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АНОТАЦІЯ 

Пашинська К.Л. Вплив доз та строків внесення добрив на врожайність і 

якість зерна сорго зернового в Лісостепу України. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі з 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 

«Агрономія» – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

м. Київ, 2022. 

Актуальність теми. Сорго зернове є перспективною зерновою 

культурою у вирішенні проблеми продовольства та отримання фуражного 

зерна. З потеплінням клімату ареал вирощування сорго зернового розширився 

до центральних і північних частин Лісостепу, що потребує досліджень з 

оптимізації системи удобрення. Дослідження проведені в умовах достатнього 

та недостатнього зволоження зони Лісостепу є основою для формування 

ефективної системи удобрення, досягнення високої продуктивності цієї 

культури, а тому є на часі і є актуальними.   

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

достатнього зволоження Лісостепу України встановлено ефективність 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення сорго зернового. 

Доведено, що внесення соломи пшениці озимої та оптимальної дози 

мінеральних добрив забезпечує стабільну врожайність та високу якість зерна. 

В умовах недостатнього зволоження ефективним визначено внесення азотних 

добрив весною, встановлено оптимальну дозу та способи застосування 

добрив. 

Удосконалено систему удобрення сорго зернового в умовах достатнього 

зволоження шляхом поєднаного застосування соломи та мінеральних добрив, 

недостатнього зволоження – шляхом оптимізації доз та способів внесення 

азотних добрив. 

Дістали подальшого розвитку питання ефективності органо-

мінеральної системи удобрення у досягненні високої врожайності та якості 



 3 

зерна сорго зернового в умовах достатнього зволоження; азотного живлення –

в умовах недостатнього зволоження. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

тимчасових польових досліджень сформовано агрохімічні засади ефективного 

застосування органічних та мінеральних добрив під сорго зернове в умовах 

достатнього зволоження, азотних добрив за вирощування сорго зернового в 

умовах недостатнього зволоження Лісостепу України. 

За даними польових дослідів та їх виробничої перевірки розроблено 

систему ефективного застосування соломи, мінеральних добрив та азоту під 

сорго зернове, що забезпечує врожайність зерна понад 8 т/га з отриманням 

прибутку від удобрення понад 7000 грн./га. 

Основні результати досліджень. Встановлено, що в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) найвищі запаси мінерального азоту у 0-40 

см шарі чорнозему вилугуваного у фазі 3-5 листків сорго зернового 

формувались за дози добрив N120Р120К120: нітратного – 108 кг/га, амонійного – 

70 кг/га з перевагою до контролю без добрив – відповідно на 42 та 9 кг/га. 

Внесення додатково 4 т/га соломи зменшило запаси мінерального азоту у 

ґрунті на 13-17 кг/га. На кінець вегетації запаси нітратного азоту у ґрунті 

зменшились до початкового у 6,4-7,7 разів, амонійного азоту – на 31-33%. 

Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) 

застосування азотних добрив у передпосівну культивацію сорго зернового 

збільшило фонд мінерального азоту переважно у верхньому 0-30 см шарі 

чорнозему типового слабкосолонцюватого. Найвищий вміст мінерального 

азоту в шарі 0-30 см формувався за дози азотних добрив 150 кг/га: нітратного 

– 25,2 мг/кг, амонійного – 13,5 мг/кг ґрунту за запасів мінерального азоту у 

шарі 0-90 см – 244 кг/га з перевагою до контролю без добрив на 79 кг/га. На 

кінець вегетації запаси мінерального азоту у ґрунті зменшились у 1,8 рази, що 

є наслідком його трансформації та використання рослинами. 

За результатами польових досліджень встановлено, що вміст рухомого 

фосфору в орному 0-30 см шарі чорноземних ґрунтів залежав від дози 

внесення фосфорних добрив. Найвищий вміст рухомого фосфору в чорноземі 

вилугуваному спостерігали у фазі 3-5 листів за внесення N120Р120К120 – 139 
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мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 12 мг/кг ґрунту; чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 – 55,5 мг/кг з 

перевищенням контролю без добрив на 10,3 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації 

вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному зменшився до початкового 

– на 10-13%, чорноземі типовому слабкосолонцюватому – на 18-19%. 

Досліджено, що вміст рухомого калію в чорноземних ґрунтах залежав 

від внесення калійних добрив та соломи пшениці озимої. Найвищий вміст 

рухомого калію у 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного у фазі 3-5 листів 

спостерігали за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 –  111 мг/кг; чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 – 182 мг/кг ґрунту. 

Упродовж вегетації вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному 

зменшився до початкового – на 26-28%, чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому – на 16-19%. 

Встановлено, що за вирощування сорго зернового в умовах достатнього 

зволоження (ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному найефективніше вологу 

ґрунту рослини використовували за внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90: 

витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 318 м3 зі зменшенням до 

контролю без добрив на 54 м3/т; в умовах недостатнього зволоження 

(ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за внесення 

N120Р90К90: витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 298 м3 зі 

зменшенням до контролю без добрив на 122 м3/т. 

За результатами польових досліджень встановлено, що в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) сорго зернове позитивно відгукувалось на 

внесення соломи та зростаючих доз мінеральних добрив. Найвищу 

врожайність зерна сорго зернового на чорноземі вилугуваному отримали за 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 8,54 т/га з перевищенням контролю без 

добрив на 2,45 т/га або 40,2%. У роки з інтенсивними опадами у другій 

половині вегетації (2017 та 2018) на фоні помірної кількості опадів у першій 

його половині досягнуто максимальної ефективності від застосування добрив. 

Визначено, що внесення в умовах достатнього зволоження 4 т/га соломи 

+ N120Р120К120 забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: маса 1000 

зерен – 33,0 г, вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, жиру – 3,59% 
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на суху речовину з перевищенням контролю без добрив – відповідно на 4,9 г, 

1,8%, 0,36% та 0,20%.  

Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому найефективнішим було внесення 

Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 

3-5 листків – врожайність зерна 8,07 т/га. Максимальної ефективності від 

застосування добрив досягнуто у посушливому 2018 році – врожайність зерна 

9,64 т/га з перевищенням контролю без добрив на 2,74 т/га або 40%. 

Встановлено, що в умовах недостатнього зволоження внесення азотних 

добрив у передпосівну культивацію в дозі N90 на фоні Р90К90 під оранку з 

подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 

3-5 листків забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: маса 1000 зерен 

– 35,7 г, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 2,11%, жиру – 3,62% на суху 

речовину з перевищенням абсолютного контролю без добрив – відповідно на 

8,7 г, 2,7%, 0,21% та 0,32%. 

Визначено, що в умовах достатнього зволоження врівноваженого 

балансу елементів живлення у ґрунті за вирощування сорго зернового з 

відчуженням із поля побічної продукції досягали за внесення 4 т/га соломи + 

N190Р40К150, без відчуження – 4 т/га соломи + N120Р30; в умовах недостатнього 

зволоження – відповідно N190Р40К150 та N140Р30К35. Вилучення побічної 

продукції із поля збільшило винос із ґрунту калію на 115-150 кг/га, азоту – на 

50-70 кг/га. 

Досліджено, що енергетично та економічно найефективнішим в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) було внесення 4 т/га соломи + N120Р120K120: 

Кее – 6,1, умовно чистий дохід – 7890 грн./га, рентабельність –  89%; в умовах 

недостатнього зволоження (ГТК=0,9) внесення Р90К90 під оранку + N90 у 

передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 листків: Кее – 5,9, 

умовно чистий дохід – 9990 грн./га, рентабельність – 133%. 

 Ключові слова: сорго зернове, врожайність та якість зерна, солома, 

мінеральні добрива, азот, дози добрив. 
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ANNOTATION 

Pashynska K.L. Influence of doses and terms of fertilizer application on yield 

and quality of grain of grain sorghum in the Forest-Steppe of Ukraine. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for getting the scientific degree of Doctor of Philosophy in the field 

of knowledge 20 "Agrarian Sciences and Food" in the specialty 201 "Agronomy" – 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beets NAAS, Kyiv, 2022. 

Actuality of theme. Grain sorghum is a promising grain crop in solving the 

problem of food and forage grain. With global warming, the area of grain sorghum 

cultivation has expanded to the central and northern parts of the Forest-Steppe, 

which requires research to optimize the fertilizer system. Studies conducted in 

conditions of sufficient and insufficient moisture in the Forest-Steppe zone are the 

basis for the formation of an effective fertilizer system, achieving high productivity 

of this crop, and therefore are timely and relevant. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time in the conditions 

of sufficient moisture of the Forest-Steppe of Ukraine the efficiency of the 

alternative organic-mineral fertilization of grain sorghum has been established. It is 

proved that the application of winter wheat straw and the optimal dose of mineral 

fertilizers provides stable yields and high grain quality. In conditions of insufficient 

moisture, the application of nitrogen fertilizers in the spring was determined to be 

effective, the optimal dose and methods of fertilizer application were established. 

It was improved the system of grain sorghum fertilization in the conditions of 

sufficient moisture through the combined use of straw and mineral fertilizers, 

insufficient moisture – by optimizing the doses and methods of nitrogen fertilizers. 

It was further developed the issues of efficiency of organic-mineral 

fertilization in achieving high yield and grain quality of sorghum grain in conditions 

of sufficient moisture; nitrogen nutrition – in conditions of insufficient moisture. 

The practical significance of the obtained results. Based on the results of 

temporary field research, agrochemical principles of effective use of organic and 

mineral fertilizers for grain sorghum in conditions of sufficient moisture, nitrogen 
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fertilizers for growing grain sorghum in conditions of insufficient moisture in the 

forest-steppe of Ukraine have been formed. 

According to field experiments and their production testing, a system of 

efficient use of straw, mineral fertilizers and nitrogen for grain sorghum has been 

developed, which provides grain yield over 8 t/ha with a profit from fertilizer over 

7000 UAH/ha. 

The main results of research. It was found that under conditions of sufficient 

moisture (HTK=1.3) the highest reserves of mineral nitrogen in 0-40 cm layer of 

leached chernozem in the phase of 3-5 leaves of grain sorghum were formed at doses 

of fertilizers N120R120K120: nitrate – 108 kg/ha, ammonium – 70 kg/ha with an 

advantage to the control without fertilizers – by 42 and 9 kg/ha, respectively. The 

addition of 4 t/ha of straw reduced the mineral nitrogen reserves in the soil by 13-17 

kg/ha. At the end of the growing season, the reserves of nitrate nitrogen in the soil 

decreased to the initial in 6.4-7.7 times, ammonium nitrogen – by 31-33%. 

It was investigated that in conditions of insufficient moisture (HTK=0.9) the 

use of nitrogen fertilizers in pre-sowing cultivation of grain sorghum increased the 

mineral nitrogen fund mainly in the upper 0-30 cm layer of weakly saline 

chernozem. The highest content of mineral nitrogen in the layer of 0-30 cm was 

formed at doses of nitrogen fertilizers 150 kg/ha: nitrate – 25.2 mg/kg, ammonium 

– 13.5 mg/kg of soil with reserves of mineral nitrogen in the layer 0-90 cm – 244 

kg/ha with an advantage to the control without fertilizers by 79 kg/ha. At the end of 

the growing season, the reserves of mineral nitrogen in the soil decreased in 1.8 

times, which is a consequence of its transformation and use by plants. 

According to the results of field research, it was found that the content of 

mobile phosphorus in the arable 0-30 cm layer of chernozems depended on the dose 

of phosphorus fertilizers. The highest content of mobile phosphorus in leached 

chernozem was observed in the phase of 3-5 leaves for application of N120P120K120 – 

139 mg/kg with exceeding the control without fertilizers by 12 mg/kg of soil; weakly 

saline chernozem – for dose of fertilizers N90R90K90 – 55.5 mg/kg in excess of control 

without fertilizers by 10.3 mg/kg of soil. During the growing season, the content of 
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mobile phosphorus in leached chernozem decreased to the initial – by 10-13%, 

weakly saline chernozem – by 18-19%. 

It was studied that the content of mobile potassium in chernozem soils 

depended on the application of potassium fertilizers and straw of winter wheat. The 

highest content of mobile potassium in the 0-30 cm layer of leached chernozem in 

the phase of 3-5 leaves was observed for the application of 4 t/ha of straw + 

N120P120K120 – 111 mg/kg; weakly saline chernozem – for doses of fertilizers 

N90R90K90 – 182 mg/kg of soil. During the growing season, the content of mobile 

potassium in leached chernozem decreased to the original – by 26-28%, weakly 

saline chernozem – by 16-19%. 

It was found that when cultivating of grain sorghum in conditions of sufficient 

moisture (HTK=1,3) on leached chernozem the plants used soil moisture most 

effectively under application of 4 t/ha straw + N90R90K90: moisture consumption to 

form one ton of crop – 318 m3 with reduction to control without fertilizers by 54 

m3/t; in conditions of insufficient moisture (HTK=0.9) on weakly saline chernozem 

– under application of N120P90K90: moisture consumption for the formation of one 

ton of crop – 298 m3 with a decrease to the control without fertilizers by 122 m3/t. 

According to the results of field research, it was found that under conditions 

of sufficient moisture (HTK=1,3) grain sorghum responded positively to the 

application of straw and increasing doses of mineral fertilizers. The highest grain 

yield of grain sorghum on leached chernozem was obtained by applying 4 t/ha straw 

+ N120P120K120 – 8.54 t/ha with exceeding the control without fertilizers by 2.45 t/ha 

or 40.2%. In years with heavy rainfall in the second half of the growing season (2017 

and 2018) against the background of moderate rainfall in the first half, the maximum 

efficiency of fertilizer application was achieved. 

It was determined that application of 4 t/ha straw + N120P120K120 in conditions 

of sufficient moisture provided the highest quality of grain of sorghum grain: weight 

of 1000 grains – 33.0 g, protein content in grain – 12.1%, fiber – 2.50%, fat – 3.59% 

on dry matter with excess of control without fertilizers – by 4.9 g, 1.8%, 0.36% and 

0.20%, respectively.  
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It was investigated that in conditions of insufficient moisture (HTK=0.9) on 

weakly saline chernozem the most effective was the application of P90K90 for 

plowing + N90 in pre-sowing cultivation + N30 by foliar in the phase of 3-5 leaves – 

grain yield 8.07 t/ha. The maximum efficiency from the application of fertilizers was 

achieved in the dry 2018 – grain yield of 9.64 t/ha with exceeding the control without 

fertilizers by 2.74 t/ha or 40%. 

It was found that in conditions of insufficient moisture application of nitrogen 

fertilizers in pre-sowing cultivation at a dose of N90 on the background of P90K90  

under plowing with subsequent foliar feeding with urea (N30) in the phase of 3-5 

leaves provided the highest quality of grain of sorghum: weight of 1000 grains – 

35.7 g, protein content in grain – 12.0%, fiber – 2.11%, fat – 3.62% on dry matter in 

excess of the control without fertilizers – by 8.7 g, 2.7%, 0.21 % and 0.32%, 

respectively. 

It is determined that in conditions of sufficient moisture of the sustainable 

balance of nutrients in the soil when growing grain sorghum with alienation from 

the field of by-products reached under application of 4 t/ha straw + N190R40K150, 

without alienation – of 4 t/ha straw + N120P30; in conditions of insufficient moisture 

– N190R40K150 and N140R30K35, respectively. Removal of by-products from the field 

increased the removal of potassium from the soil by 115-150 kg/ha, nitrogen – by 

50-70 kg/ha. 

It was investigated that the most energy and economically efficient in 

conditions of sufficient moisture (HTK=1.3) was the application of 4 t/ha straw + 

N120P120K120: Kee – 6.1, net income – 7890 UAH/ha, profitability – 89%; in 

conditions of insufficient moisture (HTK=0.9) the application of P90K90 for plowing 

+ N90 in pre-sowing cultivation + N30 by foliar in the phase of 3-5 leaves: Kee – 5.9, 

conditionally net income – 9990 UAH/ha, profitability – 133%. 

Key words: grain sorghum, grain yield and quality, straw, mineral fertilizers, 

nitrogen, fertilizer doses. 
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ВСТУП 

Сорго зернове є посухостійкою зерновою культурою, що має хороші 

перспективи для вирощування в Лісостепу України за умов глобального 

потепління. Система удобрення є найефективнішими технологічним заходом, 

який забезпечує отримання високих врожаїв хорошої якості зерна цієї 

культури.  

Вивченню питань удобрення сорго зернового присвячені дослідження 

українських вчених М.О. Бойка [20], Г.М. Господаренка [27, 30], В.В. Іваніни 

[53], С.М. Каленської [64], Г.М. Каражбей, С.В. Тегун [67], Н.П. Малярчук, 

А.С. Малярчук [95] та ін. Зі зміною клімату і збільшенням посівних площ 

сорго зернового у зоні Лісостепу досліджень щодо удобрення цієї культури  

проведено недостатньо. 

Актуальність теми. Сорго зернове є перспективною зерновою 

культурою у вирішенні проблеми продовольства та отримання фуражного 

зерна. З потеплінням клімату ареал вирощування сорго зернового розширився 

до центральних і північних частин Лісостепу, що потребує досліджень з 

оптимізації системи удобрення. Дослідження проведені в умовах достатнього 

та недостатнього зволоження зони Лісостепу є основою для формування 

ефективної системи удобрення, досягнення високої продуктивності цієї 

культури, а тому є на часі і є актуальними.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною тематичних планів науково-

дослідних робіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

яка виконувалась в рамках ПНД НААН «Біоенергетичні ресурси» за 

завданням 16.00.02.05.Ф «Розробити наукові основи застосування 

альтернативних органічних та мінеральних добрив за вирощування зернового 

сорго», 2015-2020 рр., (№ ДР 0116U002139). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є оптимізація системи 

удобрення, формування врівноваженого балансу елементів живлення  у  

чорноземі вилугуваному та чорноземі типовому слабкосолонцюватому, 

досягнення високої врожайності і якості зерна сорго зернового в умовах 
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достатнього та недостатнього зволоження Лісостепу України, мінімалізація 

енергетичних витрат, досягнення високої економічної ефективності 

застосування добрив.   

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- встановити вплив систем удобрення на поживний режим чорнозему 

вилугуваного та чорнозему типового слабкосолонцюватого в агроценозі сорго 

зернового; 

- виявити особливості формування водного режиму чорноземних ґрунтів та 

вологозабезпечення рослин за різних систем удобрення; 

- встановити вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового за 

вирощування в умовах достатнього та недостатнього зволоження Лісостепу 

України; 

- вивчити хімічний склад рослин, винос та баланс елементів живлення залежно 

від удобрення та ґрунтово-кліматичних умов вирощування сорго зернового; 

- дати енергетичну та економічну оцінку ефективності застосування добрив в 

посівах сорго зернового. 

Об'єкт дослідження – процеси формування поживного та водного 

режимів чорноземних ґрунтів, врожайності та якості зерна сорго зернового 

залежно від удобрення. 

Предмет дослідження – системи удобрення, чорнозем вилугуваний та 

чорнозем типовий слабкосолонцюватий, врожайність та якість зерна сорго 

зернового, винос та баланс елементів живлення, економічна та енергетична 

ефективність застосування добрив.  

 Методи дослідження. Польові досліди використовували для визначення 

впливу систем удобрення на агрохімічні властивості чорнозему вилугуваного 

та чорнозему типового слабкосолонцюватого, врожайність сорго зернового в 

умовах достатнього та недостатнього зволоження Лісостепу України. 

Лабораторний для встановлення кількісних і якісних характеристик 

об’єктів дослідження хімічними методами, визначання агрохімічних 

показників ґрунту, хімічного складу рослин, якості зерна сорго зернового. 
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Вимірювально-ваговий метод використовували з метою встановлення 

вологозабезпечення чорноземних ґрунтів, фізичних параметрів складових 

врожаю сорго зернового. Порівняльно-розрахунковий – визначення 

врожайності сорго зернового, економічної та енергетичної ефективності 

агротехнології його вирощування; математично-статистичний – встановлення 

достовірності отриманих результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

достатнього зволоження Лісостепу України встановлено ефективність 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення сорго зернового. 

Доведено, що внесення соломи пшениці озимої та оптимальної дози 

мінеральних добрив забезпечує стабільну врожайність та високу якість зерна. 

В умовах недостатнього зволоження ефективним визначено внесення азотних 

добрив весною, встановлено оптимальну дозу та способи застосування 

добрив. 

Удосконалено систему удобрення сорго зернового в умовах достатнього 

зволоження шляхом поєднаного застосування соломи та мінеральних добрив, 

недостатнього зволоження – шляхом оптимізації доз та способів внесення 

азотних добрив. 

Дістали подальшого розвитку питання ефективності органо-

мінеральної системи удобрення у досягненні високої врожайності та якості 

зерна сорго зернового в умовах достатнього зволоження; азотного живлення –

в умовах недостатнього зволоження. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

тимчасових польових досліджень сформовано агрохімічні засади ефективного 

застосування органічних та мінеральних добрив під сорго зернове в умовах 

достатнього зволоження, азотних добрив за вирощування сорго зернового в 

умовах недостатнього зволоження Лісостепу України. 

За даними польових дослідів та їх виробничої перевірки розроблено 

систему ефективного застосування соломи, мінеральних добрив та азоту під 

сорго зернове, що забезпечує врожайність зерна понад 8 т/га з отриманням 

прибутку від удобрення понад 7000 грн./га.  
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Наукові розробки впроваджено на Уладово-Люлинецькій дослідно-

селекційній станції, Калинівського району, Вінницької області у 2021 р. на 

площі 30 га та Веселоподілької дослідно-селекційній станції, Семенівського 

району, Полтавської області у 2021 р. на площі 10 га. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем розроблено програму і 

методику досліджень, проведено експериментальну частину досліджень, 

опрацьовано вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за темою 

дисертаційної роботи, узагальнено одержані результати, підготовлено наукові 

звіти та опубліковано статті, забезпечено впровадження результатів 

досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені 

дисертації, оприлюднено та обговорено: на ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 

120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України» (Київ, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 25-26 вересня 2019 

р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 135-й 

річниці з дня заснування Полтавського дослідного поля «Від історії до 

сучасності» (Полтава, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна 

станція імені М.І. Вавилова, 04 жовтня 2019 р.); на Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій» (Дубляни, Львівський національний 

аграрний університет, 5-7 жовтня 2021 р.); на Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України: сталий розвиток сільського 

господарства в умовах змін клімату» (Оброшине, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН, 11 листопада 2021 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 10 

наукових працях, із них: 4 статті у фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному науковому виданні держави, що входить до Європейського 
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Союзу, 4 – у доповідях і тезах науково-практичних конференцій, одному 

патенті на корисну модель. 

Структура і обсяг роботи: дисертаційна робота викладена на 187 

сторінках машинопису, який складається зі вступу, шести розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту 130 сторінок 

машинопису. Робота ілюстрована 81 таблицями, з них 48 таблиць винесено в 

додатки, і 11 рисунками. Список використаних джерел налічує 210 

найменувань, з них – 166 кирилицею та латиницею – 44. 
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РОЗДІЛ 1 АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ОСНОВИ 

ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ СОРГО ЗЕРНОВОГО (огляд 

літератури)  

1.1 Агроекологічні особливості вирощування сорго зернового 

 

Зернове питання в Україні було і залишається одним з пріоритетних у 

національній економіці. Оскільки зміни клімату вимагають перегляду сівозмін 

на користь посухостійких культур, то сорго є однією з найперспективніших 

сільськогосподарських культур для вирощування на зерно, зелений корм та 

для виробництва альтернативного палива – біоетенолу. Актуальність 

досліджень щодо ефективної системи удобрення та технології вирощування 

цієї культури є очевидною [2, 18, 38].  

Подібно сої, що вирощувалась протягом багатьох століть в Азії до її 

впровадження в західний світ, сорго зернове було головною зерновою 

культурою в Африці. Ця культура, ймовірно, було одомашнена в Ефіопії 

близько 3000 років тому. Звідти сорго зернове поширилось на Західну та 

Східну Африку, а потім на південь. Пізніше сорго було завезене до Китаю, 

країн Східної Азії, Середземномор'я та Південно-Західної Азії. До Америки 

сорго зернове потрапило завдяки работоргівлі. Насіння сорго зернового 

продавали фермерам як високопродуктивний новий сорт кукурудзи. У 30-х 

роках минулого століття, після визнання цінності сорго для виробництва 

зерна, кормів та силосу для тварин, площі вирощування цієї культури почали 

збільшуватися. Врожайність помітно зросла в кінці 1950-х, після успішної 

гібридизації та виведення високопродуктивних сортів [1, 4, 6, 9].  

За даними ФАО (2005 рік) сорго зернове є п’ятою за обсягами 

виробництва зерна злаковою культурою у світі після пшениці, рису, кукурудзи 

та ячменю. За останні роки посівні площі під сорго зернове у світі зросли на 

60%, виробництво зерна – на 244%. Основне вирощування сорго зернового 

зосереджене у США та Нігерії, частка цих країн становить четверту частину 

світового виробництва зерна. До провідних виробників зерна сорго також 
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належать Мексика (6,8 млн. т), Індія (6,7 млн т), Аргентина (4,8 млн. т), Судан 

(3,8 млн. т). У деяких країнах, де кліматичні умови перешкоджають 

вирощуванню інших злаків (держави Африки, що межують із Сахарою, деякі 

провінції Індії та Китаю), сорго зернове є продуктом, що забезпечує до 30% 

харчового раціону. У інших країнах сорго зернове здебільшого 

використовується на кормові цілі і як сировина для отримання біоетанолу [5, 

9, 23, 142]. 

В Україні за даними ФАО посівні площі сорго зернового з 2012 по 2017 

збільшились на 48% при цьому врожайність зерна зросла майже у 2 рази. 

Причиною успіху стала поява нових сортів та перманентне покращення 

технології вирощування, включаючи систему удобрення цієї культури [19, 20, 

142, 209].   

Основними регіонами вирощування сорго зернового в Україні є 

Степова та Лісостепова зони. У 2018 році посівна площа сорго зернового в 

господарствах усіх форм власності становила 43,1 тис. га, з найбільшою 

площею в Черкаській (6,8 тис. га), Миколаївській (6 тис. га), 

Кіровоградській (6 тис. га), Дніпропетровській (5,6 тис. га) та Херсонській 

(4,8 тис. га) областях [16, 24, 70]. 

У країнах СНД, у тому числі в Україні, сорго зернове вирощують 

переважно на кормові цілі – для отримання зерна та зеленої маси. Поживність 

100 кг зерна оцінюється 119 корм. од., 100 кг силосу – 22 корм. од. Зелену 

масу, із-за вмісту отруйних ціанистих сполук, рекомендується згодовувати не 

у свіжому, а у прив'яленому вигляді [14]. 

Зерно сорго має високу кормову та харчову цінність з вмістом 

крохмалю – 70-75%, білка – 12-14%, жиру – 35%. За умов посухи сорго 

зернове відчутно переважає за врожайністю культури ячмінь, кукурудзу на 

зерно і горох [67, 109]. 

Особливості технології вирощування сорго зернового з метою 

отримання високих і сталих врожаїв у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

вивчали ряд вітчизняних і зарубіжних науковців [1, 81, 106, 136, 199].  
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Цінність культури сорго зернового полягає у високій її здатності 

переносити періоди посухи і високих температур без значних втрат врожаю, 

ефективно використовувати опади другої половини вегетації, відновлювати 

ріст після тривалого безводного періоду і формувати високі врожаї. Це 

дозволяє вирощувати сорго зернове в посушливих регіонах – півдні України, 

Молдові, Ростовській, Ставропольській і Краснодарській областях Росії, 

Середній Азії, областях Середнього і Нижнього Поволжя, Оренбурзькій 

області [108, 123]. 

Чисельні результати наукових досліджень, а також досвід господарств 

різних форм власності свідчать, що серед сільськогосподарських культур, які 

вирощують в посушливих регіонах України з річною кількістю опадів в межах 

360 мм, сорго зернове здатне забезпечити найбільш високі врожаї зерна і 

зеленої листково-стеблової маси [123, 137]. 

Зазначені особливості вказують і на подальшу перспективність 

вирощування сорго зернового у агрофітоценозах майбутнього, коли через 

зміни клімату в бік значного потепління сучасні найпоширеніші сорти 

зернових культур з фотосинтезом С3 можуть стати недостатньо 

пристосованими. Сорго зернове є культурою з типом фотосинтезу С4, що 

вирізняє її здатністю ефективно використовувати вологу і елементи живлення 

із ґрунту, і за рахунок цього збільшувати накопичення сухої маси на одиницю 

внесених добрив [4, 5, 6, 10]. 

П.М. Шорін [155] відмічає, що за ґрунтових і повітряних посух сорго 

зернове призупиняє ріст і переходить у «анабіотичний» стан, життєві процеси 

затухають, а за покращення умов вологозабезпечення рослини швидко 

відновлюють і  активізують процеси росту і розвитку [11, 16, 79].  

Сорго зернове належить до роду Sorguhum, який об’єднує багато одно- і 

багаторічних видів. Із культурних видів на території країн СНД поширені: 

сорго звичайне (S. vulgare Pers.), гаолян (S. chinense Sakushev), джугара (S. 

Cernuum Host) і суданська трава (S. sudanense Pers.). Зазначені види є 
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однорічними культурами, їх вирощують для продовольчих, технічних і 

кормових цілей [83]. 

На думку Л.А. Криницької, В.І. Рось [83] серед злаків другої групи (С4) 

сорго зернове – найбільш теплолюбна рослина. Насіння його проростає при 

температурі ґрунту 10-12 °С, а сходи не витримують температури нижче 0 °С. 

Рослини добре ростуть і розвиваються при 30-35 °С, легко переносять спеку 

до 40 °С і є однією з найбільш посухостійких рослин з транспіраційним 

коефіцієнтом 150-200. Сорго відноситься до пізніх ярих культур і висівається 

за середньодобової температури ґрунту на глибині 10 см – 14-16 оС. В умовах 

Лівобережного Лісостепу України зазвичай цей термін припадає на першу-

другу декади травня. Упродовж періоду вегетації рослини сорго зернового 

нерівномірно споживають вологу ґрунту. Значну її частину вони 

використовують у відносно короткий проміжок часу: 10 днів до початку 

викидання волоті і 10 днів після цвітіння. Цей період зазвичай становить 25-

30 днів, тобто 20-25% усього вегетаційного періоду, а витрати вологи у цей 

період досягають 45-50% від загального водоспоживання [82, 86]. 

Г. Луцько, Т. Кранда [89] вважають, що попередником для сорго 

зернового може бути будь-яка культура, яка залишає поле чистим від бур'янів. 

Найкраще розміщувати посіви сорго зернового після рано дозріваючих 

культур, щоб мати можливість активно боротися з бур'янами у літній та 

осінній періоди. В умовах Лівобережного Лісостепу України такими 

культурами можуть бути озимі зернові, що висівають після бобово-злакових 

сумішей, гороху, ярих колосових і навіть кукурудзи. Посіви сорго зернового 

вимагають тривалого вегетаційного періоду (120-150 днів), виносять значну 

кількість вологи і поживних речовин, тому не слід висівати сорго після 

суданської трави, насінників трав і соняшнику. Підготовка ґрунту під сорго 

зернове має бути спрямована на накопичення вологи у ґрунті і знищення 

бур'янів [181, 184].  

За даними Н.П. Малярчука, А.С. Малярчука, І.Ю. Лужанского [95] 

ефективним під сорго зернове є комбінований обробіток ґрунту, який поєднує 
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мілке (12-14 см) дискове розпушування із щілюванням на 38-40 см та 

застосування на добриво післяжнивних решток попередника (пшениці озимої) 

на фоні внесення мінеральних добрив у дозі N90P60. За таких умов 

формується сприятливий поживний режим ґрунту, врожайність зерна залежно 

від гідротермічних умов років досліджень становила 6,27-8,54 т/га, рівень 

рентабельності – 210-218% за рентабельності на контролі 160-184%. 

В.М. Балан, Л.І. Сторожик [12], В.Л. Курило, О.В. Яланський, В.Л. 

Гамандій [79] вивчали вплив норми висіву та способів сівби на тривалість 

проходження рослинами сорго зернового окремих фаз росту і розвитку. Було 

встановлено, що за зменшення норми висіву та звуження ширини міжрядь з 70 

до 45 см у результаті послаблення ценотичної напруги між рослинами 

тривалість фази виходу в трубку скорочується, а тривалість фази кущіння та 

формування-достигання зерна збільшуються [70, 87, 101]. 

За даними Г.Т. Федорович [142] продуктивність сорго зернового, не 

дивлячись на невибагливість рослин до родючості ґрунту, істотно залежить від 

видів, доз, способів та строків внесення мінеральних добрив. 

А.М. Соловйов, М.К. Каюмов [135] відмічають, що за умов зрошення 

посіви сорго зернового здатні формувати врожайність зерна понад 10 т/га, 

зеленої маси – 100 т/га [106, 108, 109]. 

Отже, вибір високо продуктивних сортів чи гібридів, обробіток ґрунту, 

норма висіву насіння, способи сівби, оптимізація видів, доз, способів та 

строків внесення мінеральних добрив є ключовими елементами технології, які 

забезпечують отримання високої продуктивності сорго зернового. 

 

1.2  Особливості мінерального живлення сорго зернового 

 

Основоположник вітчизняної агрохімічної науки Д.М. Прянишніков, 

будучи організатором і членом Державного комітету з хімізації СРСР, бачив 

подальший підйом сільського господарства країни на прикладі механізації 
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сільськогосподарського виробництва, як у США і хімізації землеробства, як у 

Німеччині [113].   

У період становлення агрохімії як науки основним добривом при 

вирощуванні сільськогосподарських культур був гній, мінеральні добрива 

використовувались у невеликих обсягах в основному під зернові культури. 

Масові дослідження щодо ролі мінеральних добрив у підвищенні врожайності 

зернових культур розпочалися у післявоєнні роки. Перші дослідження щодо 

впливу мінеральних добрив на продуктивність сорго зернового були проведені 

у США. Nelson C.E. [198] при проведенні досліджень у штаті Вашингтон 

встановив, що єдиним фактором, який достовірно впливав на врожайність 

зерна було внесення азотних добрив. Дослідження проведені Mohammad W., 

Shah S.M., Shehzadi S., Shah S.A. [197] у північно-західному Пакистані 

показали, що врожайність зерна сорго зернового істотно залежала від 

вологості ґрунту, площі живлення і доз внесення добрив.  

Дослідження останніх років свідчать, що оптимізація мінерального 

живлення є одним із ключових чинників, що визначає інтенсивність росту і 

розвитку рослин, впливає на врожайність та якість зерна сорго зернового [18, 

53, 84, 96,102, 203]. 

О.В. Барановський, М.М. Трофименко, В.І. Вечеров [14], К.Л. 

Пашинська [119, 120] встановили, що сорго зернове – добре відгукується на 

внесення мінеральних добрив. Частка елементів живлення, що вносяться з 

добривами становить 60% від їх виносу врожаєм і лише 40% рослини сорго 

зернового використовують із ґрунту. На формування однієї тони зерна  і 

відповідної кількості листково-стеблової маси рослини сорго зернового 

виносить із ґрунту 23-25 кг азоту, 9-10 кг фосфору і 28-30 кг калію. За 

врожайності зерна 5-6 т/га з кожного гектара виноситься 140-160 кг азоту, 50-

60 кг фосфору і 150-180 кг калію. Більшість ґрунтів у регіонах вирощування 

сорго зернового здатні лише наполовину забезпечити потребу рослин в 

елементах живлення, тому застосування добрив є необхідним атрибутом 

отримання високих врожаїв [95, 99, 102]. 
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За даними Г.М. Господаренка, П.В. Климович [27] інтенсивний ріст і 

розвиток рослин сорго зернового спостерігали за застосування повного 

мінерального удобрення оптимізованого за азотом, фосфором і калієм. 

Внесення Р90К90 + N90 збільшило листкову поверхню рослин сорго 

зернового у фазу кущіння на 1,0%, виходу в трубку – на 4,5%, цвітіння – на 

8,2% і повної стиглості зерна – на 6,2%. При цьому висота рослин порівняно з 

контролем без добрив збільшилась на 5,2-10,7 см.  

