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В роботі з ’ясовується вплив препарату Метіур на ріст і розвиток озимої пшениці сорту 
Зіра при її вирощуванні в умовах Південного степу України. Показано, що Метіур сприяв 

схожості насіння та наростанню вегетативної маси рослин, збільшував розміри фотоаси-
міляційного апарату посівів озимої пшениці.

Найважливішим регіоном виробництва зернових культур даної групи є Степ, на який 
припадає в середньому 58% загальнодержавних площ озимих і 48% -  зернових культур. При 
цьому озимі зернові займають в зоні Степу близько 60 % зернового клину. Впродовж бага
тьох років озима пшениця належить до найбільш рентабельних зернових культур. У широ
кому асортименті сортів озимої пшениці, які вирощують в Україні є сорти, що мають генети
чну здатність забезпечити за належної технології, отримання врожаїв до 100 ц/га і більше. 
Проте, постійно діючий комплекс абіотичних факторів та недосконалість агротехнологій, 
відсутністьналежнихматеріальнихресурсівсуттєвознижуютьпродуктивність культур та якість 
продукції [1]. Одним із можливих способів посилення стійкості рослин до дії абіотичних фа
кторів, а від тоді активізації ростових процесів є застосування регуляторів росту. Препарат 
Метіур є дешевим регулятором росту який здатний впливати на фізіолого-біохімічні проце
си, послаблюючи негативну дію стресів. Метіур був запропонованим для підвищення солес
тійкості кукурудзи [2]. Разом з тим, дослідження ефектів Метіуру на інші зернові культури 
та в умовах Південного степу України проведено не було. Тому, з ’ясування можливостей 
покращення адаптаційного потенціалу рослин пшениці озимої та підвищення продуктивності 
посівів шляхом застосування препарату Метіур є актуальним та має практичне значення.

Метою роботи є з ’ясування впливу регулятору росту Метіур на формування вегетати
вної маси та фото асиміляційного апарату рослин пшениці озимої сорту Зіра в умовах Пів
денного степу України.

Дослід проводився в 2014-2015 рр. в умовах дослідного поля ТДАТУ, Мелітопольсько
го р-ну, Запорізької області на чорноземах південних які мають сприятливі фізико-хімічні 
властивості. За даними агрохімічних обстежень грунти в господарстві мають високий вміст 
калію, підвищений вміст фосфору і низький вміст азоту. Піддослідні ділянки розташовані на 
ґрунтах зі значенням pH водного -  7,0, гумусу (за Тюріним) -  2,6%, азоту (за Корнфілдом) -  
111,3 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим) -  153,7 мг/кг,обмінного калію (за Чириковим) 
-  255 мг/кг, увібраного натрію -  7,0 %  від МКО.

Об’єктом дослідження слугувала озима пшениця сорту Зіра. Оригінатором є Інститут 
сільського господарства степової зони НААНУ Синельниківська селекційно-дослідна стан
ція ІСГСЗ НААН України. В Державному реєстрі сортів рослин України сорт Зіраз 2005 р. 
Попередник: горох. Насіння висівали у добре підготований ґрунт. Норма висіву насіння 450 
шт. схожого насіння/м2. Облікова площа однієї ділянки 2,0м2 (2,0м* 1,0м). Розміщення варіа
нтів здійснювалося систематичним двохярусно-ступінчастим методом у 4-х разовій повтор
ності. Посів проведено 01.10.2014 р. Боротьба з бур’янами здійснювалася ручним методом.

Для проведення досліду насіння пшениці намочували у розчинах Метіуру різних кон
центрацій (10‘8 М, 10'6 М, 10'4 М) з додаванням Ліпосаму (5 мл/л бакової суміші) з наступним 
підсушуванням та посів проводили у наступний день. Контролем слугувало насіння пшениці 
оброблене лише Ліпосамом. Позакореневу обробку посівів проводили двічі: в фазу кінець 
кущення-початок трубкування та фазу колосіння за допомогою ранцевого обприскувача. Для
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проведення дослідів використовували препарат Метіур синтезований в Інституті біоорганіч
ної хімії НАНУ.

У ході досліду визначали: польову схожість озимої пшениці, коефіцієнт осіннього та 
весняного кущення, кількість рослин після перезимівлі, індекс листової поверхні посівів ме
тодом висічок [3]. Вміст хлорофілу визначали флуориметрично за допомогою N- тестера 
(виробництво Японія, Yara) та результати виражали в умовних одиницях.

Результати досліджень оброблено статистично з розрахунком середньої арифметичної 
(М), СКВ (±m), найменшої істотної різниці (НІР0.5), коефіцієнту С’тюдента для визначення 
вірогідності змін у варіантах та зі застосуванням панелі Microsoft Office Excel 2010.

