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ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА РОЗВИТОК  

ГРИБНИХ ХВОРОБ У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 
До головних факторів обмеження реалізації потенційної 

продуктивності пшениці озимої належать забезпечення вологою, елементами 
живлення, ураження рослин хворобами та пошкодження шкідниками. 

Важливою складовою сучасних технологій вирощування пшениці 
озимої є система захисту рослин від хвороб, яка передбачає застосування як 
хімічного, так і інших методів контролю поширення та розвитку збудників. 

Упродовж останніх років спостерігається тенденція сталого збільшення 
валового виробництва зерна, яке досягається за рахунок інтенсифікацій 
технологій вирощування пшениці озимої, одночасно створюються сприятливі 
умови для прояву фітопатогенних мікроорганізмів та зростання їх шкідливості.  

Тому вдосконалення та розроблення високоефективних методів захисту 
рослин від хвороб є актуальним напрямом сучасних досліджень. 

Найпоширенішими хворобами, виявленими впродовж років 
досліджень, були: борошниста роса (збудник – гриб Erysiphe graminis DC. f. sp. 
tritici Em), темно-бура плямистість листя (збудник – гриб Drechslera tritici-
repentis Ito), піренофороз (збудник – гриб Pyrenophora tririci-repentis). 

Згідно з результатами наших досліджень системи удобрення впливали 
на розвиток грибних хвороб пшениці озимої. 

Найменший розвиток темно-бурої плямистості листя та піренофорозу 
відзначено у варіанті при внесенні під пшеницю озиму N70P90K90 на фоні 

10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг. Він становив, відповідно, в 1,4 та 1,7 разу 
менше, ніж на контролі.  

Розвиток борошнистої роси у варіанті при внесенні під пшеницю озиму 
N30P45K45 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг був у 1,4 та 1,7 разу 
меншим, ніж на контролі.  

При внесенні під пшеницю озиму N120P135K135 на фоні 10 т/га гною + 
СаСО3 1,0 н за Нг розвиток борошнистої роси збільшувався в 1,2 разу, темно- 
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бурої плямистості листя – 1,7 разу, піренофорозу – 2,3 разу до контролю без 

удобрення. 
Ключові слова: пшениця озима, удобрення, борошниста роса, темно-

бура плямистість, піренофороз, сорт. 
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Influence of fertilizer systems on the development of fungal diseases in 

winter wheat crops 

 
The main factors limiting the realization of the potential productivity of 

winter wheat are the provision of moisture, nutrients and especially diseases and 
pests. 

An important component of modern technologies for growing winter wheat 
is a system of plant protection against diseases that involve the use of both chemical 
and other methods of controlling the spread and development of pathogens. 

In recent years, there has been a trend of steady growth of gross grain 
production, which is achieved through intensification of technologies for growing 
winter wheat, while creating favorable conditions for the manifestation of 
phytopathogenic microorganisms and increasing their harmfulness. 

Therefore, the improvement and development of highly effective methods of 

plant protection against diseases is an important area of modern research. 
The most common diseases detected during the years of research were: 

powdery mildew (pathogen – fungus Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em), dark 
brown leaf spot (pathogen – fungus Drechslera tritici-repentis Ito), pyrenophorosis 
(pathogen – fungus Pyrenophora tririci-repentis). According to the results of our 
research, fertilizer systems influenced the development of winter wheat leaf 
diseases. The lowest development of dark brown leaf spot and pyrenophorosis was 
observed in the variant when applying for winter wheat N70P90K90 on the background 

of 10 t/ha of manure + CaCO3 1.0 n by hydrolitic acidity, which was respectively 1.4 
and 1.7 times less than in the control. 

The development of powdery mildew in the variant when applying for 
winter wheat N30P45K45 on the background of 10 t/ha of manure + CaCO3 1.0 n by 
hydrolitic acidity was 1.4 and 1.7 times less than in the control. 

When applying for winter wheat N120P135K135 on the background of                      
10 t/ha of manure + CaCO3 1.0 n by hydrolitic acidity, the development of powdery 
mildew increased 1.2 times, dark brown leaf spot – 1.7 times, pyrenophorosis – 2.3 
times relative to control without fertilizer. 

Key words: winter wheat, fertilization, powdery mildew, dark brown spot, 
pyrenophorosis, variety. 