За даними І.П. Гринюк [35], Н.Г. Гурского, Н.Н. Коломийцева [39]  

інтенсивному росту і розвитку рослин сорго зернового сприяє локальне 

внесення мінеральних добрив. Азотно-фосфорні добрива, внесені збоку і 

глибше посівного ложе у дозах 15-20 кг/га, позитивно впливали на 

проростання насіння, збільшили польову схожість на 10-12%. При цьому 

посилювалась активність ферменту каталази, що стимулювало ростові 

процеси у насінні. Ефективним також визначено внесення повної дози 

мінеральних добрив на глибину 8-10 см перед сівбою.  

Дослідження С.К. Шукіс, Е.Р. Шукис [159, 160, 161] показали, що на 

початкових стадіях росту і розвитку для рослин сорго зернового потребують 

достатнього фосфорного живлення. Внесення фосфорних добрив при посіві 

стимулює кущіння, підвищує стійкість рослин до вилягання і формує 

генеративну повноцінність насіння.  

За даними Ф.Т. Зангієва [51] внесення мінеральних добрив підвищило 

фотосинтетичний потенціал посівів сорго зернового у 1,5-2 рази. Особливо 

ефективним є внесення азотних добрив на бідних ґрунтах. Такий захід істотно 

збільшує біомасу рослин сорго зернового та підвищує їх продуктивність [178]. 

Ефективним в посівах сорго зернового є листкове підживлення азотом 

під час контролювання чисельності бур'янів. Найкращою формою азотних 

добрив для позакореневого підживлення є карбамід (сечовина). Внесення 

азотних добрив позакоренево позитивно впливало на ріст і розвиток рослин 

сорго зернового, збільшило врожайність зерна та підвищило його якість. 
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Підживлення азотом покращувало толерантність рослин сорго зернового до 

сольового стресу [207].  

У дослідженнях О.І. Демидова [41] внесення оптимальної дози 

мінеральних добрив дозволило отримати прибавку врожайності зеленої маси 

сорго зернового майже у два рази незалежно від термінів сівби. 

У дослідженнях Д.В. Фоміна [144] в умовах помірного клімату за 

застосування дози добрив під врожайність зеленої маси 50 т/га було зібрано 

37,5 т/га (75,1% від розрахункової), під врожайність 60 т/га – зібрано 46,0 т/га 

(76,6% від розрахункової) за врожайності на контролі 10,9 т/га.  

Ряд дослідників вважає, що внесення мінеральних добрив не тільки дає 

можливість отримати високий врожай зеленої маси, але і підвищити 

ефективність використання земельних ресурсів [53, 84, 133, 144, 203]. 

Ефективність мінеральних добрив у посівах сорго зернового відзначали        

П.М. Шорін  [156, 157, 158], О.Р. Шукіс [159, 160, 161], Т.О. Балінова [13] і ін. 

Рослини сорго зернового позитивно відгукуються на застосування регуляторів 

росту і біологічних добрив. У дослідженнях О.О. Щукліної [162] найбільш 

високу продуктивність силосної маси забезпечила передпосівна обробка 

насіння сорго регулятором росту Байкал ЕМ-1.  

Дослідження В. Environ [183] свідчать, що рослини сорго зернового 

позитивно відгукуються на застосування в якості добрив промислових 

відходів, біологічних добрив та стимуляторів росту. За їх внесення 

врожайність зеленої маси становила 28,0-32,0 т/га, що на 14,7-29,3% було 

вищим, ніж на контролі без хімічних засобів.  

Сорго зернове досить чутливе до внесення мікроелементів: марганцю, 

цинку, заліза, молібдену; менш чутливе до внесення – міді, слабко реагує на – 

бор і сірку [39, 70, 170]. 

Достатнє забезпечення рослин марганцем посилює інтенсивність 

окисно-відновних процесів у клітинах рослин, активує дію окислювальних 

ферментів – оксидаз. За нестачі марганцю знижується синтез органічних 

речовин у рослинах. Марганець відіграє важливу роль у засвоєнні рослинами 
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амонійного та нітратного азоту. За надмірного амонійного живлення 

марганець діє як сильний окисник, нітратного – як сильний відновник. У разі 

нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить 

до нагромадження нітратів у тканинах рослин. Нестача марганцю 

спостерігається у ґрунтах з нейтральною та лужною реакцією [70].  

Застосування цинку сприяє синтезу в рослинах вуглеводів, крохмалю та 

білкових речовин. Він впливає на окисно-відновні реакції, процес дихання, 

регулює синтез АТФ, обмін ауксинів і РНК. Цинк позитивно впливає на 

жаростійкість рослин і формування зернівок в умовах посухи, де він сприяє 

нагромадженню в квітках органічних кислот, як захисних речовин. За нестачі 

цинку в рослинах нагромаджуються аміди та амінокислоти, вміст білка у 

рослинах при цьому зменшується. Перешкоджають засвоєнню цинку 

рослинами високі дози фосфорних добрив і вапна, а також низька температура 

ґрунту [18, 39, 79, 170, 190]. 

Залізо бере активну участь у процесах обміну речовин в рослинному 

організмі, входить до складу ферментів, активізує дихання, впливає на 

утворення хлорофілу. Системи цитохромів – невід'ємна частина складного 

механізму фотосинтезу. Залізо входить до складу білка фередоксину, який 

бере участь у фосфорилюванні за участі якого енергія світла перетворюється 

на хімічну енергію АТФ і НАДФ. Нестача заліза призводить до зменшення 

інтенсивності фотосинтезу, у молодих рослин спостерігається хлороз. 

Перешкоджає засвоєнню заліза висока вологість ґрунту [45, 170]. 

Молібден входить до складу ферментів нітратредуктаз, які беруть участь 

у відновленні нітратів до аміаку у клітинах коренів і листків. За нестачі 

молібдену у тканинах рослин нагромаджується багато нітратів, відновлення їх 

затримується, внаслідок чого порушується азотний обмін. Під впливом 

молібдену аміак інтенсивніше використовується рослиною для утворення 

амінокислот і білків. Молібден також бере участь у обміні фосфорних сполук, 

синтезі вітамінів і хлорофілу, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує 
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засвоєння заліза. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих 

ґрунтах [149, 152, 165]. 

Отже, запорукою інтенсивного росту і розвитку рослин сорго зернового, 

досягнення його високої продуктивності є збалансоване живлення рослин 

макро- і мікроелементами упродовж вегетації. 

 

1.3 Вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового 

 

В умовах зростаючого потепління клімату на планеті, посилення його 

посушливості, почастішання тривалих бездощових періодів, особливо в 

посушливих степових регіонах, дуже актуальним постає питання пошуку і 

впровадження у виробництво посухостійких і водночас високоврожайних 

культур [3, 77, 114, 129]. 

Біологічні особливості сорго зернового дозволяють ефективно 

використовувати рослинами опади та відновлювати ріст після тривалого 

посушливого періоду. Це безперечно виділяє сорго на фоні кукурудзи, 

ячменю, пшениці та дозволяє отримувати високі врожаї цієї культури у 

посушливих регіонах Молдови, Середньої Азії та південної України [32, 63, 

66, 117, 141, 208]. 

 За даними Д.Б. Рахметова, Л.Г. Ревуноваа, О.В. Шиманської [128], Л.В. 

Сичук [134] сорго зернове та цукрове відомі своєю високою енергетичною 

цінністю завдяки високому вмісту крохмалю у зерні. В середньому з одного 

гектара посівів сорго зернового можна отримати 7-12 т/га зерна з вмістом 

крохмалю до 70-80 %.  

Зерно сорго зернового є цінним концентрованим кормом і сировиною 

для комбікормової, крохмало-патокової, спиртової промисловості та 

виробництва біопалива. У зерні в середньому міститься 70-73% крохмалю, 12-

15% білка та 3,5-4,5% жиру [74, 93, 138, 139]. 

Сорго зернове відзначається потужною добре розвиненою кореневою 

системою, що дає можливість використовувати рослинами елементи живлення 
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із нижніх горизонтів ґрунту та досягати високих врожаїв зерна без внесення 

мінеральних добрив. Ця обставина послужила приводом до формування думки 

про слабку відзивчивість рослин сорго зернового до високих фонів 

мінерального живлення [16, 18]. Зазначена думка базувалося також на 

відносно малому виносі поживних речовин рослинами із ґрунту, необхідних 

для створення одиниці врожаю зерна. На утворення 1 ц зерна сорго зернове 

витрачає 75% азоту, 60% фосфору і 90% калію від кількості елементів 

живлення, що потребує кукурудза. У лісостеповій зоні України в залежності 

від умов вирощування, метеорологічних факторів і біологічних особливостей 

сортів і гібридів сорго зернове на утворення 1 ц зерна витрачає азоту 1,7-3,6 

кг, фосфору – 0,45-0,95 і калію 1,8-2,6 кг [44, 54].  

Однак, для формування біологічного врожаю сорго зернове потребує 

великої кількості поживних речовин, співставних за обсягом кукурудзі на 

зерно. Причиною цього є потужна стеблова маса рослин сорго зернового для 

утворення якої потрібна велика кількість елементів живлення. У зв'язку з цим 

підвищення врожайності сорго зернового пов'язане з необхідністю внесення 

високих доз мінеральних добрив [49, 121]. 

Численними дослідженнями, проведеними у різних зонах України, 

переконливо доведено високу ступінь чутливості рослин сорго зернового до 

внесення органічних і мінеральних добрив [22], [44], [49], [56], [122].  

Значення органічних добрив у підвищенні врожайності сорго зернового 

вивчено недостатньо. Ефективність застосування гною істотно залежить від 

ґрунтово-кліматичних умов та біологічного потенціалу сортів сорго 

зернового. За внесення гною в дозі від 20 до 40 т/га врожайність зерна зростала 

на 11-104%. Широкий діапазон ефективності органічних добрив пояснюється 

різною забезпеченістю ґрунтів поживними речовинами: па бідних ґрунтах 

врожай зерна подвоювався, на багатих – зростав незначно [43, 78, 81]. 

Застосування добрив мало значний позитивний вплив на якість зерна 

сорго зернового. За внесення добрив у зерні підвищувався вміст протеїну та  
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жиру, зростала частка зерна в кормовій масі, збільшувався вміст сухої 

речовини і вихід кормових одиниць [47, 174, 180, 191]. 

Дослідження з вивчення впливу курячого посліду на ріст і розвиток 

рослин сорго зернового проведених у Судані (Хартум) показали, що за дози 

посліду 5 т/га висота рослин, діаметр стебла, кількість листків на рослині та 

індекс площі листків зросли приблизно на 36% порівняно з контролем без 

добрив [202]. 

За даними Я.І. Ісакова [56, 57, 58, 59] сорго зернове за вирощування у 

Херсонській області на каштанових ґрунтах позитивно відгукувалось на 

внесення під оранку 15-20 т/га гною разом з 2-3 ц/га суперфосфату і 1-1,5 ц/га 

азотних добрив. Органо-мінеральна система удобрення в умовах сухого 

клімату забезпечила зростання врожайності понад 1,5 т/га [22]. При спільному 

внесенні перегною в дозі 5 т/га і повного мінерального добрива (30-60 кг/га 

діючої речовини) врожайність сорго зростала на 31-45%. [151]. 

Висока забезпеченість сорго зернового азотом сприяє інтенсивному 

росту рослин і збільшенню площі листкової поверхні. За даними В.П. 

Тохтарова [141] внесення 30 кг/га азоту збільшило площу листків однієї 

рослини на 131,5 см2, або на 12,3%. За поєднаного внесення азоту і фосфору 

площа листків зросла на 24,2%.  

Сумісне внесення добрив з насінням негативно впливало на величину 

врожаю. За внесення фосфорних добрив в дозі 10 кг/га зниження врожайності 

зерна сорго зернового становило близько 0,2 т/га. Натоміть, внесення азотних 

і фосфорних добрив збоку і глибше насіння, позитивно впливало на 

проростання насіння, збільшувало польову схожість на 10-12% і підвищувало 

врожайність зерна [127, 132, 149, 150, 184]. 

В умовах Республіки Молдова вивчали ефективність доз та 

співвідношення мінеральних добрив за систематичного їх внесення під сорго 

зернове за вирощування у сівозміні і беззмінно. Встановлено, що провідна 

роль у підвищенні продуктивності сорго зернового належить азоту. Приріст 

урожаю від азотних добрив у середньому за 7 років склав 1,5 т/га. Зменшення 
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дози азоту в складі повного мінерального добрива з 120 до 40 кг призвело до 

падіння продуктивності сорго зернового, приріст урожайності зерна знизився 

з 1,7 до 1,3 т/га. Мало ефективним визначено внесення азоту понад 120 кг/га, 

врожайність зерна при цьому не зростала [143]. 

В умовах Волгоградської області на чорноземі типовому 

середньосуглиникового врожайність зерна сорго зернового залежала від дози 

і співвідношення мінеральних добрив. Найбільший збір зерна отримали на 

ділянках, де вносили восени під зяблеву оранку повну доза добрив – 4,9 т/га за 

врожайності на контролі без добрив – 4,2 т/га [40]. 

Дослідженнями Р.К. Янкелевич, Р.Ф. Юровского  [166] при вивченні 

сорту сорго зернового Карлик в умовах Білорусії встановлено, що потреба 

рослин сорго зернового в елементах живлення істотно змінюється по фазах 

росту і розвитку. У період формування кореневої системи та інтенсивного 

росту надземної маси сорт більше споживав азоту, а під час формування 

репродуктивних органів – більше фосфору та калію. Для створення 

сприятливого поживного режиму під сорго зернове фосфорні та калійні 

добрива необхідно вносити під зяблеву оранку (на засолених землях – тільки 

фосфорні після промивних поливів з чизелюванням); 10% азотних добрив – 

під час сівби; по 45% – у два підживлення у фазі 5-6 і 10-12 листків. Така 

система удобрення забезпечує збір зерна 7,5-8,0 т/га.   

За даними досліджень Л.Х. Макарова [91] проведеними у Херсонській 

області найвищої врожайності сорго зернового за умовах зрошення досягнуто 

за внесення високих доз азоту – 120 кг/га у поєднанні з Р90. За результатами 

досліджень Луганського національного аграрного університету найвищу 

врожайність сорго зернового отримано за внесення азотних добрив N60 рано 

навесні під культивацію на фоні Р40 – приріст до контролю становив 0,95 т/га 

(19,7 %) [14]. 

За результатами досліджень І.П. Гринюк [34] у Правобережному 

Лісостепу України максимальна продуктивність сорго зернового 
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забезпечується за внесення N150Р125К75; за даними І.А. Овсієнко [115] – за дози 

N90P60K60. 

С.М. Каленська, В.М. Найденко [64] вивчали вплив добрив та ширини 

міжрядь на врожайність різних гібридів сорго зернового. В середньому за роки 

досліджень (2015-2017) за внесення N60P60K60 + N60 врожайність зерна залежно 

від гібриду та ширини міжрядь коливалась в межах від 3,98 до 9,14 т/га. 

Встановлено, що середня врожайність у 2015 році становила 7,29 т/га, у 2016 

році за несприятливих погодних умов була найнижчою – 6,33 т/га, у 2017 році 

– 7,15 т/га. Серед гібридів найменш продуктивним визначено ‘Лан 59’ – 5,14 

т/га, тоді як середня врожайність ‘Бурґґо F1’ та ‘Бріґґо F1’ відповідно склала 

7,57 та 8,06 т/га. Максимальна врожайність усіх гібридів була сформована за 

ширини міжрядь 50 см, а саме ‘Лан 59’ – 5,40, ‘Бріґґо F1’– 8,48, ‘Бурґґо F1’ – 

7,86 т/га. За передпосівного внесення N60 порівняно з N20, врожайність гібриду 

‘Лан 59’ зростала на 0,41-0,51 т/га, ‘Бріґґо F1’ – на 0,27-0,40, ‘Бурґґо F1’ – на 

0,22-0,29 т/га.  

  За даними Я.В. Алексеева [7, 8] внесення дози добрив N60K30 в умовах 

Північного Степу України забезпечило зернову продуктивність на рівні 

4,28 т/га (приріст 0,34 т/га), дози P60K30 ‒ 4,19 т/га (приріст 0,25 т/га). Більший 

рівень урожайності зерна у сорту Дніпровський 39 (4,70 т/га) було одержано 

за внесення повного мінерального добрива N60P60K30 (прибавка 0,76 т/га або 

19,3%). Максимальну продуктивність сорго зернового забезпечило внесення 

N90P90K30 – врожайність зерна 4,72 т/га. 

Н.А. Ключников, Л.П. Бельтюков, Е.В. Агафонов [72] встановили, що 

мінеральні добрива у підвищеній дозі N120P60K61 позитивно впливали на вміст 

сирого білка в зерні у всіх сортів зернового сорго, значно збільшували збір 

сирого білка і кормових одиниць з одного гектара. Найкращі показники якості 

зерна отримали у середньостиглого сорту Хазине 74. У середньому за чотирма 

сортами збір сирого білка за внесення повного добрива збільшився на 38,9-

54,3%, кормових одиниць – на 3,7-6,0 т/га.  
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Провідну роль у збільшенні вмісту білка в зерні сорго зернового 

відігравали азотні добрива. За внесення P90K90 вміст протеїну в зерні в 

середньому за три роки підвищився на 0,3%, а за внесення додатково N30 на 

цьому фоні – на 0,7% за вмісту на контролі без добрив 9,8%. Подальше 

підвищення дози азоту супроводжувалось збільшенням вмісту протеїну в зерні 

сорго зернового на 1,2-2,7% [65].  

  Застосування добрив позитивно впливало на ріст і розвиток рослин 

сорго зернового у період вегетації. Внесення N60P60K30 збільшило вегетативну 

масу  рослин  сорго  зернового порівняно  з  контролем  без добрив у  період  

кущіння – на 19,3%, виходу в трубку – на 26,1%, викидання волоті – на 24,8%,  

молочно-воскової  стиглості зерна – на 23,7% [40, 114, 135]. Застосування 

мінеральних добрив в дозі N30P60K30 сприяло зростанню площі асиміляційної 

поверхні та вмісту хлорофілу в листках [21]. За даними А.В. Крилова, В.І. 

Філатова [78] оптимальною дозою добрив під сорго зернове, що значно 

підвищило продуктивність фотосинтезу є N180P90. Дослідження  проведені на 

Астраханській дослідній станції в умовах достатнього зволоження показали, 

що внесення азотних добрив (40 кг/га), фосфорних (60 кг/га), калійних (40 

кг/га) забезпечило врожайність зеленої маси сорго зернового 79,0 т/га, без 

добрив – 57,2 т/га [97, 145]. 

За даними О.Г. Ішина, Г.І. Костини, І.Г. Єфремова [60, 61] на 

чорноземних ґрунтах Саратовського Правобережжя оптимальною дозою 

мінеральних добрив під сорго зернове є N60P60K60 з внесенням добрив осінню 

під основний обробіток ґрунту.  

В дослідженнях М.С. Григорова, В.І. Цимбалова [33], що проводились 

на  поливних слабкозасолених ґрунтах Астрахінкалької області визначено, що 

оптимальною дозою мінеральних добрив під сорго зернове є N150P60K90. 

Внесення добрив збільшило густоту продуктивних стебел та забезпечило 

максимальну врожайність зерна сорго зернового.   

Дослідженнями В.В. Пронько [127] встановлено, що найвищий приріст 

урожайності сорго зернового отримали за внесення N120P90 – 16,3 ц/га. При 
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зменшені дози азотних добрив до N90P90 приріст врожайності зменшився до 

12,8 ц/га. За внесення повного мінерального добрива в дозі N90P90K120 приріст 

врожайності зерна становив 13,7 ц/га. Це свідчить про основну роль азоту в 

підвищенні врожайності зерна сорго зернового. Натомість застосування 

повного мінерального добрива лише підсилило вплив добрив, що відмічали й 

інші вчені [98, 130, 140]. 

Ю.І. Назаров, В.С. Седляревич [110] у дослідженнях на півдні 

Ростовської області на потужному карбонатному чорноземі проведених у 

1980-1982 роках встановили, що оптимального дозою мінеральних добрив для 

сорго зернового є N60P90. Збільшення удвічі дози мінеральних добрив чи 

внесення азоту вроздріб не спричиняло збільшення врожаю [189]. 

За даними досліджень Л.Х. Макаровим, Н.І. Драчевим [92] проведених 

у Херсонській області найвищу врожайність зерна сорго зернового в умовах 

зрошення отримали за внесення високих доз азоту – 120 кг/га у поєднанні з Р90. 

Підтвердженням того, що саме внесення високих доз азотних добрив 

забезпечує отримання найвищих врожаїв сорго зернового свідчать 

дослідження проведені у 1978-1980 роках у Бразилії та Франції [179, 182]. 

Вплив мінеральних добрив на продуктивність сорго зернового вивчений 

значно ширше у регіонах де сорго вирощується упродовж тривалого часу. 

Результати досліджень свідчать, що провідна роль в отриманні високих 

врожаїв сорго зернового належить азоту, менша, але також досить вагома – 

фосфору і калію [25], [186], [195]. 

Найефективнішими способами внесення азотних добрив під сорго 

зернове визначено їх внесення під оранку восени та весною у передпосівну 

культивацію, фосфорних та калійних переважно під оранку, а, за можливості, 

ефективним є внесення невеликої кількість добрив при посіві весною. Таке 

застосування мінеральних добрив створює умови для рівномірного і водночас 

ефективного живлення рослин упродовж вегетації [34, 189, 195],  

Дослідженнями проведеними у США (штат Небраска) встановлено, що 

оптимальна кількість азотних добрив під сорго зернове за величиною врожаю 
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і собівартістю добрив становить 87 кг/га [119, 177]. У штаті Канзас 

максимальну загальну надземну біомасу, індекс хлорофілу листя та 

врожайність зерна отримали за дози азотних добрив 90 кг/га. Застосування 

азотних добрив в дозі 45 та 90 кг/га обумовило збільшення врожайності зерна 

до контролю без добрив на 13% та 48%, відповідно [166, 169, 171]. 

За даними С.М. Шакалій, В.О. Чмир [154] встановлено, що найвищий 

врожай зерна сорго зернового отримали в умовах 2019 року за внесення 

азотних добрив у дозі 90 кг/га на фоні P90K60, що було на 2,0 т/га більше, ніж у 

інших варіантах. Вегетаційний період 2019 року мав середньодобову 

температуру повітря – 18,5 °C, кількість опадів – 170 мм, ГТК=0,83. У 2018 

році погодні умови були сприятливими за температурним режимом (сума 

активних температур становила 2194 °C), кількості опадів 214 мм та ГТК=1,09, 

однак врожайність зерна у цьому році була нижчою. Отримані результати 

підтверджують здатність рослин сорго зернового формувати кращий урожай 

зерна у посушливих умовах порівняно з умовами достатнього 

вологозабезпечення. 

З.І. Глупак [26] досліджував вплив мінеральних добрив на 

продуктивність сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу 

України. Максимальна врожайність була отримана за внесення мінеральних 

добрив в дозі N60Р60К60 – 6,8 т/га. 

А.П. Царєв, В.Ф. Королев, Т.Г. Хусенетдинова [147, 148] встановили, що 

в умовах зрошення внесення підвищених доз азотних добрив на фоні  

фосфорного і калійного живлення істотно збільшувало врожайність зерна та 

зеленої маси гібриду Волжское 4. За внесення N150P60K60 врожайність зерна 

була найбільшою і становила 8,0-9,0 т/га, зеленої маси – 48-50 т/га. Збільшення 

врожайності зерна та зеленої маси обумовлено прискоренням темпів росту і 

розвитку рослин. За внесення добрив добовий приріст біомаси перед 

викиданням волоті становив 2,21 т/га, тоді як на контролі без добрив – 1,34 

т/га. Внесення добрив обумовило формування більш потужної волотті з 

великим зерном [146].  
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В дослідженнях М.П. Малярчука, Г.М. Ісакової Г.М., Д.О. Булигіна [94], 

М.П. Малярчука, І.Ю. Лужанського, О.Є. Марковської [96] встановлено, що в 

умовах Південного Степу комбінування післяжнивних решток попередника 

(пшениці озимої) та внесення мінеральних добрив дозою N90P60 створює 

сприятливі умови для формування врожаю на рівні 7,2-7,9 т/га із високими 

показниками прибутковості та рентабельності.  

А.В. Барановський [15] рекомендував в умовах Донбасу сіяти 

ранньостиглий гібрид «Свіфт». За внесення мінеральних добрив N50P20 та 

позакореневої обробки посівів регулятором росту «Вимпел» врожайність 

сорго зернового перевищила врожайність кукурудзи на 1,4-1,5 т/га. 

За даними Г. Луцько [90], Г.М. Господаренка, П.В. Климович [30] 

найвищу врожайність сорго зернового отримали за дози азотних добрив 100 

кг/га, подальше збільшення дози азоту не впливало на врожайність зерна. 

Невиправдано високі дози азотних добрив не тільки не збільшували вро-

жайність зерна, але й знижували стійкість сорго зернового до враження попе-

лицями та зумовлювали накопичення ціанідів та нітратів у зеленій масі [68, 

69]. За високих доз азотних добрив рослини сорго розвивали надмірну 

вегетативну масу, у них розтягувався період розвитку, затягувався процес 

дозрівання, що було вкрай небажаним [99, 100]. 

За сучасних економічних реалій функціонування аграрного комплексу 

не усі господарства можуть вносити під соргові культури необхідну кількість 

добрив для отримання високих врожаїв. Досить часто під сорго зернове 

вносять невисокі дози добрив – 15-20 кг/га амофосу під час сівби та додатково 

таку ж дозу добрив у підживлення під час міжрядних обробітків [31]. 

Дослідженнями Ivanina V., Pashynska K., Strilets O., Sypko A., Sinchuk G., 

Smirnykh V. [189] встановлено, що за вирощування сорго зернового в умовах 

недостатнього зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

ефективним є внесення азотних добрив весною в дозі 120 кг/га. Застосування 

Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 
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3-5 листків забезпечило врожайність зерна сорго зернового 8,07 т/га, вміст 

білка в зерні – 12,0%. 

Значне потепління клімату за останні десятиліття стало основним 

фактором, який не лише збільшив посівні площі сорго в Україні, а й розширив 

його вирощування до 49-ї паралелі, північної межі Лісостепової зони, ареалу 

родючих чорноземів. За даними AgroPortal [168] у 2020 році посівні площі 

зернового сорго в Європі зросли на 18% (з 306 до 375 тис. га), в Україні – на 

29% (з 32 до 45 тис. га). Хоча родючість чорноземів є високою, щоб 

підтримувати ріст і розвиток рослин, однак зазначена екологічна ніша 

недостатньо вивчена щодо вирощування сорго зернового і застосування 

добрив під цю культуру. 

Abunyewa A.A., Ferguson R.B., Wortmann C.S. [167], Sebnie W., Mengesha 

M., Girmay G. [206] вважають, що за вирощування зернового сорго пріоритет 

слід віддавати оптимізації азотного живлення та водного режиму. За дефіциту 

азоту та вологи сорго зернове значно знижує врожайність та погіршує якість 

зерна [201]. Оптимальна доза азотних добрив під цю культуру була визначена 

в межах від 90 кг/га [195], [196] до 150 кг/га [185]. Така доза азоту забезпечила 

високу динаміку росту і розвитку рослин, значно збільшила площу листкової 

поверхні, масу 1000 зерен, урожайність та якість зерна. Дослідження Bhutada 

P.O., Aundhekar R.L., Mehtre S.P. [176] свідчать, що внесення азотних добрив 

в дозі 100 кг/га позитивно впливало на врожайність зерна сорго зернового за 

його вирощування на низько- та середньородючих ґрунтах.  

За даними Schlegel A., Bond H.D. [205] за гострого дефіциту вологи сорго 

зернове потребує посиленого мінерального живлення, де внесення азотних та 

фосфорних добрив відіграє вирішальну роль в отриманні високих та 

стабільних врожаїв.  

Дослідники Pale S., Mason S.C., Taonda S.J.B. [200], Sebnie W., Mengesha 

M., Girmay G. [206] вважають, що окрім визначення потреби рослин сорго 

зернового у поживних речовинах важливо вибрати ефективну стратегію 

внесення добрив під цю культуру. За даними Sebnie W., Mengesha M., Girmay 
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G. [206] найвищу врожайність зерна сорго зернового досягнуто за внесення 

фосфорних добрив під час сівби в дозі 35 кг/га, азотних в дозі 90 кг/га у три 

прийоми: 1/3 дози під час сівби, 1/3 під час сходів і 1/3 через 45 днів після 

сходів. Pale S., Mason S.C., Taonda S.J.B. [200] встановили, що найбільший 

вплив на врожайність сорго зернового мало внесення комплексного добрива 

(NPK) дозою 19 кг/га під час сівби та азоту в дозі 30 кг/га через 45 днів. 

Lofton J., Arnall D.B., Sharma S., Nisly C. [192] застерігають від внесення 

високих доз азотних добрив під час сівби, що може призвести до істотного 

зниження схожості насіння і зменшити врожайність зерна. 

На думку Bayu W., Rethman N.F.G., Hammes P.S. [173], Hu C., Zheng C., 

Sadras V.O., Ding M. [187], Lu X. [193], Zhang P., Chen X., Wei T. [210] у нових 

кліматичних реаліях, наростаючого потепління клімату, внесення добрив під 

цю культуру має будуватися на органо-мінеральній основі. Дослідження Bayu 

W., Rethman N.F.G., Hammes P.S. [173] проведені у північно-східній Ефіопії у 

напівпосушливому кліматі показали, що поєднане внесення гною та 

мінеральних добрив було найефективнішим. Така система удобрення 

підвищила врожайність зерна – на 14-36%, вміст білка в зерні – на 20-29% і 

дозволила наполовину зменшити дозу мінеральних добрив без зниження 

врожаю зерна. За даними Zhang P., Chen X., Wei T. [210] використання стебел 

кукурудзи для удобрення сорго зернового показало високу ефективність у 

напівпосушливих районах Китаю. Внесення кукурудзяної органічної маси в 

дозі 4,5-13,5 т/га мало багатогранний позитивний вплив на ґрунт та 

продуктивність сорго зернового: підвищило мікробну активність у шарі 

ґрунту 0-60 см – на 19,6-44,3%, ефективність використання рослинами вологи 

– на 15,7-34,6%, дохідність – на 10,6-22,8%.  

Hu C., Zheng C., Sadras V.O., Ding M. [187], Huang Y., Chen L., Fu B., Huang 

Z. [188], Lu Х. [193], Mohammad W., Shah S.M., Shehzadi S. [197] вважають, що 

внесення побічної продукції сільськогосподарських культур на добриво є 

найдешевшим і найефективнішим заходом, який забезпечує ґрунт органічною 

речовиною, підвищує ефективність використання вологи рослинами у 
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посушливих умовах, забезпечує отримання стабільних високих врожаїв без 

додаткових фінансових витрат.  

Дослідження Lu Х. [193], Maccarthy S.D., Vlek P.L.G. [194] вказують на 

помірну ефективність застосування на добриво рослинних решток під сорго 

зернове за посушливих умов вирощування – врожайність зерна підвищилась 

на 4-5%.  

Дослідження Assefa Y., Staggenborg S.A., Prasad V.P.V. [172] показали, що 

дефіцит вологи, викликаний посушливою погодою на початкових стадіях 

вегетації сорго зернового, знизив врожайність зерна на 36%, а на стадії 

розмноження – більше ніж на 55%.  

За даними Bayu W., Rethman N.F.G., Hammes P.S. [173] застосування на 

добриво соломи пшениці озимої за впливом на якість зерна сорго зернового 

значно поступалося гноєві. Поєднане застосування гною та мінеральних 

добрив порівняно з альтернативним на основі соломи удобренням підвищило 

вміст білка в зерні сорго зернового – на 20-29%, вихід білка – на 8-11%. За 

даними Reichel R., Wei J., Islam M.S. [204] низький вплив соломи на якість 

зерна може бути пов’язаний з погіршенням азотного живлення рослин, що 

зазвичай є наслідком підвищеної іммобілізації азоту у ґрунті за внесення 

соломи. 

Фосфор у житті сорго зернового є важливим елементом, що впливає 

розвиток кореневої системи, продуктивність та якість зерна [52]. За даними 

М.В. Кух, В.І. Среди [80] фосфор активізує гідроліз крохмалю та прискорює 

проростання насіння. Внесення невисоких доз фосфорних добрив (10-15 кг/га) 

у рядки при посіві є ефективним агрохімічним заходом, який сприяє 

інтенсивному росту і розвитку рослин сорго зернового на початкових етапах 

органогенезу.  

При визначенні строків внесення фосфору слід враховувати, що він дуже 

слабо мігрує за профілем ґрунту і на початку вегетації є слабко доступний 

рослинам. Тим часом потреба в фосфорі у сорго зернового проявляється уже 

на самих ранніх етапах онтогенезу. За даними В.М. Найденка [111, 112] 
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фосфор активізує гідроліз крохмалю і тим самим прискорює проростання 

насіння. Мабуть, саме ця обставина є визначальною при обробці насіння сорго 

зернового розчином суперфосфату, який, за даними Є.Р. Шукиса, С.К. Шукиса 

[160] прискорює проростання насіння і активізує ріст рослин. Внесення 

фосфорних добрив при посіві в дозі 10-15 кг/га є ефективним засобом впливу 

на ріст і розвиток рослин сорго зернового. 

Комплексне застосування азотних та фосфорних добрив поліпшує якість 

зерна і зеленої маси сорго зернового, підвищує в них вміст білка, жиру та 

загальних цукрів. Застосування лише фосфорних та калійних добрив є менш 

ефективним. За внесення К90 прибавка врожаю зерна становила 0,24 т/га, Р90К90 

– 0,51 т/га [17, 71, 88, 117]. 

При формуванні врожайності зерна 5 т/га рослини сорго зернового 

виносять із ґрунту 18-27 кг/га фосфору, що становить 65% від виносу азоту. 

Тому зазвичай фосфорні добрива під сорго зернове рекомендують вносити в 

дозах у 1,5-2 рази менших, ніж азоту, які становлять 45-60 кг/га [52]. 

Калій позитивно впливає на накопичення в зерні сорго зернового 

крохмалю і цукру. Зазвичай рослини сорго зернового спроможні ефективно 

використовувати калій із ґрунту, проте за врожайності зерна понад 5 т/га на 

ґрунтах низько- і середньо забезпечених калієм рекомендується вносити 

калійні добрива в дозі 40-60 кг/га [116, 124, 125]. 

За даними Г.М. Господаренка, П.В. Климовича [27] високої якості зерна 

сорго можна досягти лише за повного мінерального добрива збалансованого 

за основними елементами живлення. Внесення мінеральних добрив в дозі 

N90P90K90 збільшило масу 1000 зерен порівняно з контролем без добрив на 

12% за абсолютної величини 33,2 г,  вміст протеїну – на 2,11% за абсолютної 

величини 11,5%.  При цьому вміст жиру і золи зростав не істотно, а показник 

вмісту безазотистих екстрактивних речовин навпаки – знижувався [42, 46, 62, 

91]. 

Ю.П. Жукова [48], В.Ф. Ладонин, Г.А. Чесалин [85] вивчали 

ефективність внесення добрив під сорго зернове поєднано з гербіцидами. 
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Дослідження показали, що вносити азотні й фосфорні добрива необхідно 

одночасно, що різко посилює ефективність останніх. 

Отже, встановлення оптимальних доз мінеральних добрив, вивчення 

ефективності поєднаного внесення мінеральних добрив і побічної продукції, 

встановлення ефективної стратегії удобрення рослин сорго зернового азотом, 

визначення ефективних доз, форм та способів внесення азотних добрив, 

встановлення ефективності позакореневого підживлення рослин 

мікроелементами є ключовими елементами системи удобрення, що 

забезпечать отримання високих стабільних врожаїв сорго зернового в умовах 

зростаючого потепління клімату. 
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РОЗДІЛ 2  УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Ґрунтові умови та методика досліджень 

 

      Науково-дослідні роботи проводили у тимчасових польових дослідах на 

Веселоподільській та Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційних станціях. 

Площа посівної ділянки становить 75 м2, облікової – 50 м2. Розміщення 

варіантів у дослідах – систематичне послідовне, повторність чотириразова. 

