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УДК 631.367(477.4)  

Ганна Панцирева 

(Вінниця, Україна) 
 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ  

ТА ВИЖИВАНІСТЬ РОСЛИН ЛЮПИНУ БІЛОГО  
 

Наведено результати дослідження щодо впливу передпосівної обробки насіння та 

позакореневих підживлень люпину білого на рівень польової схожості та виживаності 

рослин. Встановлено, що в Лісостепу Правобережному України на сірих лісових ґрунтах 

польова схожість насіння люпину білого залежить від сортових особливостей і 

передпосівної обробки насіння, а виживаність рослин – від позакореневих підживлень.  

Ключові слова: люпин білий, технологічні аспекти, врожайність, польова схожість, 

виживаність. 
 

The results of the study on the effect of pre-sowing seed treatment and foliar white lupine 

fertilization on the level of field germination and plant survival are presented. It has been 

established that in the Forest Steppe of Right-Bank Ukraine on gray forest soils, the field 

germination of white lupine seeds depends on the varietal features and pre-sowing treatment of the 

seeds, and the survival of the plants depends on foliar fertilization. 

Keywords: white lupine, technological aspects, yield, field germination, survival. 
 

Швидке та стабільне зростання виробництва зерна – одне з основних завдань в 

агропромисловому комплексі країни. Досить важливим резервом зростання валового збору 

та збільшення врожайності сільськогосподарських культур є впровадження сучасної 

екологічно доцільної технології вирощування, яка включає диференційований по зонам 

країни, комплекс агротехнічних і організаційно-господарських заходів, що відповідають 

біологічним і екологічним особливостям культури [1]. 

Польова схожість – це інтегральне вираження генетичних, ґрунтових, гідротермічних, 

біотичних та антропогенних факторів. Проте відомо, що за вегетацію кількість рослин на 

одиницю площі в посівах постійно змінюється і піддається впливу багатьох чинників [2]. 

На думку науковців, підвищення польової схожості насіння є резервом для подальшого 

збільшення продуктивності сільськогосподарських культур [1-3]. Насіння з низькою 

польовою схожістю завжди є причиною низького виживання рослин. Останнє визначають у 

відсотках як відношення кількості рослин перед збиранням урожаю до кількості отриманих 

сходів. Тому, при встановленні норм висіву для одержання запланованого врожаю слід брати 

до уваги середню виживаність рослин. У зв’язку із цим, виявлення змін у густоті посівів має 

вагомий вплив на технологічні аспекти, що в підсумку забезпечить підвищення 

індивідуальної продуктивності рослин та величини врожайності [4]. 

У наших дослідженнях формування густоти рослин люпину білого проводили у всіх 

варіантах досліду. Період появи сходів має надзвичайно важливе значення у формуванні 

показника їх виживання.  

Встановлено, що густота рослин люпину білого змінювались залежно від передпосівної 

обробки насіння бактеріальним препаратом та стимулятором росту і сортових особливостей, 

а виживаність рослин у польових умовах – окрім досліджуваних технологічних прийомів 

вирощування, також і від позакореневих підживлень. Так, показники польової схожості у 

сорту Вересневий варіювали від 89,2 до 91,55 % , а сорту Макарівський від  87,88 до 90,11 % 

(табл. 1). 

На основі аналізу отриманих показників польової схожості насіння сортів люпину білого 

встановлено, що вплив бактеріального препарату та стимуляторів росту при передпосівній 

обробці насіння на досліджуваний показник є не суттєвим так, як інтенсивність проходження 

процесу проростання насіння відбувається за рахунок ендосперму, який містить власні 

запасні поживні речовини. 
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Таблиця 1 

Польова схожість насіння рослин люпину білого залежно від технологічних 

аспектів вирощування (середнє за 2013-2015 рр) 

Фактори Кількість рослин у 

фазі повних сходів, 

шт./м
2 

Польова 

схожість, % со

рт 

передпосівна обробка насіння 

В
ер

ес
н

ев

и
й

 

Без передпосівної обробки 

насіння* 

80,3 89,20 

Ризогумін 81,6 90,66 

Емістим С 81,9 91,00 

Ризогумін + Емістим С 82,4 91,55 

М
ак

ар
ів

с

ь
к
и

й
 

Без передпосівної обробки 

насіння* 

79,1 87,88 

Ризогумін 79,6 88,44 

Емістим С 80,0 88,88 

Ризогумін + Емістим С 81,1 90,11 

Примітки: *– контроль. 