 

Вступ. Пшениця озима за своїм значенням посідає в Україні 

провідне місце серед усіх зернових культур. Виробництво її зерна 
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вважається одним із стратегічних напрямів зміцнення економіки 

держави [16, 21, 22].  

Сучасний етап інтенсифікації аграрного виробництва 

пов’язаний із широким застосуванням мінеральних добрив, пестицидів 

та інших хімічних сполук, які поряд із підвищенням урожайності 

сільськогосподарських культур суттєво змінюють умови життя 

ґрунтової біоти [11, 13, 17, 23, 25].  

У сільському господарстві, крім підвищення врожайності та 

поліпшення якості продукції, на перший план мають висуватися 

питання збереження та захисту навколишнього природного 
середовища від техногенного забруднення. Необхідне впровадження 

природоохоронних ресурсозбережних технологій, які б забезпечували 

збереження в чистоті ґрунту, води та повітря [5, 7, 9, 18, 33, 37, 39]. 

Всебічно обґрунтоване застосування добрив є дуже важливою 

передумовою оптимізації технологій вирощування пшениці озимої 

загалом і її складових елементів – систем інтегрованого захисту 

рослин від шкідливих об’єктів [3, 6, 14].  

Добрива впливають на ценоз пшениці озимої і належать до 

важливих чинників, які визначають умови розвитку рослин і 

шкідливих організмів. Цей вплив виявляється в зміні мікроклімату в 

посівах, морфофізіологічних особливостей рослин, зміщенні 
фенологічних фаз їх розвитку, що створює умови для коливання в 

досить широкому діапазоні рівнів розвитку хвороб і чисельності 

шкідників [2, 4, 36–38].  

Під час розроблення технологій вирощування пшениці озимої 

важливо виявити такий режим живлення рослин, який би дав змогу 

сформувати задовільний фітосанітарний стан посівів та отримати 

високий урожай зерна за обмеженого застосування пестицидів [12, 20].  

Проте одним із факторів, що суттєво знижують її врожайність та 

якість зерна, є хвороби. Втрати валового збору зерна від хвороб 

щорічно становлять 20–30%, а в епіфітотійні роки – до 50% [19, 32, 

34].  

У процесі еволюції та вирощування пшениці до неї 
пристосувалося багато збудників хвороб, серед яких домінують саме 

грибні мікроорганізми. На посівах пшениці озимої ураження рослин і 

прояви захворювання спостерігаються протягом усього періоду 

інтенсивного розвитку та формування елементів продуктивності 

рослин [24, 34, 35].  

Використання добрив безпосередньо проти шкідливих об’єктів 

має винятковий характер та обмежені масштаби. В окремих випадках 
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цілеспрямований добір форм і строків внесення добрив дає змогу 

одночасно вирішувати завдання боротьби з деякими видами хвороб і 

оптимізації режиму живлення рослин [30].  

Досліджень впливу мінеральних добрив на збудників хвороб 

відносно мало. Цей вплив виявляється в зміні мікроклімату в посівах, 

морфофізіологічних особливостей рослин, зміщенні фенологічних фаз 

їх розвитку, що створює передумови коливання в досить широких 

межах рівнів розвитку хвороб.  

Крім того, на велику групу збудників хвороб добрива діють 

безпосередньо [29, 31, 39]. 
У зв’язку з цим в умовах сучасного сільськогосподарського 

виробництва особливої актуальності набуває вивчення збудників 

хвороб пшениці озимої та факторів, що обмежують їх розвиток. 

Щоб у відповідних кліматичних зонах України у виробників не 

виникало проблем із правильним чергуванням культур у сівозмінах, 

збалансованим внесенням добрив, застосуванням стійких сортів проти 

шкідливих організмів, дослідження з удосконалення та корекції цих 

елементів системи агротехнічних заходів мають проводитись у 

наукових установах та регіональних центрах постійно, аби своєчасно 

реагувати на всі зміни як кліматичного, так і організаційного 

характеру. 
Мета досліджень – визначити вплив систем удобрення на 

розвиток грибних хвороб у посівах пшениці озимої. 

Матеріали і методи. Польові дослідження з визначення впливу 

систем удобрення на розвиток грибних хвороб у посівах пшениці 

озимої проводили в Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону НААН у тривалому стаціонарному досліді, занесеному в 

реєстр довгострокових стаціонарних польових дослідів НААН (атестат 

реєстрації НААН № 29), закладеному на ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті в 1965 р. з різними дозами та 

співвідношеннями мінеральних добрив, гною і вапна. 