Ґрунт дослідного поля Веселоподільської ДСС – чорнозем типовий 

слабкосолонцюватий середньосуглинковий, який має наступну агрохімічну та 

фізико-хімічну характеристику орного (0-30 см) шару: рН сольове – 7,4-7,6; 

сума увібраних основ – 40 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст гумусу за Тюріним – 

4,8-5,1%; рухомого фосфору та калію за Мачигіним – відповідно 25-50 та 90-

130 мг/кг ґрунту; лужногідролізованого азоту за Корнфілдом – 130-135 мг/кг 

ґрунту. 

Ґрунт дослідного поля Уладово-Люлинецької ДСС – чорнозем 

вилугуваний легкосуглинковий, має таку агрохімічну і фізико-хімічну 

характеристику 0-30 см шару: рН сольове – 5,9-6,4; Нг за Каппеном – 1,09-1,26 

мг-екв./100 г ґрунту; сума увібраних основ за Каппеном-Гільковіцем – 23,8-

27,2 мг-екв./100 г ґрунту; вміст гумусу за Тюріним – 4,0-4,2%; 

лужногідролізованого азоту – 120-127 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору та 

калію за Чиріковим – відповідно 136-157 і 78-84 мг/кг ґрунту.  

При виконанні науково-дослідних робіт використані: 

Польовий метод використовували для вивчення впливу доз та строків 

внесення мінеральних добрив на поживний режим, динаміку росту і розвитку 

сорго зернового за існуючих ґрунтово-кліматичних умов. 

Лабораторний – для визначання хімічного складу ґрунту, органів рослин 

зернового сорго (зерна, стебел, листків) та показників якості зерна.  

Вимірювально-ваговий метод використовували з метою встановлення 

фізичних параметрів (маси, розмірів) органів рослин сорго зернового. 

Математично-статистичний – для оцінки достовірності отриманих 
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результатів досліджень. Розрахунково-порівняльний метод використовували з 

метою встановлення енергетичної та економічної ефективності досліджуваних 

елементів технології на посівах зернового сорго. 

Таблиця 2.1  

Схема тимчасового польового досліду з вивчення впливу доз та строків 

внесення азотних добрив на врожайність та якість зерна сорго 

зернового, ВПДСС, 2017-2020 рр.  

№ 

вар. 

 

Варіант досліду 

Внесення азотних добрив 

передпосівна 

культивація  

фаза 3-5 листки  

 

1 Без добрив (контроль) - - 

2 Р90К90 – Фон - - 

3 N90Р90К90 - - 

4 Р90 + N90 N90 - 

5 К90 + N90 N90 - 

6 Фон + N60 N60 - 

7 Фон + N90  N90 - 

8 Фон + N120  N120 - 

9 Фон + N150 N150 - 

10 Фон + N120 + М підживлення N120 М  

11 Фон + N90 + N30 підживлення N90 N30 

12 Фон + N90 + (N30 + М) 

підживлення 

N90 N30 + М  

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом 

 

Таблиця 2.2  

Схема тимчасового польового досліду з вивчення продуктивності 

зернового сорго залежно від системи удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр.   

№ 

вар. 

Фон органіки  

(фактор А) 

Мінеральні добрива  

(фактор Б) 

1 Без добрив Без добрив (контроль)  

2 N60P60K60 

3 N90P90K90  

4 N120P120K120 

5 4 т/га соломи пшениці 

озимої  

Без добрив (контроль)  

6 N60P60K60 

7 N90P90K90  

8 N120P120K120 

 

Агрохімічні аналізи рослин і ґрунту виконували у акредитованій 

лабораторії агрохімії ІБКЦБ, яка забезпечена відповідними приладами і 
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реактивами (свідоцтво про атестацію № А15-068 чинне до 22.12.2020 р.).  

У дослідах сіяли гібрид сорго зернового – Дніпровський 39. 

Мікродобриво МАКСИМУС екстра РK фірми Екоплон – це 

водорозчинне кристалічне мікродобриво розроблене для листового 

підживлення: містить N – 5%, P – 20%, K – 35%, SO3 – 3,8%, B – 2%, Cu – 0,6%, 

Fe – 0,11%, Mn – 0,01%, Мо-0,001%, Zn – 0,04%. Норма внесення – 2,0 кг/га, 

об’єм води – 300 л/га. 

 Аналітичні дослідження ґрунтових та рослинних зразків проведено 

пошукачем особисто за методичними вказівками ВНІЦ «Современные методы 

химического анализа почв и растений» (1986) [73] та ННЦ «ІГА ім. О.Н. 

Соколовського» - «Методи аналізів ґрунтів і рослин» (1999) [105]. 

Аналіз зразків ґрунту проводили у фазі фаза 3-5 листків, інтенсивного 

росту та розвитку та на період збирання врожаю сорго зернового. Для 

визначення фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунтів застосовували 

такі методи: рН сольове – на рН-метрі згідно з ДСТУ ISO 10390: 2007 [163]; 

гідролітичну кислотність ґрунту – за Каппеном згідно з ГОСТ 26212-91 [126]; 

загальний вміст гумусу – за Тюріним згідно з ДСТУ 4289:2004 [164]; 

амонійний і нітратний азот – згідно з ДСТУ 4729:2007 [153], рухомий фосфор 

та калій в чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за Мачигіним згідно з 

ДСТУ 4114-2002 [37], чорноземі вилугуваному – за Чиріковим згідно з ДСТУ 

4115-2002 [36]. 

Для визначення запасів продуктивної вологи зразки ґрунту відбирали на 

початку і в кінці вегетації з 0-150 см шару з інтервалом 30 см. Після 

висушування упродовж 6 годин за температури 120о С визначали запаси 

продуктивної вологи у ґрунті та її витрати за період вегетації. Врахувавши 

кількість опадів за вегетаційний період визначили сумарне водоспоживання і 

поділивши на біологічну врожайність отримали витрати вологи на 

формування 1 т урожаю. 

Сиру масу рослин сорго зернового визначали ваговим методом, вміст 

сухої речовини – термостатично-ваговим методом, загальний азот, фосфор і 
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калій – у одній наважці після мокрого озолення за Гінзбург та ін. з наступним 

визначанням: азоту – за Кьєльдалем згідно з ДСТУ 7169:2010 [76], фосфору – 

згідно з ГОСТ 26657-97 [75], калію – на  полуменевому фотометрі. 

Якість зерна визначали наступними методами: маса 1000 зерен згідно з 

ДСТУ 4138-2002, вміст жиру – згідно з ГОСТ 13496.15-97, клітковини – згідно 

з ГОСТ 13496.2-91, золи – згідно з ГОСТ 26226-84, вміст білка в зерні 

розраховували за кількістю білкового азоту, який визначали за методом 

Барштейна і переводили за допомогою коефіцієнта в протеїн згідно з ДСТУ 

3768-2004. 

Баланс поживних речовин у ґрунті визначали на момент збирання 

врожаю шляхом співставлення джерел надходження елементів живлення у 

ґрунт з добривами та їх виносу з урожаєм основної і побічної продукції сорго 

зернового.  

Збирання і облік урожаю здійснювали методом пробних ділянок з 

наступним перерахунком на площу 1 га . Опрацювання результатів досліджень 

проводили методом дисперсійного та кореляційного аналізів з використанням 

програмного забезпечення Microsoft Excel. Визначення енергетичної і 

економічної ефективності застосування добрив в сівозмінах – за допомогою 

комп’ютерної програми з визначення енерговитрат і енергетичного балансу, 

розробленими ННЦ "Інституту землеробства НААН" (2008) [103].  

 

2.2 Агрометеорологічні умови формування врожайності 

   

Погодні умови в роки досліджень (2017-2019 рр.) були надмірно 

теплими і супроводжувались дефіцитом опадів упродовж періоду вегетації. За 

даними метеопункту м. Калинівка в середньому за чотири роки досліджень за 

вегетаційний період на Уладово-Люлинецькій ДСС випало 376 мм опадів, що 

на 21 мм було менше від середнього багаторічного показника. При цьому 

середня денна температура за вегетаційний період в середньому за чотири 
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роки досліджень становила 16,7 ºС за середнього багаторічного показника – 

14,8 ºС (рис. 2.1-2.2).  
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Рис. 2.1 Середні місячні температури за період вегетації сорго зернового 

(Калинівська метеорологічна станція) 

 

Рік 2017 був теплим з незначним зменшенням опадів порівняно з 

середнім багаторічним показником на 37 мм. Перша половина вегетаційного 

періоду (квітень-червень) була посушливою і супроводжувалась підвищенням 

середньодобової температури на 2,9 °C та зменшенням кількості опадів до 

середнього багаторічного показника на 58 мм. Друга половина вегетаційного 

періоду (липень-вересень) була досить теплою та злегка вологою, 

середньодобова температура перевищила середній багаторічний показник – на 

4,7 °C, опади – на 20 мм. Надмірно вологим був серпень, коли випало 119 мм 

опадів з перевищенням середнього багаторічного показника на 47 мм.  

Вегетаційний період 2018 року був найтеплішим за роки досліджень з 

кількістю опадів на рівні середнього багаторічного показника (397 мм) та 

значним перевищенням середньодобової температури на 2,9 °С. Опади по 

місяцях вегетаційного періоду випадали в межах багаторічної норми і 

супроводжувались надмірно високими температурами у першій його 
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половині. Середньодобова температура у квітні перевищила середній 

багаторічний показник – на 5,4 °C, травні – на 3,3 °C, червні – на 2,0 °C. Друга 

половина вегетації (липень-вересень) відзначалась підвищенням температури 

до середнього багаторічного показника на 1,3-3,2 °C за дефіциту опадів 11 мм.  
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Рис. 2.2 Кількість опадів за період вегетації сорго зернового (Калинівська 

метеорологічна станція) 

 

У 2019 році вегетаційний період був теплим за кількості опадів на рівні 

середнього багаторічного показника (394 мм) та відзначався нерівномірним 

розподілом опадів упродовж вегетації. Квітень був теплим з перевищенням 

середньої багаторічної температури на 1,5 °C і кількості опадів в межах 

багаторічної норми. Травень і червень були надзвичайно вологими та теплими: 

кількість опадів перевищила середній багаторічний показник на 52 та 61 мм 

відповідно, температура – на 1,3 °C та 4,8 °C. Друга половина вегетаційного 

періоду (липень-вересень) була теплою та сухою з підвищенням 

середньодобової температури на 3,5 °С, нестачею опадів 108 мм.  

На Веселоподільській ДСС за даними метеопункту смт. Семенівка 

погодні умови в роки досліджень (2017–2020 рр.) були надто теплими і 

посушливими. Середньодобова температура вегетаційного періоду (квітень-
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вересень) в середньому за роки досліджень перевищила середній багаторічний 

показник на 2,2 °C (рис. 2.3) за дефіциту опадів 80 мм (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3 Середні місячні температури за період вегетації сорго зернового 

(Семенівська метеорологічна станція) 

 

Рік 2017 був найпосушливішим. За вегетацію опадів випало на 115 мм 

менше від середнього багаторічного показника, натомість середньодобова 

температура перевищила багаторічний показник на 1,7 °C. У першій половині 

вегетації погодні умови були надмірно теплими і посушливими. За перші три 

місяці вегетації (квітень-червень) опадів випало на 73 мм менше від 

середнього багаторічного показника за підвищення середньодобової 

температури на 2,5 °C. Друга половина вегетації (липень-вересень) 

супроводжувалась дефіцитом опадів 39 мм та підвищенням середньодобової 

температури на 7,5 °С.  

Вегетаційний період 2018 року був найтеплішим за роки досліджень. 

Середньодобова температура перевищила багаторічний показник на 2,9 °C, 

кількість опадів за вегетацію зменшилась до середнього багаторічного 

показника на 65 мм. Особливо теплою була перша половина вегетаційного 

періоду. Середньодобова температура у квітні перевищила багаторічний 
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показник – на 3,7 °C, у травні – на 3,5 °C, у червні – на 1,8 °C, кількість опадів 

за перші три місяці вегетації зменшилась до середнього багаторічного 

показника на 15 мм. Друга половина вегетації (липень-вересень) відзначалась 

дефіцитом опадів 50 мм та підвищенням середньодобової температури на 8,0 

°С. 
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Рис. 2.4 Кількість опадів за період вегетації сорго зернового (Семенівська 

метеорологічна станція) 

 

Рік 2019 був теплим і незначно посушливим. Середньодобова 

температура перевищила багаторічний показник на 1,9 °C, кількість опадів за 

вегетацію зменшилась до середнього багаторічного показника на 61 мм. 

Перша половина вегетації була надмірно теплою і вологою. Середньодобова 

температура у квітні перевищила багаторічний показник – на 1,5 °C, травні – 

на 1,8 °C, червні – на 4,5 °C, кількість опадів за перші три місяці вегетації 

перевищила багаторічний показник на 43 мм. Друга половина вегетації 

(липень-вересень) була надмірно посушливою: дефіцит опадів за три місяці 

вегетації становив 104 мм, підвищення середньодобової температури – 3,6 °С. 

Рік 2020 був помірно теплим з кількістю опадів в межах багаторічної 

норми. За вегетаційний період випало 281 мм опадів, що лише на 14 мм було 

меншим середнього багаторічного показника. При цьому середня денна 
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температура за вегетацію становила 17,5 ºС з перевищенням багаторічного 

показника на 1,4 ºС.  

Отже, вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу України 

відзначалось посушливістю клімату у роки проведення досліджень. В умовах 

достатнього зволоження (УЛДСС) в середньому за 2017-2019 роки 

середньодобова температура вегетаційного періоду перевищила середній 

багаторічний показник на 1,9 °C за дефіциту опадів 21 мм; в умовах 

недостатнього зволоження (ВПДСС) в середньому за 2017-2020 роки 

середньодобова температура перевищила багаторічний показник на 2,0 °C за 

дефіциту опадів 63 мм. 

 

 Висновки до розділу 2 

1. Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є типовими 

для Лісостепу України. 

2. Роки проведення досліджень (2017-2020 рр.) відзначались 

підвищенням температурного режиму, дефіцитом та нерівномірністю 

розподілу опадів упродовж періоду вегетації. Це відповідає тренду 

глобального потепління і дозволяє отримати наукові дані, що є основою для 

розробки ефективної системи удобрення сорго зернового за вирощування в 

умовах Лісостепу України за існуючих погодних реалій і кліматичних змін. 

3. Для вирішення завдань дисертаційної роботи використанні 

загальноприйняті методи досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

РОЗДІЛ 3 

ПОЖИВНИЙ ТА ВОДНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 

 

3.1 Динаміка мінерального азоту ґрунту 

 

Азот є одним з найвпливовіших елементів, що визначає динаміку росту 

і розвитку рослин та формує їх продуктивність. Створення умов високої 

забезпеченості ґрунту азотом на початку вегетації та в період інтенсивного 

росту і розвитку рослин, найбільшої потреби сільськогосподарських культур 

в елементах живлення, є ключовими факторами отримання високих врожаїв та 

високої якості продукції. 

 Основним джерелом живлення рослин є мінеральні сполуки азоту, 

нітратна та амонійна його форми, які у ґрунті утворюються в процесі 

мінералізації органічної речовини. Азот ґрунту проходить довгий ланцюг 

трансформацій від амідної до газоподібної форми, утворюючи проміжні 

мінеральні сполуки, які є джерелом живлення рослин. Азот піддається 

постійному впливу біоти, внаслідок чого він частково втрачається із ґрунту за 

рахунок емісії у формі газоподібних сполук та вимивається у підґрунтові води 

внаслідок інфільтрації. Ґрунтово-кліматичні умови та система удобрення є 

головними факторами, які впливають на перебіг вищезазначених процесів та 

визначають режим азотного живлення сільськогосподарських культур. 

 

3.1.1 Чорнозем вилугуваний 

 

Вивчення мінерального фонду азоту в чорноземі вилугуваному за 

вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження (УЛДСС) 

показало, що на початок вегетації у ґрунті накопичувались значні запаси 

мінерального азоту. Так, на контролі без добрив вміст нітратного азоту в 

орному 0-30 см шарі у фазі 3-5 листків становив – 15,0 мг/кг, 30-40 см – 14,1 

мг/кг ґрунту за його запасів в шарі 0-40 см – 66 кг/га (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 15,0 14,1 66 3,3 2,1 13 

2 N60Р60К60 22,9 18,0 96 4,0 1,9 15 

3 N90Р90К90 24,5 19,6 103 3,4 2,2 15 

4 N120Р120К120 26,2 19,4 108 3,2 2,5 14 

5 Солома 4 т/га 13,1 13,7 58 3,2 2,2 13 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 20,0 15,1 83 4,5 2,2 17 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 21,2 15,0 87 4,0 2,6 16 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 22,3 15,6 91 3,9 2,7 16 

НІР05 1,4 0,9 - 0,1 0,1 - 

Р,% 2,7 2,4 - 1,8 2,2 - 

 

Забезпеченість чорнозему вилугуваного нітратним азотом зростала за 

застосування добрив. Внесення мінеральних добрив з осені під глибоку оранку 

в дозі N60Р60К60 збільшило вміст нітратного азоту у фазі 3-5 листків порівняно 

з контролем без добрив у шарі 0-30 см – на 7,9 мг/кг, 30-40 см – на 3,6 мг/кг 

ґрунту за абсолютних обсягів накопичення у шарі 0-40 см – 96 кг/га.  

Збільшення дози мінеральних добрив під оранку підвищило вміст 

нітратного азоту у ґрунті на початок періоду вегетації сорго зернового. За дози 

N90Р90К90 вміст нітратного азоту у фазі 3-5 листків у шарі 0-30 см становив 24,5 

мг/кг, 30-40 см – 19,6; N120Р120К120 – відповідно 26,2 та 19,4 мг/кг ґрунту, що 

формувало запаси  нітратного азоту у шарі 0-40 см – 103 та 108 кг/га зі 

збільшенням до контролю без добрив – на 37 та 42 кг/га. 

Застосування поєднано мінеральних добрив і соломи пшениці озимої 

супроводжувалось незначним зменшенням нітратного азоту у ґрунті на 

початок періоду вегетації сорго зернового. За застосування 4 т/га соломи + 

N60Р60К60 вміст нітратного азоту у шарі 0-30 см на початок вегетації становив 

20,0 мг/кг, 30-40 см – 15,1; 4 т/га соломи + N90Р90К90 – відповідно 21,2 та 15,0; 
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4 т/га соломи + N120Р120К120 – 22,3 та 15,6 мг/кг ґрунту. За зростаючих доз 

внесення мінеральних добрив на фоні соломи у шарі 0-40 см у фазі 3-5 листків 

формувались запаси нітратного азоту – відповідно 83, 87 та 91 кг/га зі 

зменшенням до чисто мінеральної системи удобрення на 13-17 кг/га, що може 

бути наслідком посилення іммобілізаційних процесів у ґрунті за внесення 

соломи. 

На кінець періоду вегетації вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см 

зменшився до початку вегетації у 4,5-8,2 рази, шарі 30-40 см – у 6,7-8,9 рази, 

що є наслідком використання азоту рослинами та його трансформації у ґрунті.  

Отже, в умовах достатнього зволоження за внесення азотних добрив під 

оранку в дозі 60-120 кг/га запаси нітратного азоту в шарі 0-40 см чорнозему 

вилугуваного на початок вегетації становили 96-108 кг/га зі зростанням до 

контролю на 37 та 42 кг/га. Упродовж вегетації запаси нітратного азоту у 

ґрунті зменшились у 6,4-7,7 рази.  

Застосування добрив під сорго зернове неістотно впливало на вміст 

амонійного азоту в чорноземі вилугуваному. Так, у фазі 3-5 листків на 

контролі без добрив вміст амонійного азоту в шарі 0-30 см становив 14,1 мг/кг, 

30-40 см – 13,0 мг/кг ґрунту за його запасів в шарі 0-40 см – 61 кг/га (табл. 3.2).  

За внесення мінеральних добрив з осені під глибоку оранку в дозі 

N60Р60К60 вміст амонійного азоту у фазі 3-5 листків у шарі 0-30 см становив 

15,6 мг/кг, 30-40 см – 13,7, N90Р90К90 – відповідно 16,0 та 13,7, N120Р120К120 –16,2 

та 14,2 мг/кг ґрунту. За дози азотних добрив 60-120 кг/га запаси амонійного 

азоту у шарі 0-40 см у фазі 3-5 листків сорго зернового підвищились до 

контролю без добрив на 6-9 кг/га і становили в межах 67-70 кг/га.  

За поєднаного застосування мінеральних добрив і соломи пшениці 

озимої спостерігали незначне зменшення амонійного азоту у ґрунті порівняно 

з мінеральною системою удобрення, яке простежувалось переважно у 

верхньому 0-30 см шарі. За внесення 4 т/га соломи + N60Р60К60 вміст 

амонійного азоту у шарі 0-30 см на початок вегетації становив 14,9 мг/кг, 4 

т/га соломи + N90Р90К90 – 14,9, 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 15,4 мг/кг ґрунту.   
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Таблиця 3.2 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 14,1 13,0 61 10,2 9,5 44 

2 N60Р60К60 15,6 13,7 67 10,7 9,8 46 

3 N90Р90К90 16,0 13,7 68 10,8 9,7 47 

4 N120Р120К120 16,2 14,2 70 10,7 10,0 46 

5 Солома 4 т/га 13,6 12,4 59 10,6 9,1 47 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 14,9 13,6 64 11,1 9,4 48 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 14,9 14,3 65 11,4 9,2 48 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 15,4 14,5 67 11,4 9,6 49 

НІР05 1,1 0,9 - 0,8 0,7 - 

Р,% 2,4 2,2 - 1,9 2,1 - 

 

Упродовж вегетації вміст амонійного азоту в шарі 0-40 см зменшився до 

початкового на 17-24 кг/га (31-33%) за величини на контролі без добрив в 

період збирання врожаю 44 кг/га, за внесення добрив – 46-49 кг/га.  

Отже, застосування добрив під сорго зернове в умовах достатнього 

істотно підвищувало запаси мінерального азоту в чорноземі вилугуваному на 

початок вегетації. За внесення азотних добрив під оранку в дозі 60-120 кг/га 

запаси нітратного азоту в 0-40 см шарі у фазі 3-5 листків становили 96-108 

кг/га, амонійного – 67-70 кг/га зі зменшенням на період збирання врожаю – 

відповідно у 6,4-7,7 разів та 31-33%. 

 

3.1.2 Чорнозем типовий слабкосолюнцюватий 

 

Позитивний вплив на фонд мінерального азоту чорнозему типового 

слабкосолонцюватого мали весняні строки застосування азотних добрив під 

сорго зернове в умовах недостатнього зволоження (ВПДСС). За вирощування 

сорго зернового на природному фоні родючості вміст нітратного азоту у фазі 
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3-5 листків у шарі 0-30 см становив 9,7 мг/кг, 30-60 см – 8,3, 60-90 см – 6,3 

мг/кг ґрунту, що формувало запаси нітратного азоту в шарі 0-90 – 80 кг/га 

(табл. 3.3). 

Внесення мінеральних добрив під глибоку оранку в дозі N90Р90К90 

підвищило вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см до 13,7 мг/кг, 30-60 см – 10,1, 

60-90 см – 8,0 зі зростанням до контролю без добрив – відповідно на 4,0, 1,8 та 

1,7 мг/кг ґрунту.  За застосування добрив запаси нітратного азоту в шарі 0-90 

см підвищились до контролю без добрив на 25 кг/га і становили 105 кг/га.  

Вміст нітратного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

істотно підвищувався за застосування азотних добрив весною у передпосівну 

культивацію. За дози азотних добрив N60 у передпосівну культивацію на фоні 

Р90К90 з осені під оранку вміст нітратного азоту у фазі 3-5 листків в шарі 0-30 

см становив 17,5 мг/кг, 30-60 см – 10,1, 60-90 см – 6,0 мг/кг ґрунту. Порівняно 

з контролем без добрив запаси нітратного азоту в шарі 0-90 см зросли на 33 

кг/га за абсолютного показника 113 кг/га. 

Збільшення дози азотних добрив у передпосівну культивацію до 90 кг/га 

сприяло зростанню вмісту нітратного азоту переважно у верхньому 0-30 см 

шарі ґрунту. За зазначеної дози добрив вміст нітратного азоту у шарі 0-30 см 

становив 20,1 мг/кг, 30-60 см – 10,5, 60-90 см – 6,8 мг/кг ґрунту. У  фазі 3-5 

листків вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см порівняно з контролем без 

добрив підвищився на 10,4 мг/кг, порівняно з внесенням дози азоту N90 під 

оранку – на 6,4 мг/кг ґрунту. Запаси нітратного азоту в шарі 0-90 см становили 

123 кг/га, що на 18 кг/га було більшим, ніж за внесення аналогічної дози 

азотних добрив з осені під оранку.  

Збільшення дози азотних добрив у передпосівну культивацію до 120 та 

150 кг/га обумовило подальше зростання запасів нітратного азоту у верхньому 

шарі ґрунту. Так, за дози добрив N120 вміст нітратного азоту у фазі 3-5 листків 

у верхньому 0-30 см шарі становив 23,5 мг/кг, дози N150 – 25,2 мг/кг ґрунту зі 

збільшенням весняних запасів нітратного азоту у шарі 0-90 см до контролю 

без добрив – відповідно на 53 та 62 кг/га.
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Таблиця 3.3 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі типовому слабко солонцюватому за різних систем удобрення, ВПДСС, 

2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

 
№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 9,7 8,3 6,3 80 8,7 6,3 5,6 68 7,4 5,6 4,2 57 

2 Р90К90 – Фон 9,4 8,4 6,8 80 8,3 5,6 5,3 63 7,3 5,1 3,9 54 

3 N90Р90К90 13,7 10,1 8,0 105 10,7 6,7 6,2 78 8,0 5,3 4,1 57 

4 Р90N90 13,0 9,8 7,4 100 10,7 6,7 6,0 77 7,8 5,6 4,6 59 

5 К90N90 12,6 9,3 6,9 95 10,9 6,0 6,5 77 7,8 5,7 4,3 59 

6 Фон + N60 17,5 10,1 6,9 113 13,2 6,1 5,8 83 8,5 5,5 4,2 60 

7 Фон + N90  20,1 10,5 6,8 123 15,0 6,8 6,0 91 8,3 5,6 4,5 61 

8 Фон + N120  23,5 10,1 6,6 133 15,3 6,5 5,8 91 8,6 5,4 4,4 60 

9 Фон + N150 25,2 10,9 6,8 142 16,0 6,7 6,1 95 8,4 5,6 4,6 61 

10 Фон + N120 + М підживлення 23,1 10,4 6,4 131 11,5 6,9 6,1 81 8,0 5,6 4,3 59 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 22,0 9,8 6,3 126 11,5 6,7 6,0 80 7,9 5,4 4,4 59 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 21,2 9,9 6,6 124 13,9 6,8 6,0 89 8,0 5,8 4,4 60 

НІР05 3,1 0,8 0,7 - 1,6 0,7 0,7 - 0,8 0,5 0,4 - 

Р,% 2,6 2,4 2,2 - 2,8 2,4 2,5 - 2,7 2,1 2,3 - 
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Упродовж вегетації вміст нітратного азоту зменшився в усіх шарах ґрунту, 

але найістотнішим зменшення спостерігали в орному 0-30 см шарі. Так, на 

контролі без добрив вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см у фазі інтенсивного 

розвитку рослин зменшився порівняно з початком вегетації на 1,0 мг/кг, 30-60 см 

– на 2,0, 60-90 см – на 0,7 мг/кг ґрунту, що в процентному відношенні становило 

відповідно 12%, 32% і 13%. На період збирання врожаю спостерігали подальше 

зменшення вмісту нітратного азоту у ґрунті у шарі 0-30 см до 7,4 мг/кг, 30-60 см 

– 5,6, 60-90 см – 4,2 мг/кг ґрунту, що в процентному відношенні порівняно з 

початком вегетації становило відповідно 31%, 48% і 50%. Запаси нітратного 

азоту в 0-90 см шарі ґрунту на контролі без добрив в період збирання врожаю 

становили 57 кг/га зі зменшенням до початку вегетації на 23 кг/га.  

За внесення азотних добрив динаміка нітратного азоту у ґрунті упродовж 

вегетації була більш вираженою. За дози азотних добрив у передпосівну 

культивацію 60-150 кг/га вміст нітратного азоту у фазі інтенсивного росту і 

розвитку рослин порівняно з початком вегетації зменшився в шарі 0-30 см – на 

33-58%, 30-60 см – на 63-66%, 60-90 см – на 11-19%; в період збирання врожаю 

– відповідно у 2,1-3,0 рази, у 1,8-2,0 рази та у 1,5-1,6 рази. За увесь цикл росту і 

розвитку рослин сорго зернового запаси нітратного азоту в шарі 0-90 см 

зменшились до початкового на 53-81 кг/га зі зростанням втрат в міру збільшення 

доз внесення азотних добрив. Найбільш вираженим зменшення нітратного азоту 

у ґрунті спостерігали у верхньому 0-30 см шарі.  

Отже, в умовах недостатнього зволоження застосування азотних добрив у 

передпосівну культивацію сорго зернового істотно збільшило фонд нітратного 

азоту ґрунту, створювало кращу забезпеченість рослин нітратним азотом у 

найбільш критичні фази росту і розвитку, сприяло вищій їх продуктивності. За 

дози азоту весною 60-150 кг/га у 0-90 см шарі чорнозему типового 

слабкосолонцюватого на початок вегетації формувались запаси нітратного азоту 

в кількості 113-142 кг/га з перевищенням контролю без добрив на 33-62 кг/га. 

Упродовж вегетації запаси нітратного азоту у шарі 0-90 см зменшились на 53-81 

кг/га або у 1,9-2,3 рази. 
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Застосування азотних добрив під сорго зернове підвищило вміст 

амонійного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому. Так, на контролі 

без добрив вміст амонійного азоту в шарі 0-30 см у фазі 3-5 листків становив 9,0 

мг/кг, 30-60 см – 8,9, 60-90 см – 7,9 мг/кг ґрунту за його запасів у шарі 0-90 см – 

85 кг/га. Внесення повного мінерального добрива з осені під оранку (N90Р90К90) 

незначно підвищило вміст амонійного азоту у шарі 0-30 см на початкових етапах 

росту і розвитку сорго зернового – до 10,5 мг/кг, 30-60 см – до 9,1, 60-90 см – до 

8,1 мг/кг ґрунту, запаси амонійного азоту у шарі 0-90 см збільшились до 91 кг/га 

з перевищенням до контролю без добрив на 6 кг/га (табл. 3.4). 

Застосування лише фосфорних і калійних добрив з осені під оранку (Р90К90) 

не впливало на вміст амонійного азоту у ґрунті. У фазі 3-5 листків вміст 

амонійного азоту у шарі 0-30 см становив 9,2 мг/кг, 30-60 см – 8,7, 60-90 см – 8,2 

мг/кг ґрунту за запасів амонійного азоту у шарі 0-90 см – 84 кг/га, що було на 

рівні контролю без добрив. 

Внесення азотних добрив весною у передпосівну культивацію на фоні 

Р90К90 під глибоку оранку підвищило вміст амонійного азоту у ґрунті на початок 

вегетації сорго зернового переважно у верхньому 0-30 см шарі. Так, за дози 

азотних добрив N60  у передпосівну культивацію вміст амонійного азоту у шарі 

0-30 см становив 11,6 мг/кг, N90 – 12,0, N120 – 12,9, N150 – 13,5, що порівняно з 

контролем без добрив визначено вищим на 2,6-4,5 мг/кг ґрунту. Вміст 

амонійного азоту в шарі 30-60 см вище зазначених варіантів становив 9,3-9,5 

мг/кг, шарі 60-90 см – 7,9-8,3 мг/кг за показників на контролі без добрив – 

відповідно 8,9 та 7,9 мг/кг ґрунту. За внесення азотних добрив весною запаси 

амонійного азоту в шарі 0-90 см у фазі 3-5 листків сорго зернового становили 95-

102 кг/га, що перевищило контроль без добрив на 10-17 кг/га. 

Упродовж вегетації вміст амонійного азоту по усьому ґрунтовому профілю 

зменшився. Так, на контролі без добрив від фази 3-5 листків сорго зернового до 

збирання врожаю вміст амонійного азоту у шарі 0-30 см зменшився на 23%, шарі 

30-60 см – на 35%, шарі 60-90 см – на 32%. Динаміка амонійного азоту у ґрунті 

була менш вираженою, ніж нітратного, що пов’язано з особливостями його 

трансформації та є результатом менших непродуктивних втрат. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому за різних систем удобрення, ВПДСС, 

2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

 

 
№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 9,0 8.9 7,9 85 8,0 7,1 6,8 72 7,3 6,6 6,0 66 

2 Р90К90 – Фон 9,2 8,7 8,2 84 8,1 7,2 6,7 73 7,5 6,7 6,3 67 

3 N90Р90К90 10,5 9,1 8,1 91 8,4 7,5 7,1 76 7,4 7,0 6,3 68 

4 Р90N90 10,4 9,2 8,0 91 8,2 7,9 7,2 77 7,4 6,7 6,5 68 

5 К90N90 10,6 9,3 7,9 91 8,6 7,7 6,8 76 7,7 6,9 6,3 69 

6 Фон + N60 11,6 9,5 7,9 95 8,5 7,9 6,7 76 7,8 6,9 6,3 69 

7 Фон + N90  12,0 9,3 8,2 97 9,5 8,6 6,9 83 8,1 7,1 6,5 72 

8 Фон + N120  12,9 9,4 8,1 99 9,6 8,6 7.1 83 8,0 7,3 6,4 72 

9 Фон + N150 13,5 9,3 8,3 102 10,1 8,2 7,1 84 8,2 7,5 6,5 73 

10 Фон + N120 + М підживлення 12,8 9,2 8,0 99 9,5 8,3 7,2 82 7.8 7,1 6,2 69 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 12,0 9,6 8.1 98 9,5 8,6 7,1 83 7,6 6,8 6,2 68 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 12,1 9,1 7,9 96 9,6 8,2 6,8 91 7,6 6.9    6,1 68 

НІР05 0,8 0,7 0,7 - 0,9 0,7 0,6 - 0,7 0,7 0,6 - 

Р,% 2,4 2,5 2,2 - 3,3 2,1 1,9 - 2,6 2,8 1,8 - 



За внесення азотних добрив у передпосівну культивацію в дозі 60-150 

кг/га вміст амонійного азоту на період збирання врожаю порівняно з початком 

вегетації зменшився в шарі 0-30 см – на 49-65%, 30-60 см – на 24-38%, 60-90 

см – на 25-28%. Упродовж вегетації рослин сорго зернового запаси амонійного 

азоту в шарі 0-90 см зменшились до початкового на 26-29 кг/га. 

Отже, амонійний азот в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

відзначався вищою стабільністю упродовж вегетації порівняно з нітратним 

азотом. В умовах недостатнього зволоження внесення азотних добрив у 

передпосівну культивацію в дозі 60-150 кг/га формувало запаси амонійного 

азоту в 0-90 см шарі ґрунту у фазі 3-5 листків – 95-102 кг/га зі зменшенням на 

період збирання врожаю на 26-29 кг/га або 38-40%.  

 Визначення запасів мінерального азоту у ґрунті на початок вегетації 

сорго зернового показало, що на контролі без добрив у шарі 0-30 см 

мінерального азоту містилось 62 кг/га, шарі 0-60 см – 118 кг/га, шарі 0-90 см – 

169 кг/га (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Запаси мінерального азоту (NO3+NH4) ґрунту в фазі 3-5 листків за 

різних доз внесення азотних добрив, 2017-2019 рр. 

Внесення азотних добрив весною у передпосівну культивацію сорго 

зернового в дозі 60-150 кг/га збільшило запаси мінерального азоту порівняно 

з контролем без добрив у шарі 0-30 см – на 34-66 кг/га, шарі 0-60 см – на 42-

77 кг/га, шарі 0-90 см – на 40-76 кг/га. Збільшення запасів мінерального азоту 
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в чорноземі типовому слабкосолонцюватому досягалось переважно за рахунок 

вищого вмісту азоту у верхніх 0-30 та 30-60 см шарах ґрунту. Найвищі запаси 

мінерального азоту у ґрунті у фазі 3-5 листків сорго зернового спостерігали у 

шарі 0-90 см за внесення у передпосівну культивацію азотних добрив в дозі 

150 кг/га – 245 кг/га з перевищенням контролю без добрив на 76 кг/га.   

