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АНОТАЦІЯ 

Іваніна Р.В. Відтворення родючості чорнозему вилугуваного та 

продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни в Правобережному 

Лісостепу України. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі з 

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

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

м. Київ, 2021. 

Актуальність теми. Збереження родючості ґрунтів та впровадження 

сталих технологій вирощування сільськогосподарських культур є найбільш 

затребуваними напрямами світових досліджень. Інформація отримана в 

тривалих стаціонарних дослідах щодо впливу 40-річного внесення добрив на 

родючість чорнозему вилугуваного та врожайність сільськогосподарських 

культур, доповнена інноваційними рішеннями щодо оптимізації застосування 

азотних добрив під пшеницю озиму дозволяє розробити систему удобрення, 

яка базується на засадах сталості і інноваційності, а тому є на часі і 

актуальна.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України у плодозмінній та зерно-просапній 

сівозмінах встановлено закономірності зміни родючості чорнозему 

вилугуваного за 40-річного застосування добрив. Доведено, що процес 

відтворення родючості чорнозему вилугуваного визначається внесенням 

органічних добрив, дозою мінеральних добрив та введенням багаторічних 

бобових трав у сівозміну. 

Удосконалено систему удобрення пшениці озимої шляхом оптимізації 

доз та способів внесення азотних добрив. 

Дістали подальшого розвитку питання ефективності азотного 

живлення у досягненні високої врожайності та якості зерна пшениці озимої; 

питання попередників у вологозабезпеченні рослин пшениці озимої та їх 

впливу на мікробний ценоз ґрунту. 
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Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

довготривалих польових досліджень сформовано агрохімічні засади сталого 

вирощування сільськогосподарських культур у зерно-бурякових сівозмінах 

Правобережного Лісостепу України, що забезпечать збереження родючості 

чорнозему вилугуваного.  

За даними тимчасового польового досліду та їх виробничої перевірки 

розроблено систему ефективного застосування азотних добрив під пшеницю 

озиму, що забезпечує врожайність зерна понад 7 т/га з отриманням прибутку 

від удобрення понад 9000 грн./га. 

Основні результати досліджень. Встановлено, що розширене 

відтворення вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному досягалось у 

плодозмінній сівозміні за 40-річного внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

ріллі: вміст гумусу в шарі 0-30 см – 3,52%, 30-40 см – 3,28% з перевищенням 

контролю без добрив – на 0,36% та 0,22%. При переході до зерно-просапної 

сівозміни чи заміни традиційного органо-мінерального удобрення 

альтернативним (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га ріллі) вміст гумусу в 

шарі 0-30 см зменшився – на 0,07% та 0,10%, 30-40 см – на 0,02% та 0,06%. 

Досліджено, що щорічне внесення з органічними та мінеральними 

добривами на 1 га ріллі 64 кг фосфору забезпечило розширене відтворення 

фонду рухомих фосфатів у чорноземі вилугуваному обох сівозмін. За 40-

річного внесення N43-65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі вміст рухомого 

фосфору в шарі 0-30 см становив 309-323 мг/кг, 30-40 см – 229-266 з 

перевищенням контролю без добрив – на 133-138 та 75-103 мг/кг ґрунту.  

За результатами довготривалих польових досліджень встановлено, що 

органо-мінеральна система удобрення формувала стабільність фонду 

рухомого калію в чорноземі вилугуваному обох сівозмін на середньому рівні 

забезпечення. Вміст рухомого калію в агроценозі пшениці озимої за 40-

річного внесення добрив у шарі 0-30 см плодозмінної сівозміни становив 

102-104 мг/кг, 30-40 см – 80-82, зерно-просапної – відповідно 109-123 та 79-

89, що перевищило в середньому по сівозмінах контроль без добрив на 29-43 

та 16-26 мг/кг ґрунту. 
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Досліджено, що плодозмінна сівозміна за довготривалого внесення 

органічних і мінеральних добрив створювала кращі умови забезпечення 

рослин вологою. В агроценозі пшениці озимої плодозмінної сівозміни за 

внесення N60Р60К60 на утворення однієї тони біологічного врожаю 

витрачалось 212 м3 вологи, зерно-просапної сівозміни – 259 м3 за витрат 

вологи на контролі без добрив – 348 м3.  

