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Методика оцінки впливу елементів агротехнологій на якість 

рослинницької продукції 

 

В АПК України зернове господарство це найбільш велика галузь. 

Пшениця – провідна продовольча  культура, яка займає провідне місце серед 

зернових культур. Це пояснюється тим , що з її зерна виготовляють безліч  

продуктів харчування, головним з яких є хліб. Але в теперішній час в Україні 

виробляється і заготовлюється недостатня кількість високоякісного зерна  

необхідного для переробної промисловості [1,2]. За статистичними даними 

зернові колосові культури займають до 60% посівних площ Донецької 

області, з них озима пшениця  ~ 23,8 %. 

Комплексна оцінка якості зерна  пшениці орієнтована на визначення 

фізичних, біохімічних, технологічних та санітарно-гігієнічних показників 

[3,4]. До санітарно-гігієнічних показників належать вміст важких металів, 

мікотоксинів. Фізичні показники - натура зерна, маса 1000 зерен, 

скловидність, вирівняність, колір, запах, вологість зерна. Біохімічні 

показники - вміст білку, його фракційний та амінокислотний склад, кількість 

зольних елементів. Технологічні показники - вміст і якість клейковини. 

В Україні показники якості  зерна пшениці  встановлені відповідним 

державним стандартом. Чинним є ДСТУ № 3768-2010  "Пшениця. Технічні 

умови". Відповідно до держстандарту м'яку пшеницю поділено на 6 класів 

(табл.1). 

Таблиця 1-Класи пшениці за якістю в Україні 

Класи 
Масовачастка 

Числопадіння,сек Натуразерна,г/л 
білка,% сироїклейковини,% 

1 14,0 30 200 760 

2 13,0 27 200 755 

3 12,0 23 150 730 

4 11,0 18 100 710 

5 10,0 18 100 710 

6 не 

обмежено 

не обмежено не обмежено не обмежено 

 



На формування якісних показників озимої пшениці впливає ціла низка 

чинників: грунтово-кліматичні умови вирощування культур, 

агрометеорологічні параметри під час наливу зерна, сортові особливості, 

строки сівби, загальна культура землеробства, агротехнічні заходи [5-9]. 

Застосуванням різних агротехнічних прийомів можливе спрямоване 

регулювання хімічного складу зерна. Однак в теперішній час зміни погодних 

умов, клімату стали носити глобальний характер, що не може не впливати на 

якість зерна Це потребує сумісної оцінки агротехнічних прийомів і 

агрометеорологічних факторів. В польовій обстановці багато залежить від 

того, як складались погодні умови в період формування і наливу зерна, коли 

високогідратовані колоїди - клейковина і крохмаль особливо сприйнятливі до 

дії гідротермічних факторів. Синтез білків відбувається з витратами енергії, 

тому термічний фактор цього процесу має важливе значення. Зниження 

температури ґрунту з 35 до 20°С знижує вміст білку в зерні пшениці з 15,5% 

до 12,2% [8]. 

Для підвищення і стабілізації якості зерна важливе значення мають 

агротехнічні фактори у взаємозв’язку з конкретними  погодними умовами. 

Для врахування взаємозв’язку впливу добрив, попередника і 

агрокліматичних умов вирощування проаналізовані експериментальні 

результати по якості зерна озимої пшениці за різних умов 

вологозабезпечення і різних доз добрив (табл. 2). 

Експериментальні дані свідчать, що дія добрив пов’язана з волого- 

забезпеченням. В посушливі роки вміст клейковини вищий, натура зерна і 

маса 1000 зерен збільшується при зростанні кількості опадів. Для різних 

показників якості зерна найбільш ефективні дози добрив різні. За 

попередника кукурудза на силос максимальні значення натури зерна і маси 

1000 зерен забезпечила доза добрив N45P30K30. Коли попередником був горох,  

для найбільшого значення цього  показника було достатньо застосування 

N30P45K30. Максимальні значення вмісту клейковини отримали при більш 



високих дозах мінеральних добрив. При попереднику кукурудза на силос ця 

норма склала N90P60K30, при попереднику горох - N60P90K30.  

Таблиця 2 -  Показники якості зерна озимої пшениці залежно від доз 

мінеральних добрив і попередників за різних умов зволоження 

(сорт озимої пшениці Донецька 48) 

 

Добриво 

Показники якості зерна 

натура, г/дм
3 

маса 1000 зерен, г 
вміст сирої клейковини, 

% 

1 2 середн. 1 2 середн. 1 2 середн. 