Встановлено тісну кореляційну залежність між запасами мінерального 

азоту (NO3 + NH4) у ґрунті у фазі 3-5 листків та врожайністю зерна сорго 

зернового. Тісна кореляційна залежність між запасами мінерального азоту і 

врожайністю простежувалась в усіх шарах чорнозему типового 

слабкосолонцюватого: для шару 0-30 см коефіцієнт детермінації (R2) становив 

0,789, шару 0-60 см – 0,8544, шару 0-90 см – 0,8771 (рис. 2.2). Це дає підстави 

вважати, що визначення запасів мінерального азоту у ґрунті на ранніх стадіях 

росту і розвитку сорго зернового може бути використано при встановленні 

дози внесення азотних добрив під цю культуру.  

y = 0,0257x + 4,8453
R² = 0,789

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200

В
р
о
ж

а
й
н
іс

т
ь
, 

т
/г

а

Запаси NO3+NH4 у шарі 0-30 cм, кг/га

 

y = 0,0231x + 3,6359
R² = 0,8544

3

4

5

6

7

8

9

10

50 100 150 200 250 300

В
р
о
ж

а
й
н
іс

т
ь
, 

т
/г

а

Запаси NO3+NH4 у шарі 0-60 cм, кг/га

 

y = 0,0213x + 2,8978
R² = 0,8771

3

4

5

6

7

8

9

10

100 150 200 250 300 350

В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а

Запаси NO3+NH4 у шарі 0-90 cм, кг/га

 

Рис. 2.2 Залежність між вмістом мінерального азоту (NO3+NH4) у ґрунті в 

фазі 3-5 листків та врожайністю зерна сорго зернового, 2017-2019 рр.  
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Отже, в умовах недостатнього зволоження внесення азотних добрив у 

передпосівну культивацію сорго зернового істотно збільшило запаси 

мінерального азоту у верхніх 0-30 та 30-60 см шарах чорнозему типового 

слабкосолонцюватого на початкових етапах органогенезу. Найвищі запаси 

мінерального азоту у фазі 3-5 листків спостерігали у шарі 0-90 см за внесення 

у передпосівну культивацію азотних добрив в дозі 150 кг/га – 245 кг азоту на 

гектар з перевищенням контролю без добрив на 76 кг/га. На кінець вегетації 

запаси мінерального азоту у ґрунті зменшились у 1,8 рази, що є наслідком його 

трансформації та використання рослинами. 

 

3.2 Фонд рухомих фосфатів чорноземних ґрунтів 

 

Фосфор ґрунту відзначається слабкою мобільністю та малою 

інтенсивністю біологічного колообігу в системі ґрунт-рослина. Потреба 

рослин у фосфорі у 4-6 разів менша порівняно з азотом і калієм. За внесення 

фосфорних добрив фосфор швидко трансформується у ґрунті у мало рухомі і 

слабко доступні рослинам сполуки піддаючись процесам хімічної адсорбції. 

Формування достатнього для живлення рослин фонду рухомих фосфатів у 

ґрунті упродовж вегетації сільськогосподарських культур є запорукою 

отримання високих і стабільних врожаїв. 

Результати досліджень показали, що в умовах достатнього зволоження 

(УЛДСС) вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному відповідав 

підвищеному рівню забезпечення і відзначався стабільністю фонду рухомих 

фосфатів упродовж вегетації. Найменший вміст рухомого фосфору 

спостерігали на контролі без добрив: у фазі 3-5 листків у шарі 0-30 см його 

вміст становив 127 мг/кг, 30-40 см – 112, на період збирання врожаю – 

відповідно 121 та 110 мг/кг ґрунту (табл. 3.5). 

Внесення мінеральних добрив з осені під глибоку оранку в дозі N60Р60К60  

обумовило лише тенденцію підвищення вмісту рухомого фосфору на початок 

вегетації сорго зернового порівняно з контролем без добрив у шарі 0-30 см – 
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на 4 мг/кг, 30-40 см – на 2 мг/кг за абсолютного вмісту – відповідно  131 та 114 

мг/кг ґрунту. На період збирання врожаю істотної різниці між удобреним 

варіантом та контролем не спостерігали. 

Таблиця 3.5 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 127 112 121 110 

2 N60Р60К60 131 114 122 110 

3 N90Р90К90 135 113 121 112 

4 N120Р120К120 139 115 123 112 

5 Солома 4 т/га 128 110 119 110 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 133 113 121 109 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 134 113 121 112 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 140 114 122 111 

НІР05 8 6 8 7 

Р,% 3,1 2,4 3,3 2,7 

 

Істотне підвищення вмісту рухомого фосфору ґрунту у фазі 3-5 листків, 

яке простежувалось переважно в орному 0-30 см шарі визначено за 

застосування фосфорних добрив в дозі понад 90 кг/га. За внесення N90Р90К90 

вміст рухомого фосфору у шарі 0-30 см становив 135 мг/кг, N120Р120К120 – 139 

мг/кг з перевищенням контролю без добрив – відповідно на 8 та 12 мг/кг 

ґрунту. На період збирання врожаю істотної різниці між удобреними 

варіантами та контролем без добрив не спостерігали – вміст рухомого фосфору 

у шарі 0-30 см становив – 121-123 мг/кг, 30-40 см – 110-112 мг/кг ґрунту, що 

було меншим порівняно з початком вегетації – відповідно на 10-12% та 1-3%. 

Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення під 

сорго зернове не мало істотних переваг щодо впливу на фонд рухомого 

фосфору чорнозему вилугуваного порівняно з внесенням лише мінеральних 

добрив. За внесення 4 т/га соломи + N60Р60К60 вміст рухомого фосфору у фазі 
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3-5 листків у шарі 0-30 см становив 133 мг/кг, шарі 30-40 см – 113, 4 т/га 

соломи + N90Р90К90 – відповідно 134 та 113,  4 т/га соломи + N120Р120К120 – 140 

та 114 мг/кг ґрунту, що було співставним внесенню лише мінеральних добрив. 

На завершення вегетації вміст рухомого фосфору в удобрених варіантах у шарі 

0-30 см становив – 121-122 мг/кг, 30-40 см – 109-112 мг/кг ґрунту зі 

зменшенням до початку вегетації – відповідно на 10-13% та 2-4%. Це дає 

підстави вважати, що застосування соломи пшениці озимої на добриво із-за 

низького вмісту фосфору не впливало істотно на фонд рухомих фосфатів 

чорнозему вилугуваного. 

В умовах недостатнього зволоження (ВПДСС) вміст рухомого фосфору 

в чорноземі типовому слабкосолонцюватому відповідав підвищеному рівню 

забезпечення і залежав переважно від внесення фосфорних добрив. Так, на 

контролі без добрив у фазі 3-5 листків вміст рухомого фосфору в шарі 0-30 см 

становив 45,2 мг/кг, інтенсивного розвитку – 40,2, збирання врожаю – 33,1 

мг/кг ґрунту (табл. 3.6).  

Внесення фосфорних і калійних добрив в дозі Р90К90 під глибоку оранку 

підвищило вміст рухомого фосфору в орному шарі порівняно з контролем без 

добрив у фазі 3-5 листків сорго зернового – на 8,5 мг/кг, інтенсивного розвитку 

– на 4,7, збирання врожаю – на 5,1 мг/кг ґрунту, за абсолютного вмісту – 

відповідно 53,7, 44,9 та 38,2 мг/кг ґрунту. У підорному 30-40 см шарі вміст 

рухомого фосфору у фазі 3-5 листків становив 44,9 мг/кг, інтенсивного 

розвитку – 40,8, збирання врожаю – 38,2 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації 

вміст рухомого фосфору в шарі 0-30 см зменшився на 15,5 мг/кг, 30-40 см – на 

7,0 мг/кг ґрунту зі зменшенням до початкового показника – відповідно на 29% 

та 16%.  

Застосування повного мінерального добрива з осені під глибоку оранку 

(N90Р90К90) не впливало істотно на вміст рухомого фосфору ґрунті порівняно з 

внесенням фосфорних і калійних добрив. Вміст рухомого фосфору в шарі 0-30 

у фазі 3-5 листків становив 55,5 мг/кг, інтенсивного розвитку – 47,3, збирання 

врожаю – 40,3 мг/кг ґрунту; шарі 30-40 см – відповідно 46,0, 41,3 та 40,1 мг/кг 
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ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого фосфору в шарі 0-30 см зменшився 

на 15,2 мг/кг, 30-40 см – на 5,9 мг/кг ґрунту зі зменшенням до початкового 

показника – відповідно на 27% та 13%. Значне зменшення рухомого фосфору 

у верхньому орному шарі може бути наслідком інтенсивнішого використання 

його рослинами та значного хімічного закріплення ґрунтом у літній період, яке 

посилюється з пересиханням верхніх шарів ґрунту. 

Таблиця 3.6 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 
Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 45,2 43,4 40,2 38,7 33,1 35,8 

2 Р90К90 – Фон 53,7 44,9 44,9 40,8 38,2 37,9 

3 N90Р90К90 55,5 46,0 47,3 41,3 40,3 40,1 

4 Р90N90 54,9 46,1 44,0 40,8 41,2 42,0 

5 К90N90 44,8 40,2 40,3 37,9 37,8 38,1 

6 Фон + N60 54,4 46,5 42,7 41,8 43,1 41,0 

7 Фон + N90  53,6 47,2 43,5 42,0 44,6 42,7 

8 Фон + N120  54,2 46,2 46,7 44,1 44,8 42,3 

9 Фон + N150 54,4 45,1 45,9 42,9 43,2 40,7 

10 Фон + N120 + М підживлення 54,2 44,7 43,8 40,8 40,2 40,1 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 54,0 46,1 46,3 44,0 45,7 40,7 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 54,7 44,7 48,5 44,3 43,2 39,1 

НІР05 3,4 3,1 2,7 3,0 2,6 2,6 

Р,% 2,5 2,3 2,0 2,4 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом 

 

Не мали значно впливу на вміст рухомого фосфору в чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому весняні строки внесення азотних добрив. За 

внесення  N90-150 у передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під глибоку оранку 

вміст рухомого фосфору в шарі 0-30 см у фазі 3-5 листків сорго зернового 

становив 53,6-54,4 мг/кг, інтенсивного розвитку – 43,5-46,7, збирання врожаю 
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– 43,1-44,8 мг/кг ґрунту, що було співставним внесенню лише фосфорних та 

калійних добрив. У підорному 30-40 см шарі ґрунту вміст рухомого фосфору 

у фазі 3-5 листків рівнявся 45,1-47,2 мг/кг, інтенсивного розвитку – 41,8-44,1, 

збирання врожаю – 40,7-42,7 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого 

фосфору в шарі 0-30 см зменшився на 9,6-10,5 мг/кг, 30-40 см – на 4,4-4,5 мг/кг 

ґрунту, що в процентному відношенні становило 18-19% та 9-10%.  

Отже, підвищення вмісту рухомого фосфору в чорноземних ґрунтах в 

умовах достатнього та недостатнього зволоження залежало від дози внесення 

фосфорних добрив під глибоку оранку і проявлялось переважно в орному шарі 

у першій половині вегетації сорго зернового. Найвищий вміст рухомого 

фосфору в чорноземі вилугуваному (УЛДСС) спостерігали у фазі 3-5 листів за 

внесення N120Р120К120 – 139 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 12 

мг/кг ґрунту; чорноземі типовому слабкосолонцюватому (ВПДСС) – за дози 

добрив N90Р90К90 – 55,5 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 10,3 

мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого фосфору в чорноземі 

вилугуваному зменшився до початкового в шарі 0-30 см – на 10-13%, 30-40 см 

– на 1-4%; чорноземі типовому слабкосолонцюватому – відповідно на 18-19% 

та 9-10%. 

 

3.3 Вміст рухомого калію та його динаміка 

 

У живленні сільськогосподарських культур калій відіграє вагому 

фізіологічну роль. Він визначає функціональність основних процесів 

рослинного організму, впливає на тургор, фотосинтетичну активність, 

прискорює синтез та накопичення органічної речовини. Достатня 

забезпеченість рослин калієм посилює резистентність рослин до 

несприятливих погодних умов. У ґрунті валові запаси калію у 8-10 разів 

перевищують валові запаси азоту і фосфору. Однак калій ґрунту – це 

переважно малорухомі і малодоступні рослинам сполуки, тому підвищення 
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вмісту рухомого калію у ґрунті є вагомим чинником, що сприяє отриманню 

високих і стабільних врожаїв. 

Результати досліджень показали, що в умовах достатнього зволоження 

найменший вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному упродовж 

вегетації рослин сорго зернового спостерігали на контролі без добрив. У фазі 

3-5 листків вміст рухомого калію у шарі 0-30 см становив 91 мг/кг, 30-40 см – 

78, в період збирання врожаю – відповідно 75 та 67 мг/кг ґрунту (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Динаміка рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 91 78 75 67 

2 N60Р60К60 97 82 74 68 

3 N90Р90К90 99 83 76 68 

4 N120Р120К120 103 85 76 70 

5 Солома 4 т/га 95 77 77 70 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 104 84 77 69 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 109 84 80 72 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 111 85 80 72 

НІР05 6 5 5 4 

Р,% 2,7 2,3 2,4 1,9 

 

Внесення мінеральних добрив з осені під глибоку оранку в дозі N60Р60К60  

підвищило вміст рухомого калію на початок вегетації сорго зернового 

порівняно з контролем без добрив у шарі 0-30 см – на 6 мг/кг, 30-40 см – на 4 

мг/кг за абсолютного вмісту – відповідно  97 та 82 мг/кг ґрунту. За дози 

мінеральних добрив N90Р90К90 вміст рухомого калію в шарі 0-30 см у фазі 3-5 

листків становив 99 мг/кг, 30-40 см – 83; N120Р120К120 – відповідно 103 та 85 

мг/кг ґрунту. Порівняно з контролем без добрив вміст рухомого калію в шарі 

0-30 см за дози калійних добрив 90-120 кг/га підвищився на 8-12 мг/кг, 30-40 

см – на 5-7 мг/кг ґрунту. На період збирання врожаю вміст рухомого калію у 

варіантах з внесенням добрив вирівнювався і був меншим порівняно з фазою 
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3-5 листків у шарі 0-30 см – на 24-26%, 30-40 см – на 17-18%. Таке зменшення 

є наслідком використання калію рослинами та його адсорбції ґрунтом, яка в 

умовах посушливості клімату з пересиханням верхніх шарів ґрунту істотно 

посилюється у літній період. 

Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення під 

сорго зернове істотніше підвищило вміст рухомого калію в чорноземі 

вилугуваному. За застосування 4 т/га соломи + N60Р60К60 вміст рухомого калію 

у фазі 3-5 листків у шарі 0-30 см становив 104 мг/кг, шарі 30-40 см – 84, 4 т/га 

соломи + N90Р90К90 – відповідно 109 та 84,  4 т/га соломи + N120Р120К120 – 111 та 

85 мг/кг ґрунту, що порівняно з внесенням лише мінеральних добрив було 

вищим в орному 0-30 см шарі на 7-8%. На завершення вегетації вміст рухомого 

калію у варіантах з добривами у шарі 0-30 см становив – 77-80 мг/кг, 30-40 см 

– 69-72 мг/кг ґрунту зі зменшенням до початку вегетації – відповідно на 26-

28% та 16-18%. Застосування соломи пшениці озимої на добриво покращило 

живлення рослин сорго зернового калієм упродовж вегетації. З соломою у 

ґрунт за рахунок рециркуляції поверталось майже 80% калію винесеного 

біологічним врожаєм пшениці озимої, що збільшило запаси рухомого калію у 

ґрунті в посівах сорго зернового. 

Отже, поєднане застосування соломи і мінеральних добрив визначено 

фактором істотного покращення фонду рухомого калію у ґрунті. Найвищого 

вмісту рухомого калію в чорноземі вилугуваному на початок вегетації сорго 

зернового досягнуто за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: у шарі 0-30 см – 

111, 30-40 см – 85 мг/кг ґрунту. 

В умовах недостатнього зволоження (ВПДСС) чорнозем типовий слабко 

солонцюватий відзначався підвищеним природним вмістом рухомого калію у 

верхніх шарах ґрунту. Так, на контролі без добрив у фазі 3-5 листків сорго 

зернового вміст рухомого калію у шарі 0-30 см становив 140 мг/кг, 

інтенсивного розвитку – 132, збирання врожаю – 122 мг/кг ґрунту. Внесення 

фосфорних і калійних добрив в дозі Р90К90 під глибоку оранку підвищило вміст 

рухомого калію порівняно з контролем без добрив у фазі 3-5 листків сорго 
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зернового на 38 мг/кг, інтенсивного розвитку – на 26, збирання врожаю – на 

22 мг/кг ґрунту за абсолютного вмісту – відповідно 178, 158 та 144 мг/кг 

ґрунту. У підорному 30-40 см шарі вміст рухомого калію у фазі 3-5 листків 

становив 144 мг/кг, інтенсивного розвитку – 138, збирання врожаю – 132 мг/кг 

ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого калію в шарі 0-30 см зменшився на 

34 мг/кг, 30-40 см – на 12 мг/кг ґрунту зі зменшенням до початкового 

показника – відповідно на 19% та 8% (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Динаміка рухомого калію в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту  

№ 

вар. 
Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 140 126 132 115 122 110 

2 Р90К90 – Фон 178 144 158 138 144 132 

3 N90Р90К90 182 142 164 138 150 134 

4 Р90N90 146 120 130 116 120 115 

5 К90N90 178 146 164 138 144 130 

6 Фон + N60 176 152 166 140 142 128 

7 Фон + N90  174 146 158 140 146 126 

8 Фон + N120  178 144 168 136 148 132 

9 Фон + N150 174 144 164 134 142 132 

10 Фон + N120 + М підживлення 174 146 162 138 144 136 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 178 144 162 140 142 130 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 176 144 166 142 148 134 

НІР05 12 10 11 10 9 9 

Р,% 3,0 2,6 2,7 2,6 2,2 2,4 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом 

 

Застосування повного мінерального добрива з осені під оранку 

(N90Р90К90) не мало істотного впливу на вміст рухомого калію у ґрунті 

порівняно з внесенням фосфорних і калійних добрив. Вміст рухомого калію в 

шарі 0-30 у фазі 3-5 листків становив 174 мг/кг, інтенсивного розвитку – 158, 

збирання врожаю – 146; шарі 30-40 см – відповідно 146, 140 та 126 мг/кг 
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ґрунту. Збільшення дози азотних добрив у передпосівну культивацію до 120-

150 кг/га на фоні Р90К90 під глибоку оранку супроводжувалось вмістом 

рухомого калію в шарі 0-30 у фазі 3-5 листків – 174-178 мг/кг, інтенсивного 

розвитку – 164-168, збирання врожаю – 142-148; шарі 30-40 см – відповідно 

144, 134-136 та 132 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого калію в 

шарі 0-30 см за внесення повного мінерального добрива зменшився на 28-34 

мг/кг, 30-40 см – на 12-24 мг/кг ґрунту зі зменшенням до початкового 

показника – відповідно на 16-19% та 8-16%. 

Формування калійного режиму чорнозему типового 

слабкосолонцюватого залежало від внесення калійних добрив. Строки і дози 

внесення азотних добрив на фоні застосування фосфорних і калійних добрив 

не мали істотного впливу на фонд рухомого калію у ґрунті.  

Отже, застосування калійних добрив та соломи пшениці озимої 

визначено головними факторами підвищення фонду рухомого калію у 

чорноземних ґрунтах. Найвищий вміст рухомого калію в чорноземі 

вилугуваному (УЛДСС) у фазі 3-5 листів сорго зернового спостерігали за 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: у шарі 0-30 см – 111, 30-40 см – 85 мг/кг 

ґрунту; чорноземі типовому слабкосолонцюватому (ВПДСС) – за дози добрив 

N90Р90К90 – 182 мг/кг. Упродовж вегетації вміст рухомого калію в чорноземі 

вилугуваному зменшився до початкового в шарі 0-30 см – на 26-28%, 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому – 16-19%. 

 

3.4 Запаси продуктивної вологи та її використання рослинами сорго 

зернового 

 

Продуктивність сільськогосподарських культур значною мірою 

залежить від ефективності використання рослинами вологи із ґрунту. 

Застосування добрив істотно зменшує витрати вологи на формування одиниці 

врожаю, дозволяє раціональніше використовувати вологу рослинами, що в 
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умовах глобального потепління є важливим чинником отримання високих і 

стабільних врожаїв [50], [104], [107], [131]. 

Результати досліджень показали, в умовах достатнього зволоження 

(УЛДСС) на момент сівби сорго зернового у верхньому 0-50 см шарі ґрунту 

містилось 71-73 мм продуктивної вологи. Такі запаси вологи є достатніми для 

швидкого проростання насіння сорго зернового і забезпечують його швидкий  

ріст і розвиток у початкових етапах органогенезу (табл. 3.9).   

Таблиця 3.9 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, середнє 2017-2019 рр., мм 

Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 4 т/га соломи 

4 т/га соломи 

+ N90Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 71 73 73 73 3,8 

51-100 74 78 82 81 4,1 

101-150 84 81 81 83 4,3 

0-150 229 232 236 237 11,9 

Збирання врожаю 
0-50 30 29 33 31 1,7 

51-100 26 27 30 25 1,4 

101-150 41 36 42 37 1,7 

0-150 97 92 105 93 4,6 

 

Запаси вологи у 1,5 м шарі чорнозему вилугуваного на момент сівби 

сорго зернового були достатньо високі – 229-237 мм, що є свідченням значної 

кількості опадів у осіннє-зимовий період 2017-2019 років і формування 

високих резервів продуктивної вологи ґрунту. 

Система удобрення незначно впливала на накопичення вологи у ґрунті у 

весняний період. Внесення 4 т/га соломи дещо покращувало водний режим 

ґрунту, збільшивши запаси вологи у 1,5 шарі ґрунту порівняно з контролем без 

добрив на 7-8 мм, тоді як мінеральні добрива не впливали на накопичення 

вологи у ґрунті у весняний період. Найбільше вологи у ґрунті накопичилось за 

альтернативної системи удобрення (4 т/га соломи + N90Р90К90) – 237 мм, що 

вказує на ефективність заробляння у ґрунт соломи у осінній період. 
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На період збирання врожаю запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі 

чорнозему вилугуваного становили 92-105 мм зі зменшенням до початку 

вегетації у 2,2-2,4 рази. Значне зменшення запасів вологи у ґрунті є наслідком 

використання вологи рослинами та її непродуктивних втрат внаслідок 

транспірації та випаровування. За внесення мінеральних добрив N90Р90К90 

запаси вологи у 1,5 м шарі були меншими порівняно з контролем без добрив 

на 5 мм, 4 т/га соломи + N90Р90К90 – на 4 мм. Найвищі запаси вологи 

спостерігали за внесення 4 т/га соломи – 105 мм, що свідчить на менші обсяги 

використання вологи рослинами та ефективніше її зберігання у ґрунті. 

Розрахунок витрат вологи на формування одиниці врожаю сорго 

зернового показав, що найвищі витрати були на контролі без добрив – 372 м3/т. 

За внесення добрив витрати вологи на формування одиниці врожаю істотно 

зменшились: за внесення 4 т/га соломи витрати вологи становили 358 м3/т,  

N90Р90К90 – 332 м3/т, 4 т/га соломи + N90Р90К90 – 318 м3/т.  Застосування соломи 

зменшило витрати вологи на формування одиниці врожаю порівняно з 

контролем без добрив на 14 м3/т, N90Р90К90 – на 40 м3/т, 4 т/га соломи + 

N90Р90К90 – 54 м3/т (табл. 3.10).   

Сумарне споживання вологи рослинами сорго зернового за вегетацію 

найвищим було за внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90 – 4960 м3/га, найменшим 

за внесення 4 т/га соломи – 4830 м3/га. Споживання рослинами вологи на 

контролі без добрив становило 4840 м3/га, за внесення N90Р90К90 – 4920 м3/га. 

Це дає підстави вважати, що внесення мінеральних добрив збільшувало 

сумарне використання вологи із ґрунту рослинами сорго зернового, однак 

витрати вологи на формування одиниці врожаю за рахунок його істотного 

зростання при цьому зменшувались. 

Отже, за вирощування сорго зернового в умовах достатнього 

зволоження на чорноземі вилугуваному найефективніше використання 

рослинами вологи із ґрунту досягали за поєднаного застосування соломи і 

мінеральних добрив. Внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90 супроводжувалось 

витратами вологи на формування однієї тони врожаю 318 м3, що на 54 м3 було 

меншим порівняно з контролем без добрив. 

 



 

 

Таблиця 3.10 

Використання вологи посівами сорго зернового залежно від удобрення, УЛДСС, середнє 2017-2019 рр.  

 

№ 

вар. 

 

 

Добрива 

 

Сумарний урожай 

основної і побічної 

продукції у 

перерахунку на 

суху речовину, т/га 

Продуктивна волога, 

мм 

Витрати 

продуктивної 

вологи з ґрунту 

за вегетацію, 

мм 

Кількість 

опадів за 

вегетацію,  

мм 

Сумарне 

водоспоживан

ня, 

м3/га 

Витрати вологи 

на 1 т урожаю, 

м3/т 
3-5 

листків 

збирання 

врожаю 

1 Без добрив 

(контроль) 
13,0 229 97 132 352 4840 372 

3 N90Р90К90 14,8 232 92 140 352 4920 332 

5 4 т/га соломи 13,5 236 105 131 352 4830 358 

7 4 т/га соломи + 

N90Р90К90 
15,6 237 93 144 352 4960 318 

 

 

 

 



Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало обернену 

лінійну кореляційну залежність між витратами вологи на формування 1 т 

урожаю та врожайністю зерна сорго зернового з коефіцієнтом детермінації r2 

= 0,9911 (рис. 3.3). Це засвідчує, що за мінливого клімату із надзвичайно 

теплими та часом посушливими погодними умовами застосування в умовах 

достатнього зволоження альтернативного органо-мінерального удобрення (4 

т/га соломи + N90Р90К90) під сорго зернове дозволить зменшити використання 

вологи рослинами та сприятиме отриманню високих і стабільних врожаїв. 

y = -27,515x + 536,99
R² = 0,9911
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Рис. 3.3 Кореляційна залежність між витратами вологи на формування 

однієї тони зерна та врожайністю сорго зернового, УЛДСС, 2017–2019 рр. 

 

За вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому (ВПДСС) на момент сівби у 

верхньому 0-50 см шарі ґрунту містилось 66-71 мм продуктивної вологи, що 

було співставним запасам вологи у чорноземі вилугуваному Уладово-

Люлинецької ДСС. Тобто, накопичення вологи у ґрунті у весняний період в 

обох зонах достатнього і недостатнього зволоження було досить високим і 

сприяло інтенсивному росту і розвитку рослин (табл. 3.11).   

Запаси вологи у 1,5 м шарі чорнозему типового слабкосолонцюватого на 

момент сівби сорго зернового також були досить високі – 209-215 мм, що 
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свідчить про значну кількість опадів у осіннє-зимовий період 2017-2019 років 

та спроможність формувати сприятливий водний режим ґрунту для 

вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження зони 

Лісостепу.  

Таблиця 3.11 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від доз 

азотних добрив, ВПДСС, середнє 2017-2019 рр., мм 

Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 N120Р90К90 N150Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 69 71 66 67 3,6 

51-100 81 77 78 77 3,8 

101-150 65 65 66 65 2,9 

0-150 215 213 210 209 10,4 

Збирання врожаю 
0-50 6 4 4 3 0,2 

51-100 9 11 8 9 0,5 

101-150 35 27 26 23 1,6 

0-150 50 42 38 35 2,3 

 

Застосування мінеральних добрив не впливало істотно на накопичення 

вологи у ґрунті у весняний період. За внесення N90Р90К90 запаси вологи у 1,5 

шарі становили 213 мм, N120Р90К90 – 210 мм, N150Р90К90 – 209 мм, що порівняно 

з контролем без добрив було меншим на 2-6 мм.  

На період збирання врожаю запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі 

чорнозему вилугуваного становили 35-50 мм зі зменшенням до початку 

вегетації у 4,3-6,0 рази. За внесення N90Р90К90 запаси вологи у 1,5 шарі на 

період збирання врожаю становили 42 мм, N120Р90К90 – 38 мм, N150Р90К90 – 35 

мм. В умовах недостатнього зволоження використання вологи із ґрунту було 

у 2-2,5 рази інтенсивнішим, ніж за умов достатнього зволоження. Це може 

бути наслідком інтенсивнішого випаровування вологи із ґрунту та зменшення 

майже на трену кількості опадів упродовж вегетації. 

Розрахунок витрат вологи на формування одиниці врожаю сорго 

зернового показав, що в умовах недостатнього зволоження найвищі витрати 

були на контролі без добрив – 420 м3/т (табл. 3.12). 



 

 

Таблиця 3.12 

Використання вологи посівами сорго зернового залежно від доз азотних добрив, ВПДСС, середнє 2017-2019 рр.  

 

№ 

вар. 

 

 

Добрива 

 

Сумарний урожай 

основної і побічної 

продукції у 

перерахунку на 

суху речовину, т/га 

Продуктивна волога, 

мм 

Витрати 

продуктивної 

вологи з ґрунту 

за вегетацію, 

мм 

Кількість 

опадів за 

вегетацію,  

мм 

Сумарне 

водоспоживан

ня, 

м3/га 

Витрати вологи 

на 1 т урожаю, 

м3/т 
3-5 

листків 

збирання 

врожаю 

1 Без добрив 

(контроль) 
8,5 215 50 165 192 3570 420 

7 N90Р90К90 11,8 213 42 171 192 3630 308 

8 N120Р90К90 12,2 210 38 172 192 3640 298 

9 N150Р90К90 12,3 209 35 174 192 3660 298 

 

 

 

 



 78 

За внесення мінеральних добрив витрати вологи на формування однієї 

тони врожаю істотно зменшились: за дози N90Р90К90 вони становили 308 м3/т, 

N120Р90К90 – 298 м3/т, N150Р90К90 – 298 м3/т зі зменшенням до контролю без 

добрив – на 112-122 м3/т. Найефективніше волога ґрунту використовувалась 

рослинами сорго зернового за внесення N120Р90К90. 

Сумарне споживання вологи рослинами сорго зернового за вегетацію 

найвищим було за дози добрив N150Р90К90 – 3660 м3/га, тоді як за дози N120Р90К90 

– 3640 м3/га, дози N90Р90К90 – 3630 м3/га, на контролі без добрив – 3570 м3/га. 

Застосування мінеральних добрив збільшило сумарне використання вологи із 

ґрунту порівняно з контролем без добрив на 60-90 м3/га і така закономірність 

була істотнішою зі збільшенням дози добрив. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало обернену 

лінійну кореляційну залежність між витратами вологи на формування 1 т 

урожаю та врожайністю зерна сорго зернового з коефіцієнтом детермінації r2 

= 0,992 (рис. 3.4). В умовах недостатнього зволоження збільшення дози 

мінеральних добрив до N120Р90К90 формувало чітку кореляційну залежність 

зменшення витрат вологи на одиницю врожаю. 

y = -57,641x + 744
R² = 0,992
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Рис. 3.4 Кореляційна залежність між витратами вологи на формування 

однієї тони зерна та врожайністю сорго зернового, ВПДСС, 2017–2019 рр. 

 

Отже, застосування альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення в умовах достатнього зволоження та мінеральних добрив в умовах 
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недостатнього зволоження сприяли ефективнішому використанню рослинами 

сорго зернового вологи із ґрунту та зменшували витрати вологи на 

формування одиниці врожаю. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В умовах достатнього зволоження застосування азотних добрив під 

оранку в дозі 60-120 кг/га збільшило запаси мінерального азоту у 0-40 см шарі 

чорнозему вилугуваного на початок вегетації на 43-51 кг/га. Внесення 

додатково 4 т/га соломи зменшило запаси азоту у верхніх шарах ґрунту на 13-

17 кг/га. Найвищі запаси мінерального азоту в чорноземі вилугуваному 

формувались за дози добрив N120Р120К120: нітратного – 108 кг/га, амонійного – 

70 кг/га з перевагою до контролю без добрив – відповідно на 42 та 9 кг/га. На 

кінець вегетації запаси нітратного азоту у ґрунті зменшились до початкового 

у 6,4-7,7 разів, амонійного азоту – на 31-33%. 

2. В умовах недостатнього зволоження застосування азотних добрив у 

передпосівну культивацію сорго зернового збільшило переважно фонд 

мінерального азоту у верхньому 0-30 см шарі чорнозему типового 

слабкосолонцюватого. Найвищий вміст мінерального азоту в шарі 0-30 см 

формувався за дози азоту 150 кг/га: нітратного – 25,2 мг/кг, амонійного – 13,5 

мг/кг ґрунту за запасів мінерального азоту у шарі 0-90 см – 244 кг/га з 

перевагою до контролю без добрив на 79 кг/га. На кінець вегетації запаси 

мінерального азоту у ґрунті зменшились у 1,8 рази, що є наслідком його 

трансформації та використання рослинами. 

3. Вміст рухомого фосфору в чорноземних ґрунтах в умовах достатнього 

та недостатнього зволоження залежав від внесення фосфорних добрив і 

проявлявся переважно у 0-30 см шарі у першій половині вегетації. Найвищий 

вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному (УЛДСС) спостерігали у 

фазі 3-5 листів за внесення N120Р120К120 – 139 мг/кг з перевищенням контролю 

без добрив на 12 мг/кг ґрунту; чорноземі типовому слабкосолонцюватому 
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(ВПДСС) – за дози добрив N90Р90К90 – 55,5 мг/кг з перевищенням контролю без 

добрив на 10,3 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого фосфору в 

чорноземі вилугуваному зменшився до початкового в шарі 0-30 см – на 10-

13%, 30-40 см – на 1-4%; чорноземі типовому слабкосолонцюватому – 

відповідно на 18-19% та 9-10%. 

4. Вміст рухомого калію в чорноземних ґрунтах залежав від 

застосування калійних добрив та соломи пшениці озимої. Найвищий вміст 

рухомого калію в чорноземі вилугуваному (УЛДСС) у фазі 3-5 листів сорго 

зернового спостерігали за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: у шарі 0-30 см 

– 111, 30-40 см – 85 мг/кг ґрунту; чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

(ВПДСС) – за дози добрив N90Р90К90 – 182 мг/кг. Упродовж вегетації вміст 

рухомого калію в чорноземі вилугуваному зменшився до початкового в шарі 

0-30 см – на 26-28%, чорноземі типовому слабкосолонцюватому – на 16-19%. 

5. За вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження на 

чорноземі вилугуваному найефективніше вологу ґрунту рослини 

використовували за внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90 – витрати вологи на 

формування однієї тони врожаю – 318 м3 зі зменшенням до контролю без 

добрив на 54 м3/т.  В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому найефективніше вологу ґрунту сорго зернове 

використовувало за внесення N120Р90К90 – витрати вологи на формування однієї 

тони врожаю – 298 м3 зі зменшенням до контролю без добрив на 122 м3/т. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [189]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО  

 

4.1 Врожайність та якість зерна сорго зернового за достатнього 

зволоження на чорноземі вилугуваному 

 

Формування високого врожаю сорго зернового потребує достатнього 

мінерального живлення упродовж усього періоду вегетації. Застосування 

добрив – це один з найефективніших факторів впливу на мінеральне живлення 

рослин [53]. Добрива інтенсифікують процеси фотосинтезу, прискорюють 

окисно-відновні реакції, сприяють інтенсивному росту і розвитку рослин, 

забезпечують отримання високих стабільних врожаїв з належною якістю зерна. 

В умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному 

(Уладово-Люлинецька ДСС) продуктивність сорго зернового вивчали на 

фоні мінеральної та альтернативної органо-мінеральної систем удобрення.  