Польова схожість пшениці при застосуванні Метіуру у досліджуваних концентраціях 
зростала незначно. Проте, максимальне зростання схожості відмічено на посівах пшениці, 
насіння якої було оброблено Метіуром в концентрації 10'6 М та сягнуло 85%, що на 3% пере
більшувало схожість на контрольних посівах (таблиця 1).
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Таблиця 1 -  Польова схожість, коефіцієнт кущення, біомаса та зимостійкість озимої пшениці 
_____________ сорту Зіра за умов інкрустації насіння регулятором росту Метіур___________

Показник
Варіант

контроль Метіур
(10'8М)

Метіур
(10'6 М)

Метіур
(10'4 М)

НІР о,5

Фаза кущення (осінь)
Польова схожість, % 82 80 85 83 8,6
Коефіцієнт кущення 1,89 2,00 2,31* 2,30* 0,51
Маса сухої речовини 1 росл., г 0,51 0,57 0,62 0,50 0,07

Фаза кущення (весна)
Зимостійкість, % 80,2 80,6 82,2 81,3 5,4
Коефіцієнт кущення 3,86 4,83* 4,22 5,00* 1,31
Маса сухої речовини 1 росл., г 1,01 1,57* 1,6* 1,09 0,19
Примітка. Тут та далі:
* - різниця істотна порівняно з контрольним варіантом при р < 0,05;

Разом з тим, Метіур позитивно вплинув на формування бічних пагонів на що вказує ві
рогідне зростання коефіцієнту загального кущення на 20-22% при застосуванні препарату в 
концентраціях 10'4 - 10'6 М. Слід відзначити, що Метіур у концентрації 10'6 М сприяв нако
пиченню сухої біомаси надземної частини посівів пшениці на 22%, порівняно з рослинами 
контрольних посівів в осінній період вегетації.

Препарат Метіур дозволив підвищити адаптаційні можливості пшениці озимої, що за
безпечило кращу перезимівлю озимої пшениці. За умов використання Метіуру зимостійкість 
озимої пшениці сорту Зіра зростала на 0,4 -  2,0 %.

Достатні запаси вологи в ґрунті в ранньовесняний період посприяли рослинам швидко 
відновити вегетацію та розпочати подальше формування бічних пагонів та збільшення коеф- 
фіцієнту загального кущення у рослин. Так, за дії Метіуру (10‘4 М) коефіцієнт кущення пше
ниці визначений в весняний період перебільшував контрольний показник на 29,5%. Слід від
значити, що суха біомаса надземної частини рослин пшениці в фазі кущення під час весняно
го відбору проб збільшилася майже в 2 рази. Маса сухої речовини рослин пшениці за дії Ме
тіуру (10‘6 М) максимально перебільшувала в 1,6 рази масу рослин контрольних посівів.

Фотосинтетичний апарат рослин є чутливим маркером до дії стресів різної природи. 
Встановлено, що інкрустація насіння озимої пшениці препаратом Метіур не суттєво вплину
ла на площу листової поверхні посівів (рис. 1.).

Лише висока концентрація Метіуру (10‘4 М) у фазі кущення під час весняної вегетації 
збільшувала ІЛП на 13% порівняно з контролем(табл. 2).

Після першого позакореневого обробітку препаратом Метіур ІЛП посівів пшениці в фа
зу виходу в трубку був більше в 1,25 - 1,33 рази в порівнянні з ІЛП контрольних посівів. В
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подальші фенологічні фази зберігається тенденція до зростання ІЛП посівів пшениці оброб
лених Метіуром в досліджуваних концентраціях. Найбільш ефективно зростанню площі фо
то асиміляційного апарату посівів сприяв Метіур в діапазоні концентрацій (10‘6 - 10'4 М). 
Слід зазначити, що вірогідних змін у вмісті хлорофілу в листках пшениці за дії Метіуру в 
межах проведеного
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Рисунок 1 -  Зовнішній вигляд рослин озимої пшениці сорту Зіра в фазі виходу в трубку за дії 
Метіуру (зліва на право: 1-контроль, 2-Метіур 10'4М, 3-10'6М, 4-10'8М).

Таблиця 2 -  Індекс листової поверхні (м2/м2) посівів озимої пшениці сорту Зіра та 
___________  вміст хлорофілу (ум, од.) за дії Метіуру______________________

Фенологічна фаза Варіант
контроль Метіур (10‘8 М) Метіур (10‘6 М) Метіур (10‘4 М)

Кущення (весна) 1,25±0,17 1,25±0,12 1,29±0,20 1,41±0,19
507±15 510±21 525±27 523±13

Вихід в трубку 3,93±0,28 4,93±0,30* 5,11±0,35* 5,26±0,40*
567±8 551±28 576±28 553±17

Колосіння 9,27±0,88 8,46±0,75 11,99±1,04* 9,61±1,05
636±12 622±13 649±22 601±25

Молочна стиглість 6,50±0,93 6,77±0,52 7,72±0,66* 8,21±0,61*
655±Ю 652±45 643±31 641±18

Висновки:
1. Передпосівна обробка насіння пшениці озимої сорту Зіра препаратом Метіур в конце

нтраціях 10'6 -10'4 М стимулювала процеси росту та розвитку рослин на що вказує зростання 
польової схожості на 3%, коефіцієнту кущення на 20-30%, маси сухої речовини надземної 
частини посівів в 1,6 рази протягом вегетації порівняно з рослинами контрольних посівів.
2. Метіур за умов передпосівної обробки зерна сприяв підвищенню зимостійкості озимої 

пшениці на 2,0%.
3. Метіур сприяв зростанню індексу листової поверхні посівів озимої пшениці сорту Зі

ра протягом вегетаційного періоду розвитку, який максимально перебільшував контрольні 
показники на 33 %. Вірогідних змін у вмісті хлорофілу в листках пшениці за дії Метіуру в 
межах проведеного дослідження протягом вегетації не відмічено.
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