Встановлено, що мікробіологічна активність в чорноземі вилугуваному 

залежала переважно від внесення добрив. Найбільшу кількість ґрунтових 

мікроорганізмів у фазі весняного кущення пшениці озимої обох зернових 

ланок спостерігали за дози N60Р60К60 на фоні 40-річного внесення N43Р43К43 + 

8,3 т гною на 1 га ріллі – 42,2-45,6 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. 

У складі ґрунтової мікрофлори переважали амоні- і нітрифікатори – 14,6-15,6 

та 11,1-13,2 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. 

Досліджено, що застосування добрив істотно зменшило рясність 

бур’янів в агроценозі пшениці озимої обох зернових ланок. За внесення 

N60Р60К60 чисельність бур’янів у фазі весняного кущення порівняно з 

контролем без добрив зменшилась у 6,3-6,5 рази, маса бур’янів на момент 

збирання врожаю – у 2,6-3,0 рази. У складі сегетальної рослинності на 

момент збирання  врожаю найбільшу біологічну масу формувала лобода біла 

(Chenopodiumalbum) – 3,4-4,3 г/м2, грицики звичайні (Capsellabursa-pastoris 

L.) – 0,6-4,0, шпергель звичайний (Spergulavulgaris) – 0,3-2,9. 

Встановлено, що у ланці з конюшиною врожайність зерна пшениці 

озимої була вищою, ніж за попередника вики ярої на 0,38-1,32 т/га, вміст 

білка в зерні на 0,3-0,4%. Найвища врожайність зерна у ланці з конюшиною 

досягалась за внесення N60Р60К60 – 6,76 т/га з перевагою до контролю без 

добрив – 1,99 т/га. Підвищенню врожайності та якості зерна пшениці озимої 

сприяло триразове внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га, що 

включало 60 кг/га азоту по мерзлоталому ґрунту ранньою весною у вигляді 

амонійної селітри та двох позакореневих підживлень розчинами сечовини у 

фазі BBCH 31-32 дозою азоту 30 кг/га та BBCH 75-77 дозою 20 кг/га: 

врожайність зерна – 6,90 т/га, вміст білка – 12,5%.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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За результатами довготривалих польових досліджень встановлено, що 

ячмінь ярий в обох зернових ланках та конюшина добре відгукувались на 

післядію добрив з підвищенням врожайності – відповідно на 0,82-1,04 та 

14,7-16,0 т/га, тоді як вика яра незначно реагувала на їх післядію. Найвищу 

врожайність ячменю ярого та конюшини отримали у післядії внесення 

N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі – відповідно 3,45-3,56  та 33,0 т/га зі 

збільшенням до контролю без добрив – на 1,0-1,04 та 16 т/га. 

Визначено, що найвищої продуктивності зернової ланки досягали у 

плодозмінній сівозміні на фоні 40-річного внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною та 

N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га ріллі: збір кормових одиниць – 8,02 та 

8,17 т/га, зерна – 3,33 та 3,35 т/га ланки сівозміни, тоді як у зерно-просапній 

сівозміні внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі зменшило 

продуктивність ланки – відповідно на 2,08 та 0,33 т/га. 

Встановлено, що внесення у зернових ланках N20-30Р20К20 на 1 га ланки 

сівозміни є недостатнім для формування врівноваженого балансу елементів 

живлення у ґрунті з дефіцитом азоту – 30-45 кг/га, фосфору – 17-26, калію – 

79-101 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності балансу – відповідно 62-73%, 

47-55% та 21-35%. Формування врівноваженого балансу елементів живлення 

в обох зернових ланках потребує збільшення дози азотних і фосфорних 

добрив удвічі, калійних – у 3,5 рази.  