Результати досліджень показали, що сорго зернове добре відгукувалось на 

зростання дози внесення мінеральних добрив за мінеральної та органо-

мінеральної систем удобрення. За внесення мінеральних добрив з осені під 

глибоку оранку в дозі N60Р60К60 врожайність зерна в середньому за 2016-2019 

роки становила 6,77 т/га, що порівняно з контролем без добрив визначено 

вищим на 0,68 т/га або 11,2%. За дози мінеральних добрив під оранку N90Р90К90 

врожайність зерна становила 7,43 т/га, N120Р120К120 – 7,91 т/га зі зростанням до 

контролю без добрив – відповідно на 1,34 та 1,82 т/га або 22,0% та 29,9% (табл. 

4.1). 

Врожайність сорго зернового значно підвищилась за застосування 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення, коли мінеральні 

добрива вносили на фоні заробляння у ґрунт соломи пшениці озимої. За дози 

мінеральних добрив N60P60K60 на фоні 4 т/га соломи пшениці озимої 

врожайність зерна становила 7,36 т/га, що порівняно з контролем без добрив 

було вищим на 1,27 т/га або 20,9%. 
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Таблиця 4.1 

Врожайність сорго зернового залежно від удобрення, УЛДСС, т/га  

№ 

вар. Варіант 

Урожайність, т/га Середнє 

2017-2019 

рр. 
2017 2018 2019 

1 Без добрив 6,80 6,22 5,25 6,09 

2 N60Р60К60 7,69 7,01 5,61 6,77 

3 N90Р90К90 8,51 8,16 5,62 7,43 

4 N120Р120К120 9,17 8,50 6,05 7,91 

5 Солома 4 т/га 7,06 6,60 5,54 6,40 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 8,45 7,80 5,83 7,36 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 9,39 8,54 6,04 7,99 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 10,16 9,16 6,30 8,54 

НІР05 0,32 0,35 0,26 0,31 

Р,% 2,9 3,3 2,4 2,3 

 

За дози мінеральних добрив N90Р90К90 внесених на фоні 4 т/га соломи 

врожайність зерна становила 7,99 т/га зі зростанням до контролю без добрив – 

на 1,9 або 31,2%. Найвищої харчової продуктивності сорго зернового в умовах 

достатнього зволоження досягнуто за внесення N120P120K120 + 4 т/га соломи: 

врожайність зерна – 8,54 т/га, зростання до контролю без добрив на 2,45 т/га 

або 40,2%. 

Установлено тісну кореляційну залежність між врожайністю зерна сорго 

зернового та дозою мінеральних добрив внесених окремо та на фоні 

заробляння у ґрунт 4 т/га соломи пшениці озимої. За удобрення сорго 

зернового тільки мінеральними добривами коефіцієнт детермінації (r2) між 

дозою мінеральних добрив та врожайністю зерна становив 0,9988, за внесення 

мінеральних добрив на фоні 4 т/га соломи –  r2 = 0,9852 (рис. 4.1). За 

вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) на 

чорноземі вилугуваному рослини позитивно відгукувались на внесення 

високих доз мінеральних добрив як окремо, так і на фоні заробляння у ґрунт 

соломи, що підтверджується високим кореляційним зв’язком.  

 

1
2
2
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y = 0,005x + 6,0343
R² = 0,9852

y = 0,0059x + 6,3857
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Рис. 4.1 Кореляційна залежність між дозою внесення мінеральних дорив 

та врожайністю зерна сорго зернового, УЛДСС, 2017–2019 рр. 

Примітка: доза 180 кг/га NPK (N60Р60К60), доза 270 кг/га NPK (N90Р90К90), доза 

360 кг/га NPK (N120Р120К120) 

 

Найвищої врожайності зерна сорго зернового отримано у 2017 та 2018 

роках, коли інтенсивні опади переважали у другій половині вегетації на фоні 

помірних опадів у першій його половині. У 2017 році середньодобова 

температура за вегетацію становила 16,2 ºС з перевищенням середнього 

багаторічного показника на 1,4 ºС за кількості опадів за вегетаційний період 

360 мм, що було меншим багаторічної норми на 37 мм. Найвищої врожайності 

зерна досягнуто за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 10,16 т/га з 

перевищенням контролю без добрив на 3,36 т/га або 49,4%. У 2018 

середньодобова температура за вегетацію становила 17,7 ºС з перевищенням 

середнього багаторічного показника на 2,9 ºС за кількості опадів за 

вегетаційний період 397 мм, що відповідало багаторічній нормі. Найвищої 

врожайності зерна в умовах року досягнуто за внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120К120 – 9,16 т/га з перевищенням контролю без добрив на 2,94 т/га або 

47,3%. 

У  2019 році перша половина вегетації була досить вологою, друга 

половина – посушлива. За таких погодних умов врожайність сорго зернового 
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у досліді порівняно з 2017 та 2018 роками зменшилась на 16-38%. 

Найефективнішою системою удобрення в умовах 2019 року визначено 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 – врожайність зерна становила 6,3 т/га зі 

зростанням до контролю без добрив – на 1,05 т/га або 20,0%. 

Отже, в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному 

найвищої продуктивності сорго зернового досягали за альтернативної органо-

мінеральної системи удобрення (4 т/га соломи + N120Р120К120) – врожайність 

зерна в середньому за 2017-2019 роки становила 8,54 т/га з перевищенням 

контролю без добрив на 2,45 т/га або 40,2%. У роки 2017 та 2018 з 

інтенсивними опадами у другій половині вегетації на фоні помірної кількості 

опадів у першій його половині досягнуто максимальної ефективності від 

застосування добрив. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що внесення мінеральних 

добрив та погодні умови найістотніше впливали на врожайність зерна сорго 

зернового, тоді як внесення соломи мало значно менший вплив: частка впливу 

фактору мінеральних добрив становила 38%, фактору погодних умов – 31%, 

соломи  – 11% (рис. 4.2). 

11%

38%
31%

6%
2%

7% 3% 2%

А: Солома Б: Добрива В: Погодні умови

А*Б А*В Б*В

А*Б*В Інші фактори
 

Рис. 4.2 Частка впливу факторів на врожайність зерна сорго зернового, 

УЛДСС 
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Застосування добрив в умовах достатнього зволоження на чорноземі 

вилугуваному істотно покращило якість зерна сорго зернового. Так, на 

контролі без добрив маса 1000 зерен становила 28,1 г, вміст білка в зерні – 

10,3%, клітковини – 2,14%, жиру – 3,39% на суху речовину (табл. 4.2). 

За внесення повного мінерального добрива з осені під оранку в дозі 

N60Р60К60 маса 1000 зерен збільшилась – на 1,6 г, вміст білка в зерні – на 0,5%, 

клітковини – на 0,22%, жиру – на 0,08% на суху речовину за абсолютних 

показників – відповідно 29,7 г, 10,8%, 2,36% та 3,47%. 

Зростання дози мінеральних добрив в основне удобрення до N90Р90К90 

покращувало якість зерна сорго зернового: масу 1000 зерен становила 30,8 г, 

вміст білка в зерні – 11,4%, клітковини – 2,45%, жиру – 3,52% на суху речовину 

зі збільшенням до контролю без добрив – відповідно на 2,7 г, 1,1%, 0,31% та 

0,13%. 

 

Таблиця 4.2 

Якість зерна сорго зернового за різних систем удобрення, УЛДСС,  

2017-2019 рр.  

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 

1000 

зерен, г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив 10,3 2,14 3,39 1,81 28,1 

2 N60Р60К60 10,8 2,36 3,47 1,86 29,7 

3 N90Р90К90 11,4 2,45 3,52 1,91 30,8 

4 N120Р120К120 11,8 2,49 3,56 1,95 31,8 

5 Солома 4 т/га 10,4 2,21 3,41 1,81 28,6 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 11,1 2,36 3,50 1,89 30,8 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 11,6 2,43 3,56 1,92 31,9 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 12,1 2,50 3,59 1,92 33,0 

НІР05 0,5 0,11 0,14 0,08 1,7 

Р,% 1,9 2,2 2,2 2,3 2,5 
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Найвищої якості зерна за мінеральної системи удобрення досягнуто за 

дози добрив N120Р120К120: масу 1000 зерен – 31,8 г, вміст білка в зерні – 11,8%, 

клітковини – 2,49%, жиру – 3,56% на суху речовину, що перевищило контроль 

без добрив – відповідно на 3,7 г, 1,5%, 0,35% та 0,17%.  

Покращенню якості зерна сорго зернового сприяла альтернативна 

органо-мінеральна система удобрення, проте її вплив проявився переважно у 

зростанні маси 1000 зерен та вмісту в зерні білка.  Так, за внесення 4 т/га 

соломи + N60Р60К60 маса 1000 зерен становила 30,8 г, вміст білка в зерні – 

11,1%, клітковини – 2,36%, жиру – 3,50% на суху речовину; 4 т/га соломи + 

N90Р90К90 – відповідно 31,9 г, 11,6%, 2,43% та 3,56%.  

Найвищої якості зерна за альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення досягнуто за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: маса 1000 зерен 

– 33,0 г, вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, жиру – 3,59% на суху 

речовину з перевищенням абсолютного контролю без добрив – відповідно на 

4,9 г, 1,8%, 0,36% та 0,20%. 

Застосування добрив забезпечило значне наростання стеблової маси 

сорго зернового. На контролі без добрив врожайність стебел у середньому за 

2017-2019 роки становила 26,1 т/га, за внесення мінеральних добрив у дозі 

N60Р60К60 – 26,8, N90Р90К90 – 27,9, N120Р120К120 – 28,3 т/га. Застосування 

мінеральних добрив збільшило масу стебел порівняно з контролем без добрив 

на 0,7-2,2 т/га (рис. 4.3). 

Інтенсивнішому наростанню стеблової маси рослин сорго зернового 

сприяла альтернативна органо-мінеральна система удобрення. За внесення 4 

т/га соломи врожайність стебел становила 27,0 т/га, 4 т/га соломи + N60Р60К60 

– 27,9, 4 т/га соломи + N90Р90К90 – 29,2, 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 29,7, що 

порівняно з контролем без добрив було вищим – відповідно на 0,9, 1,8, 3,1 та 

3,6 т/га.  
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Рис. 4.3 Врожайність стебел сорго зернового залежно від удобрення, 

УЛДСС, 2017-2019 рр., т/га  

 

Отже, в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному 

сорго зернове позитивно відгукувалось на внесення соломи та зростаючих доз 

мінеральних добрив. Найвищої врожайності і якості зерна сорго зернового 

досягнуто за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: врожайність зерна – 8,54 

т/га, вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, жиру – 3,59% на суху 

речовину. У роки 2017 та 2018 з інтенсивними опадами у другій половині 

вегетації на фоні помірної кількості опадів у першій його половині досягнуто 

максимальної ефективності від застосування добрив. 

 

4.2 Продуктивність сорго зернового за недостатнього зволоження на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

 

В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому (Веселоподільська ДСС) сорго зернове добре 

відгукувалось на внесення азотних добрив. За вирощування сорго зернового 

1
2
2
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на природному фоні родючості врожайність зерна в середньому за 2017-2020 

роки становила 5,64 т/га, за внесення під оранку Р90К90 – 6,23, Р90N90 – 6,89, 

К90N90 – 6,64 т/га. Поєднане внесення під оранку фосфорних і калійних добрив 

підвищило врожайність зерна порівняно з контролем без добрив на 0,59 т/га, 

фосфорних і азотних – на 1,25, калійних і азотних – на 1,00 т/га. Порівняння 

парних комбінацій застосування мінеральних добрив свідчить, що за 

зазначених ґрунтово-кліматичних умов вирощування сорго зернове 

найкраще відгукувалось на внесення азотних добрив, дещо гірше на 

фосфорні добрива і найгірше на калійні добрива (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Врожайність сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, т/га 

№ 

вар. 
Варіант 

Урожайність, т/га Середнє,  

т/га 2017 2018 2019 2020 

1 Без добрив (контроль) 4,91 6,90 5,04 5,71 5,64 

2 Р90К90 – Фон 6,80 7,34 5,40 5,38 6,23 

3 N90Р90К90 8,13 7,90 5,80 6,62 7,11 

4 Р90N90 7,90 7,62 6,03 6,00 6,89 

5 К90N90 7,04 7,30 5,81 6,43 6,64 

6 Фон + N60 8,02 8,31 5,92 6,70 7,24 

7 Фон + N90  8,01 8,63 6,40 6,89 7,48 

8 Фон + N120  7,65 8,90 6,65 7,51 7,68 

9 Фон + N150 7,80 9,29 7,02 7,33 7,86 

10 Фон + N120 + М підживлення 7,61 9,04 6,70 7,30 7,66 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 7,80 9,64 6,91 7,92 8,07 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 8,40 9,41 6,53 7,80 8,04 

НІР05 0,44 0,35 0,41 0,39 0,40 

Р,% 2,3 3,1 2,7 2,5 2,7 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Застосування повного мінерального добрива з осені під оранку в дозі 

N90Р90К90 забезпечило врожайність зерна 7,11 т/га, що перевищило контроль 

без добрив – на 1,47 т/га, парні комбінації мінеральних добрив – на 0,22-0,88 

т/га. За вирощування в умовах недостатнього зволоження на чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому рослини сорго зернового найкраще 

1
2
2
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відгукувались на внесення повного мінерального добрива, показавши істотне 

підвищення врожайності зерна. 

Підвищенню продуктивності сорго зернового сприяли весняні строки 

внесення азотних добрив. За дози азотних добрив N60 у передпосівну 

культивацію на фоні Р90К90 під оранку врожайність зерна сорго зернового 

становила в середньому за 2017-2020 роки – 7,24 т/га, N90 – 7,48, N120 – 7,68, 

N150 – 7,86 зі зростанням до контролю без добрив на 1,60-2,22 т/га. 

Збільшення дози азоту у передпосівну культивацію з 60 до 150 кг/га 

супроводжувалось зростанням врожайності зерна на 0,62 т/га. За умов 

недостатнього зволоження рослини сорго зернового позитивно 

відгукувались на зростаючі дози внесення азотних добрив весною, 

досягнувши максимальної врожайності за дози добрив 150 кг/га.  

Підвищенню врожайності сорго зернового сприяло проведення 

позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків. За дози 

азотних добрив у передпосівну культивацію N90 на фоні Р90К90 під оранку з 

подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 

3-5 листків врожайність зерна становила 8,07 т/га, що на 0,39 т/га перевищило 

внесення дози мінеральних добрив N120Р90К90. Порівняно з контролем без 

добрив врожайність зерна сорго зернового зросла на 2,43 т/за або 43,1%. 

Проведення позакореневих підживлень мікродобривом «Максимус» на 

фоні дози мінеральних добрив N120Р90К90 не мало істотного впливу на 

врожайність сорго зернового.  

Врожайність сорго зернового варіювала упродовж років проведення 

досліджень і істотно залежала від погодних умов. Найсприятливішим для 

вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому визначено 2018 рік. Цей рік був 

найтеплішим за роки досліджень – середньодобова температура за вегетацію 

становила 19 ºС з перевищенням середнього багаторічного показника на 2,9 

ºС за кількості опадів за вегетаційний період 230 мм, що було меншим 

багаторічної норми на 65 мм. Рік був посушливим і забезпечив врожайність 
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зерна сорго зернового на контролі без добрив – 6,90 т/га, за внесення добрив – 

7,34-9,64 т/га. Найменшу віддача від добрив спостерігали за внесення Р90К90 

під оранку – 7,34 т/га, найбільшу – за дози мінеральних добрив N120Р90К90 з 

внесенням N90 у передпосівну культивацію та N30 позакоренево у фазі 3-5 

листків – 9,64 т/га. 

Внесення у 2018 році одноразово азотних добрив у передпосівну 

культивацію в дозі N60-150 у на фоні Р90К90 під оранку забезпечило врожайність 

зерна 8,31-9,29 т/га зі зростанням до контролю без добрив на 1,41-2,39 т/га 

або 20-35%. Збільшення дози азоту у передпосівну культивацію з 60 до 150 

кг/га супроводжувалось послідовним зростанням врожайності зерна на 0,98 

т/га. 

Рік 2017 був дещо прохолодніший порівняно з 2018 роком і 

супроводжувався меншою кількістю опадів за вегетацію. Середньодобова 

температура за вегетацію у 2017 році становила 17,8 ºС з перевищенням 

середнього багаторічного показника на 1,7 ºС за кількості опадів за 

вегетаційний період 182 мм, що було меншим від багаторічної норми на 113 

мм. В умовах року врожайність на контролі без добрив становила 4,91 т/га, за 

внесення добрив – 6,80-8,40 т/га. Найвищої врожайності досягнуто за дози 

добрив N120Р90К90 з внесенням N90 у передпосівну культивацію та N30 поєднано 

з мікродобривом «Максимус» позакоренево у фазі 3-5 листків – 8,40 т/га.  

Внесення у 2017 році одноразово азотних добрив у передпосівну 

культивацію на фоні Р90К90 під оранку визначено ефективним лише за дози 

азоту N60 – врожайність зерна 8,02 т/га зі зростанням до контролю без добрив 

на 3,11 т/га або 63%. Збільшення дози азоту у передпосівну культивацію до 

90 кг/га супроводжувалось стабілізацію врожайності на рівні 8,01 т/га, 

подальше зростання дози азоту до 120 та150 кг/га спричинило зниження 

врожайності на 0,37 та 0,22 т/га за абсолютного показника 7,65 та 7,80 т/га. 

Рік 2019 був прохолодніший порівняно з 2018 роком і супроводжувався 

аналогічною кількістю опадів за вегетацію. Середньодобова температура за 

вегетацію у 2019 році становила 18,0 ºС з перевищенням середнього 
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багаторічного показника на 1,9 ºС за кількості опадів за вегетаційний період 

234 мм, що було меншим від багаторічної норми на 61 мм. В умовах року 

врожайність на контролі без добрив становила 5,04 т/га, за внесення добрив – 

5,40-7,02 т/га. Найвищої врожайності досягнуто за внесення N150 у 

передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під оранку – 7,02 т/га зі зростанням 

до контролю без добрив на 1,98 т/га або 39%. Збільшення дози азоту у 

передпосівну культивацію з 60 до 150 кг/га супроводжувалось послідовним 

зростанням врожайності зерна на 1,10 т/га. Роздільне внесення азотних 

добрив весною (N90 у передпосівну культивацію та N30 позакоренево у фазі 3-

5 листків) збільшило врожайність зерна порівняно з одноразовим внесенням 

N120 у передпосівну культивацію на 0,26 т/га за абсолютного показника 6,91 

т/га. 

Рік 2020 був помірно теплим і супроводжувався кількістю опадів в 

межах середнього багаторічного показника. Середньодобова температура за 

вегетацію у 2020 році становила 17,5 ºС з перевищенням середнього 

багаторічного показника на 1,4 ºС за кількості опадів за вегетаційний період 

281 мм, що було меншим від багаторічної норми лише на 14 мм. В умовах року 

врожайність на контролі без добрив становила 5,71 т/га, за внесення добрив – 

6,00-7,92 т/га. Найвищої врожайності досягнуто за N90 у передпосівну 

культивацію та N30 позакоренево у фазі 3-5 листків – 7,92 т/га зі зростанням 

до контролю без добрив на 2,21 т/га або 38,7%. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало істотну 

кореляційну залежність між дозою внесення азотних добрив та врожайністю 

зерна сорго зернового з коефіцієнтом детермінації r2 = 0,9364-0,9866, яка 

простежувалась в усі роки досліджень (рис. 4.4). Зазначена кореляційна 

залежність була незначно вищою у 2018 (r2 = 0,9866) та 2019 (r2 = 0,9864) 

роках, коли погодні умови упродовж вегетації були теплими і помірно 

вологими з незначною посушливістю погоди у першій його половині. 

Натомість у найбільш посушливому 2017 році та найбільш вологому 2020 році 

кореляційна залежність була дещо нижчою з коефіцієнтом детермінації (r2) – 
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відповідно 0,9364 та 0,949. Результати кореляційного аналізу свідчать, що за 

вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) 

на чорноземі типовому слабкосолонцюватому рослини позитивно 

відгукувались на внесення високих доз азотних добрив, що підтверджується 

високим кореляційним зв’язком.  
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Рис. 4.4 Кореляційна залежність між дозою внесення азотних дорив та 

врожайністю зерна сорго зернового, ВПДСС 

 

Отже, в умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому найефективнішим визначено внесення азоту у 

передпосівну культивацію в дозі 90 кг/га на фоні Р90К90 під оранку з 

подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 

3-5 листків – 8,07 т/га. Максимальної ефективності від зазначеної системи 

удобрення досягнуто у посушливому 2018 році – врожайність зерна 9,64 т/га з 

перевищенням контролю без добрив на 2,74 т/га або 40%. 

Результати дисперсійного аналізу показали, що визначальний вплив на 

врожайність зерна сорго зернового мало внесення мінеральних добрив та 

погодні умови в роки проведення досліджень: частка впливу фактору 

мінеральних добрив становила 47%, фактору погодних умов – 36% (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Частка впливу факторів на врожайність зерна сорго зернового, 

ВПДСС 

 

Застосування мінеральних добрив покращило якість зерна сорго 

зернового – підвищило вміст білка, клітковини і жиру у зерні, збільшило масу 

1000 зерен. За вирощування сорго зернового в умовах недостатнього 

зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому без внесення 

добрив маса 1000 зерен становила 27,0  г, вміст білка в зерні – 9,3%, клітковини 

– 1,90%, жиру – 3,30% на суху речовину. Застосування фосфорних і калійних 

добрив Р90К90 підвищило масу 1000 зерен порівняно з контролем без добрив 

на 4,9 г і не впливало істотно на інші показники якості зерна (табл. 4.4).  

Істотне покращення основних показників якості зерна сорго зернового 

спостерігали за застосування повного мінерального добрива. Внесення 

мінеральних добрив N90Р90К90 з осені під оранку забезпечило масу 1000 зерен 

– 33,1 г, вміст білка в зерні – 10,5%, клітковини – 2,17%, жиру – 3,58% на суху 

речовину. Порівняно з контролем без добрив маса 1000 зерен збільшилась на 

5,9 г, вміст білка в зерні – на 1,1%, клітковини – на 0,18%, жиру – на 0,20% на 

суху речовину. 
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Таблиця 4.4 

 Якість зерна сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, 2017-2020 

рр. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 

1000 

зерен, г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив (контроль) 9,3 1,90 3,30 1,80 27,0 

2 Р90К90 – Фон 9,8 1,94 3,37 1,84 31,9 

3 N90Р90К90 10,5 2,17 3,58 1,90 33,1 

4 Р90N90 10,4 2,08 3,50 1,87 32,9 

5 К90N90 10,5 2,06 3,49 1,85 33,0 

6 Фон + N60 10,2 2,12 3,53 1,91 33,9 

7 Фон + N90  10,7 2,14 3,59 1,99 34,5 

8 Фон + N120  11,5 2,20 3,63 1,97 34,8 

9 Фон + N150 11,6 2,24 3,67 1,90 35,2 

10 Фон + N120 + М підживлення 11,7 2,09 3,59 1,88 34,8 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 12,0 2,11 3,62 1,91 35,7 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 11,2 2,14 3,64 1,95 34,2 

НІР05 0,4 0,14 0,20 0,11 1,7 

Р,% 1,9 2,3 2,2 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Якість зерна сорго зернового значно покращилась за внесення азотних 

добрив весною у передпосівну культивацію. За дози азоту N90 у передпосівну 

культивацію на фоні Р90К90 з осені під оранку маса 1000 зерен становила 34,5 

г, вміст білка в зерні – 10,7%, клітковини – 2,14%, жиру – 3,59% на суху 

речовину, що було неістотно кращим за показником маси 1000 зерен та вмісту 

білка в зерні порівняно з осіннім внесенням азотних добрив. Збільшення дози 

азотних добрив у передпосівну культивацію до 120 кг/га на фоні Р90К90 з осені 

під оранку підвищило вміст білка в зерні порівняно з дозою 90 кг/га – на 0,8%, 

клітковини – на 0,06%, жиру – на 0,04% на суху речовину за абсолютних 

показників – відповідно 11,5%, 2,20% та 3,63%. За дози азоту 150 кг/га у 

передпосівну культивацію якість зерна була найкращою: вміст білка в зерні – 

11,6%, клітковини – 2,24%, жиру – 3,67% на суху речовину. Збільшення дози 

1
2
2
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азотних добрив весною з 90 до 150 кг/га збільшило масу 1000 зерен на 0,7 г, 

яка становила 34,5-35,2 г зі збільшенням до контролю без добрив на 7,5-8,2 г.   

Проведення позакореневих підживлень у фазі 3-5 листків сечовиною та 

поєднано сечовиною і мікродобривом "Максимус" на фоні внесення азотних 

добрив у передпосівну культивацію не мало істотного впливу на якість зерна 

сорго зернового. Так, за внесення N90 у передпосівну культивацію + поєднано 

N30 позакоренево у фазі 3-5 листків на фоні Р90К90 з осені під оранку маса 1000 

зерен становила 35,7 г, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 2,11%, жиру 

– 3,62% на суху речовину, що було співставним внесенню 120 кг/га азоту у 

передпосівну культивацію і перевищило контроль без добрив – відповідно на 

8,7 г, 2,7%, 0,32% та 0,11%. 

Застосування мінеральних добрив під сорго зернове посилило 

інтенсивність наростання вегетативної маси рослин упродовж вегетації і 

істотно збільшило врожайність побічної продукції. Так, в умовах 

недостатнього зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому на 

контролі без добрив маса стебел на період збирання врожаю становила 13,4 

т/га, за внесення парних комбінацій мінеральних добрив Р90К90 – 15,2, Р90N90 

– 17,7, К90N90 – 17,1 т/га. Парні комбінації мінеральних добрив збільшили масу 

стебел порівняно з контролем без добрив на 1,8-4,3 т/га (рис. 4.6).  

Інтенсивнішим наростання стеблової маси сорго зернового спостерігали 

за внесення повного мінерального добрива. Застосування з осені під глибоку 

оранку мінеральних добрив в дозі N90Р90К90 забезпечило врожайність стебел 

– 18,5 т/га зі зростанням до контролю без добрив на 5,1 т/га.  

Інтенсивнішому наростанню стеблової маси рослин сорго зернового 

сприяли весняні терміни внесення азотних добрив. За дози азотних добрив N60 

у передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під оранку врожайність стебел 

сорго зернового становила – 18,8 т/га, N90 – 19,4, N120 – 20,0, N150 – 20,2 зі 

зростанням до контролю без добрив на 5,4-6,8 т/га. Збільшення дози азоту у 

передпосівну культивацію з 60 до 150 кг/га супроводжувалось збільшенням 

врожайності стебел на 1,4 т/га.  
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Рис. 4.6 Врожайність стебел сорго зернового залежно від удобрення, 

ВПДСС, 2017-2020 рр., т/га  

 

Максимальних показників врожайності стебел сорго зернового досягали 

за проведення позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків 

на фоні внесення азотних добрив у передпосівну культивацію N90 та Р90К90 під 

оранку: врожайність стебел – 21,1 т/га зі зростанням до контролю без добрив 

на 7,7 т/га.  

Отже, найвищих показників урожайності і якості зерна сорго зернового 

в середньому за 2017-2020 роки в умовах недостатнього зволоження на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому досягали за внесення азотних 

добрив у передпосівну культивацію в дозі 90 кг/га на фоні Р90К90 під оранку з 

проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків: 

врожайність зерна 8,07 т/га, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 2,11%, 

жиру – 3,62% на суху речовину. У 2018 році з найтеплішим вегетаційним 

періодом за зменшення опадів на 65 мм досягнуто максимальної ефективності 

від застосування добрив. 

 

1
2
2
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Висновки до розділу 4 

 

1. В умовах достатнього зволоження сорго зернове позитивно 

відгукувалось на внесення соломи та зростаючих доз мінеральних добрив. 

Найвищу врожайність зерна сорго зернового на чорноземі вилугуваному 

отримали за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: врожайність зерна – 8,54 

т/га з перевищенням контролю без добрив на 2,45 т/га або 40,2%. У роки 2017 

та 2018 з інтенсивними опадами у другій половині вегетації на фоні помірної 

кількості опадів у першій його половині досягнуто максимальної ефективності 

від застосування добрив. 

2. Поєднане внесення 4 т/га соломи та мінеральних добрив N120Р120К120 

забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: маса 1000 зерен – 33,0 г, 

вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, жиру – 3,59% на суху речовину 

з перевищенням абсолютного контролю без добрив – відповідно на 4,9 г, 1,8%, 

0,36% та 0,20%. 

3. Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

сприяло інтенсивному наростанню вегетативної маси рослин сорго зернового. 

Найбільшу стеблову масу рослини сорго зернового формували за внесення 4 

т/га соломи + N90Р90К90 та 4 т/га соломи + N120Р120К120 – відповідно 29,2 та 29,7 

т/га з перевищенням контролю без добрив на 3,1 та 3,6 т/га.  

4. В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому найефективнішим визначено внесення азоту у 

передпосівну культивацію в дозі 90 кг/га на фоні Р90К90 під оранку з 

подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 

3-5 листків – 8,07 т/га. Максимальної ефективності від зазначеної системи 

удобрення досягнуто у посушливому 2018 році – врожайність зерна 9,64 т/га з 

перевищенням контролю без добрив на 2,74 т/га або 40%. 

5. Внесення азотних добрив у передпосівну культивацію в дозі N90 на 

фоні Р90К90 під оранку з подальшим проведенням позакореневого підживлення 

сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків забезпечило найвищу якість зерна сорго 

зернового: маса 1000 зерен – 35,7 г, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 



 98 

2,11%, жиру – 3,62% на суху речовину з перевищенням абсолютного контролю 

без добрив – відповідно на 8,7 г, 2,7%, 0,21% та 0,32%. 

6. Застосування N90 у передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під 

оранку з проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-

5 листків забезпечило максимальну врожайність стеблової маси сорго 

зернового – 21,1 т/га зі зростанням до контролю без добрив на 7,7 т/га.  

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [53], [119], [120], [121], 

[122], [189]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИНОС ТА БАЛАНС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В АГРОЦЕНОЗІ 

СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

Винос та баланс елементів живлення є базисом, що дозволяє оцінити 

перспективність системи удобрення та її спроможність забезпечити сталість 

вирощування сільськогосподарських культур у певних ґрунтово-кліматичних 

умовах у тривалій перспективі [55]. Система удобрення вважається екологічно 

стабільною, якщо вона забезпечує нульовий або розширений баланс елементів 

живлення у ґрунті.  Донині існуюча практика ведення аграрного виробництва 

в Україні базується на різко негативному балансі елементів живлення у ґрунті, 

що вичерпує його ресурси і спричиняє деградацію ґрунтів. 

 

5.1 Формування балансу елементів живлення умовах достатнього 

зволоження 

5.1.1 Врожайність сухої речовини та вміст елементів живлення в рослинах  

 

За вирощування в умовах достатнього зволоження на чорноземі 

вилугуваному (УЛДСС) рослини сорго зернового на момент збирання врожаю 

містили у стеблах 26,4-27,4%, листках – 33,5-34,6%, зерні – 85,0-85,1% сухої 

речовини.  Внесення добрив не впливало істотно на вміст сухої речовини в 

рослинах (табл. 5.1). 

Застосування добрив істотно збільшило врожайність біологічної маси 

рослин сорго зернового і супроводжувалось зростанням врожайності сухої 

речовини основної і побічної продукції на фоні відносно стабільного 

показника вмісту сухої речовини в рослинах. Так, на контролі без добрив 

врожайність сухої речовини стебел становила 5,9 т/га, листків – 1,9, зерна – 5,2 

т/га за співвідношення зерна до побічної продукції – 0,67 (табл. 5.2). 

 

 



 100 

Таблиця 5.1 

Вміст сухої речовини у складових урожаю сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., % 

№ 

вар. 
Варіант 

Складові врожаю 

стебла листки зерно 
1 Без добрив 26,6 33,8 85,0 

2 N60Р60К60 27,0 33,9 85,0 

3 N90Р90К90 26,4 34,6 85,1 

4 N120Р120К120 27,3 34,3 85,0 

5 Солома 4 т/га 27,1 33,7 85,1 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 26,9 33,5 85,0 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 26,8 33,9 85,0 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 27,4 34,0 85,1 

НІР05 1,5 2,2 4,4 

Р,% 2,7 2,1 1,9 

 

За застосування мінеральних добрив врожайність сухої речовини зерна 

зросла на 0,6-1,5 т/га, стебел – на 0,1-0,4, листків – на 0,1-0,3 за абсолютних 

показників – відповідно 5,8-6,7, 6,0-6,3 та 2,0-2,2 т/га. 

Таблиця 5.2 

Врожайність сухої речовини зерна та побічної продукції сорго зернового 

залежно від удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., т/га 

№ 

вар. 
Варіант 

Складові врожаю 

стебла листки зерно 
1 Без добрив 5,9 1,9 5,2 

2 N60Р60К60 6,0 2,0 5,8 

3 N90Р90К90 6,2 2,2 6,4 

4 N120Р120К120 6,3 2,2 6,7 

5 Солома 4 т/га 6,1 2,0 5,4 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 6,3 2,1 6,3 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 6,5 2,3 6,8 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 6,5 2,4 7,2 

 

Підвищенню врожайності сухої речовини сорго зернового прияла 

альтернативна органо-мінеральна система удобрення. За внесення 4 т/га 

соломи + N60Р60К60 врожайність сухої речовини зерна становила 6,3 т/га, стебел 

1
2
2
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– 6,3, листків – 2,1; 4 т/га соломи + N90Р90К90 – відповідно 6,8, 6,5 та 2,3 т/га; 4 

т/га соломи + N120Р120К120 – 7,2, 6,5 та 2,4 т/га. Порівняно з контролем без 

добрив зазначена система удобрення підвищила врожайність сухої речовини 

зерна – на 1,1-2,0 т/га, стебел – на 0,4-0,6, листків – на 0,2-0,5 т/га. 

Застосування добрив незначно підвищило вміст елементів живлення у 

складових врожаю сорго зернового. За вирощування сорго зернового без 

застосування добрив вміст елементів живлення в зерні становив азоту – 2,02%,  

фосфору – 0,46%, калію – 0,51%; стеблах – відповідно 0,40%, 0,12% та 1,94%, 

листках – 1,78%, 0,25% та 1,36% (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

 Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно 

удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр., % на суху речовину 

№ 

вар 
Варіант 

Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив 0,40 0,12 1,94 1,78 0,25 1,36 2,02 0,46 0,51 

2 N60Р60К60 0,42 0,12 1,97 1,77 0,25 1,38 2,06 0,46 0,51 

3 N90Р90К90 0,43 0,12 1,96 1,79 0,27 1,39 2,06 0,48 0,50 

4 N120Р120К120 0,44 0,13 1,98 1,80 0,27 1,38 2,08 0,47 0,55 

5 Солома 4 т/га 0,40 0,13 1,97 1,78 0,26 1,35 2,01 0,45 0,53 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 0,40 0,13 2,02 1,79 0,27 1,39 2,03 0,46 0,56 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 0,42 0,13 2,05 1,79 0,26 1,40 2,04 0,46 0,56 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 0,42 0,13 2,04 1,78 0,27 1,40 2,05 0,47 0,58 

НІР05 0,02 0,01 0,12 0,11 0,03 0,09 0,11 0,02 0,03 

Р,% 2,0 2,1 2,4 2,2 1,9 2,6 1,8 1,9 2,3 

 

За внесення соломи та мінеральних добрив вміст елементів живлення в 

зерні підвищився: азоту – на 0,01-0,06%, фосфору – на 0,01-0,02%, калію – на 

0,02-0,07%; стеблах – відповідно на 0-0,03%, 0-0,01% та 0,03-0,11%, листках – 

на 0-0,02%, 0-0,02% та 0,02-0,04%. Листки залишались переважно джерелом 

виносу азоту і калію, стебла – переважно калію, зерно – переважно азоту. 

Вміст азоту у зерні перевищив його вміст у листках на 0,23-0,28%, вміст калію 

у стеблах та листках порівняно з вмістом у зерні – відповідно на 1,43-1,49% та 

0,82-0,85%. Не зважаючи на відносно низький вміст фосфору в усіх складових 

1
2
2
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врожаю сорго зернового, його вміст у зерні був вищим порівняно з вмістом у 

стеблах – на 0,33-0,34%, вмістом у листках – на 0,20-0,21%. Враховуючи те, 

що маса врожаю сухої речовини зерна перевищила масу врожаю стебел у 1,5-

1,6 рази, масу листків – у 4,7-4,8 рази, то формувався алгоритм виносу де з 

зерном переважно виносився азот, побічною продукцією – переважно калій з 

відносно низьким виносом фосфору усіма складовими врожаю сорго 

зернового. 

