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ВПЛИВ ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ НА РОЗВИТОК БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ 

 

Ефект екологічного фактора часу відновлення весняної вегетації поля-

гає в тому, що при надто ранньому або надто пізньому відновленні веге-

тації у рослин спостерігається суттєве відхилення від оптимальних тем-

пів росту і розвитку, інтенсивності фотосинтетичної діяльності, стійкості 
до вилягання, хвороб, структури, якості і величини врожаю. 

 

Ключові слова: пшениця озима, час відновлення весняної вегетації, бура 

листкова іржа пшениці, прогнозування, періодичність сонячної активно-

сті. 
 

Эффект экологического фактора времени возобновления весенней веге-

тации состоит в том, что при слишком раннем или слишком позднем во-

зобновлении вегетации у растений наблюдается значительное отклоне-

ние от оптимальных темпов роста и развития, интенсивности фотосин-

тетической деятельности, стойкости к вылеганию, болезням, структуры, 

качества и количества урожая. 

 

Ключевые слова: пшеница озимая, время возобновления весенней веге-
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нечной активности. 

 

Effect of ecological factor of spring revegetation is that plants have significant 

optimum evasion in growth and development rate, intension of photosynthetic 

activity, resistance to lying down, diseases, structure, quality and quantity of 

yield in condition of too early or too late spring revegetation. 
 

Keywords: winter wheat, spring revegetation, brown rust, forecasting, 
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Забезпечення населення якісними продуктами харчування у ХХІ сторіч-

чі стане ще гострішою проблемою і може бути вирішена лише за умов моде-

рнізації аграрного виробництва, розробки і реалізації національної аграрної 

політики, що базується на основі стратегічних екологічних підходів. Нині в 

науці особливе зацікавлення викликають різні засоби і способи, які дозволя-

ють оптимізувати розвиток сільськогосподарських культур і отримати сталі 
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урожаї сільськогосподарських культур. Серед них особливої уваги заслуго-

вують ті, які зменшують антропогенний вплив на агроландшафти і дозволя-

ють провести біологізацію та екологізацію виробництва. Одним з них є фак-

тор, названий в літературі екологічним фактором часу відновлення весняної 

вегетації (ЧВВВ) [14]. 

Розробником основних теоретичних положень такого явища як еколо-

гічний фактор часу відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) є український 

вчений В.Д. Мединець, і в 70-х роках XX століття його рекомендації широко 

використовувалися у практиці аграрного виробництва. Із масовим впрова-

дженням інтенсивних технологій біологічні аспекти, які виникають при різ-

ному часі відновлення весняної вегетації, були відкинуті, як мало суттєві, од-

нак зміни клімату, які характерні для останнього часу, підтверджують необ-

хідність врахування даного ефекту при вирощуванні пшениці озимої та низки 

інших культур. 

З досліджень В.Д. Мединця, весняний період вегетації – це важливий етап 

у житті пшениці озимої, який відіграє важливу роль при формуванні її висо-

копродуктивних посівів. Після відновлення вегетації рослини відростають і 

продовжують кущитися, що триває впродовж  місяця – до виходу рослин у 

трубку. Слабко розвинені посіви за рахунок бокових пагонів збільшують гус-

тоту стеблостою, продовжується формування вегетативних органів та коре-

невої системи. Навесні визначаються також розміри і структура майбутнього 

колоса [14]. 

Суть ефекту екологічного фактора часу відновлення весняної вегетації 

полягає в тому, що при надто ранньому або надто пізньому відновленні веге-

тації у рослин спостерігається суттєве відхилення від оптимальних темпів ро-

сту і розвитку, інтенсивності фотосинтетичної діяльності, стійкості до виля-

гання, хвороб, структури, якості і величини врожаю.  

При ранній весні вегетація пшениці озимої до виходу в трубку проходить 

при понижених температурах – 4-7
0 

С, а в роки з пізньою весною – при  

8-10
0 
С. При ранній весні температура повітря наростає повільно. Такі умови 

є сприятливими для відростання рослин, регенерації пошкоджених органів, 

протікання всіх ростових процесів. 

Сприятливий температурний режим триває аж до періоду колосіння. При 

пізній весні після відновлення вегетації пшениці зазвичай спостерігається 

стрімке підвищення температури повітря, що спричиняє різкий перехід від 

зимового спокою до активної вегетації рослин. Це, у свою чергу, погіршує 

регенераційні процеси, гальмує ріст, спричиняє відмирання частини пагонів 

або і цілих рослин. Рання весна характеризується також достатнім запасом 

вологи в ґрунті за рахунок повільного висихання його верхніх шарів [14]. 

