
СТАН ПОСІВІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

НА 20 СІЧНЯ 2022 РОКУ 

 

Погодні умови зимового періоду 2021/2022 р., як і в більшості останніх 

років, вирізнялися підвищеними температурами та нестабільністю термічного 

режиму. За даними Харківського регіонального центру з метеорології  за першу 

половину січня внаслідок черги циклонів та антициклонів, які переміщувалася 

територією області, спостерігалися значні контрасти температур повітря, на 

території області спостерігався сніг, мокрий сніг, хуртовина. Середня  

температура повітря становила  - 5,3 – 7,1°С і була вищою за норму на 1,2 – 

1,8°С.  Мінімальна температура повітря знижувалася до - 13 – 16°С, поверхня 

снігу охолоджувалася до - 15 – 21°С. 

Кількість опадів на більшій частині області становила 20 – 27 мм, або 140 – 

175% норми. Середня висота снігового покриву коливалася від 10 см до 15 см.  

Щільність снігу становила 0,20– 0,35 г/см
3
.  Глибина промерзання ґрунту  на 20 

січня коливалася від 5 до 27 см. Під впливом теплих повітряних мас на більшості 

полів суцільний сніговий покрив був відсутній, а в північних та північно-

західних районах області відмічали утворення на полях притертої льодяної кірки, 

переважно в пониженнях рельєфу. Її середня товщина становила 1 – 2 мм.  

Максимальна швидкість вітру становила 15 – 17 м/с, подекуди до  20 м/с,  

що викликало нерівномірність висоти снігового покриву на полях.   

Загрозливих явищ для перезимівлі озимих посівів наразі не спостерігалося. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих 

культур (3 см)  була в межах - 1 – 4°С, що значно вище за розрахункову критичну 

температуру вимерзання (мінус 14 – 16°С для нормально розкущених рослин та  

мінус 12-13°С для нерозкущених (1-3 листки) посівів і слабоморозостійких 

сортів). 

Науковцями сектору стійкості до абіотичних чинників лабораторії селекції 

та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

проведено обстеження посівів озимих культур. За результатами первинного 

огляду відібраних рослин станом на 20 січня 2022 р. можна зробити висновок, 

що значних пошкоджень не виявлено, листові пластинки рослин, які перебували 

під сніговим покривом, не ушкоджені, тургорні, і лише кінчики довжиною 1,2-

1,5 см локально пошкоджені та засохли. Нижні листки, особливо на добре 

розкущених рослинах, переважно пожовклі та мацеровані внаслідок природної 

реутилізації поживних речовин в молоді органи та вузли кущення. Відібрані на 

посівах озимих культур зразки рослин добре відростають, в умовах теплиці у них 

активно формуються  нові листові пластинки та вторинні корені (рис. 1, 2). 

Рослини озимих зернових культур перебувають у стані зимового спокою. 

Конус наростання основного пагона сортів озимої пшениці перебуває на І-ІІ 

етапах органогенезу, у рослин переважно сформована вторинна коренева 

система. Сорти озимого тритикале та озимого жита перебувають у фазі кущіння, 

вторинна коренева система у них добре сформована. Конус наростання 

основного пагона у тритикале та жита перебуває на ІІ етапі органогенезу.  

У вузлах кущіння рослин сортів пшениці озимої, рекомендованих до 

вирощування у Харківській області, станом на 15 січня накопичено 33,0-38,2 % 
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розчинних вуглеводів (на суху масу). Вміст розчинних вуглеводів у вузлах 

кущіння тритикале озимого складає 33,2%, у тритикале дворучки – 31,4 %;  у 

жита озимого – 30,0 %. Порівняно з даними на 2 грудня 2021 р. відбулось 

незначне зниження вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення, оскільки, за 

даними Харківського регіонального центру з метеорології, грудень 2021 року 

виявився теплішим звичайного, а стійкий перехід через 0°С у бік зниження 

(початок метеорологічної зими) на території Харківської області відбувся лише в 

період з 12 по 21 грудня. Середньомісячна температура повітря при цьому 

становила 0,9 – 2,7°С морозу та була вищою за норму на 1,0 – 1,5°С, а також 

вищою за минулорічну величину на 0,7 – 1,9°С,  максимальна температура 

повітря підвищувалася до 10 – 12°С тепла. За таких умов, хоча й не відмічалося 

вегетації рослин, але за рахунок слабкого проходження метаболічних процесів 

йшло повільне витрачання запасу цукрів (таблиця). 

 

Таблиця. Динаміка вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин 

озимих зернових культур у зимовий період 2021/22 року 

 

Культура Сорт 

Вміст розчинних вуглеводів, 

% на суху масу 

2 грудня  

2021 р. 

10 січня  

2022 р. 

Пшениця м’яка 

озима 
Досконала 39,0 38,2 

Запашна 36,7 36,0 

Dagmar 34,0 33,0 

Тритикале 

озиме 
Раритет 35,7 33,2 

Тритикале 

дворучка 
Підзимок 34,4 31,4 

Жито озиме 
Стоір 30,2 30,0 

 

В подальшому, за нестабільного режиму погоди, зберігається загроза 

утворення льодяних кірок. У зв’язку з цим в агропідприємствах області слід 

вести моніторинг стану посівів озимих культур. Черговий термін відбору 

монолітів та зразків на проведення експрес-аналізу 20-25 січня, але за значних 

перепадів температури, утворення льодяних кірок чи інших несприятливих 

чинників погоди, слід позачергово проводити обстеження посівів. 

 



 
 

Вигляд рослин пшениці озимої, поставлених на визначення 

життєздатності експрес-методом, через 1 добу 
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Результати відрощування зразків пшениці озимої сортів селекції Інституту рослинництва  

імені В.Я. Юр’єва НААН експрес-методом через 7 діб 