Дослідження проводили у таких варіантах: без внесення добрив 

(контроль, вар. 1); N70P90K90 + 10 т/га гною + СаСО3 0,5 н за Нг (вар. 6); 
N70P90K90 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 7); N30P45K45 + 10 т/га 

гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 9); N120P135K135 + 10 т/га гною + СаСО3 

1,0 н за Нг (вар. 12). 

Розташування варіантів одноярусне, послідовне. Загальна площа 

ділянки становить 168 м2 (28 × 6 м), а облікова – 100 м2 (25 × 4 м). 

Сівозміна чотирипільна з таким чергуванням культур: кукурудза, 
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ячмінь ярий з підсівом конюшини лучної, конюшина лучна, пшениця 

озима. Агротехніка вирощування культур загальноприйнята. 

Гній вносили під кукурудзу. Мінеральне удобрення під 

пшеницю озиму вносили щорічно, а саме: суперфосфат та калійну сіль 

– восени до посіву пшениці озимої відповідно до кожного варіанта 

удобрення; нітроамофоску – двічі: 1 – половину норми ранньою 

весною на початку відновлення вегетації культури, 2 – другу половину 

у фазі виходу в трубку відповідно до варіанта. Вапнування проводили 

перед початком IХ ротації сівозміни (під кукурудзу на зелену масу). 

Облік появи й розвитку основних хвороб на пшениці озимій 
с. Бенефіс проводили згідно із загальноприйнятими методиками [26–

28], математичне опрацювання даних − методом дисперсійного аналізу 

за Доспєховим [10]. 

Результати та обговорення. Погодні умови протягом вегетації 

пшениці озимої в роки досліджень (осінь 2018 р. та 2019–2020 рр.) 

мали свої особливості (рис. 1). 

 

Рис. 1. Температура повітря, °С 

 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 69 (1) 

13 

 

Погодні умови осіннього періоду 2018 р. відрізнялися між 

собою за температурним режимом, кількістю та періодичністю опадів. 

В осінній період температура повітря була вищою за норму в 

усіх декадах жовтня та І і ІІ декадах листопада; кількість опадів − 

більшою за норму у ІІІ декаді жовтня та листопада (рис. 1, 2). 

 

Рис. 2. Опади, мм 

 

Так, погода в жовтні була помірно теплою та вологою 

(температура повітря перевищувала норму на 2,8С, а кількість опадів 

– на 2,5 мм). Листопад характеризувався помірно теплою і сухою 

погодою (температура повітря була на 0,9С вища за норму, а кількість 

опадів – на 17,2 мм менша за норму).  

У зимовий період 2018−2019 рр. погодні умови мали низку 

особливостей, зокрема, в грудні та в першій половині січня 

температура повітря коливалася від плюсових до мінусових значень. 

Температура повітря в грудні була на 0,3С нижча за норму, а кількість 

опадів – на 21,3 мм більша за норму. Температура повітря в січні 

2019 р. перевищувала норму на 1,2С, а кількість опадів – на 21,0 мм. 
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Температура повітря в лютому була на 5,5С вища за норму, а 

кількість опадів – на 30,6 мм менша за норму. 

Погодні умови в березні та квітні відповідали тенденціям 

останніх років, тобто температура повітря зростала, а кількість опадів  

зменшувалася. Температура повітря в березні була на 4,6С вища за 

норму, а кількість опадів – на 24,1 мм менша за норму. Квітень 

характеризувався теплою та сухою погодою (температура повітря була 

на 2,6С вища за норму, а кількість опадів – на 18,2 мм менша за 

норму). Температура повітря в травні була вища за норму на 0,3С, а 

кількість опадів – на 64,6 мм. 

У літній період погодні умови відрізнялися між собою. Червень 

характеризувався теплою та порівняно сухою погодою (температура 

повітря була на 4,9С вища за норму, а опадів випало на 39,9 мм 

менше за норму). Температура повітря в липні була на 0,8С вища 

багаторічної, а кількість опадів – на 20,8 мм менша за норму (див. 

рис. 1, 2).  

Погодні умови березня 2020 р. характеризувалися підвищеним 

температурним режимом. Середньомісячна температура повітря 

дорівнювала 4,6°С і на 4,1°С перевищувала кліматичний показник, 
зокрема, високі температури спостерігали в І та ІІ декадах, у ІІІ вони 

були в межах норми. Опади випали в кількості 39,9 мм (91% від 

норми) переважно в І декаді – 23,4 мм. Середньодобова температура 

квітня була вищою за багаторічні на 1,5°С і становила 8,9°С.  