 Отже, найвищої врожайності сухої речовини сорго зернового досягнуто 

за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: сухої речовини зерна – 7,2 т/га, стебел 

– 6,5, листків – 2,4 з перевищенням контролю без добрив на 2,0, 0,6 та 0,5 т/га. 

Альтернативна органо-мінеральна система удобрення незначно підвищила 

вміст елементів живлення в складових урожаю сорго зернового. При цьому 

рослини з врожаєм зерна виносили переважно азот, побічною продукцією – 

переважно калій з відносно низьким виносом фосфору усіма складовими 

врожаю. 

 

5.1.2 Винос та баланс елементів живлення залежно від удобрення 

 

За сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 

побічну продукцію рослин залишають переважно на полі з наступним її 

зароблянням у ґрунт. Такі технології містять елементи біологізації, збагачують 

ґрунт органічною речовиною та сприяють відновленню його природної 

родючості. За заробляння нетоварної частини врожаю у ґрунт істотно 

зменшується винос елементів живлення із ґрунту, послаблюється техногенне 

навантаження на агроекосистему, технології набувають ознак екологічно 

стабілізуючих. 

Розрахунок балансу елементів живлення за відчуження із поля тільки 

товарного врожаю показав, що в умовах достатнього зволоження на чорноземі 

вилугуваному (УЛДСС) сорго зернове за вирощування на природному фоні 

родючості формувало від’ємний баланс усіх елементів живлення: азоту – 105 
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кг/га, фосфору – 24 кг/га, калію – 27 кг/га. Найбільше в агроценозі сорго 

зернового ґрунт збіднювали на азот, винос рослинами азоту перевищив винос 

фосфору і калію у 3,9-4,4 рази (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Господарський винос та баланс елементів живлення за різних систем 

удобрення сорго зернового, УЛДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 
Варіант 

Внесено,  

кг/га 

Виносено тільки 

зерном, кг/га 

Баланс, ± кг/га 

N P K N P K N P K 

1 Без добрив - - - 105 24 27 -105 -24 -27 

2 N60Р60К60 60 60 60 119 27 30 -59 33 30 

3 N90Р90К90 90 90 90 132 31 32 -42 59 58 

4 N120Р120К120 120 120 120 139 31 37 -19 89 83 

5 Солома 4 т/га 24 8 56 109 24 29 -85 -16 27 

6 Солома 4 т/га + 

N60Р60К60 
84 68 116 128 29 35 -44 39 81 

7 Солома 4 т/га + 

N90Р90К90 
114 98 146 139 31 38 -25 67 108 

8 
Солома 4 т/га + 

N120Р120К120 
144 128 176 148 34 42 -4 94 134 

 

Застосування з осені під глибоку оранку повного мінерального добрива 

в дозі N60Р60К60 істотно покращило баланс елементів живлення у ґрунті. За 

зазначеної дози мінеральних добрив сорго зернове з товарним врожаєм 

виносило із ґрунту азоту – 119 кг/га, фосфору – 27 кг/га, калію – 30 кг/га, що 

формувало негативний баланс азоту у ґрунті в кількості 59 кг/га і 

супроводжувалось позитивним балансом фосфору та калію – відповідно 33 та 

30 кг/га. 

Збільшення дози мінеральних добрив до N90Р90К90 кг/га незначно 

зменшило дефіцит азот у ґрунті та істотно покращило баланс фосфору і калію. 

За зазначеної дози мінеральних добрив у ґрунті формувався від’ємний баланс 

азоту на рівні 42 кг/га за позитивного балансу фосфору та калію – відповідно 

59 та 58 кг/га. За дози добрив N120Р120К120 баланс азоту у ґрунті зберігався 

незначно від’ємний – в кількості 19 кг/га за високого позитивного балансу 

фосфору та калію – відповідно 89 та 83 кг/га.   
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Господарський баланс елементів живлення в агроценозі сорго зернового 

істотно покращився за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. 

За внесення 4 т/га соломи + N60Р60К60 баланс азоту у ґрунті був від’ємним в 

кількості 44 кг/га за позитивного балансу фосфору та калію – відповідно 39 та 

81 кг/га. За внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90 баланс азоту становив -25 кг/га, 

фосфору – +67 кг/га, калію – +108 кг/га. 

Сталість балансу азоту у ґрунті з високим накопиченням фосфору і 

калію досягнуто за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: баланс азоту – -4 

кг/га, фосфору – +94 кг/га, калію – +134 кг/га.  

Отже, за вирощування сорго зернового без відчуження із поля побічної 

продукції внесення 4 т/га соломи поєднано з N120Р30 дозволяє сформувати 

бездефіцитний баланс елементів живлення у ґрунті і досягти сталих засад 

вирощування цієї культури. 

Техногенне навантаження на агроекосистему в агроценозі сорго 

зернового  істотно зростало за відчуження із поля нетоварної частини врожаю. 

Так, на контролі без добрив сорго зернове з товарною і побічною продукцією 

виносило – 163 кг/га, фосфору – 36 кг/га, калію – 167 кг/га, що порівняно з 

товарним врожаєм збільшило винос із ґрунту азоту – на 58, фосфору – на 12, 

калію – на 140 кг/га. Відчуження із поля побічної продукції значно збіднювало 

ґрунт на азот і особливо калій  (табл. 5.5). 

Внесення повного мінерального добрива з осені під глибоку оранку в 

дозі N60Р60К60 покращило біологічний баланс елементів живлення у ґрунті: 

баланс азоту становив -119 кг/га, фосфору – +21 кг/га, калію – -116 кг/га; за 

дози N90Р90К90 баланс азоту – -108 кг/га, фосфору – +46 кг/га, калію – -94 кг/га; 

дози N120Р120К120 – відповідно -87, +46 та -72 кг/га. У разі відчуження із поля 

побічної продукції навіть доза N120Р120К120 була недостатньою для формування 

позитивного балансу азоту і калію в агроценозі сорго зернового. 
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Таблиця 5.5 

Біологічний винос та баланс елементів живлення за різних систем 

удобрення сорго зернового, УЛДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 
Варіант 

Внесено,  

кг/га 

Винесено зерном і 

стеблами, кг/га 

Баланс, ± кг/га 

N P K N P K N P K 

1 Без добрив - - - 163 36 167 -163 -36 -167 

2 N60Р60К60 60 60 60 179 39 176 -119 21 -116 

3 N90Р90К90 90 90 90 198 44 184 -108 46 -94 

4 N120Р120К120 120 120 120 207 46 192 -87 74 -72 

5 Солома 4 т/га 24 8 56 169 37 176 -145 -29 -120 

6 Солома 4 т/га + 

N60Р60К60 
84 68 116 191 43 191 -107 25 -75 

7 Солома 4 т/га + 

N90Р90К90 
114 98 146 207 46 203 -93 52 -57 

8 
Солома 4 т/га + 

N120Р120К120 
144 128 176 218 49 207 -74 79 -31 

 

Показники біологічного балансу елементів живлення у ґрунті 

покращились за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. 

Поєднане внесення 4 т/га соломи + N60Р60К60 формувало від’ємний баланс 

азоту в кількості -107 кг/га, калію – -75 кг/га за позитивного балансу фосфору 

– +25 кг/га. За внесення 4 т/га соломи + N90Р90К90 баланс азоту становив -93 

кг/га, фосфору – +52 кг/га, калію – -57 кг/га; дози N120Р120К120 – відповідно -74, 

+79 та  -31 кг/га. Альтернативна органо-мінеральна система удобрення істотно 

покращила баланс калію у ґрунті, однак баланс азоту зберігався гостро 

від’ємним. 

Отже, в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному 

сталих засад вирощування сорго зернового з отриманням врожайності зерна 7-

8 т/га можна досягти у разі поєднаного внесення 4 т/га соломи + N120Р30 та за 

умов, що побічна продукція буде залишатися на полі. За відчуження побічної 

продукції із поля істотно зростає дефіцит балансу азоту і калію у ґрунті і для 

формування бездефіцитного балансу елементів живлення потрібно вносити на 

фоні 4 т/га соломи – N190Р40К150. За відчуження побічної продукції із поля 

потреба в калійних добривах зростала – на 150 кг/га, азотних – на 70 кг/га. 
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5.2 Формування балансу елементів живлення умовах недостатнього 

зволоження 

5.2.1 Врожайність сухої речовини та вміст елементів живлення в рослинах  

 

В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому (ВПДСС) рослини сорго зернового на момент збирання 

врожаю містили у стеблах 26,0-27,0%, листках – 32,1-33,4%, зерні – 85,0-85,2% 

сухої речовини.  Вміст сухої речовини у складових врожаю сорго зернового за 

недостатнього зволоження був співставним з даними отриманими за 

вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження. При цьому 

системи удобрення не мали істотного впливу на зазначений показник (табл. 

5.6). 

Таблиця 5.6 

Вміст сухої речовини у складових урожаю сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2017-2020 рр., % 

№ 

вар. 
Варіант 

Складові врожаю 

стебла листки зерно 
1 Без добрив (контроль) 26,0 32,0 85,1 

2 Р90К90 – Фон 26,4 32,1 85,0 

3 N90Р90К90 26,6 32,3 85,2 

4 Р90N90 26,1 32,1 85,0 

5 К90N90 26,2 32,6 85,1 

6 Фон + N60 26,6 32,3 85,0 

7 Фон + N90  26,8 32,3 85,2 

8 Фон + N120  27,0 33,4 85,0 

9 Фон + N150 27,0 32,5 85,1 

10 Фон + N120 + М підживлення 26,8 32,6 85,0 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 26,8 32,0 85,0 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 26,7 32,4 85,1 

НІР05 1,2 1,4 4,0 

Р,% 1,7 2,0 1,9 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

1
2
2
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За вирощування сорго зернового на природному фоні родючості 

врожайність сухої речовини зерна становила 4,8 т/га, стебел – 2,7 т/га, листків 

– 1,0 т/га. Внесення під оранку парних комбінацій добрив (Р90К90, Р90N90, 

К90N90) збільшило врожайність сухої речовини зерна до 5,3-5,9 т/га, стебел – 

до 3,1-3,6 т/га, листків – до 1,1-1,3 т/га. За зазначених ґрунтово-кліматичних 

умов вирощування сорго зернове найкраще відгукувалось на внесення 

азотних добрив, дещо гірше на фосфорні добрива і найгірше на калійні 

добрива (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Врожайність сухої речовини зерна та побічної продукції сорго зернового 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2017-2020 рр., т/га 

№ 

вар. 
Варіант 

Складові врожаю 

стебла листки зерно 

1 Без добрив (контроль) 2,7 1,0 4,8 

2 Р90К90 – Фон 3,1 1,1 5,3 

3 N90Р90К90 3,8 1,3 6,0 

4 Р90N90 3,6 1,3 5,9 

5 К90N90 3,5 1,3 5,6 

6 Фон + N60 3,9 1,3 6,1 

7 Фон + N90  4,1 1,3 6,4 

8 Фон + N120  4,3 1,4 6,5 

9 Фон + N150 4,3 1,4 6,6 

10 Фон + N120 + М підживлення 4,2 1,3 6,5 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 4,5 1,4 6,9 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 4,5 1,4 6,8 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Зростання врожайності сухої речовин сорго зернового спостерігали за 

застосування повного мінерального добрива з осені під оранку в дозі 

N90Р90К90: врожайність сухої речовини зерна – 6,0 т/га, стебел – 3,8, листків – 

1,3 зі зростанням до контролю без добрив – відповідно на 1,2, 1,1 та 0,3 т/га. 

Підвищенню врожайності сухої речовин сорго зернового сприяли 

весняні строки внесення азотних добрив. За дози азотних добрив N90 у 

1
2
2
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передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під оранку врожайність сухої 

речовини зерна – 6,4 т/га, стебел – 4,1, листків – 1,3; дози N120-150 – відповідно 

6,5-6,6, 4,3 та 1,4 т/га. 

Найвищих показників врожайності сухої речовини усіх складових 

врожаю сорго зернового досягали за проведення позакореневого підживлення 

сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків на фоні Р90К90 + N90: врожайність сухої 

речовини зерна – 6,9 т/га, стебел – 4,5, листків – 1,4 зі зростанням до контролю 

без добрив – відповідно на 2,1, 1,8 та 0,4 т/га. 

Застосування добрив незначно впливало на вміст елементів живлення у 

складових врожаю сорго цукрового. За вирощування сорго зернового без 

застосування добрив вміст елементів живлення в складових врожаю визначено 

найнижчим, який супроводжувався нерівномірним розподілом по органам 

рослини. Так, в стеблі рослин сорго зернового найбільше містилось калію – 

1,89% за вмісту азоту – 0,46%, фосфору – 0,11%. Листки відзначались високим 

вмістом азоту і калію – відповідно 1,94% та 1,55% за вмісту фосфору – 0,28%. 

У зерні домінував азот – 1,99% за вмісту фосфору – 0,43%, калію – 0,46%. При 

цьому вміст азоту у зерні і листках був співставним в межах 2,0%. З зерном 

рослини сорго зернового переважно виносили азот і фосфор, вміст останнього 

в зерні був у 1,5 і 4 рази вищим, ніж у листках і стеблах, відповідно. З побічною 

продукцією рослини виносили із ґрунту переважно калій. Його вміст 

домінував у стеблах і листках і перевищував вміст калію у зерні у  4,0 та 3,4 

рази, відповідно. Це дає нам підстави вважати, що з зерном рослини сорго 

зернового виносять із ґрунту переважно азот, з побічною продукцією (стебла і 

листки) переважно калій. Винос фосфору усіма складовими врожаю є відносно 

низьким, оскільки його вміст у 5-7 разів менший, ніж азоту і у 8-17 разів 

менший, ніж фосфору в побічній продукції та є співставним у зерні рослин 

сорго зернового (табл. 5.8). 

За застосування мінеральних добрив вміст елементів живлення в усіх 

складових врожаю сорго зернового підвищився незначно. Вміст азоту у 

стеблах за внесення добрив порівняно з контролем без добрив підвищився на 
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0,02-0,09%, листках – на 0,06-0,12%, зерні – на 0,01-0,11%. Вміст фосфору 

визначено стабільним по органах рослин. За внесення добрив його вміст 

підвищився до контролю без добрив на 0,01-0,03% і підвищення було 

співставним в усіх складових врожаю сорго зернового. Вміст калію у стеблах 

за внесення добрив порівняно з контролем без добрив підвищився на 0,05-

0,18%, листках – на 0,04-0,15%, зерні – на 0,01-0,08%. 

Таблиця 5.8 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового за різних систем 

удобрення, ВПДСС, 2017-2020 рр., % на суху речовину 

№ 

вар. Варіант 
Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив (контроль) 0,46 0,11 1,89 1,94 0,28 1,55 1,99 0,43 0,46 

2 Р90К90 – Фон 0,48 0,12 1,94 1,91 0,29 1,59 2,00 0,45 0,52 

3 N90Р90К90 0,50 0,14 1,96 2,00 0,30 1,60 2,05 0,46 0,52 

4 Р90N90 0,51 0,13 1,90 2,00 0,30 1,53 2,05 0,46 0,46 

5 К90N90 0,51 0,12 1,96 2,01 0,28 1,64 2,04 0,44 0,50 

6 Фон + N60 0,52 0,13 1,96 2,01 0,29 1,65 2,06 0,45 0,52 

7 Фон + N90  0,53 0,13 2,00 2,05 0,29 1,66 2,08 0,45 0,54 

8 Фон + N120  0,53 0,13 2,04 2,06 0,30 1,68 2,10 0,46 0,53 

9 Фон + N150 0,54 0,14 2,07 2,07 0,29 1,69 2,10 0,46 0,54 

10 Фон + N120 + М 

підживлення 

0,53 0,12 2,01 2,04 0,29 1,68 2,11 0,44 0,51 

11 Фон + N90 + N30 

підживлення 

0,54 0,13 2,02 2,04 0,30 1,66 2,10 0,44 0,53 

12 Фон + N90 + (N30 + 

М) підживлення 

0,54 0,14 2,02 2,05 0,30 1,68 2,10 0,46 0,53 

НІР05 0,04 0,01 0,09 0,11 0,02 0,08 0,10 0,03 0,04 

Р,% 2,3 1,9 1,9 2,1 1,8 2,2 2,4 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Збільшення дози азоту у передпосівну культивацію з 60 до 150 кг/га 

впливало на вміст азоту в усіх складових врожаю, підвищивши його вміст у 

зерні на 0,04%, стеблах – на 0,02%, листках – на 0,06%. 

Отже, найвищої врожайності сухої речовини сорго зернового в умовах 

недостатнього зволоження досягнуто за внесення у позакореневе підживлення 

азоту (N30) у фазі 3-5 листків на фоні Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну 
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культивацію: врожайність сухої речовини зерна – 6,9 т/га, стебел – 4,5, листків 

– 1,4 зі зростанням до контролю без добрив – відповідно на 2,1, 1,8 та 0,4 т/га. 

Застосування мінеральних добрив незначно впливало на вміст елементів 

живлення в усіх складових врожаю сорго зернового. 

 

5.2.2 Винос та баланс елементів живлення залежно від удобрення 

 

Розрахунок балансу елементів живлення за відчуження із поля тільки 

товарного врожаю показав, що в умовах недостатнього зволоження на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому (ВПДСС) сорго зернове за 

вирощування на природному фоні родючості формувало від’ємний баланс усіх 

елементів живлення: азоту – -96 кг/га, фосфору – -21кг/га, калію – -22 кг/га. 

Дефіцит балансу азоту в агроценозі сорго зернового перевищив дефіцит 

балансу фосфору і калію у 4,4-4,6 рази (табл. 5.9). 

Застосування фосфорних і калійних добрив в дозі Р90К90 забезпечило 

позитивний господарський баланс фосфору у ґрунті на рівні – +66 кг/га, калію 

– +62 кг/га і супроводжувалось різко негативним балансом азоту – -106 кг/га. 

Позитивний господарський баланс фосфору і калію у ґрунті формувався за 

внесення повного мінерального добрива з осені під оранку (N90Р90К90): баланс 

фосфору – +62 кг/га, калію – +59. Дефіцит азот у ґрунті при цьому значно 

зменшився і становив -33 кг/га. 

Формуванню врівноваженого господарського балансу азоту у ґрунті 

сприяло збільшення дози азотних добрив у передпосівну культивацію з 60 до 

150 кг/га на фоні Р90К90 під глибоку оранку. За дози азотних добрив N60 дефіцит 

азоту у ґрунті становив -66 кг/га, N90 – -43, N120 – -17, тоді як внесення у 

передпосівну культивацію N150 формувало позитивний баланс азоту – +11 

кг/га. Господарський баланс фосфору  і калію в усіх зазначених варіантах був 

позитивний – відповідно 60-63 та 54-58 кг/га. 
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Таблиця 5.9 

Господарський винос та баланс елементів живлення за різних систем 

удобрення сорго зернового, ВПДСС, 2017-2020 рр. 

№ 

вар. 
Варіант 

Внесено,  

кг/га 

Винесено тільки 

зерном, кг/га 

Баланс, ± кг/га 

N P K N P K N P K 

1 Без добрив (контроль) - - - 96 21 22 -96 -21 -22 

2 Р90К90 – Фон - 90 90 106 24 28 -106 66 62 

3 N90Р90К90 90 90 90 123 28 31 -33 62 59 

4 Р90N90 90 90 - 121 27 27 -31 63 -27 

5 К90N90 90 - 90 114 25 28 -24 -25 62 

6 Фон + N60 60 90 90 126 27 32 -66 63 58 

7 Фон + N90  90 90 90 133 29 35 -43 61 55 

8 Фон + N120  120 90 90 137 30 34 -17 60 56 

9 Фон + N150 150 90 90 139 30 36 11 60 54 

10 
Фон + N120 + М 

підживлення 
120 90 90 137 29 33 -17 61 57 

11 
Фон + N90 + N30 

підживлення 
120 90 90 145 30 37 -25 60 53 

12 
Фон + N90 + (N30 + М) 

підживлення 
120 90 90 143 31 36 -23 59 54 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Позакореневі підживлення сорго зернового сечовиною на фоні внесення 

у передпосівну культивацію N90 формували від’ємний господарський баланс 

азоту у ґрунті на рівні 23-25 кг/га. 

За відчуження із поля стеблової маси сорго зернового дефіцит балансу 

елементів живлення в чорноземі типовому слабкосолонцюватому істотно 

зростав. Так, на контролі без добрив рослини сорго зернового з товарною і 

побічною продукцією виносили – 127 кг/га, фосфору – 26 кг/га, калію – 89 

кг/га, що формувало від’ємний баланс елементів живлення у ґрунті в 

зазначених вище обсягах (табл. 5.10). 

Застосування фосфорних і калійних добрив в дозі Р90К90 забезпечило 

позитивний біологічний баланс лише фосфору у ґрунті в кількості – 59 кг/га, 

тоді як баланс азоту і калію формувався від’ємним – відповідно 142 та 15 кг/га.  
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Внесення повного мінерального добрива з осені під глибоку оранку в 

дозі N90Р90К90 обумовило винос рослинами сорго зернового із ґрунту з 

біологічним врожаєм азоту – 168 кг/га, фосфору – 37 кг/га, калію – 126 кг/га, 

що формувало від’ємний баланс азоту і калію у ґрунті – відповідно 78 та 36 

кг/га за позитивного балансу фосфору в кількості 53 кг/га. 

Таблиця 5.10 

Біологічний винос та баланс елементів живлення за різних систем 

удобрення сорго зернового, ВПДСС, 2017-2020 рр. 

№ 

вар. 
Варіант 

Внесено,  

кг/га 

Винесено зерном і 

стеблами, кг/га 

Баланс, ± кг/га 

N P K N P K N P K 

1 Без добрив (контроль) - - - 127 26 89 -127 -26 -89 

2 Р90К90 – Фон - 90 90 142 31 105 -142 59 -15 

3 N90Р90К90 90 90 90 168 37 126 -78 53 -36 

4 Р90N90 90 90 - 165 36 115 -75 54 -115 

5 К90N90 90 - 90 158 32 118 -68 -32 -28 

6 Фон + N60 60 90 90 172 36 130 -112 54 -40 

7 Фон + N90  90 90 90 182 38 138 -92 52 -48 

8 Фон + N120  120 90 90 188 40 146 -68 50 -56 

9 Фон + N150 150 90 90 191 40 148 -41 50 -58 

10 
Фон + N120 + М 

підживлення 
120 90 90 186 37 139 -66 53 -49 

11 
Фон + N90 + N30 

підживлення 
120 90 90 198 40 151 -78 50 -61 

12 
Фон + N90 + (N30 + М) 

підживлення 
120 90 90 196 42 150 -76 48 -60 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

За застосування азотних добрив у передпосівну культивацію в дозі N60 

на фоні Р90К90 під оранку винос біологічним врожаєм азоту із ґрунту становив 

172 кг/га, фосфору – 36 кг/га, калію – 130 кг/га, що формувало від’ємний 

баланс азоту і калію у ґрунті – відповідно 112 та 40 кг/га за позитивного 

балансу фосфору в кількості 54 кг/га. За збільшення дози азоту у передпосівну 

культивацію до 90 кг/га від’ємний баланс азоту і калію у ґрунті становив – 

відповідно 92 та 48 кг/га, дози 120 кг/га – 68 та 56 кг/га, дози 150 кг/га – 41 та 

58 кг/га за позитивного балансу фосфору в кількості 50-52 кг/га. 
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За решти конфігурацій системи удобрення з внесенням у позакореневе 

підживлення сечовини та мікродобрива «Максимус» на фоні весняних строків 

внесення азотних добрив у ґрунті формувався від’ємний баланс азоту в 

кількості -66-78кг/га, калію – -49-61 кг/га за позитивного балансу фосфору на 

рівні 48-53 кг/га.  

Отже, в умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцбватому у разі відчуження з поля тільки товарного врожаю 

сталих засад вирощування сорго зернового з отриманням врожайності зерна 7-

8 т/га можна досягти за внесення мінеральних добрив в дозі N140Р30К35; за 

відчуження  з поля товарного врожаю і стеблової маси – формування сталих 

засад потребує внесення мінеральних добрив в дозі N190Р40К150. За відчуження 

побічної продукції із поля потреба в калійних добривах зростала – на 115 кг/га, 

азотних – на 50 кг/га. 

 

5.3 Нормативні показники виносу елементів живлення урожаєм сорго 

зернового  

 

 Нормативи виносу елементів живлення сільськогосподарськими 

культурами є важливим показником, який досить часто використовують для 

проектування системи удобрення. Зазначений показник має високу 

варіабельність, його величина залежить від ґрунтово-кліматичних умов, від 

сортових особливостей вирощуваних культур, запроваджуваної технології, від 

доз та способів внесення добрив та ін.. І хоча точність нормативного підходу 

у розрахунку доз внесення добрив є невисокою, проте виробничники досить 

часто користуються цим показником для екологічної оцінки системи 

удобрення, її здатності формувати бездефіцитний баланс елементів живлення 

у ґрунті за прогнозованого рівня врожайності. 

Результати досліджень і проведених розрахунків показали, що винос 

елементів живлення на одиницю врожаю основної і побічної продукції рослин 

сорго зернового залежали від системи удобрення та ґрунтово-кліматичних 
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умов його вирощування. За вирощування сорго зернового в умовах 

достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному (ГТК=1,3) без внесення 

добрив на формування 1 тони зерна рослини виносили із ґрунту азоту – 17,2 

кг, фосфору – 3,94, калію – 4,43;  на формування 1 тони стебел – відповідно 

2,22, 0,46 та 5,36 кг. Основна кількість азоту і фосфору винесеного із ґрунту 

була направлена на формування зерна рослин сорго, калію – з невеликою 

перевагою на формування стебел (табл. 5.11).  

Таблиця 5.11 

Нормативи виносу елементів живлення урожаєм сорго зернового за 

різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування 

 

Провінції Лісостепу 

 

Добрива 

Винос елементів живлення з 1 т продукції, кг 

зерно стебла 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Правобережна центральна 

висока провінція (УЛДСС) 

1 17,2 3,94 4,43 2,22 0,46 5,36 

2 17,4 3,98 4,68 2,30 0,48 5,50 

Лівобережна низинна  

провінція (ВПДСС) 

1 17,0 3,72 3,90 2,31 0,38 5,00 

2 17,6 3,78 4,49 2,52 0,49 5,38 

Примітка: 1 – без внесення добрив; 2 – внесення добрив в дозі N90Р90К90; 

провінції виділені відповідно агроґрунтового районування України 

 

 За внесення дози добрив N90Р90К90 потреба в елементах живлення на 

формування однієї тони врожаю за вирощування сорго зернового в умовах 

Правобережної центральної високої провінції (ГТК=1,3) майже не 

змінювалась по азоту та фосфору і істотно підвищилась по калію. На 

формування 1 т тони зерна винос рослинами калію за внесення добрив 

збільшився на 0,25 кг, однієї тони стебел – на 0,14 кг. Це дає підстави вважати, 

що за вирощування сорго зернового на чорноземних ґрунтах в 

Правобережному Лісостепу України для формування 1 т зерна рослинам 

потрібно азоту – 17 кг, фосфору – 4 , калію – 4,7;  формування 1 тони стебел – 

відповідно 2,3, 0,5 та 5,5 кг. 

 За вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження 

(ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому без внесення добрив 



 115 

на формування 1 тони зерна рослини виносили із ґрунту азоту – 17,0 кг, 

фосфору – 3,72, калію – 3,90;  на формування 1 тони стебел – відповідно 2,31, 

0,38 та 5,00 кг. За внесення добрив N90Р90К90 істотно зріс винос рослинами 

калію на формування 1 тони зерна і стебел, тоді як винос азоту і фосфору 

майже не змінювався. За посушливих умов вирощування порівняно з умовами 

достатнього зволоження сорго зернове потребувало більше азоту на 

формування стеблової маси і менше калію на формування 1 тони зерна і 

стебел. За вирощування сорго зернового на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому в Лівобережному Лісостепу України для формування 1 

т зерна рослини потребували азоту – 17,6 кг, фосфору – 3,8, калію – 4,5;  

формування 1 тони стебел – відповідно 2,5, 0,5 та 5,4 кг. 

 На практиці досить часто користуються показником виносу елементів 

живлення біологічним врожаєм при формуванні однієї тони врожаю зерна. 

Проведені розрахунки показали, що за вирощування сорго зернового у 

Правобережній центральній високій провінції в умовах достатнього 

зволоження (ГТК=1.3) при формуванні 1 тони зерна рослини з біологічним 

врожаєм виносили азоту – 26 кг, фосфору – 5,7 кг , калію – 25 кг (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Винос елементів живлення біологічним врожаєм сорго зернового 

за формування 1 тони зерна за внесення N90Р90К90 
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 За вирощування сорго зернового у Лівобережній низинній провінції в 

умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) при формуванні 1 тони зерна 

рослини з біологічним врожаєм виносили азоту – 24 кг, фосфору – 5,0 кг , 

калію – 18 кг. За більш посушливих умов винос елементів живлення 

біологічним сорго зернового при утворенні кожної тони зерна був значно 

меншим, ніж за умов достатнього зволоження: винос азоту зменшився – на 2 

кг, фосфору – на 0,7 кг, калію – на 7 кг.  

Отже, у разі вилучення нетоварного врожаю сорго зернового із поля для 

екологічної оцінки системи удобрення варто користуватись показниками 

виносу елементів живлення біологічним врожаєм на кожну тону врожаю 

зерна: за достатнього зволоження винос азоту – 26 кг, фосфору – 5,7 кг , калію 

– 25 кг; за недостатнього зволоження – відповідно 24, 5 та 18 кг. 

 Якщо нетоварна продукція залишається на полі для екологічної оцінки 

системи удобрення варто користуватись показниками виносу елементів 

живлення лише врожаєм зерна: за достатнього зволоження винос азоту – 17 кг, 

фосфору – 4 , калію – 4,7; за недостатнього зволоження – відповідно 17,6 кг, 

фосфору – 3,8, калію – 4,5 кг. 

  

Висновки до розділу 5 

 

1. В умовах достатнього зволоження (УЛДСС) найвищу врожайність 

сухої речовини сорго зернового отримано за внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120К120: зерна – 7,2 т/га, стебел – 6,5, листків – 2,4 з перевищенням 

контролю без добрив на 2,0, 0,6 та 0,5 т/га. З врожаєм зерна рослини виносили 

переважно азот, побічною продукцією – переважно калій з відносно низьким 

виносом фосфору усіма складовими врожаю. 

2. За залишання побічної продукції на полі сталі засади вирощування 

сорго зернового на чорноземі вилугуваному з отриманням врожайності зерна 

7-8 т/га забезпечує внесення 4 т/га соломи + N120Р30; за відчуження побічної 

продукції із поля для формування бездефіцитного балансу елементів живлення 



 117 

у ґрунті потрібно вносити 4 т/га соломи – N190Р40К150 зі зростанням дози 

калійних добривах – на 150 кг/га, азотних – на 70 кг/га. 

3. В умовах недостатнього зволоження (ВПДСС) найвищу врожайність 

сухої речовини сорго зернового отримано за внесення Р90К90 під оранку + N90 

у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 листків: 

врожайність сухої речовини зерна – 6,9 т/га, стебел – 4,5, листків – 1,4 зі 

зростанням до контролю без добрив – відповідно на 2,1, 1,8 та 0,4 т/га. 

4. У разі відчуження із поля тільки товарного врожаю сталі засади 

вирощування сорго зернового на чорноземі типовому слабкосолонцюватому з 

отриманням врожайності зерна 7 т/га забезпечує внесення N140Р30К35; за 

відчуження із поля додатково стеблової маси формування бездефіцитного 

балансу елементів живлення у ґрунті потребує внесення N190Р40К150 зі 

зростанням дози калійних добривах – на 115 кг/га, азотних – на 50 кг/га. 

5. За вирощування сорго зернового на чорноземі вилугуваному в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) для формування 1 т зерна рослини 

потребували азоту – 17 кг, фосфору – 4 , калію – 4,7; однієї тони стебел – 

відповідно 2,3, 0,5 та 5,5 кг. За умов недостатнього зволоження на чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому для формування 1 т зерна сорго зернове 

потребувало азоту – 17,6 кг, фосфору – 3,8, калію – 4,5;  однієї тони стебел – 

відповідно 2,5, 0,5 та 5,4 кг. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [54], [55].  
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РОЗДІЛ 6 

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ 

 

6.1 Енергетична ефективність 

 

Розробляння енергетично маловитратних технологій може стати 

надійним кроком щодо популяризації вирощування сорго зернового та 

зайняття ним належного місця у структурі аграрного виробництва [118]. 

Результати досліджень показали, що сорго зернове є енергетично 

привабливою культурою для широкого вирощування в Україні. За умов 

достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному легкосуглинковому сорго 

зернове формувало енергетичну ємність біологічного врожаю – 167 ГДж/га за 

величини енерговитрат – 23,4 ГДж/га, що забезпечило високу енергетичну 

ефективність його вирощування за показника Кее – 7,1 (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Енергетична ефективність вирощування сорго зернового за різних 

систем удобрення, УЛДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Добрива 

 

Енергоємність 

врожаю, 

ГДж/га 

Енерговитрати 

на 1 га, 

ГДж/га 

Кее 

1 Без добрив (контроль) 167 23,4 7,1 

2 N60Р60K60 185 31,7 5,8 

3 N90Р90K90 203 34,8 5,8 

4 N120Р120K120  213 38,1 5,6 

5 Солома 4 т/га 176 23,7 7,4 

6 Солома 4 т/га + N60Р60K60 201 32,3 6,2 

7 Солома 4 т/га + N90Р90K90 215 35,0 6,1 

8 Солома 4 т/га + N120Р120K120  236 38,8 6,1 

 

Застосування соломи пшениці озимої на добриво незначно підвищило 

енергоємність врожаю сорго зернового і супроводжувались досить незначним 
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зростанням енергетичних витрат: енергоємність врожаю – 176 ГДж/га, 

енерговитрати – 23,7 ГДж/га, Кее – 7,4 зі зростанням до контролю без добрив 

– відповідно на 9 ГДж/га, 0,3 ГДж/га та 0,3.  

Ефективним заходом підвищення енергоємності врожаю сорго 

зернового визначено внесення мінеральних добрив. За дози добрив N60Р60K60 

енергоємність врожаю сорго зернового порівняно з контролем без добрив 

підвищилась на 18 ГДж/га. При цьому енерговитрати на внесення добрив 

зросли на 8,3 ГДж/га, що порушило паритет у співвідношенні на користь 

витратної складової енергетичного балансу і супроводжувалось падінням 

коефіцієнта енергетичної ефективності порівняно з контролем без добрив на 

1,3 одиниці. Мінеральні добрива значно підвищивши енергетичну 

продуктивність сорго зернового, але внаслідок істотного зростання 

енерговитрат енергетична ефективність його вирощування знизилась.  

Енергетично виправданим у посівах сорго зернового визначено 

збільшення дози мінеральних добрив у 1,5–2 рази. За дози добрив N90Р90K90 

енергія врожаю порівняно з N60Р60K60 зросла – на 18 ГДж/га, дози N120Р120K120  

– на 28 ГДж/га і супроводжувалась стабілізацію Кее на рівні 5,6-5,8 одиниць. 

Сорго зернове в умовах достатнього зволоження добре реагувало на посилене 

мінеральне живлення, де внесення підвищених доз мінеральних добрив 

визначено енергетично виправданим. 

Енергетично стабільнішим і ефективнішим визначено застосування 

мінеральних добрив поєднано з альтернативним органічним добривом 

соломою пшениці озимої. Незначне зростання енергетичних витрат на 

застосування соломи і істотне зростання енергоємності біологічного врожаю 

забезпечили альтернативному органо-мінеральному добриву енергетичну 

перевагу. За поєднаного застосування мінеральних і соломи коефіцієнт 

енергетичної ефективності порівняно з внесенням лише мінеральних добрив 

підвищився на 0,3-0,5 і знаходився в межах 6,1-6,2. 