 

Очевидно, що досліджувані технологічні прийоми впливали на величину виживання та 

густоту перед збиранням рослин люпину білого. Так, максимальна густота рослин на період 

збирання – 74,1 шт. м
2
 та виживаність рослин – 89,93 % була характерна для люпину білого 

сорту Вересневий на варіантах досліду з використанням передпосівної обробки насіння 

інокулянтом Ризогумін та стимулятору росту Емістим С у поєднанні із двома 

позакореневими підживленнями Емістим С (табл. 2).  

На контрольному варіанті досліджувані показники становили 69,9 шт. м
2 

 та 87,04 %, що 

менше, відповідно на 5,7 % та 3,2 % за кращий варіант. 

На ділянках, де застосовували бактеріальний препарат та стимулятор росту окремо по 

варіантах, значення цих показників є меншими порівняно із комплексною взаємодією. Так, 

при обробці насіння бактеріальним препаратом Ризогумін у поєднанні із двома 

позакореневими підживленнями Емістим С сорту Вересневий густота перед збиранням та 

виживаність становили 72,9 шт/м
2 

 та 89,01 %. При внесенні стимулятору росту Емістим С у 

поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С  густота перед збиранням та 

виживаність відповідно становили 72,9 шт/м
2 

 та 89,01 %. 

Таблиця 2 

Виживаність рослин люпину білого залежно від технологічних аспектів 

вирощування (середнє за 2013-2015 рр) 

Фактори Кількість рослин, 

шт./м
2 

Виживаність,% 

со
р
т передпосівна 

обробка насіння 

позакореневі 

підживлення* 

у фазі 

повних 

сходів 

перед 

збиранням 

В
ер

ес
н

ев
и

й
 

Без передпосівної 

обробки насіння 

без підживлень**  

80,3 

69,9 87,04 

одне підживлення  70,4 87,67 

два підживлення 71,2 88,67 

Ризогумін без підживлень  

81,6 

71,9 88,11 

одне підживлення 72,1 88,35 

два підживлення 72,9 89,33 

Емістим С без підживлень  

81,9 

72,4 88,40 

одне підживлення 72,6 89,37 

два підживлення 72,9 89,01 
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Ризогумін+ 

Емістим С 

без підживлень  

82,4 

73,4 89,10 

одне підживлення 73,6 89,32 

два підживлення 74,1 89,93 

М
ак

ар
ів

сь
к
и

й
 

Без передпосівної 

обробки насіння  

 

без підживлень**  

79,1 

69,2 87,48 

одне підживлення 69,3 87,61 

два підживлення 69,4 87,73 

 

Ризогумін 

 

без підживлень  

79,6 

69,3 87,06 

одне підживлення 69,6 87,43 

два підживлення 70,0 87,93 

 

Емістим С 

без підживлень  

80,0 

69,8 87,25 

одне підживлення 70,2 87,75 

два підживлення 70,9 88,62 

Ризогумін+ 

Емістим С 

без підживлень  

81,1 

71,2 87,79 

одне підживлення 71,9 88,65 

два підживлення 72,6 89,51 

Примітки: * – Емістим С; **– контроль. 

 

Аналогічний вплив технологічних прийомів спостерігали і на рослинах люпину білого 

сорту Макарівський. Мінімальна густота перед збиранням та виживання відповідно сягнули 

69,2 шт.м
2 

 та 87,48 % на контрольному варіанті. Максимальні значення відмічено на варіанті 

з передпосівною обробкою насіння інокулянтом Ризогумін та стимулятору росту Емістим С 

у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С – 72,6 шт. м
2 

 та 89,51 %, що 

відповідно більше за контроль на 4,7 % та 2,3 %. 

У середньому за 3 роки результати досліджень свідчать про значний вплив 

досліджуваних технологічних прийомів вирощування на урожайність (табл. 3). При цьому, 

сортова різниця між урожайністю на різних варіантах досліду в основному визначалася 

різницею врожайності на контролі. 