Відчувався дефіцит опадів: за місяць випало лише 7,6 мм (за 

норми 51 мм), а в І декаді опади були відсутні. У травні гідротермічні 

умови змінилися. Температура повітря виявилася нижчою за норму на 

2,1°С і дорівнювала 10,8°С, опадів випало в надлишку: 125,8 мм за 

норми 85 мм. У І декаді червня середньодобові температури повітря 

відповідали багаторічним (15,7°С), у ІІ та ІІІ – дорівнювали 19,4 і 

20,0°С і були вищими за норму, відповідно, на 3,4 та 2,8°С.  

Місячна кількість опадів становила 98,4 мм за норми 93 мм. 
Вищі за норму середньодобові температури повітря відзначили також 

у липні (на 1,4°С) та серпні (на 3,1°С). Кількість опадів сягала, 

відповідно, 70,5 і 28,9% місячної норми. Так, середньомісячна 

температура повітря перевищувала багаторічну у вересні – липні в усі 

роки досліджень, крім травня 2020 р. Кількість опадів перевищувала 

багаторічну: у вересні 2020 р., жовтні 2018 р., січні 2019 р., лютому 

2020 р., травні 2019 та 2020 рр., червні 2020 р. (див. рис. 1, 2). 

Метеорологічні умови, які склалися під час вегетаційного 

періоду пшениці озимої в 2019–2020 рр., були різними за 
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температурним режимом, кількістю та періодичністю випадання 

опадів, що відобразилось на прояві та розвитку основних хвороб 

культури. 

Найпоширенішими хворобами, які виявились упродовж років 

досліджень, були: борошниста роса (збудник – гриб Erysiphe graminis 

DC. f. sp. tritici Em), темно-бура плямистість листя (збудник – гриб 

Drechslera tritici-repentis Ito), піренофороз (збудник – гриб Pyrenophora 

tririci-repentis). 

Температура повітря 17–20°С і відносна вологість повітря вище 

80%, часті чергування теплих і вологих днів сприяли прояву і розвитку 
борошнистої роси на пшениці озимій упродовж вегетації. 

Розвиток борошнистої роси залежно від досліджуваних 

варіантів пшениці озимої у 2020 р. становив: у фазі виходу в трубку – 

1,5–3,0%, у фазі колосіння – 5,0–11,0%, у фазі молочної стиглості – 

11,5–22,5% (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Розвиток борошнистої роси на пшениці озимій  

у 2019–2020 рр., % 

Примітка. Без внесення добрив (контроль, вар. 1); N70P90K90 + 10 т/га гною + 

СаСО3 0,5 н за Нг (вар. 6); N70P90K90 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 7); N30P45K45 

+ 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 9); N120P135K135 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг 

(вар. 12). 
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Розвиток хвороби на контролі в 2020 р. становив: у фазі виходу 

в трубку – 3,0%, у фазі колосіння – 9,5%, у фазі молочної стиглості – 

19,5%.  

Найбільше ураження цією хворобою відзначено у варіанті при 

внесенні під пшеницю озиму N120P135K135 на фоні 10 т/га гною +  

СаСО3 1,0 н за Нг і становило: у фазі виходу в трубку 3,0%; у фазі 

колосіння − 11,0%; у фазі молочної стиглості – 22,5% (див. рис. 3). 

На фоні високих доз мінеральних добрив, зокрема при внесенні 

під пшеницю озиму N120P135K135 на фоні 10 т/га гною +  СаСО3 1,0 н за 

Нг, у фазі молочної стиглості розвиток борошнистої роси збільшувався 
в 1,2 разу щодо контролю без удобрення.  

У 2019 р. розвиток цього захворювання на досліджуваних 

варіантах був більшим і відповідно до фази розвитку культури 

становив: у фазі виходу в трубку – 1,5–7,5%, у фазі колосіння – 4,5–

12,5%, у фазі молочної стиглості – 12,0–24,5% (див. рис. 3).  

Упродовж років досліджень розвиток борошнистої роси у 

варіанті при внесенні під пшеницю озиму N30P45K45 на фоні 10 т/га 

гною + СаСО3 1,0 н за Нг був у 1,7 разу менше, ніж на контролі.  