Найбільш енергетично ефективним визначено внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120K120: енергоємність врожаю – 236 ГДж/га, енерговитрати – 38,8 ГДж/га, 
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Кее – 6,1. Порівняно з дозою N60Р60K60 внесеною на фоні 4 т/га соломи 

енергоємність врожаю зросла на 35 ГДж/га за показника Кее – 6,2 з падінням 

на 0,1. Застосування подвійної дози мінеральних добрив (N120Р120K120) на фоні 

4 т/га соломи визначено енергетично доцільним і виправданим. 

 Отже, сорго зернове є енергетично ефективною культурою за 

вирощування в умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному 

легкосуглинковому. Застосування альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення (4 т/га соломи + 180-360 кг/га NPK) підвищило коефіцієнт 

енергетичної ефективності порівняно з внесенням лише мінеральних добрив 

на 0,3–0,5 за абсолютних величин 6,1-6,2. Енергетично найефективнішою 

системою удобрення визначено внесення 4 т/га соломи + N120Р120K120: 

енергоємність врожаю – 236 ГДж/га, енерговитрати – 38,8 ГДж/га, Кее – 6,1 з 

перевагою енергоємності врожаю до контролю без добрив на 69 ГДж/га. 

В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому без внесення добрив сорго зернове формувало 

енергетичну ємність біологічного врожаю – 144 ГДж/га за величини 

енерговитрат – 22,7 ГДж/га, що забезпечило високу енергетичну ефективність 

його вирощування за показника Кее – 6,3 (табл. 6.2). 

Найменшої енергетичної ефективності досягнуто за внесення 

фосфорних і калійних добрив (Р90К90): енергоємність врожаю – 160 ГДж/га, 

енерговитрати – 30,1 ГДж/га, Кее – 5,3.  

Досить енергетично ефективними були бінарні комбінації добрив з 

внесенням азоту (Р90N90 та К90N90): енергоємність врожаю – 170-176 ГДж/га, 

енерговитрати – 30,2-30,3 ГДж/га, Кее – 5,6-5,8. 

Застосування мінеральних добрив з осені під глибоку оранку в дозі 

N90Р90К90 супроводжувалось низькою енергетичною ефективністю 

агротехнології сорго зернового: енергоємність врожаю – 182 ГДж/га, 

енерговитрати – 33,5 ГДж/га, Кее – 5,4 зі зниженням коефіцієнта енергетичної 

ефективності до контролю без добрив на 0,9. 
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Таблиця 6.2  

Енергетична ефективність вирощування сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2017-2020 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив 

(фактор В) 

Енергоємність 

врожаю, 

ГДж/га 

Енерговитрати 

на 1 га, 

ГДж/га 

Кее 

1 Без добрив (контроль) 144 22,7 6,3 

2 Р90К90 – Фон 160 30,1 5,3 

3 N90Р90К90 182 33,5 5,4 

4 Р90N90 176 30,3 5,8 

5 К90N90 170 30,2 5,6 

6 Фон + N60 185 32,7 5,7 

7 Фон + N90  191 33,7 5,7 

8 Фон + N120  197 34,9 5,6 

9 Фон + N150 201 36,0 5,6 

10 Фон + N120 + М підживлення 196 35,2 5,6 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 207 35,0 5,9 

12 Фон + N90 + (N30 + М) 

підживл. 
206 35,3 5,8 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

Підвищенню енергетичної ефективності вирощування сорго зернового 

на чорноземі типовому слабкосолонцюватому сприяли весняні терміни 

застосування азотних добрив. За дози азотних добрив N90 у передпосівну 

культивацію на фоні Р90К90 під оранку енергоємність врожаю становила 191 

ГДж/га, енерговитрати – 33,7 ГДж/га, Кее – 5,7. Порівняно з внесенням 

N90Р90К90 з осені під оранку енергоємність врожаю підвищилась на 9 ГДж/га, 

енерговитрати – на 0,2 ГДж/га, Кее – на 0,3. 

За застосування більш високих доз азотних добрив весною N120-150 

коефіцієнт енергетичної ефективності залишався досить високим на рівні 5,6 

зі зменшенням до дози N90 на 0,1. порівняно з внесенням лише мінеральних 

добрив на 0,3–0,5 за абсолютних величин 6,1-6,2. При цьому енергоємність 

біологічного врожаю сорго зернового становила 197-201 ГДж/га. 
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Найвищої енергетичної ефективності застосування мінеральних добрив 

під сорго зернове досягнуто за проведення позакореневого підживлення 

сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків на фоні внесення N90 у передпосівну 

культивацію та Р90К90 під оранку: енергоємність врожаю становила 207 

ГДж/га, енерговитрати – 35,0 ГДж/га, Кее – 5,9.  

Отже, підвищенню енергетичної ефективності вирощування сорго 

зернового умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) на чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому сприяли весняні терміни застосування 

азотних добрив. Найбільш енергетично ефективним визначено внесення N90 у 

передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під оранку та додатково на цьому 

фоні проведення позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-5 

листків: енергоємність врожаю становила 207 ГДж/га, енерговитрати – 35,0 

ГДж/га, Кее – 5,9. 

 

6.2 Економічна ефективність 

 

З переходом до ринкової економіки питання економічної доцільної 

набувають особливої ваги і стають основою бізнес-планування діяльності 

підприємств. Система удобрення є основою підвищення рентабельності 

аграрного виробництва, але із-за високих цін на мінеральні добрива та високу 

собівартість застосування органічних добрив, які склались в аграрному секторі в 

останні роки, потребує нових екологічно збалансованих та економічно 

ефективних підходів її застосування. 

В основу економічних розрахунків брали ціну однієї тони зерна сорго 

зернового 7000 грн., що відповідало ринку цін в Україні на період листопада 

2020 року і було еквівалентно ціні однієї тони пшениці озимої третього класу 

або ячменю. У даний час ціна добрив, що вносили під глибоку оранку 

складала: нітроамофоска – 9600 грн./т, суперфосфат гранульований простий – 

6760 грн./т. 
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У проведених дослідженнях вивчалась економічна ефективність 

застосування мінеральних добрив під сорго зернове та їх поєднання з 

елементами біологізації (солома пшениці озимої) за його вирощування в 

умовах достатнього зволоження Лісостепу України на чорноземі 

вилугуваному та недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому. 

В умовах достатнього зволоження на чорноземі вилугуваному (ГТК=1,3) 

застосування мінеральних добрив з осені під оранку під сорго зернове 

супроводжувалось витратами на їх внесення та збирання врожаю додатково 

отриманої продукції – 3370-8910 грн./га та умовно чистим доходом – 1530-

7890 грн./га (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Економічна ефективність застосування добрив в посівах сорго 

зернового, УЛДСС,  2017-2019 рр. 

№ 

вар 
Варіант 

Врожай-

ність, 

 т/га 

± до 

контро-

лю,  

т/га 

Витрати на 

додаткову 

продукцію, 

грн./га 

Вартість 

додаткової 

продукції, 

грн./га 

Умовно 

чистий 

дохід, 

грн./га 

Рентабе-

льність, 

% 

1 Без добрив 6,1 - – – – – 

2 N60Р60К60 6,8 0,7 3370 4900 1530 45 

3 N90Р90К90 7,4 1,3 5690 9100 3410 60 

4 N120Р120К120 7,9 1,8 8140 12600 4460 55 

5 Солома 4 т/га 6,4 0,3 470 2100 1630 346 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 7,4 1,3 4010 9100 5090 127 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 8,0 1,9 6460 13300 6840 106 

8 Солома 4 т/га + 

N120Р120К120 
8,5 2,4 8910 16800 7890 89 

 

У середньому за 2017-2019 роки найбільш рентабельним за мінеральної 

системи удобрення визначено варіант з дозою добрив N90Р90К90 – рівень 

рентабельності 60%. За внесення мінеральних добрив в дозі N120Р120К120 рівень 

рентабельності зменшився до 55%, однак умовно чистий дохід перевищував 

дозу добрив N90Р90К90 – на 1050 грн./га. В умовах достатнього зволоження 
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сорго зернове позитивно відгукувалось на високі дози мінеральних добрив, 

досягаючи максимального доходу за внесення N120Р120К120 – 4460 грн./га. 

Ефективність системи удобрення сорго зернового значно підвищилась 

за поєднаного внесення мінеральних добрив і соломи. Заробляння у ґрунт на 

добриво 4 т/га соломи визначено високоефективним заходом, який 

супроводжувався незначними витратами (470 грн./га) і забезпечив отримання 

умовно чистого доходу – 1630 грн./га за рівня рентабельності 346%. 

За поєднаного внесення мінеральних добрив і соломи рентабельність 

агрохімічного заходу зменшувалась зі зростанням дози внесення мінеральних 

добрив, але була значно вищою, ніж коли мінеральні добрива вносили окремо. 

За внесення 4 т/га соломи + N60Р60К60 рентабельність становила 127%, 4 т/га 

соломи + N90Р90К90 – 106%, 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 89%. 

Найбільшої величини чистого доходу за альтернативної органо-

мінеральної системи удобрення досягнуто за внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120К120 – 7890 грн./га. 

В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому (ГТК=0,9) застосування мінеральних добрив у посівах 

сорго зернового супроводжувалось витратами на їх внесення та збирання 

врожаю додатково отриманої продукції в межах 3180-7970 грн./га (табл. 6.4). 

Найменші витрати визначено за внесення фосфорних і калійних добрив 

– 3180 грн./га, що забезпечило  рентабельність вирощування сорго зернового 

на рівні 32%. 

Застосування мінеральних добрив з осені під глибоку оранку в дозі 

N90Р90К90 супроводжувалось витратами на їх внесення та збирання врожаю 

додатково отриманої продукції 5860 грн./га, що забезпечило  умовно чистий 

дохід – 4640 грн./га, рівень рентабельності –  79%. 

Підвищенню рентабельності вирощування сорго зернового на чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому сприяли весняні терміни застосування 

азотних добрив. За дози азотних добрив N90 у передпосівну культивацію на 

фоні Р90К90 під оранку витратами на їх внесення та збирання врожаю додатково 

отриманої продукції становили 6120 грн./га, що забезпечило  умовно чистий 

дохід – 7180 грн./га, рівень рентабельності –  117%. 
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Таблиця 6.4 

Економічна ефективність застосування добрив в посівах сорго 

зернового, ВПДСС,  2017-2020 рр. 

№ 

вар 
Варіант 

Врожай-

ність, 

 т/га 

± до 

контро-

лю,  

т/га 

Витрати на 

додаткову 

продукцію, 

грн./га 

Вартість 

додаткової 

продукції, 

грн./га 

Умовно 

чистий 

дохід, 

грн./га 

Рентабе-

льність, 

% 

1 Без добрив (контроль) 5,6 - – – – – 

2 Р90К90 – Фон 6,2 0,6 3180 4200 1020 32 

3 N90Р90К90 7,1 1,5 5860 10500 4640 79 

4 Р90 + N90 6,9 1,3 4730 9100 4370 92 

5 К90 + N90 6,6 1,0 4210 7000 2790 66 

6 Фон + N60 7,2 1,6 5790 11200 5410 93 

7 Фон + N90  7,5 1,9 6120 13300 7180 117 

8 Фон + N120  7,7 2,1 7250 14700 7450 103 

9 Фон + N150 7,8 2,2 7970 15400 7430 93 

10 
Фон + N120 + М 

підживлення 
7,7 2,1 7380 14700 7320 99 

11 
Фон + N90 + N30 

підживлення 
8,1 2,5 7510 17500 9990 133 

12 
Фон + N90 + (N30 + М) 

підживл. 
8,0 2,4 7530 16800 9270 123 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

 

За застосування більш високих доз азотних добрив весною N120-150 

витратами на їх внесення та збирання врожаю додатково отриманої продукції 

зросли до 7250-7970 грн./га, що забезпечило  умовно чистий дохід – 7450-7430 

грн./га і супроводжувалось зниженням рівня рентабельні до 93-103%. 

Підвищенню рентабельності вирощування сорго зернового сприяло 

проведення позакореневого підживлення сечовиною (N30). За дози азотних 

добрив у передпосівну культивацію N90 на фоні Р90К90 під оранку з подальшим 

проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у фазі 3-5 листків 

витрати на отримання додаткової продукції становили 7510 грн./га, умовно 

чистий дохід – 9990 грн./га, рентабельність вирощування –  133%. 

Отже, найбільш прибутковим і високорентабельним в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному визначено 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: умовно чистий дохід – 7890 грн./га, 
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рівень рентабельності –  89%.  В умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) 

на чорноземі типовому слабкосолонцюватому найефективнішими визначено 

внесення N90 у передпосівну культивацію на фоні Р90К90 під оранку та 

додатково на цьому фоні проведення позакореневого підживлення сечовиною 

(N30) у фазі 3-5 листків: умовно чистий дохід – відповідно 7180 та 9990 грн./га, 

рівень рентабельності – 117% та 133%. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Енергетично найефективнішою системою удобрення сорго зернового 

в умовах достатнього зволоження визначено внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120K120: енергоємність врожаю – 236 ГДж/га, енерговитрати – 38,8 ГДж/га, 

Кее – 6,1; в умовах недостатнього зволоження внесення Р90К90 під оранку + N90 

у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 листків: 

енергоємність врожаю – 207 ГДж/га, енерговитрати – 35,0 ГДж/га, Кее – 5,9. 

2. Найприбутковішим в умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) на 

чорноземі вилугуваному визначено внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120: 

умовно чистий дохід – 7890 грн./га, рентабельність –  89%;  в умовах 

недостатнього зволоження (ГТК=0,9) на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому внесення Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну 

культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 листків: умовно чистий дохід – 9990 

грн./га, рентабельність – 133%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [118]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо отримання високих врожаїв сорго 

зернового в Лісостепу України шляхом оптимізації системи удобрення. 

Результатами досліджень встановлено, що в умовах достатнього зволоження 

найвищої продуктивності досягали за поєднаного внесення побічної продукції 

і мінеральних добрив, умовах недостатнього зволоження – за оптимізації доз 

та способів внесення азотних добрив весною. 

2. Встановлено, що в умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) 

найвищі запаси мінерального азоту у 0-40 см шарі чорнозему вилугуваного у 

фазі 3-5 листків сорго зернового формувались за дози добрив N120Р120К120: 

нітратного – 108 кг/га, амонійного – 70 кг/га з перевагою до контролю без 

добрив – відповідно на 42 та 9 кг/га. Внесення додатково 4 т/га соломи 

зменшило запаси мінерального азоту у ґрунті на 13-17 кг/га. На кінець 

вегетації запаси нітратного азоту у ґрунті зменшились до початкового у 6,4-

7,7 разів, амонійного азоту – на 31-33%. 

3. Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) 

застосування азотних добрив у передпосівну культивацію сорго зернового 

збільшило фонд мінерального азоту переважно у верхньому 0-30 см шарі 

чорнозему типового слабкосолонцюватого. Найвищий вміст мінерального 

азоту в шарі 0-30 см формувався за дози азотних добрив 150 кг/га: нітратного 

– 25,2 мг/кг, амонійного – 13,5 мг/кг ґрунту за запасів мінерального азоту у 

шарі 0-90 см – 244 кг/га з перевагою до контролю без добрив на 79 кг/га. На 

кінець вегетації запаси мінерального азоту у ґрунті зменшились у 1,8 рази, що 

є наслідком його трансформації та використання рослинами. 

4. За результатами польових досліджень встановлено, що вміст 

рухомого фосфору в орному 0-30 см шарі чорноземних ґрунтів залежав від 

дози внесення фосфорних добрив. Найвищий вміст рухомого фосфору в 

чорноземі вилугуваному спостерігали у фазі 3-5 листів за внесення N120Р120К120 

– 139 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 12 мг/кг ґрунту; чорноземі 
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типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 – 55,5 мг/кг з 

перевищенням контролю без добрив на 10,3 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації 

вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному зменшився до початкового 

– на 10-13%, чорноземі типовому слабкосолонцюватому – на 18-19%. 

5. Досліджено, що вміст рухомого калію в чорноземних ґрунтах залежав 

від внесення калійних добрив та соломи пшениці озимої. Найвищий вміст 

рухомого калію у 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного у фазі 3-5 листів 

спостерігали за внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 –  111 мг/кг; чорноземі 

типовому слабкосолонцюватому – за дози добрив N90Р90К90 – 182 мг/кг ґрунту. 

Упродовж вегетації вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному 

зменшився до початкового – на 26-28%, чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому – на 16-19%. 

6. Встановлено, що за вирощування сорго зернового в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному 

найефективніше вологу ґрунту рослини використовували за внесення 4 т/га 

соломи + N90Р90К90: витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 318 

м3 зі зменшенням до контролю без добрив на 54 м3/т; в умовах недостатнього 

зволоження (ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому – за 

внесення N120Р90К90: витрати вологи на формування однієї тони врожаю – 298 

м3 зі зменшенням до контролю без добрив на 122 м3/т. 

7. За результатами польових досліджень встановлено, що в умовах 

достатнього зволоження (ГТК=1,3) сорго зернове позитивно відгукувалось на 

внесення соломи та зростаючих доз мінеральних добрив. Найвищу 

врожайність зерна сорго зернового на чорноземі вилугуваному отримали за 

внесення 4 т/га соломи + N120Р120К120 – 8,54 т/га з перевищенням контролю без 

добрив на 2,45 т/га або 40,2%. У роки з інтенсивними опадами у другій 

половині вегетації (2017 та 2018) на фоні помірної кількості опадів у першій 

його половині досягнуто максимальної ефективності від застосування добрив. 

8. Визначено, що внесення в умовах достатнього зволоження 4 т/га 

соломи + N120Р120К120 забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: маса 

1000 зерен – 33,0 г, вміст білка в зерні – 12,1%, клітковини – 2,50%, жиру – 
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3,59% на суху речовину з перевищенням контролю без добрив – відповідно на 

4,9 г, 1,8%, 0,36% та 0,20%.  

9. Досліджено, що в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому найефективнішим було внесення 

Р90К90 під оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 

3-5 листків – врожайність зерна 8,07 т/га. Максимальної ефективності від 

застосування добрив досягнуто у посушливому 2018 році – врожайність зерна 

9,64 т/га з перевищенням контролю без добрив на 2,74 т/га або 40%. 

10. Встановлено, що в умовах недостатнього зволоження внесення 

азотних добрив у передпосівну культивацію в дозі N90 на фоні Р90К90 під оранку 

з подальшим проведенням позакореневого підживлення сечовиною (N30) у 

фазі 3-5 листків забезпечило найвищу якість зерна сорго зернового: маса 1000 

зерен – 35,7 г, вміст білка в зерні – 12,0%, клітковини – 2,11%, жиру – 3,62% 

на суху речовину з перевищенням абсолютного контролю без добрив – 

відповідно на 8,7 г, 2,7%, 0,21% та 0,32%. 

11. Визначено, що в умовах достатнього зволоження врівноваженого 

балансу елементів живлення у ґрунті за вирощування сорго зернового з 

відчуженням із поля побічної продукції досягали за внесення 4 т/га соломи + 

N190Р40К150, без відчуження – 4 т/га соломи + N120Р30; в умовах недостатнього 

зволоження – відповідно N190Р40К150 та N140Р30К35. Вилучення побічної 

продукції із поля збільшило винос із ґрунту калію на 115-150 кг/га, азоту – на 

50-70 кг/га. 

12. Досліджено, що енергетично та економічно найефективнішим в 

умовах достатнього зволоження (ГТК=1,3) було внесення 4 т/га соломи + 

N120Р120K120: Кее – 6,1, умовно чистий дохід – 7890 грн./га, рентабельність –  

89%; в умовах недостатнього зволоження (ГТК=0,9) внесення Р90К90 під 

оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 позакоренево у фазі 3-5 

листків: Кее – 5,9, умовно чистий дохід – 9990 грн./га, рентабельність – 133%. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. За вирощування сорго зернового в умовах достатнього зволоження 

(ГТК=1,3) на чорноземі вилугуваному для отримання врожайності зерна понад 

8 т/га з вмістом білка 12% рекомендується застосовувати альтернативну 

органо-мінеральну систему удобрення з внесенням під глибоку оранку 4 т/га 

соломи + N120Р120К120 – врожайність зерна 8,54 т/га з перевищенням контролю 

без добрив на 2,45 т/га або 40,2%.  

2. За вирощування сорго зернового в умовах недостатнього зволоження 

(ГТК=0,9) на чорноземі типовому слабкосолонцюватому для отримання 

врожайності зерна понад 8 т/га з вмістом білка 12% рекомендується вносити 

Р90К90 з осені під глибоку оранку + N90 у передпосівну культивацію + N30 

позакоренево у фазі 3-5 листків – врожайність зерна 8,07 т/га з перевищенням 

контролю без добрив на 2,43 т/га або 43,1%.  
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Додаток Б.1 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2017 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 6,4 5,5 3,3 50 7,1 3,8 3,0 46 6,6 3,0 2,5 40 

2 Р90К90 – Фон 6,0 5,5 3,5 50 6,7 3,3 3,0 43 5,9 3,0 2,2 37 

3 N90Р90К90 8,1 7,7 4,6 67 7,0 3,6 3,3 46 6,0 3,3 2,0 37 

4 Р90 + N90 7,6 7,4 5,4 67 7,1 4,0 3,0 47 6,0 2,9 2,3 37 

5 К90 + N90 8,0 6,8 4,3 63 6,2 3,2 3,4 42 5,3 3,0 2,3 35 

6 Фон + N60  - у передпосівну культивацію 14,2 9,7 3,1 89 8,0 3,7 3,0 49 5,3 3,0 2,0 34 

7 Фон + N90  12,5 10,2 4,2 89 7,9 3,9 3,4 49 6,0 3,2 2,4 38 

8 Фон + N120  17,0 10,1 3,7 102 9,1 3,5 3,0 52 5,6 3,0 2,0 35 

9 Фон + N150 16,8 11,6 4,0 107 9,4 3,8 3,0 54 6,0 3,1 2,6 39 

10 Фон + N120 + М підживлення 16,6 11,0 3,3 102 8,8 4,0 3,2 53 5,2 3,4 2,1 35 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 15,4 8,8 3,3 91 7,0 3,7 3,0 45 5,2 3,0 2,1 34 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 14,9 9,2 3,7 92 7,4 3,7 3,0 47 5,4 3,2 2,1 35 

НІР05 3,1 0,8 0,7 - 1,6 0,7 0,7 - 0,8 0,5 0,4 - 

Р,% 2,6 2,4 2,2 - 2,8 2,4 2,5 - 2,7 2,1 2,3 - 
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Додаток Б.2 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2018 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 14,8 12,0 10,1 122 10,6 9,7 8,8 96 10,5 9,6 7,0 90 

2 Р90К90 – Фон 17,5 12,5 11,0 132 10,3 8,3 7,8 87 10,8 8,1 6,1 83 

3 N90Р90К90 23,4 14,9 11,9 166 16,7 10,9 10,6 126 12,9 8,4 6,9 94 

4 Р90 + N90 22,1 13,7 11,4 156 16,9 11,0 10,2 126 12,3 9,8 7,5 98 

5 К90 + N90 21,0 13,5 10,3 148 18,7 9,4 11,1 130 12,4 9,9 7,4 98 

6 Фон + N60  - у передпосівну культивацію 28,9 12,8 11,7 176 23,6 9,7 9,5 141 14,5 9,1 7,3 102 

7 Фон + N90  37,3 13,6 11,1 204 28,0 10,3 9,9 159 14,0 9,3 7,5 102 

8 Фон + N120  41,7 13,1 10,8 217 27,7 11,0 9,6 159 14,7 8,6 7,0 100 

9 Фон + N150 44,8 13,3 11,0 228 29,1 11,1 10,3 167 14,4 9,2 7,6 103 

10 Фон + N120 + М підживлення 40,4 12.8 10,3 209 17,0 11,5 10,4 129 13,7 8,9 7,3 98 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 40,8 12,4 10,6 210 18,5 11,5 10,2 133 13,5 9,1 7,5 100 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 38,3 13,2 11,0 206 25,6 11,4 10,1 156 13,5 9,7 7,8 103 

НІР05 2,9 0,7 0,7 - 1,8 0,6 0,8 - 0,7 0,6 0,5 - 

Р,% 2,4 2,0 2,4 - 2,9 2,2 2,8 - 2,5 2,5 2,7 - 
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Додаток Б.3 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2019 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 8,0 7,3 5,5 69 8,4 5,3 5,0 62 5,1 4,2 3,2 41 

2 Р90К90 – Фон 4,7 7,3 6,0 59 8,0 5,3 5,0 60 5,1 4,3 3,3 42 

3 N90Р90К90 9,7 7,7 7,4 82 8,4 5,5 4,8 62 5,0 4,1 3,3 41 

4 Р90 + N90 9,4 8,4 5,5 77 8,0 5,0 4,7 58 5,0 4,0 4,0 43 

5 К90 + N90 8,8 7,5 6,2 74 7,9 5,3 5,1 60 5,6 4,1 3,3 43 

6 Фон + N60  - у передпосівну культивацію 9,3 7,7 5,8 75 8,0 5,0 5,0 59 5,6 4,5 3,2 44 

7 Фон + N90  10,5 7,7 5,0 77 9,1 6,1 4,8 66 4,9 4,3 3,6 42 

8 Фон + N120  11,9 7,0 5,4 80 9,1 5,0 4,8 62 5,4 4,5 4,1 46 

9 Фон + N150 14,0 7,9 5,5 90 9,5 5,3 5,0 64 4,9 4,4 3,3 42 

10 Фон + N120 + М підживлення 12,2 7,3 5,5 83 8,8 5,3 4,7 62 5,1 4,4 3,5 43 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 9,9 8,1 5,0 76 9,0 5,0 4,7 62 5,0 4,2 3,5 42 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 10,3 7,3 5,2 75 8,6 5,4 5,0 63 5,1 4,4 3,3 42 

НІР05 3,0 0,7 0,6 - 1,7 0,6 0,6 - 0,7 0,5 0,5 - 

Р,% 2,5 2,6 2,0 - 2,5 2,1 2,2 - 2,4 2,2 2,6 - 
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Додаток Б.4 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2017 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 10,0 10,4 10,2 100 9,0    8,8 8,0 85 9,1 8,0 7,9 82 

2 Р90К90 – Фон 10,4 10,6 11,2 100 9,4 9,0 8,4 88 9,6 8,4 8,2 86 

3 N90Р90К90 12,0 11,5 11,0 114 9,8 10,2 9,0 95 9,9 8,7 8,1 88 

4 Р90 + N90 12,5 11,2 10,8 114 9,9 10,7 10,0 101 10,0 8,6 8,6 89 

5 К90 + N90 12,7 11,4 10,4 113 10,6 10,2 9,0 98 10,2 9,0 8,5 91 

6 Фон + N60 13,0 11,6 10,7 116 10,4 10,9 9,0 100 10,7 8,8 8,4 92 

7 Фон + N90  14,8 11,2 10,9 121 13,0 12,6 9,9 117 11,0 9,2 8,6 95 

8 Фон + N120  15,3 11,2 11,2 121 12,8 12,0 9,8 114 11,1 9,6 8,8 97 

9 Фон + N150 16,7 10,8 11,8 127 13,4 11,0 10,1 114 11,4 9,9 8,7 99 

10 Фон + N120 + М підживлення 15,1 11,0 11,0 122 13,0 11,5 10,0 114 10,7 8,9 8,4 92 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 14,1 11,7 11,1 123 13,9 13,0 10,2 122 10,2 8,5 8,0 88 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 14,4 11,2 10,8 121 13,4 12,0 9,4 144 10,4 8,9 8,1 90 

НІР05 0,9 0,8 0,7 - 1,0 0,8 0,7 - 0,8 0,6 0,6 - 

Р,% 2,7 2,7 2,4 - 3,0 2,3 2,1 - 2,3 2,6 1,9 - 
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Додаток Б.5 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2018 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 7,1 7,6 6,1 69 6,2    5,3    5,5 56 5,5    4,8    4,2 48 

2 Р90К90 – Фон 7,0 6,9 6,3 67 6,1 5,4 5,0 55 5,3 4,8 4,7 49 

3 N90Р90К90 8,3 7,5 6,0 72 6,5 5,2 5,5 57 5,0 5,0 4,7 49 

4 Р90 + N90 8,1 7,5 5,7 70 5,9 5,5 5,2 55 5,0 4,7 4,6 47 

5 К90 + N90 8,3 7,4 6,2 72 6,4 5,3 5,0 55 5,3 4,8 4,4 48 

6 Фон + N60 9,1 7,7 6,0 75 6,0 5,7 5,0 55 5,3 5,0 4,4 49 

7 Фон + N90  8,5 8,0 5,9 74 6,0 5,6 4,7 54 5,5 5,0 4,6 50 

8 Фон + N120  9,4 7,7 6,0 76 6,6 6,0 5,0 58 5,3 5,2 4,4 49 

9 Фон + N150 9,4 7,8 5,9 76 6,4 5,6 4,9 56 5,5 5,2 4,4 50 

10 Фон + N120 + М підживлення 9,1 7,4 6,0 74 6,1 5,5 5,0 55 5,2 5,2 4,2 48 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 9,0 8,0 6,0 76 5,9 5,1 5,0 53 5,2 4,8 4,4 48 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 9,0 7,2 5,8 73 6,3 5,0 4,7 53 5,0 4,8 4,2 46 

НІР05 0,7 0,6 0,6 - 0,7 0,5 0,6 - 0,5 0,4 0,4 - 

Р,% 2,0 2,2 2,5 - 2,4 2,0 2,6 - 2,0 2,1 1,9 - 
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Додаток Б.6 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі типовому слабкосолонцюватому залежно від удобрення, ВПДСС, 2019 р., 

мг/кг ґрунту 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з мікродобривом 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Інтенсивного розвитку Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

0-30 30-60 60-90 запаси в 

0-90 см, 

кг/га 

1 Без добрив (контроль) 9,8 8,6 7,3 85 8,9 7,3 6,8 76 7,2 7,0 6,0 67 

2 Р90К90 – Фон 10,1 8,6 7,0 85 8,8 7,3 6,6 75 7,5 6,8 6,1 67 

3 N90Р90К90 11,1 8,4 7,2 88 9,0 7,0 6,8 75 7,4 7,2 6,0 68 

4 Р90 + N90 10,7 9,0 7,4 89 8,8 7,5 6,5 75 7,2 6,8 6,2 67 

5 К90 + N90 10,7 9,1 7,0 88 8,8 7,5 6,5 75 7,6 7,0 6,0 68 

6 Фон + N60 12,8 9,1 7,0 95 9,2 7,0 6,2 74 7,4 6,9 6,0 67 

7 Фон + N90  12,8 8,8 7,9 97 9,6 7,7 6,2 78 7,7 7,2 6,3 70 

8 Фон + N120  14,0 9,3 7,0 100 9,4 7,7 6,4 78 7,7 7,2 6,0 69 

9 Фон + N150 14,4 9,3 7,2 102 10,5 7,9 6,4 82 7,7 7,4 6,3 71 

10 Фон + N120 + М підживлення 14,2 9,1 7,0 100 9,3 7,9 6,5 78 7,5 7,2 6,0 68 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 12,8 9,0 7,1 95 8,8 7,7 6,0 74 7,3 7,0 6,2 68 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 13,0 8,8 7,0 95 9,2 7,7 6,4 77 7,3 7,0 6,0 67 

НІР05 0,9 0,8 0,6 - 0,8 0,6 0,6 - 0,6 0,7 0,5 - 

Р,% 2,7 2,6 2,0 - 2,7 2,2 2,4 - 2,0 2,7 1,9 - 
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Додаток Б.7 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 14,7 13,8 62 3,6 2,0 14 

2 N60Р60К60 25,3 16,3 100 4,8 1,2 17 

3 N90Р90К90 25,5 18,6 103 3,2 2,0 13 

4 N120Р120К120 26,6 18,5 106 2,8 2,1 11 

5 Солома 4 т/га 10,0 12,2 45 2,3 1,9 10 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 16,4 12,9 67 5,2 3,2 20 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 18,9 13,2 76 3,3 2,4 13 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 20,4 14,7 82 3,3 2,8 14 

НІР05 1,5 1,1 - 0,1 0,1 - 

Р,% 2,5 2,7 - 1,6 1,8 - 

 

 

Додаток Б.8 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2018 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 14,1 13,8 60 2,8 1,9 11 

2 N60Р60К60 19,7 17,6 83 3,0 2,1 12 

3 N90Р90К90 23,0 18,8 95 3,0 2,0 12 

4 N120Р120К120 24,6 19,0 100 2,8 2,4 12 

5 Солома 4 т/га 14,8 14,2 63 3,0 2,4 12 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 21,4 15,7 86 3,1 2,0 12 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 22,3 15,6 89 3,5 2,4 14 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 23,4 15,7 93 3,4 2,2 13 

НІР05 1,4 0,9 - 0,1 0,1 - 

Р,% 2,7 2,4 - 1,8 2,2 - 
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Додаток Б.9 

Динаміка нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 16,2 14,7 68 3,5 2,4 14 

2 N60Р60К60 23,7 20,1 98 4,2 2,4 16 

3 N90Р90К90 25,0 21,4 104 4,0 2,6 16 

4 N120Р120К120 27,4 20,7 111 4,0 3,0 16 

5 Солома 4 т/га 14,5 14,7 63 4,3 2,3 17 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 22,2 16,7 90 5,2 2,6 20 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 22,4 16,2 90 5,2 3,0 20 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 23,1 16,4 93 5,0 3,1 20 

НІР05 1,5 0,8 - 0,1 0,1 - 

Р,% 2,4 2,0 - 1,9 2,4 - 

 

 

Додаток Б.10 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 18,2 13,0 73 9,7 10,2 42 

2 N60Р60К60 19,9 14,2 80 11,0 11,0 47 

3 N90Р90К90 17,6 14,2 72 10,3 10,0 44 

4 N120Р120К120 18,5 15,0 76 9,7 10,9 43 

5 Солома 4 т/га 14,1 11,7 58 10,4 8,6 43 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 14,7 13,3 62 11,1 9,0 46 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 14,1 14,2 61 10,8 7,9 44 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 13,9 15,3 61 11,1 8,8 45 

НІР05 1,3 1,0 - 0,9 0,8 - 

Р,% 2,6 2,3 - 2,0 2,4 - 
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Додаток Б.11 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2018 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 12,2 13,8 54 12,3 10,1 51 

2 N60Р60К60 13,7 14,7 60 12,3 10,4 51 

3 N90Р90К90 15,8 14,2 66 12,7 10,7 53 

4 N120Р120К120 15,3 14,9 65 12,7 10,8 53 

5 Солома 4 т/га 14,2 12,9 60 12,2 10,3 51 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 15,6 14,4 66 13,0 10,6 54 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 16,2 15,2 69 13,3 11,2 55 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 16,7 14,9 70 12,9 11,0 54 

НІР05 0,9 0,8 - 0,7 0,6 - 

Р,% 2,0 2,0 - 2,2 2,0 - 

 

 

Додаток Б.12 

Динаміка амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

0-30 30-40 запаси в 

0-40 см, 

кг/га  

1 Без добрив 11,9 12,2 52 8,6 8,2 37 

2 N60Р60К60 13,2 12,2 56 8,8 8,0 37 

3 N90Р90К90 14,6 12,7 61 9,4 8,4 39 

4 N120Р120К120 14,8 12,7 62 9,7 8,3 40 

5 Солома 4 т/га 12,5 12,6 54 9,2 8,4 39 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 14,4 13,1 61 9,2 8,6 39 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 14,4 13,5 61 10,1 8,5 42 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 15,6 13,3 65 10,2 9,0 43 

НІР05 0,9 0,8 - 0,7 0,7 - 

Р,% 1,9 1,8 - 1,8 2,3 - 
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Додаток Б.13 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі типовому слабосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 42,2 43,4 39,8 38,0 30,5 39,2 