попередник - кукурудза на силос 

Контроль (без 

добрив) 

730 763 746 33,8 40,7 37,2 26,3 23,1 24,7 

N45P30K30 750 781 766 34.0 42.2 38.1 26.3 23.4 24.8 

N90P30K30 738 776 757 33,4 41,6 37,5 30,0 25,6 27,8 

N90P60K30 735 775 755 32,9 41,4 37,2 30,1 26,4 28,2 

N45P60K30 744 778 761 33,0 41,6 37,8 24,9 22,9 23,9 

попередник - горох 

          

Контроль (без 

добрив) 

754 765 760 34,0 73,4 38,7 19,9 21,9 20,9 

N30P45K30 762 775 769 34,6 43,9 39,3 23,1 21,9 22,5 

N60P45K30 759 772 766 34,4 43,6 39,0 24,3 23,5 23,9 

N60P90K30 758 771 765 33,7 43,2 38,4 24,9 23,6 24,2 

N30P90K30 751 769 760 34,7 43,7 39,2 21,4 22,2 21,8 
 

1 - посушливий рік (кількість опадів 205 мм) 

2 - оптимальний рік (кількість опадів 400 мм) близький до середніх 

багаторічних показників 

Для оцінки взаємозв’язку дії добрив, попередника і умов року на 

натуру зерна, масу 1000 зерен доцільно визначати  долю вплипу цих факторів 

за результатами трьохфакторного дисперсійного аналізу (табл. 3). 

Таблиця 3 - Доля впливу факторів: умови року, попередник, добрива на 

формування якості зерна озимої пшениці. Сорт - Донецька 48 

 

Показники 

Доля впливу факторів, % 

умови року попередник 
мінеральні 

добрива 

Маса 1000 зерен, г 84,3 2,9 12,3 

Натура, г/дм
3
 65,2 4,3 9,8 

Вміст клейковини, % 21,4 31,2 36,9 

 



Найбільший вплив на фізичні  показники зерна мали умови року. 

Попередник і мінеральні добрив більшою мірою впливали на вміст 

клейковини. 

Необхідною складовою одержання зерна, що відповідає вимогам, 

навіть в сприятливих для вирощування умовах є наявність сортів, які здатні 

за відповідних агротехнологічних заходах формувати високоякісне зерно. 

Підбір сортів базується на таких підходах - адаптовані до зони 

діяльності сорти місцевої селекції або з екологічно наближених зон (табл.4). 

Таблиця 4-Доля впливу факторів сорт і «умови року» на формування якості 

зерна озимої пшениці сортів селекції Донецької ДСД станції 
  

Показник 

Доля факторів, % 

сорт 
умови 

року 

Натура, г/дм
3
 8,2 79,3 

Скловидність, % 35,1 46,4 

Вміст білку, % 41,2 40,3 

Вміст клейковини, % 70,4 26,5 

Якість клейковини, ІДК од.пр. 57,3 70,0 

Седиментація, мл 38,5 28,0 

Маса 1000 зерен, г 63,4 82,2 

 

Наведені дані свідчать, що умови року найбільше впливали на натуру і 

якість клейковини. Маса 1000 зерен і вміст клейковини більшою мірою 

залежать як від сорту так і від умов року. 

Таким чином методичною основою для ранжирування впливу 

агротехнологічних факторів на показники якості зерна озимої пшениці 

доцільно прийняти розрахункове значення долі впливу цього фактору і 

оцінити його засобом, який базується на використанні безрозмірної шкали 

Харрінгтона [10]. Шкала містить п’ять інтервалів в загальному інтервалі від 1 

до 0. Відповідно до неї для оцінки впливу факторів на показники якості 

зерна, можна використати таку градацію: 1,00-0,80 - дуже сильно впливає 

(інтервал 1), 080-0,63 - сильно впливає (інтервал 2), 0,63-0,37 - середньо 

впливає (інтервал 3), 0,37-0,20 - слабо впливає (інтервал 4), 0,20-0,00 - дуже 

слабо впливає (інтервал 5). Розраховані значення долі впливу факторів: 



умови року, попередник, мінеральні добрива, сорт  показують, що фактори 

по різному діють на різні показники якості зерна (табл. 5). 