Максимальна величина врожайності зерна люпину білого сорту Вересневий отримана на 

варіантах досліду з передпосівною обробкою насіння інокулянтом Ризогумін та стимулятору 

росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями Емістим С. При цьому 

величина урожайності зерна складала 3,61 т/га, і перевищувала контрольний варіант на 0,65 

т/га , а у відсотковому співвідношенні відповідно – 18 %. 

Таблиця 3 

Урожайність зерна люпину білого залежно від технологічних аспектів 

вирощування, т/га (середнє за 2013-2015 рр.) 

Фактори Роки Середнє 

со
р
т 

 

передпосівна обробка 

насіння 

позакореневі 

підживлення* 

2013 2014 2015 

В
ер

ес
н

ев
и

й
 

Без передпосівної 

обробки насіння  

без підживлень** 3,08 3,24 2,55 2,96 

одне підживлення  3,13 3,35 2,59 3,02 

два підживлення 3,18 3,42 2,62 3,17 

Ризогумін без підживлень 3,15 3,71 2,90 3,25 

одне підживлення  3,31 3,88 2,94 3,38 

два підживлення 3,40 3,90 3,05 3,45 

Емістим С без підживлень 3,10 3,68 2,82 3,20 

одне підживлення  3,20 3,74 2,86 3,27 

два підживлення 3,31 3,81 2,93 3,35 

Ризогумін + Емістим С без підживлень 3,08 3,62 2,88 3,19 

одне підживлення  3,12 3,85 3,01 3,32 

два підживлення 3,58 4,10 3,15 3,61 
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М
ак

ар
ів

сь
к
и

й
 

Без передпосівної 

обробки насіння  

без підживлень** 2,69 2,74 2,46 2,63 

одне підживлення  2,78 2,81 2,54 2,71 

два підживлення 2,90 2,93 2,62 2,81 

Ризогумін без підживлень 3,00 3,13 2,51 2,88 

одне підживлення 3,14 3,31 2,72 3,05 

два підживлення 3,20 3,45 2,80 3,15 

Емістим С без підживлень 2,68 2,78 2,28 2,58 

одне підживлення  2,71 2,85 2,32 2,62 

два підживлення 2,80 2,90 2,50 2,73 

Ризогумін + Емістим С без підживлень 3,11 3,24 2,38 2,91 

одне підживлення  3,22 3,40 2,41 3,01 

два підживлення 3,34 3,65 2,70 3,23 

НІР0,5 т/га: А-0,07; В-0,10; С-0,08; АВ-0,14; АС-0,12; ВС-0,17; АВС-0,24 

2013р. НІР0,5 т/га: А-0,04; В-0,05; С-0,04; АВ-0,07; АС-0,06; ВС-0,08; АВС-0,12 

2014р. НІР0,5 т/га: А-0,05; В-0,06; С-0,06; АВ-0,09; АС-0,08; ВС-0,11; АВС-0,16 

2015р. НІР0,5 т/га: А-0,04; В-0,06; С-0,05; АВ-0,08; АС-0,07; ВС-0,10; АВС-0,14 

Примітка: * – Емістим С; ** – контроль. 

Таким чином, найкращими умовами для виживання рослин люпину білого протягом 

вегетації є застосування передпосівної обробки насіння бактеріальним препаратом Ризогумін 

і стимулятором росту Емістим С у поєднанні із двома позакореневими підживленнями 

Емістим С. 
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РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЦИНКУ, ФЕРУМУ ТА ГЕРМАНІЮ  

ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ 
 

Результати останніх досліджень підтверджують, що на сьогодні розробка безпечних, 

екологічних методів профілактики стресу у поросят після відлучення має опиратися на 

вдосконалення технології вирощування з урахуванням особливостей розвитку їх 

адаптаційних механізмів. Сприйняття стресу у свиней проявляється особливо гостро, за 

нехтуванням технології вирощування виникає так званий стресовий синдром, що 

проявляється зниженням продуктивності, підвищеною збудливістю, наростанням патології 

і навіть летально.  

Ключові слова: сільське господарство, відлучення, поросята, Цинк, Ферум, Германій. 
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