Саме такий чинник, як час відновлення весняної вегетації пшениці озимої 

(ЧВВВ) може впливати на ураження грибковими хворобами, зокрема бурою 

листковою іржею. Бура листкова іржа пшениці (збудник Puccinia recondita f. 

sp. tritici Rob. ex Desm)  є однією з найпоширеніших хвороб [1]. Втрати уро-
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жаю пшениці озимої від її ураження становлять від 3 до 10-15 ц/га і більше 

[2]. В боротьбі з хворобою важливо мати завчасний та оперативний прогноз 

розвитку патогену, щоб не допустити несподіваних епіфітотій або зайвого 

пестицидного навантаження на довкілля. Існуючі нині способи прогнозуван-

ня перебігу хвороби ґрунтуються на передбаченні фази у циклі патогена та 

прогнозах погоди. Для поліпшення вище згаданого прогнозу необхідно ви-

явити додаткові чинники, які впливають на ураження рослин цією хворобою.  

Час відновлення весняної вегетації є інтегральним показником наступних 

умов весняного розвитку зимуючих рослин: світлових (тривалість дня, спект-

ральний склад світла), теплових (інтенсивність сонячної радіації) та водних 

[13]. Цей показник не прогнозує, а визначає, програмує, задає стартові дози 

зазначених параметрів, тому що змінюється в широких межах (в районі Пол-

тави від 19 лютого до 17 квітня), що для рослин є першим днем весняного 

життя. Ці екстремуми ЧВВВ викликають порушення екологічних зв’язків в 

системі рослина – патоген – довкілля, що склалися за оптимального ЧВВВ, а 

ця дія дістала назву екологічний ефект ЧВВВ. На підвалинах теорії екологіч-

ного ефекту ЧВВВ створено десятки способів, алгоритмів, технологій, мето-

дів селекції рослин в Україні, Росії, Чехії, Німеччині [4], які працюють на 

практиці. Вони викладені в підручниках з рослинництва [5], генетики і селе-

кції окремих культур [6], програмуванні урожайності [7], є окремі спроби ви-

користати їх в ентомології [8, 9], але в науку фітопатологію ці нові наукові 

знання поки що не проникли. 

Основним матеріалом для опрацювання послужили дані річних науко-

вих звітів Миргородської держсортодільниці за 33 роки (1967– 2000), які збе-

рігаються в Державному архіві Полтавської області, а також результати спо-

стережень на дослідних ділянках ТОВ «Інтерагросервіс» у Диканському ра-

йоні Полтавської області (2012 р.), дані спостережень гідрометстанцій та лі-

тературні джерела. Матеріал Миргородської сортодільниці відзначається аг-

ротехнічною однорідністю (посів по чорному угноєному пару за однакової 

агротехніки впродовж всіх років), методичною чистотою (оцінка поширення 

хвороби за шкалою № 2 в двох несуміжних повтореннях державного сорто-

випробування), а також тим, що тут працювали послідовно досвідчені фахів-

ці: фітопатологи за освітою Кошевенко Т.М., Самойлович В.Л., к.с.-г.н. Не-

чипоренко Н.І. Умови ТОВ характеризуються однорідною агротехнікою (по-

передник пшениці озимої – бобові культури впродовж  трьох останніх років). 

Дату відновлення весняної вегетації реєстрували за методикою Держкомі-

сії з випробувань та охорони сортів рослин. З усього набору конкурсного (ро-

зширеного) сортовипробування нами були використали дані по стандартному 

(тобто кращому районованому) сорту, який найбільше відповідає вимогам до 

сорту-екотипу. За період досліджень стандартні сорти відзначалися серед-

ньою стійкістю  до ураження хворобами. Дослідження проводили за метода-

ми статистичного групування даних з визначенням варіаційного коефіцієнту 
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та агрономічного аналізу [10].  

Поставлено завдання дослідити, порівняти і проаналізувати вплив ЧВВВ 

на ураження пшениці озимої бурою листковою іржею з метою удосконалення 

прогнозу появи цієї хвороби та захисту рослин.  

