніж у 2017 р., що 
проявилося як в абсолютному, так і відносному значеннях. Так, у 2017 та 
2018 рр. рослини першого строку сівби формували в середньому 36,0 та 39,0 
зернівок, другого строку – відповідно 33,9 та 34,0.
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У 2018 р. зменшення середньої кількості зерен у колосі на рослинах 
другого строку сівби зумовлене тими ж причинами, що й зменшення 
кількості колосків, тобто значною часткою бічних пагонів, які формува-
лись у період переходу від фази кущіння до виходу у трубку, тому на них 
утворювався колос з меншою кількістю виступів колосового стрижня, 
тобто закладалось менше колосків.

Висновки. Сорт тритикале-дворучки Підзимок харківський добре 
адаптований до мінливих погодних умов завдяки здатності змінювати 
структуру посіву під дією температурних та осмотичних стресів. Тобто, 
маючи інтенсивне кущіння, рослини тритикале-дворучки за умов де-
фіциту вологи можуть утилізувати додаткові пагони і формувати вро-
жай лише на головному без істотного зниження якості зерна. У більш 
сприятливих умовах зерно формується також і на додаткових пагонах, 
які за достатнього забезпечення поживними речовинами можуть на-
ближатися до головного за кількістю колосків та зерен у колосі. У роки 
з раннім відновленням весняної вегетації формування елементів про-
дуктивності дворучки істотно не залежить від строку осінньої сівби, 
а в роки з пізнім відновленням вегетації на їх формування у посівів 
пізнього строку сівби впливає температурний режим на початкових 
етапах органогенезу.
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Öåëü. Óñòàíîâèòü îñîáåííîñòè ïðîõîæäåíèÿ îðãàíîãåíåçà è ôîðìèðîâàíèÿ ïðî-
äóêòèâíîñòè òðèòèêàëå-äâóðó÷êè ïðè ïîçäíèõ îñåííèõ ñðîêàõ ñåâà â çàâèñèìîñòè 
îò àçîòíîãî ïèòàíèÿ. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2016–2018 ãã. â ñòàöèî-
íàðíîì ïîëåâîì îïûòå íà áàçå ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Ðàñàâñêîå» (Êàãàðëûêñêèé 
ðàéîí Êèåâñêîé îáëàñòè). Âëèÿíèå îñåííèõ ñðîêîâ ñåâà è àçîòíûõ ïîäêîðìîê íà ýëå-
ìåíòû ïðîäóêòèâíîñòè ðàñòåíèé òðèòèêàëå-äâóðó÷êè Ï³äçèìîê õàðê³âñüêèé èçó÷àëè 
ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì. Äëÿ îöåíêè áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ 
äâóðó÷êè â çàâèñèìîñòè îò èññëåäóåìûõ ôàêòîðîâ íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ îðãàíîãåíå-
çà ó îòîáðàííûõ ðàñòåíèé ïðîâîäèëè ìèêðîñêîïèþ êîíóñà íàðàñòàíèÿ. Ðåçóëüòàòû. 
Âåñíîé 2017 ã. ðàñòåíèÿ òðèòèêàëå-äâóðó÷êè Ï³äçèìîê õàðê³âñüêèé âòîðîãî ñðîêà 
ñåâà íàõîäèëèñü ëèøü íà ² ýòàïå îðãàíîãåíåçà, ïîñêîëüêó âñõîäû ïîÿâèëèñü â çèìíèé 
ïåðèîä ïîä ñíåæíûì ïîêðîâîì. Â 2017, 2018 ãã. íà ²², ²²² è ²V ýòàïàõ îðãàíîãåíåçà íà 
âàðèàíòàõ ñ àçîòíûìè ïîäêîðìêàìè îòìå÷àëàñü òåíäåíöèÿ ê óìåíüøåíèþ íåîáõîäè-
ìîé ñóììû àêòèâíûõ òåìïåðàòóð ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Â ãîäû èññëåäîâàíèé III 
ýòàï îðãàíîãåíåçà äëèëñÿ 7–10 ñóòîê, îäíàêî ïðè ðàííåì âîçîáíîâëåíèè âåñåííåé 
âåãåòàöèè çàêëàäûâàëîñü áîëüøåå êîëè÷åñòâî âûñòóïîâ êîëîñîâîãî ñòåðæíÿ, íåæå-
ëè ïðè ïîçäíåì. Ïîäêîðìêà àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè ñïîñîáñòâîâàëà ñóùåñòâåííîìó 
óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà êîëîñêîâ â êîëîñå ãëàâíîãî ñòåáëÿ, îñîáåííî â ïîñåâàõ ïåð-
âîãî ñðîêà ñåâà (15 îêòÿáðÿ). Êîëè÷åñòâî çàëîæèâøèõñÿ â êîëîñêàõ çåðíîâîê ñëàáî 
êîððåëèðîâàëî ñ êîëè÷åñòâîì êîëîñêîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåèñïîëüçîâàííîì 
ïîòåíöèàëå êîëîñà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ôîðìèðóþòñÿ 
âñå îðãàíû êîëîñà, ñîñòàâèëà 27–32 äíÿ â ãîä ñ ðàííèì âîçîáíîâëåíèåì âåñåííåé 
âåãåòàöèè (2017) è 19–24 äíÿ – ñ ïîçäíèì (2018). Âûâîäû. Ïîçäíèå îñåííèå ñðîêè 
ñåâà è óñëîâèÿ âõîæäåíèÿ â çèìó ñóùåñòâåííî íå âëèÿëè íà ïåðåçèìîâêó òðèòèêàëå-
äâóðó÷êè, îäíàêî åãî ïðîäóêòèâíîñòü îãðàíè÷èâàëàñü ïîãîäíûìè ôàêòîðàìè âòîðîé 
ïîëîâèíû âåãåòàöèè. Ïîãîäíûå óñëîâèÿ íà÷àëüíèõ ïåðèîäîâ âåãåòàöèè è ïîäêîðì-
êè àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè âëèÿëè íà êîëè÷åñòâî çàëîæèâøèõñÿ êîëîñêîâ â êîëîñå, 
à ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà êîëîñà (êîëè÷åñòâî çåðíîâîê) ñîñòàâëÿëà 64–75 % îò êî-
ëè÷åñòâà ôåðòèëüíûõ öâåòêîâ â ìåíåå áëàãîïðèÿòíîì 2017 ã. è 75,0–92,4 % â áîëåå 
áëàãîïðèÿòíîì 2018 ã. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðèòèêàëå-äâóðó÷êà, ñðîêè ïîñåâà, ýòàïû îðãàíîãåíåçà, àçîò-
íûå ïîäêîðìêè 
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Purpose. To establish peculiarities of organogenesis and productivity of facultative 
triticale under late autumn sowing terms depending on nitrate fertilizations. Methods. The 
study was carried out in 2016–2018 in stationary field experiment at the farm “Rasavske” 
(Kaharlyk district of Kyiv region). The influence of autumn sowing terms and nitrate fertilizing 
on plant productivity elements of the facultative triticale variety Pidzymok kharkivskyi 
was studied by conventional methods. To evaluate biological features of development 
of facultative triticale depending on the factors studied the plants on initial stages of 
organogenesis were taken and microscopic analysis of their apical ñones was conducted. 
Results. In spring 2017, plants of facultative triticale Pidzymok kharkivskyi of the 2nd 
sowing term were on the I organogenesis stage only, because the emergence has revealed 
itself under snow during winter. In 2017, 2018 in the II, III and IV organogenesis stages in 
variants with nitrogen fertilizing there was a tendency to decrease the necessary sum of 
active temperatures as compared to the control. During the years of the research, the III 
organogenesis stage continued 7–10 days, but plants formed more spikelet primordia 
of the ear in year with early spring restoration of the vegetation than on late restoration. 
Nitrogen fertilization significantly contributed to increase spikelet number per spike of the 
main stem, especially in the variants of the first sowing term (October, 15). Grain number 
per spikelet has less correlation with spikelet number per spike thus indicating unused 
potential of ear. Duration of forming all organs of ear was 27–32 days in the year with early 
spring restoration of the vegetation (2017) and 19–24 days in the year with late restoration 
(2018). Conclusions. Late sowing terms and conditions prior to overwintering did not 
significant effect on facultative triticale overwintering, but its performance was limited by 
weather factors during the second half vegetation. The weather conditions of the initial 
periods of vegetation and nitrogen fertilization influenced on spikelet number per spike, and 
the realization of ear potential (grain number) was 64–75 % of number of fertile flowers in 
the less favorable 2017 and 75.0–92.4 % in the more favorable 2018.

Key words: facultative triticale, sowing terms, organogenesis, nitrate fertilization