Таблиця 5 - Оцінка впливу агротехнічних і агрометеорологічних 

факторів на показники якості зерна озимої пшениці 

Фактори 

Оцінка впливу на показники якості зерна озимої пшениці 

Маса 1000 зерен Вміст білку 
Вміст 

клейковини 

Якість 

клейковини 
Натура 

доля 

вплив

у 

інтерва

л 

оцінки 

доля 

вплив

у 

інтерва

л 

оцінки 

доля 

вплив

у 

інтерва

л 

оцінки 

доля 

вплив

у 

інтерва

л 

оцінки 

доля 

вплив

у 

інтерва

л 

оцінки 

Умови 

року 

0,80 1 0,4 3 0,26 4 0,7 2 0,7 2 

Попередни

к 

0,02 5 - - 0,31 4 - - 0,04 5 

Мінеральні 

добрива 

0,12 5 - - 0,37 4 - - 0,1 5 

Сорт 0,63 3 0,4 3 0,7 2 0,57 3 0,08 5 

 

Таким чином, умови року дуже сильно впливають на масу 1000 зерен, а 

також сильно впливають на якість клейковини і натуру зерна. На вміст білку 

середньо впливають умови року і сорт. Одночасно сорт сильно впливає на 

вміст клейковини і середньо впливає на масу 1000 зерен, вміст білку і якість 

клейковини. 

В останні роки спостерігається різка зміна клімату, що призводить до 

скорочення міжфазних періодів розвитку зернових колосових культур. 

Довготривалий бездощовий період з високими температурами повітря 

впливають на біохімічні показники якості зерна, які є одними з основних 

вимог. Для прогнозування цих змін необхідно  знати закономірності 

формування цих показників. 

Донецька область по кліматичним умовам належить до зони 

ризикованого землеробства, клімат області континентальний з посушливими 

явищами. Вона має три агрокліматичних райони. Найбільшу територію 

займає ІІ агрокліматичний район, який характеризується високим рівнем 

теплозабезпечення і недостатнім зволоженням.  Недобір опадів, як правило, 

супроводжується значним перевищенням середньодобових температур 

повітря до багаторічних в критичні періоди розвитку сільськогосподарських 

культур. В період активної вегетації сільськогосподарських культур кількість 

опадів складає 290-320 мм, сума активних температур повітря - 3000-3200°С, 



гідротермічний коефіцієнт - 0,9. Все частіше спостерігаються посушливі 

роки, які мають дефіцит вологи в 2 рази більший проти багаторічного 

показника. Посушливість обумовлена не стільки загальною кількістю опадів, 

скільки нерівномірним розподілом, особливо в період формування і наливу 

зерна. На підставі багаторічних метеорологічних спостережень розраховані 

гідротермічні коефіцієнти агрокліматичних районів Донецької області, вони 

складають для I району – 0,79,IIрайону 0,75– 0,76,III району – 0,54. Це вказує 

на посушливість умов вегетації озимої пшениці. Проте, це може сприяти 

підвищенню вмісту білка і клейковини за умов середньодобової температури 

20 – 22 ºС у порівнянні з іншими метеорологічними умовами. 

Для сумісної оцінки умов року по тепло- і вологозабезпеченню під час 

наливу зерна доцільно застосовувати гідротермічний коефіцієнт (ГТК), який 

являє собою співвідношення між кількістю опадів за період і сумою 

температур за цей період, яке помножене на 10. В умовах Донецької області 

розрахунок гідротермічного коефіцієнту під час наливу зерна показав, що 

найменшим він був в  2010 році - 0,56,  найбільшим в 2013 р. - 1,63. В 

2011 році  він становив 1,02, в 2012 році - 1,07. 

З використанням регресійного аналізу розраховані коефіцієнти 

залежності кількості білку і  клейковини в зерні озимої пшениці від 

метеорологічних умов в період колосіння-воскова стиглість. Для сортів 

озимої пшениці різних типів стиглості коефіцієнти рівнянь регресії 

залежності кількості білку і клейковини в зерні озимої пшениці від суми 

опадів і середньодобової температури в цей період розвитку суттєво не 

відрізнялись. Узагальнені рівняння регресії для вмісту білку (Y1) і 

клейковини (Y2 ) в зерні озимої пшениці в залежності від гідротермічного 

коефіцієнту (X)) мають такий вигляд 

 

Y1=16,51 –1,1Х,        Y2=36,54 –2,96Х 

 

Ці регресійні рівняння дозволяють прогнозувати показники якості 

зерна озимої пшениці в залежності від метеоумов. 
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