2 Р90К90 – Фон 64,6 46,4 51,0 42,4 39,8 44,0 

3 N90Р90К90 68,4 49,7 58,0 43,9 47,6 50,1 

4 Р90 + N90 67,7 49,3 46,8 42,6 48,6 55,6 

5 К90 + N90 39,9 34,1 38,8 35,7 43,2 45,4 

6 Фон + N60 66,5 51,1 44,6 45,2 56,2 51,6 

7 Фон + N90  63,8 53,0 46,5 45,8 58,8 56,9 

8 Фон + N120  64,8 49,6 55,5 53,1 59,2 55,9 

9 Фон + N150 66,1 46,9 53,3 49,5 54,9 51,3 

10 Фон + N120 + М підживлення 65,2 45,5 46,8 42,6 46,4 48,9 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 64,4 49,6 54,8 52,0 61,9 50,5 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 66,9 45,5 61,2 53,1 54,8 45,7 

НІР05 3,6 3,0 2,5 3,1 2,7 2,6 

Р,% 2,7 2,1 1,9 2,6 2,2 2,1 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 
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Додаток Б.14 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі типовому слабосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2018 р., мг/кг ґрунту 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 51,0 46,2 44,2 42,7 36,6 34,9 

2 Р90К90 – Фон 51,7 46,6 45,5 43,0 38,2 35,1 

3 N90Р90К90 52,1 46,6 45,9 43,2 38,5 35,0 

4 Р90 + N90 51,8 46,8 46,0 43,0 39,0 35,0 

5 К90 + N90 51,1 45,9 44,4 43,0 37,2 34,7 

6 Фон + N60 51,7 46,6 44,9 43,4 37,9 35,4 

7 Фон + N90  52,2 46,8 45,6 43,4 38,2 35,6 

8 Фон + N120  51,6 47,0 45,6 43,2 38,2 35,4 

9 Фон + N150 51,7 46,8 46,0 43,0 38,5 35,4 

10 Фон + N120 + М підживлення 52,0 47,0 45,8 43,2 38,0 35,6 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 51,6 47,0 45,5 43,4 38,2 35,6 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 51,6 46,6 45,7 43,4 38,2 35,6 

НІР05 3,4 3,1 2,7 3,0 2,6 2,6 

Р,% 2,5 2,3 2,0 2,4 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 
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Додаток Б.15 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі типовому слабосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 42,4 40,6 36,6 35,4 32,2 33,3 

2 Р90К90 – Фон 44,8 41,7 38,2 37,0 36,6 34,6 

3 N90Р90К90 46,0 41,7 38,0 36,8 34,8 35,2 

4 Р90 + N90 45,2 42,2 39,2 36,8 36,0 35,4 

5 К90 + N90 43,4 40,6 37,7 35,0 33,0 34,2 

6 Фон + N60 45,0 41,8 38,6 36,8 35,2 36,0 

7 Фон + N90  44,8 41,8 38,4 36,8 36,8 35,6 

8 Фон + N120  46,2 42,0 39,0 36,0 37,0 35,6 

9 Фон + N150 45,4 41,6 38,4 36,2 36,2 35,4 

10 Фон + N120 + М підживлення 45,4 41,6 38,8 36,6 36,2 35,8 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 46,0 41,7 38,6 36,6 37,0 36,0 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 45,6 42,0 38,6 36,4 36,6 36,0 

НІР05 3,0 3,0 2,4 2,8 2,7 2,6 

Р,% 2,1 2,4 1,8 2,5 2,3 2,1 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 

 

Додаток Б.16 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 132 112 129 120 

2 N60Р60К60 136 117 120 117 

3 N90Р90К90 134 112 117 122 

4 N120Р120К120 145 122 118 121 

5 Солома 4 т/га 130 107 119 118 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 132 112 120 113 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 132 111 121 118 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 143 114 118 115 

НІР05 10 7 8 7 

Р,% 3,4 2,5 3,1 2,6 
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Додаток Б.17 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2018 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 116 104 110 96 

2 N60Р60К60 116 104 112 97 

3 N90Р90К90 120 106 112 96 

4 N120Р120К120 126 103 113 98 

5 Солома 4 т/га 114 103 111 98 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 120 105 113 100 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 122 106 112 98 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 125 106 112 97 

НІР05 8 6 8 7 

Р,% 3,1 2,4 3,3 2,7 

 

 

Додаток Б.18 

Динаміка рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 133 120 124 114 

2 N60Р60К60 141 121 134 116 

3 N90Р90К90 142 121 134 118 

4 N120Р120К120 146 120 138 117 

5 Солома 4 т/га 140 120 127 114 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 147 122 130 114 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 148 122 130 120 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 152 122 136 121 

НІР05 9 7 9 6 

Р,% 2,8 2,7 3,0 2,0 
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Додаток Б.19 

Динаміка рухомого калію в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 
Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 143 124 136 111 124 110 

2 Р90К90 – Фон 218 160 176 142 170 147 

3 N90Р90К90 216 140 186 137 180 148 

4 Р90 + N90 108 80 94 78 99 100 

5 К90 + N90 205 152 194 134 164 131 

6 Фон + N60 194 168 188 142 164 134 

7 Фон + N90  180 148 164 140 170 124 

8 Фон + N120  188 142 186 124 157 142 

9 Фон + N150 174 148 184 126 155 141 

10 Фон + N120 + М підживлення 176 150 176 134 164 154 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 190 142 179 141 162 137 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 180 143 191 146 176 149 

НІР05 13 11 10 9 10 9 

Р,% 3,2 2,7 2,4 2,2 2,5 2,1 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 
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Додаток Б.20 

Динаміка рухомого калію в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2018 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 
Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 126 118 120 110 112 106 

2 Р90К90 – Фон 136 122 132 126 112 107 

3 N90Р90К90 140 130 136 127 116 106 

4 Р90 + N90 140 130 136 126 114 108 

5 К90 + N90 133 130 128 130 114 112 

6 Фон + N60 150 132 142 128 112 108 

7 Фон + N90  156 132 142 132 116 106 

8 Фон + N120  156 134 140 130 116 108 

9 Фон + N150 158 134 140 130 118 108 

10 Фон + N120 + М підживлення 156 132 144 132 116 106 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 156 133 140 132 114 107 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 158 133 140 132 116 107 

НІР05 12 10 11 10 9 9 

Р,% 3,0 2,6 2,7 2,6 2,2 2,4 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 
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Додаток Б.21 

Динаміка рухомого калію в чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

залежно від удобрення, ВПДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 
Варіант 

Фаза 3-5 

листків 

Інтенсивного 

розвитку 

Збирання 

врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив (контроль) 151 136 140 124 130 114 

2 Р90К90 – Фон 180 150 166 146 150 142 

3 N90Р90К90 190 156 170 150 154 148 

4 Р90 + N90 190 150 160 144 147 137 

5 К90 + N90 196 156 170 150 154 147 

6 Фон + N60 184 156 168 150 150 142 

7 Фон + N90  186 158 168 148 152 148 

8 Фон + N120  190 156 166 148 153 146 

9 Фон + N150 190 150 168 146 153 147 

10 Фон + N120 + М підживлення 190 156 166 148 152 148 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 188 157 167 147 150 146 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 190 156 167 148 152 146 

НІР05 11 8 9 8 7 8 

Р,% 2,7 2,0 2,2 2,0 2,3 2,1 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30+ М – сечовина разом з 

мікродобривом 

 

Додаток Б.22 

Динаміка рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 85 80 72 64 

2 N60Р60К60 98 84 68 65 

3 N90Р90К90 100 82 70 60 

4 N120Р120К120 112 84 68 66 

5 Солома 4 т/га 88 81 76 73 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 112 89 71 64 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 126 85 80 69 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 129 80 78 67 

НІР05 7 6 6 5 

Р,% 2,9 2,5 2,7 2,1 
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Додаток Б.23 

Динаміка рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2018 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 86 72 70 62 

2 N60Р60К60 87 76 68 62 

3 N90Р90К90 89 77 72 64 

4 N120Р120К120 89 77 72 64 

5 Солома 4 т/га 88 70 70 64 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 92 75 72 65 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 94 75 70 65 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 94 79 72 66 

НІР05 6 5 5 4 

Р,% 2,7 2,3 2,4 1,9 

 

 

Додаток Б.24 

Динаміка рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. Варіант 

Фаза 3-5 листків Збирання врожаю 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Без добрив 102 82 83 75 

2 N60Р60К60 106 86 86 77 

3 N90Р90К90 108 90 86 80 

4 N120Р120К120 108 94 88 80 

5 Солома 4 т/га 103 80 85 73 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 108 88 88 78 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 107 92 90 82 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 110 96 90 83 

НІР05 5 4 6 5 

Р,% 2,0 2,0 2,7 2,2 
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Додаток Б.25 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 4 т/га соломи 

4 т/га соломи 

+ N90Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 73 79 80 78 3,4 

51-100 76 87 99 97 3,8 

101-150 90 83 80 88 4,0 

0-150 239 249 259 263 11,0 

Збирання врожаю 
0-50 31 28 37 31 1,5 

51-100 28 31 36 21 1,2 

101-150 45 29 48 32 1,4 

0-150 104 88 121 84 3,9 

 

Додаток Б.26 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, 2018 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 4 т/га соломи 

4 т/га соломи 

+ N90Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 66 68 66 67 3,8 

51-100 70 70 71 70 4,1 

101-150 80 78 80 78 4,3 

0-150 216 216 217 215 11,9 

Збирання врожаю 
0-50 26 26 28 27 1,7 

51-100 24 22 26 25 1,4 

101-150 38 38 38 39 1,7 

0-150 88 86 92 91 4,6 

 

Додаток Б.27 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 4 т/га соломи 

4 т/га соломи 

+ N90Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 74 72 73 74 3,5 

51-100 76 77 76 76 4,0 

101-150 82 82 83 83 3,9 

0-150 232 231 232 233 10,4 

Збирання врожаю 
0-50 33 33 34 35 1,5 

51-100 26 28 28 29 1,4 

101-150 40 41 40 40 1,8 

0-150 99 102 102 104 4,7 
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Додаток Б.28 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2017 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 N120Р90К90 N150Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 72 75 62 63 3,2 

51-100 80 67 69 65 3,4 

101-150 62 60 63 62 3,0 

0-150 214 202 194 190 11,2 

Збирання врожаю 
0-50 6 3 2 6 0,2 

51-100 7 12 4 8 0,4 

101-150 40 16 11 12 1,1 

0-150 53 25 13 14 2,0 

 

Додаток Б.29 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2018 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 N120Р90К90 N150Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 62 64 62 63 3,6 

51-100 78 78 80 80 3,8 

101-150 63 65 63 63 2,9 

0-150 209 207 205 206 10,4 

Збирання врожаю 
0-50 4 5 4 5 0,2 

51-100 10 11 11 10 0,5 

101-150 28 30 29 29 1,6 

0-150 42 46 44 44 2,3 

 

Додаток Б.30 

Запаси продуктивної вологи в посівах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2019 р., мм 
Шари ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль)  
N90Р90К90 N120Р90К90 N150Р90К90 

НІР05 

Фаза 3-5 листків 

0-50 73 74 74 75 3,3 

51-100 85 86 85 86 4,1 

101-150 70 70 72 70 3,1 

0-150 228 230 231 231 12,1 

Збирання врожаю10 
0-50 8 10 10 10 0,3 

51-100 10 10 9 9 0,3 

101-150 37 35 38 38 1,3 

0-150 55 55 57 57 2,1 
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Додаток Б.31 

Якість зерна сорго зернового за різних систем удобрення, УЛДСС, 

2017 р. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив 10,5 2,22 3,43 1,83 29,5 

2 N60Р60К60 10,9 2,41 3,50 1,90 30,6 

3 N90Р90К90 11,6 2,49 3,57 1,94 31,5 

4 N120Р120К120 12,0 2,54 3,62 1,96 32,7 

5 Солома 4 т/га 10,6 2,26 3,44 1,83 29,8 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 11,3 2,44 3,54 1,92 31,7 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 11,9 2,50 3,60 1,94 32,5 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 12,4 2,57 3,62 1,97 34,1 

НІР05 0,4 0,09 0,11 0,07 1,5 

Р,% 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 

 

 

 

Додаток Б.32 

Якість зерна сорго зернового за різних систем удобрення, УЛДСС, 

2018 р. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив 10,8 2,18 3,53 1,83 28,3 

2 N60Р60К60 11,5 2,40 3,60 1,88 30,1 

3 N90Р90К90 11,9 2,57 3,62 1,96 31,8 

4 N120Р120К120 12,5 2,64 3,70 2,02 32,6 

5 Солома 4 т/га 10,8 2,30 3,49 1,80 29,4 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 11,5 2,38 3,60 1,93 31,4 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 12,3 2,48 3,69 1,94 32,7 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 13,3 2,63 3,77 1,93 33,4 

НІР05 0,5 0,11 0,14 0,08 1,7 

Р,% 1,9 2,2 2,2 2,3 2,5 

 

 

 

1
2
2
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Додаток Б.33 

Якість зерна сорго зернового за різних систем удобрення, УЛДСС, 

2019 р. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив 9,6 2,02 3,21 1,77 26,5 

2 N60Р60К60 10,0 2,27 3,31 1,80 28,4 

3 N90Р90К90 10,7 2,29 3,37 1,83 29,1 

4 N120Р120К120 10,9 2,29 3,36 1,87 30,1 

5 Солома 4 т/га 9,8 2,07 3,30 1,80 26,6 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 10,5 2,26 3,36 1,82 29,3 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 10,6 2,31 3,39 1,88 30,5 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 11,6 2,30 3,38 1,86 31,5 

НІР05 0,6 0,13 0,15 0,07 1,6 

Р,% 2,3 2,7 2,4 2,1 2,4 

 

 

Додаток Б.34 

Врожайність стеблової маси сорго зернового залежно від удобрення, 

УЛДСС, т/га 

№ 

вар. 
Варіант 

Роки 

2017 2018 2019 

1 Без добрив 25,7 26,0 26,6 

2 N60Р60К60 
26,6 26,2 27,6 

3 N90Р90К90 27,0 27,5 29,2 

4 N120Р120К120 27,1 28,6 29,2 

5 Солома 4 т/га 27,5 29,4 24,1 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 
28,0 32,4 23,3 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 30,0 34,7 22,9 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 29,5 35,6 24,0 

НІР05 1,8 1,9 1,4 

Р,% 2,9 3,2 3,0 

 

 

1
2
2
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Додаток Б.35 

Вміст сухої речовини у складових стебел сорго зернового залежно від 

удобрення, УЛДСС, % 

№ 

вар. 
Варіант 

2017 2018 2019 

стебла листки стебла листки стебла листки 

1 Без добрив 26,5 32,3 27,1 34,6 26,2 34,5 

2 N60Р60К60 26,8 32,5 27,1 34,7 27,1 34,5 

3 N90Р90К90 26,6 32,7 27,3 34,9 25,3 36,2 

4 N120Р120К120 26,7 32,6 27,4 35,4 27,8 34,9 

5 Солома 4 т/га 26,8 32,6 27,2 35,0 27,3 33,5 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 27,0 32,7 27,1 35,3 26,6 32,5 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 26,8 32,5 27,4 35,5 26,2 33,7 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 26,8 32,8 27,5 35,3 27,9 33,9 

НІР05 1,5 2,0 1,8 1,9 1,4 1,7 

Р,% 2,2 2,7 2,4 2,5 1,9 2,2 

 

 

 

Додаток Б.36 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно 

удобрення, УЛДСС, 2017 р., % на суху речовину 

№ 

вар 
Варіант 

Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив 0,44 0,14 2,11 1,90 0,27 1,44 2,13 0,50 0,62 

2 N60Р60К60 0,47 0,14 2,14 1,94 0,27 1,49 2,15 0,50 0,64 

3 N90Р90К90 0,47 0,14 2,18 1,96 0,28 1,50 2,17 0,51 0,62 

4 N120Р120К120 0,48 0,15 2,20 2,01 0,29 1,50 2,17 0,50 0,64 

5 Солома 4 т/га 0,45 0,15 2,14 1,87 0,28 1,46 2,10 0,50 0,65 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 0,47 0,14 2,19 1,88 0,29 1,48 2,14 0,50 0,67 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 0,46 0,15 2,21 1,92 0,28 1,51 2,15 0,50 0,67 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 0,46 0,14 2,25 1,95 0,29 1,52 2,15 0,51 0,69 

НІР05 0,02 0,01 0,12 0,11 0,03 0,09 0,11 0,02 0,03 

Р,% 2,0 2,1 2,4 2,2 1,9 2,6 1,8 1,9 2,3 

 

 

 

1
2
2
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Додаток Б.37 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно 

удобрення, УЛДСС, 2018 р., % на суху речовину 

№ 

вар 
Варіант 

Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив 0,40 0,11 1,91 1,80 0,26 1,37 2,03 0,45 0,50 

2 N60Р60К60 0,41 0,11 1,93 1,71 0,26 1,38 2,11 0,45 0,46 

3 N90Р90К90 0,43 0,12 1,88 1,74 0,31 1,38 2,08 0,48 0,46 

4 N120Р120К120 0,43 0,13 1,91 1,70 0,29 1,37 2,12 0,47 0,57 

5 Солома 4 т/га 0,39 0,13 1,92 1,81 0,28 1,30 2,03 0,43 0,50 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 0,35 0,14 1,95 1,84 0,29 1,39 2,04 0,45 0,55 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 0,38 0,13 2,04 1,80 0,27 1,39 2,06 0,46 0,55 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 0,41 0,14 1,95 1,75 0,29 1,39 2,07 0,46 0,58 

НІР05 0,04 0,02 0,13 0,12 0,04 0,08 0,10 0,03 0,02 

Р,% 2,3 2,2 2,5 2,5 2,0 2,4 1,9 2,2 1,8 

 

 

Додаток Б.38 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно 

удобрення, УЛДСС, 2019 р., % на суху речовину 

№ 

вар 
Варіант 

Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив 0,36 0,11 1,80 1,64 0,22 1,27 1,90 0,43 0,41 

2 N60Р60К60 0,37 0,11 1,84 1,66 0,22 1,27 1,92 0,43 0,43 

3 N90Р90К90 0,39 0,10 1,82 1,67 0,22 1,29 1,93 0,45 0,42 

4 N120Р120К120 0,40 0,11 1,83 1,69 0,23 1,27 1,95 0,44 0,44 

5 Солома 4 т/га 0,36 0,11 1,85 1,66 0,22 1,29 1,90 0,42 0,44 

6 Солома 4 т/га + N60Р60К60 0,38 0,11 1,92 1,65 0,23 1,30 1,91 0,43 0,46 

7 Солома 4 т/га + N90Р90К90 0,38 0,11 1,90 1,65 0,23 1,30 1,91 0,42 0,46 

8 Солома 4 т/га + N120Р120К120 0,39 0,11 1,92 1,64 0,23 1,29 1,93 0,44 0,47 

НІР05 0,03 0,01 0,14 0,13 0,03 0,10 0,09 0,02 0,03 

Р,% 2,1 1,8 2,7 2,7 2,1 2,9 1,7 1,7 2,4 

 

 

 

1
2
2
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Додаток Б.39 

Якість зерна сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, 2017 р. 
№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив (контроль) 9,6 1,88 3,24 1,72 26,6 

2 Р90К90 – Фон 9,9 1,90 3,30 1,77 31,8 

3 N90Р90К90 10,9 2,12 3,46 1,82 33,3 

4 Р90N90 10,8 2,10 3,44 1,80 33,0 

5 К90N90 10,6 2,04 3,40 1,80 33,2 

6 Фон + N60 10,8 2,09 3,46 1,82 34,0 

7 Фон + N90  11,0 2,14 3,48 1,82 34,4 

8 Фон + N120  11,7 2,25 3,51 1,86 34,9 

9 Фон + N150 12,0 2,28 3,54 1,89 35,4 

10 Фон + N120 + М підживлення 11,9 2,15 3,50 1,85 35,0 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 12,3 2,17 3,50 1,88 35,8 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 11,6 2,17 3,53 1,87 34,8 

НІР05 0,5 0,16 0,18 0,10 1,8 

Р,% 2,3 2,6 2,0 1,8 2,2 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
Додаток Б.40 

Якість зерна сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, 2018 р. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив (контроль) 10,0 1,96 3,36 1,84 28,2 

2 Р90К90 – Фон 10,2 2,02 3,42 1,90 32,5 

3 N90Р90К90 10,8 2,21 3,62 1,97 33,6 

4 Р90N90 11,0 2,12 3,57 1,90 33,4 

5 К90N90 11,0 2,10 3,55 1,88 33,4 

6 Фон + N60 10,7 2,18 3,60 1,95 34,3 

7 Фон + N90  11,1 2,20 3,66 2,01 34,9 

8 Фон + N120  11,7 2,22 3,70 2,01 35,3 

9 Фон + N150 12,0 2,22 3,71 2,04 35,5 

10 Фон + N120 + М підживлення 12,0 2,18 3,67 1,97 35,3 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 12,4 2,22 3,70 1,97 36,1 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 11,7 2,17 3,70 2,00 35,2 

НІР05 0,4 0,14 0,20 0,11 1,7 

Р,% 1,9 2,3 2,2 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

1
2
2
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Додаток Б.41 

Якість зерна сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, 2019 р. 
№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив (контроль) 9,0 1,87 3,20 1,70 27,2 

2 Р90К90 – Фон 9,2 1,90 3,27 1,76 30,3 

3 N90Р90К90 9,9 2,09 3,39 1,80 32,4 

4 Р90N90 10,0 2,02 3,38 1,76 32,0 

5 К90N90 10,0 2,00 3,39 1,77 32,6 

6 Фон + N60 10,1 2,04 3,44 1,80 33,0 

7 Фон + N90  10,3 2,06 3,47 1,84 33,7 

8 Фон + N120  10,7 2,12 3,50 1,86 33,9 

9 Фон + N150 11,0 2,16 3,52 1,86 34,1 

10 Фон + N120 + М підживлення 11,0 2,10 3,48 1,82 34,0 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 11,6 2,07 3,51 1,84 34,5 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 10,8 2,09 3,53 1,84 33,9 

НІР05 0,5 0,12 0,22 0,13 1,8 

Р,% 2,4 2,0 2,6 2,1 2,3 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
Додаток Б.42 

Якість зерна сорго зернового залежно від удобрення, ВПДСС, 2020 р. 

№ 

вар. Варіант 

Вміст, % на суху речовину Маса 1000 

зерен,  

г 
протеїн клітко- 

вина 

жир зола 

1 Без добрив (контроль) 9,2 1,94 3,24 1,80 27,5 

2 Р90К90 – Фон 9,3 1,97 3,30 1,82 32,2 

3 N90Р90К90 10,1 2,10 3,42 1,87 33,2 

4 Р90N90 10,2 2,08 3,40 1,82 33,4 

5 К90N90 10,1 2,08 3,39 1,80 33,4 

6 Фон + N60 10,2 2,12 3,48 1,80 34,1 

7 Фон + N90  10,4 2,18 3,52 1,81 34,6 

8 Фон + N120  10,9 2,26 3,57 1,83 35,0 

9 Фон + N150 11,2 2,29 3,57 1,86 35,3 

10 Фон + N120 + М підживлення 11,0 2,20 3,55 1,86 35,2 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 11,7 2,16 3,55 1,84 35,7 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 11,0 2,19 3,56 1,86 35,0 

НІР05 0,3 0,15 0,19 0,12 1,6 

Р,% 1,8 2,6 2,0 2.2 1,9 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

1
2
2
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Додаток Б.43 

Врожайність стеблової маси сорго зернового залежно від удобрення, 

ВПДСС, т/га 

№ 

вар. 
Варіант 

Роки 

2017 2018 2019 2020 

1 Без добрив (контроль) 13,0 14,0 12,5 14,1 

2 Р90К90 – Фон 15,1 16,0 14,2 16,3 

3 N90Р90К90 18,6 19,2 17,2 19,0 

4 Р90 + N90 17,5 18,4 16,2 18,7 

5 К90 + N90 17,0 17,7 16,0 17,7 

6 Фон + N60 19,3 19,5 16,6 19,8 

7 Фон + N90  19,7 19,9 17,0 20,0 

8 Фон + N120  20,6 20,9 18,1 20,4 

9 Фон + N150 20,7 21,4 18,4 20,3 

10 Фон + N120 + М підживлення 20,3 20,7 17,9 20,3 

11 Фон + N90 + N30 підживлення 21,5 21,7 18,9 22,3 

12 Фон + N90 + (N30 + М) підживл. 21,4 21,8 18,8 22,0 

НІР05 1,3 1,5 1,2 1,4 

Р,% 2,0 2,4 2,0 2,6 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
 

Додаток Б.44 

Вміст сухої речовини у складових стебел сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, % 
№ 

вар. 
Варіант 

2017 2018 2019 2020 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Без добрив (контроль) 24,8 30,6 27,6 33,7 25,0 31,3 26,6 32,4 

2 Р90К90 – Фон 25,0 31,2 27,9 33,9 25,0 31,5 26,7 31,8 

3 N90Р90К90 26,6 31,9 28,2 34,0 25,4 31,7 26,2 32,6 

4 Р90 + N90 25,1 31,0 27,7 33,7 25,0 31,2 26,6 32,3 

5 К90 + N90 25,1 31,1 27,9 33,8 25,2 31,2 26,6 34,3 

6 Фон + N60 26,3 31,9 28,4 34,2 25,4 31,5 26,3 32,6 

7 Фон + N90  26,7 31,9 28,6 34,2 25,4 31,4 26,5 32,7 

8 Фон + N120  26,7 32,2 28,6 34,6 25,5 31,4 27,2 34,4 

9 Фон + N150 26,8 31,9 28,8 34,4 25,5 31,6 27,0 32,1 

10 
Фон + N120 + М 

підживлення 
26,7 32,4 28,4 34,4 25,4 31,4 26,7 32,8 

11 
Фон + N90 + N30 

підживлення 
26,6 31,8 28,0 34,2 25,3 31,4 27,3 32,6 

12 
Фон + N90 + (N30 + М) 

підживл. 
26,7 31,9 28,3 34,2 25,5 31,3 26,3 32,2 

НІР05 1,5 1,8 1,7 2,0 1,7 1,8 1,4 1,8 

Р,% 2,2 2,5 2,3 2,9 2,3 2,0 1,9 2,1 

Примітка: 1 – стебла, 2 – листки 
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Додаток Б.45 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2017 р., % на суху речовину 
№ 

вар. Варіант 
Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив (контроль) 0,40 0,10 1,77 1,97 0,30 1,62 2,10 0,45 0,51 

2 Р90К90 – Фон 0,42 0,10 1,79 1,97 0,30 1,64 2,12 0,47 0,57 

3 N90Р90К90 0,44 0,10 1,77 2,04 0,31 1,70 2,14 0,48 0,57 

4 Р90N90 0,41 0,10 1,72 2,00 0,31 1,63 2,16 0,47 0,50 

5 К90N90 0,41 0,11 1,73 2,05 0,30 1,70 2,16 0,46 0,55 

6 Фон + N60 0,40 0,10 1,76 2,05 0,30 1,70 2,18 0,47 0,55 

7 Фон + N90  0,42 0,11 1,80 2,08 0,31 1,80 2,20 0,48 0,56 

8 Фон + N120  0,40 0,11 1,84 2,09 0,31 1,77 2,22 0,48 0,57 

9 Фон + N150 0,42 0,11 1,87 2,12 0,30 1,74 2,20 0,47 0,57 

10 Фон + N120 + М 

підживлення 

0,44 0,11 1,81 2,10 0,30 1,80 2,23 0,46 0,54 

11 Фон + N90 + N30 

підживлення 

0,45 0,10 1,83 2,09 0,31 1,73 2,22 0,46 0,54 

12 Фон + N90 + (N30 + 

М) підживлення 

0,43 0,10 1,80 2,10 0,31 1,75 2,21 0,47 0,56 

НІР05 0,04 0,01 0,09 0,11 0,02 0,08 0,10 0,03 0,04 

Р,% 2,3 1,9 1,9 2,1 1,8 2,2 2,4 1,9 2,0 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
Додаток Б.46 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2018 р., % на суху речовину 
№ 

вар. Варіант 
Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив (контроль) 0,50 0,13 1,97 2,08 0,31 1,80 2,05 0,47 0,53 

2 Р90К90 – Фон 0,51 0,13 2,01 2,08 0,30 1,81 2,08 0,49 0,57 

3 N90Р90К90 0,54 0,14 2,07 2,14 0,32 1,82 2,10 0,50 0,59 

4 Р90N90 0,50 0,14 2,04 2,06 0,31 1,77 2,10 0,49 0,51 

5 К90N90 0,56 0,14 2,04 2,10 0,30 1,80 2,10 0,49 0,55 

6 Фон + N60 0,54 0,15 2,09 2,16 0,31 1,82 2,11 0,50 0,57 

7 Фон + N90  0,58 0,15 2,12 2,18 0,30 1,82 2,12 0,50 0,60 

8 Фон + N120  0,60 0,15 2,16 2,22 0,31 1,84 2,15 0,51 0,60 

9 Фон + N150 0,61 0,15 2,20 2,24 0,31 1,83 2,16 0,51 0,58 

10 Фон + N120 + М 

підживлення 

0,58 0,15 2,17 2,18 0,30 1,80 2,16 0,50 0,59 

11 Фон + N90 + N30 

підживлення 

0,58 0,15 2,16 2,18 0,31 1,82 2,15 0,51 0,58 

12 Фон + N90 + (N30 + 

М) підживлення 

0,58 0,15 2,18 2,20 0,30 1,82 2,14 0,50 0,60 

НІР05 0,06 0,02 0,11 0,14 0,03 0,09 0,09 0,04 0,03 

Р,% 2,5 2,1 2,3 2,7 2,1 2,5 2,2 2,2 1,8 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
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Додаток Б.47 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2019 р., % на суху речовину 
№ 

вар. Варіант 
Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив (контроль) 0,41 0,10 1,93 1,84 0,27 1,32 1,87 0,39 0,38 

2 Р90К90 – Фон 0,40 0,10 2,01 1,80 0,28 1,35 1,88 0,40 0,45 

3 N90Р90К90 0,44 0,11 2,03 1,85 0,28 1,40 1,93 0,40 0,45 

4 Р90N90 0,41 0,10 2,00 1,79 0,28 1,38 1,93 0,39 0,40 

5 К90N90 0,41 0,13 2,00 1,80 0,27 1,40 1,90 0,40 0,44 

6 Фон + N60 0,43 0,13 2,04 1,90 0,8 1,39 1,95 0,42 0,46 

7 Фон + N90  0,42 0,12 2,04 1,92 0,28 1,41 1,97 0,41 0,48 

8 Фон + N120  0,45 0,13 2,03 1,90 0,28 1,40 1,98 0,41 0,47 

9 Фон + N150 0,47 0,11 2,03 1,96 0,28 1,40 1,98 0,42 0,48 

10 Фон + N120 + М 

підживлення 

0,47 0,11 2,05 1,92 0,28 1,39 1,99 0,40 0,46 

11 Фон + N90 + N30 

підживлення 

0,46 0,11 2,04 1,92 0,27 1,40 1,97 0,40 0,47 

12 Фон + N90 + (N30 + 

М) підживлення 

0,46 0,11 2,05 1,94 0,28 1,42 1,97 0,41 0,47 

НІР05 0,05 0,02 0,10 0,09 0,03 0,09 0,08 0,04 0,03 

Р,% 2,1 2,1 2,3 1,8 2,2 2,5 1,9 2,3 1,9 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  

Додаток Б.48 

Вміст елементів живлення в рослинах сорго зернового залежно від 

удобрення, ВПДСС, 2020 р., % на суху речовину 
№ 

вар. Варіант 
Стебло Листки Зерно 

N P K N P K N P К 

1 Без добрив (контроль) 0,49 0,13 1,82 1,80 0,26 1,29 1,95 0,40 0,41 

2 Р90К90 – Фон 0,50 0,13 1,90 1,83 0,27 1,29 1,94 0,42 0,45 

3 N90Р90К90 0,56 0,15 1,92 1,86 0,28 1,33 1,99 0,42 0,48 

4 Р90N90 0,52 0,14 1,90 1,81 0,28 1,29 2,00 0,43 0,44 

5 К90N90 0,54 0,14 1,88 1,82 0,26 1,30 1,98 0,42 0,48 

6 Фон + N60 0,60 0,15 1,90 1,87 0,28 1,33 2,02 0,43 0,47 

7 Фон + N90  0,59 0,15 1,94 1,88 0,27 1,30 2,04 0,43 0,50 

8 Фон + N120  0,61 0,15 1,92 1,92 0,28 1,38 2,05 0,44 0,50 

9 Фон + N150 0,64 0,14 1,92 1,90 0,29 1,37 2,06 0,44 0,50 

10 Фон + N120 + М 

підживлення 

0,60 0,14 1,95 1,90 0,28 1,38 2,05 0,41 0,49 

11 Фон + N90 + N30 

підживлення 

0,62 0,15 1,94 1,88 0,27 1,38 2,04 0,42 0,50 

12 Фон + N90 + (N30 + 

М) підживлення 

0,60 0,14 1,94 1,90 0,27 1,37 2,05 0,43 0,50 

НІР05 0,06 0,01 0,11 0,12 0,02 0,07 0,08 0,03 0,03 

Р,% 2,7 1,9 2,4 2,7 2.0 1,9 2,2 2,0 1,9 

Примітка: М – мікродобриво «Максимус» позакоренево; N30 + М – сечовина разом з 

мікродобривом  
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Додаток В  

 

 

 



 185 

 
 

 

 

 

 



 186 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у фахових виданнях України 

1. Іваніна В.В., Пашинська К.Л., Костащук М.Л. Вплив добрив на 

врожайність та якість зерна сорго зернового. Новітні агротехнології 2019; 7. 

URL: http://jna.bio.gov.ua/article/view/204798 (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

2. Пашинська К.Л. Енергетична ефективність вирощування сорго 

зернового за різних систем удобрення. Збірник наукових праць Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків; Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2019; 

27, с. 61-66. 

3. Іваніна В.В., Пашинська К.Л., Смірних В.М. Винос та баланс 

елементів живлення в агроценозі сорго зернового залежно від удобрення. 

Вісник аграрної науки 2021; 12(99), с. 28-32. (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

4. Іваніна В.В., Пашинська К.Л. Вплив систем удобрення на формування 

балансу елементів живлення в посівах сорго зернового. Вісник Сумського 

національного аграрного університету; 2022, 1(47), с. 65-70. (частка 

авторства становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, 

написання статті). 

 

Статті у закордонних виданнях 

5. Ivanina V., Pashynska K., Strilets O., Sypko A., Sinchuk G., Smirnykh V. 

Nitrogen fertilisers in formation soil nitrogen regime and productivity of grain 

sorghum. Journal of science. Lyon 2022; 28, р. 4-8. (частка авторства 

становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання 

статті). 

 

 

 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/204798


 187 

Патент на корисну модель 

6. Патент на корисну модель 138886 Україна, МПК А01С 21/00. Спосіб 

удобрення сорго зернового / В.В. Іваніна, К.Л. Пашинська, В.М. Смірних, М.В. 

Костащук, Г.М. Мазур, А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Н.С. Зацерковна, Г.А. 

Сінчук, А.І. Чередничок; заявник і патентовласник Інститут біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН. – № u 2019 05878 ; заявл. 29.05.2019; опубл. 

10.12.2019, Бюл. № 23 (проведення польових досліджень, аналіз стану 

проблеми та результатів досліджень). 

 

Матеріали наукових конференцій, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації 

7. Пашинська К.Л. Агрохімічні аспекти високої продуктивності сорго 

зернового в Лісостепу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти 

річчя кафедри рослинництва НУБіП України» 25-26 вересня 2019; Київ, 2019; 

с. 39-40. 

8. Пашинська К.Л. Урожайність сорго зернового за традиційної та 

альтернативної систем удобрення. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 135-й річниці з дня заснування 

Полтавського дослідного поля «Від історії до сучасності» 04 жовтня 2019; 

Полтава, 2019; с. 68-69. 

  9. Пашинська К.Л. Продуктивність сорго зернового за різних систем 

удобрення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія 

і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» 5-

7 жовтня 2021; Дубляни, 2021; с. 252-254. 

10. Пашинська К.Л. Сталість вирощування та продуктивність сорго 

зернового. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва 

України: сталий розвиток сільського господарства в умовах змін клімату» 11 

листопада 2021; с. Оброшине, 2021; с. 50-51.  