Погодні умови весняно-літнього періоду в 2020 р. були 

нерівнозначні, суттєво відрізнялися по декадах за температурним 

режимом, кількістю та періодичністю опадів.  
У І декаді червня середньодобові температури повітря 

відповідали багаторічним (15,7°С), у ІІ та ІІІ дорівнювали 19,4 і 20,0°С 

і були вищими за норму, відповідно, на 3,4 та 2,8°С. Місячна кількість 

опадів становила 98,4 мм за норми 93 мм. 

Розвиток темно-бурої плямистості листя на досліджуваних 

варіантах протягом вегетаційного періоду в 2020 р. становив: у фазі 

виходу в трубку – 1,5–5,0%, у фазі колосіння – 3,5–9,0%, у фазі 

молочної стиглості – 7,0–17,5% (рис. 4). 

Розвиток захворювання на контролі в 2020 р. був таким: у фазі 

виходу в трубку – 3,5%, у фазі колосіння – 5,0%, у фазі молочної 

стиглості – 10,5% (рис. 4). 

У фазі молочної стиглості у варіанті при внесенні під пшеницю 
озиму N120P135K135 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 0,5 н за Нг розвиток 

темно-бурої плямистості листя збільшувався в 1,7 разу щодо контролю 

без удобрення.  

Розвиток хвороби в цій фазі у варіанті при внесенні під 

пшеницю озиму N70P90K90 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг був 

у 1,4 разу менше, ніж на контролі.  
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Рис. 4. Розвиток темно-бурої плямистості листя на пшениці 

озимій у 2019–2020 рр., % 
Примітка. Без внесення добрив (контроль, вар. 1); N70P90K90 + 10 т/га гною  

+ СаСО3 0,5 н за Нг (вар. 6); N70P90K90 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 7); 

N30P45K45 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 9); N120P135K135 + 10 т/га гною + СаСО3 

1,0 н за Нг (вар. 12). 

 

Залежно від досліджуваних варіантів протягом вегетаційного 

періоду в 2020 р. розвиток піренофорозу становив: у фазі колосіння – 

1,5–7,0%, у фазі молочної стиглості – 6,5–25,5% (рис. 5).  

Розвиток хвороби на контролі в 2020 р. становив: у фазі 

колосіння – 3,0%, у фазі молочної стиглості – 11,0%. 

На фоні високих доз мінеральних добрив, зокрема при внесенні 

під пшеницю озиму N120P135K135 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за 

Нг, розвиток піренофорозу збільшувався в 2,3 разу до контролю без 

удобрення. 

Найменший розвиток захворювання відзначено у варіанті при 

внесенні під пшеницю озиму N70P90K90 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 
1,0 н за Нг. Він становив, відповідно, у 1,7 разу менше, ніж на 

контролі. 

Розвиток піренофорозу в поточному році був у середньому в 

1,3 разу більший залежно від варіанта порівняно з 2019 р.  
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Рис. 5. Розвиток піренофорозу на пшениці озимій у 2019–

2020 рр., % 
Примітка. Без внесення добрив (контроль, вар. 1); N70P90K90 + 10 т/га гною + 

СаСО3 0,5 н за Нг (вар. 6); N70P90K90 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 7); N30P45K45 

+ 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг (вар. 9); N120P135K135 + 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг 

(вар. 12). 

 

Висновки. Найбільш поширеними хворобами під час вегетації 

пшениці озимої у 2019–2020 рр. були борошниста роса, піренофороз і 

темно-бура плямистість листя.  

Системи удобрення впливали на розвиток листкових хвороб 

пшениці озимої, зокрема, найменший розвиток темно-бурої 

плямистості листя та піренофорозу відзначено у варіанті при внесенні 

під пшеницю озиму N70P90K90 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг, 

і він становив, відповідно, в 1,4 та 1,7 разу менше, ніж на контролі.  

Розвиток борошнистої роси у варіанті при внесенні під 
пшеницю озиму N30P45K45 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг був 

у 1,4 та 1,7 разу меншим, ніж на контролі.  

При внесенні під пшеницю озиму високих доз мінеральних 

добрив N120P135K135 на фоні 10 т/га гною + СаСО3 1,0 н за Нг розвиток 

борошнистої роси збільшувався в 1,2 разу, темно-бурої плямистості 

листя – в 1,7 разу, піренофорозу – у 2,3 разу до контролю без 

удобрення. 
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