
Стан посівів озимих культур в Харківській області на 8 квітня 2021 р. 
 

Науковцями Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН під 

керівництвом доктора сільськогосподарських наук Рябчун Наталії Іванівни 

проведено обстеження рослин з посівів озимих культур.  

Початок відновлення весняної вегетації відмічено в південних районах 

області 28-30 березня. Станом на 8 квітня 2021 року більшість посівів озимої 

пшениці в області перебуває в задовільному та доброму стані, хоча  рослини на 

більшості полів з осені не були  розкущені. У рослин відмічається утворення 

другого пагону та нових вузлових коренів, що свідчить про їх життєздатність.  

Окремі посіви пшениці озимої мають буруватий вигляд. Він викликаний 

підсиханням відмерлої частини листових пластинок через зниження 

температури повітря у лютому, коли мінімальна температура спадала до –17 –

23°С, на поверхні снігу до –20 –24°С. За даними лабораторії зернових культур 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України сорти вітчизняної 

селекції Досконала, Фермерка, Здобна, Запашна, Гайок, Подолянка, Бунчук, 

Богдана, Оржиця нова, Мудрість одеська, Юзівська та інші мають практично 

непошкоджену листкову масу осіннього утворення, на їх посівах відмічено 

відростання центрального листка (поява свіжої зелені 1,5-2,5 см). За 

сприятливих гідротермічних умов у квітні та підживленні азотними добривами 

у рослин на таких посівах, завдяки сформованим первинним та новоутвореним 

вузловим кореням, активізуються регенераційні процеси та процеси 

фотосинтезу, що дасть можливість утворити нові пагони кущення. Це 

сприятиме формуванню агроценозу зернових культур з добрим та задовільним 

потенціалом продуктивності.  

Станом на 6 квітня у рослин пшениці озимої зі збереженою 

фотосинтезуючою поверхнею (рис. 1) відмічено активне утворення та ріст 

вторинних коренів, їх довжина становить 1-5 см (рис. 2), що в поєднанні з 

азотним підживленням створює передумови для доброго весняного розвитку 

рослин пшениці. 

Посіви жита озимого переважно з осені розкустилися (рис. 3) та наразі 

мають 3-4 пагони і від 2 до 5 новоутворених вторинних коренів довжиною від 2 

до 7 см (рис. 4).  

Частина посівів озимих зернових культур в області, де з осені через 

тривалу відсутність опадів, сходи отримано в третій декаді жовтня, а в лютому 

посіви на площах без снігового покриву постраждали від низьких температур, 

рослини виснажені та частково зріджені. Вони слабо відростають і повільно 

утворюють вторинні корені. На таких площах слід вести ретельний моніторинг 

стану та розвитку рослин, щоб в разі подальшого зрідження приймати рішення 

щодо подальших технологічних заходів, а вразі потреби – їх пересіву.  

Опади, які випали 7 квітня, значно покращили умови вологозабезпечення 

та живлення рослин, оскільки більшість посівів вже підживлено. За подальшого 

поступового наростання температур та забезпечення вологою, у рослин озимих 

культур складуться досить сприятливі умови для формування зачаткового 

колосу з оптимальною кількістю колосків. 

 



 

 
 

Рис. 1. Стан рослин на посівах пшениці озимої з недостатньою 

кількістю вологи в осінній період. 

  

 
 

Рис. 2. Утворення та ріст вторинних коренів на посівах пшениці озимої, 

нерозкущених з осені.  

А - вторинні корені весняного утворення. 
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Рис. 3. Стан рослин на посівах жита озимого 

 

 
 

Рис. 4. Утворення та ріст вторинних коренів на посівах жита озимого.    
А - вторинні корені весняного утворення. 
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