Встановлено, що відновлення весняної вегетації пшениці озимої в Мир-

городському і Диканському районах відбувалося в середньому з 26 березня (з 

найбільшими відхиленнями від 19 лютого) до 17 квітня. За період досліджень 

ураження рослин бурою листковою іржею, в т.ч. із ступенем ураження понад 

50% листкової поверхні – 3 роки. Найбільший розвиток хвороби відбувався в 

роки, коли весняна вегетація рослин відновлювалась в оптимальний термін 

21–31.03 (табл. 1), що свідчить про те, що патоген добре пристосувався саме 

до оптимальних умов життя рослини-господаря. В таблиці 1 звертає на себе 

увагу відсутність або незначне ураження рослин в роки з ранньою вегетацією 

(від 19.02 до 20.03), що не потребує хімічних засобів захисту. За роки дослі-

джень на сортодільниці Миргородського району за 19 років лише один раз (у 

1977 дуже вологому році) ураження досягло  53% листової поверхні, але воно 

проявилось дуже пізно, перша генерація не змогла розвинутись, таму мало 

відбилося на врожайності (53,3 ц/га). Незначний коефіцієнт варіації свідчить 

про стійкість такої залежності. Навпаки, значне варіювання (дисперсія) даних 

в роки з оптимальним, а також пізнім ЧВВВ говорить про потужній вплив на 

розвиток патогена інших факторів. Одним із таких факторів, що піддаються 

завчасному прогнозуванню, може бути періодичність сонячної активності, 

яка вимірюється кількістю плям на сонячному диску (числом Вольфа W).  

Дійсно, така залежність існує (таблиця). Вона полягає в тому, що найчас-

тіше і найбільше посіви пшениці озимої на дослідних ділянках ТОВ та сорто-

дільниці уражувались бурою іржею в роки з помірною сонячною активністю 

(61–120 W) як за оптимального, так особливо й за пізнього ЧВВВ. За малої 

сонячної активності (1–60 W) уражуваність була меншою, а за високої – зо-

всім незначною. На перший погляд, здається дивним, що найбільший розви-

ток збудника бурої іржі збігається не з максимальною, а середньою сонячною 

активністю. Але виявилось, що це узгоджується з законами астрофізики. Са-

ме так поводить себе основний показник випромінювальної здатності Сонця 

– сонячна постійна Ео  залежно від періодичності його активності: вона стрі-

мко зростає в міру збільшення числа сонячних плям з 1 до 60, досягає макси-

муму W = 61–120, після чого спадає, досягаючи найменших значень при W, 

рівному 250 [11]. 
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                                                                                                                                                                        Таблиця 1 
     Кількість років з ураженням та середній відсоток ураження бурою листковою іржею стандартного сорту  
          пшениці озимої  (Миргородська сортодільниця (1967–2000 рр.) та ТОВ «Інтерагросервіс» (2012 р.)) 

ЧВВВ 

Кількість років  
Середній % ураженої  

листової поверхні Варіаційний 
коефіцієнт,    

V % разом 
у тому числі 

за роки ураження 
за всі ро-

ки без ураження з ураженістю >50% з ураженістю 70% 

19–28.02 3+ 2* 3 (2*) - - 19,7 9,8 7,7 

1–10.03  3 3 - - 0 0 0 

11–20.03 4+1* 3 1(1*) - 24,1 16,9 6,8 

21–31.03 13 6 6 1 45,4 31,3 29,0 

1–10.04 9 3 4 2 37,2 31,0 11,7 

11–20.04 1 - 1 - 28,7 28,7 15,6 

Разом років  
33 

+3* 
18 12 3 - - - 

* результати досліджень на дослідних ділянках ТОВ «Інтерагросервіс» Диканського району Полтавської області. 
                                                                                                                                                    Таблиця 2 

     Вплив сонячної активності W на ураження пшениці озимої бурою листковою іржею в роки з  
                                                          оптимальним і пізнім ЧВВВ 

Показники  W 

1–60  61–120  121–190 

Оптимальний ЧВВВ (21–31.03), 23+3* роки 

Середній % ураження 32 57 14 

Число років 12 5 4 

в т.ч. з ураженням  більше 50% 3 3 0 

Пізній ЧВВВ (1–20.04), 10 років 

Середній % ураження 27 81 26 

Число років 7 3 5 

в т.ч. з ураженням  більше 50% 2 3 0 
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З аналізу даних таблиць 1; 2 випливає, що незначний розвиток збудника 

бурої листкової іржі пшениці в умовах обох дослідних ділянок, який не пот-

ребує застосування заходів захисту (якщо цього не вимагають інші хвороби) 

спостерігається в роки з відновленням весняної вегетації рослин раніше              

20 березня незалежно від періодичності сонячної активності та в роки з мак-

симальною сонячною активністю (W = 120 – 190) незалежно від ЧВВВ. Та-

ких років було 23 із досліджуваних 33, тобто третина. Звичайно, теоретично 

можливі винятки з цього правила, за великих запасів інфекції в природі та за 

обов’язкової умови постійних дощів, роси, високої вологості повітря у весня-

но-літній період. Такі умови лише частково спостерігалися один раз за півс-

толіття в 1980 році. Для практики цей висновок важливий, тому що обґрун-

тована відмова від обробітку посівів заощаджує кошти, підвищує чистоту 

продукції, зменшує пестицидне навантаження на довкілля. Але не менш важ-

ливим є враховувати тенденцію в зміні часу весняного пробудження озимих 

рослин. З тих же даних за 33 роки випливає, що якщо в 50-х – 60-х роках ве-

гетація озимої пшениці відновлювалась 30-31 березня, то в 90-х роках і в 

2001–2012 роках – уже 15-19 березня, в тому числі було 6 років із сталим 

ЧВВВ в лютому. То ж не випадково останнім часом помітно поменшало бу-

рої іржі в виробничих посівах Полтавської області. Отже, ЧВВВ постійно 

молодшає та збільшується розмах його відхилень від норми в обидві сторони, 

що необхідно враховувати в стратегічному прогнозуванні розвитку хвороб. 

Залишається дослідити механізм дії ЧВВВ і відповісти на питання: чому 

такий, здавалося б, мало помітний феномен, як час весняного пробудження 

рослин, має таку потужну дію в системі агробіоценозу? Рання вегетація – це 

коротка зима і тривала весна, пізня вегетація – тривала зима і коротка весна. 

ЧВВВ по суті є те ж саме, що висота сонця над горизонтом. Наведені вище 

найбільші відхилення ЧВВВ від норми 19 лютого і 17 квітня для рослин і 

збудників хвороб – це не різні дати, а в обох випадках перший день  весняно-

го життя. В першому випадку (19 лютого) сонце досягає лише 28° висоти в 

апогеї, сонячний промінь, долаючи товстий шар земної атмосфери, втрачає 

короткохвильову частину спектру, впродовж  короткого дня до землі досяга-

ють лише оранжево-червоні промені низьких енергій (сумарна радіація      

310 кал7см ²7доба). В другому випадку в перший день пробудження рослин  

17 квітня сонце перебуває на висоті 50,3° в апогеї, за тривалий день воно по-

силає на землю енергію 615 кал7см ² на добу.  

За 33 роки державного сортовипробування на Миргородській сортоділь-

ниці пшениця озима відновлювала весняну вегетацію в середньому 26 берез-

ня з відхиленнями в окремі роки від 19 лютого до 17 квітня, а на дослідних 

ділянках ТОВ «Інтерагросервіс» – з 21 по 31 березня. 

Найбільший розвиток бурої листкової іржі на посівах пшениці озимої від-

бувався за оптимального ЧВВВ (21-31 березня), тому що патоген добре прис-

тосувався саме до оптимальних, зокрема теплових, умов життя рослини-

господаря. 
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Найменший розвиток збудника бурої листкової іржі на пшениці озимій 

(що не вимагає застосування заходів захисту) спостерігався в роки з ранньою 

вегетацією (від 19 лютого до 21 березня) практично незалежно  від погоди і 

сонячної активності та в роки високої сонячної активності (120–190 W) неза-

лежно від ЧВВВ. Таких років було 23 із досліджуваних 33.  

Весняна вегетація рослин настає раніше, ніж застосовують заходи захис-

ту, тому висновки, викладені в п. 3, дають можливість запобігти епіфітотій 

або утриматись від обприскування фунгіцидами, що зменшує витрати, забез-

печує чистоту продукції і зменшення пестицидного навантаження на довкіл-

ля. 

Дані досліджень рекомендовано для використання в стратегічному, завча-

сному та оперативному прогнозуваннях розвитку збудника бурої листкової 

іржі новий показник – час відновлення весняної вегетації пшениці озимої. 
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