Досліджено, що енергетично та економічно найефективнішим є 

вирощування сільськогосподарських культур у ланці з конюшиною за 

застосування N20Р20К20 + солома на 1 га ланки сівозміни: Кее – 6,3, 

абсолютний прибуток – 44249 грн./га, рентабельність – 104%. 

Найефективнішим способом застосування азотних добрив під пшеницю озиму 

визначено триразове їх внесення загальною дозою 80 кг/га у поєднанні з 

мікродобривом «Максимус» – рентабельність 111%. 

 Ключові слова: чорнозем вилугуваний, родючість, зернова ланка, 

продуктивність культур. 
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ANNOTATION 

Ivanina R. V. Reproduction the fertility of leached black soil and crop 

productivity in grain-beet rotations in the Right-Bank 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, 2021. 

Actuality of theme. Preservation of soil fertility and the introduction of 

sustainable technologies for growing crops are the most popular areas of world 

research. Information obtained in long-term stationary experiments on the impact 

of 40 years of fertilization on the fertility of leached black soil and crop yields, 

supplemented by innovative solutions on optimize the use of nitrogen fertilizers for 

winter wheat allows to develop a fertilizer system based on the principles of 

sustainability and innovation that is why it is timely and relevant.  

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

conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine in crop rotation with bean 

grasses and rotation with grain and row crops regularities of change the fertility of 

leached black soil after 40-year application of fertilizers are established. It was 

proved that the process of reproducing the fertility of leached black soil is 

determined by the application of organic fertilizers, the dose of mineral fertilizers 

and the introduction of perennial legumes in crop rotation. 

It was improved the system of winter wheat fertilization through optimizing 

doses and ways of nitrogen fertilizer application. 

It was further developed the issues of nitrogen nutrition efficiency in 

achieving high yield and grain quality of winter wheat; questions of predecessors 

in moisture supply of winter wheat plants and their influence on microbial soil 

cenosis. 

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

long-term field research, agrochemical principles for sustainable cultivation of 

agricultural crops in grain-beet crop rotations of the Right-Bank Forest-Steppe of 
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Ukraine have been formed, which will ensure the preservation of fertility of 

leached black soil. 

According to the temporary field experiment and their production 

inspection, a system of effective application of nitrogen fertilizers for winter wheat 

has been developed, which provides grain yield over 7 t/ha with a profit from 

fertilizer over 9000 UAH/ha. 

The main results of research. It is established that the expanded 

reproduction of humus content in leached black soil was achieved in crop rotation 

with bean grasses after 40-year application of N43R43K43 + 8.3 tons of manure 

per 1 ha of arable land: humus content in the layer 0-30 cm - 3.52%, 30-40 cm - 

3.28% with excess of the control without fertilizers - by 0.36% and 0.22%. With a 

transition to rotation with grain and row crops or with replacement of traditional 

organic-mineral fertilization to alternative (N43R43K43 + by-products per 1 ha of 

arable land) the humus content in the layer of 0-30 cm decreased - by 0.07% and 

0.10%, 30-40 cm - by 0.02% and 0.06%.  

It was investigated that the annual application of 64 kg of phosphorus with 

organic and mineral fertilizers per one ha of arable land provided expanded 

reproduction of the mobile phosphate fund in the leached black soil of both crop 

rotations. With 40-year application of N43-65R43K43 + 8.3 tons of manure per 1 

ha of arable land, the content of mobile phosphorus in the layer of 0-30 cm was 

309-323 mg/kg, 30-40 cm - 229-266 with excess of the control without fertilizers - 

by 133-138 and 75-103 mg/kg of soil. 

According to the results of long-term field studies, it was found that the 

organic-mineral fertilizer system formed the stability of the mobile potassium fund 

in the leached black soil of both crop rotations at the average level of provision. 

The content of mobile potassium in the agrocenosis of winter wheat after 40 years 

of fertilizer application in crop rotation with bean grasses in the layer 0-30 cm was 

102-104 mg/kg, 30-40 cm - 80-82; rotation with grain and row crops - 109-123 and 

79-89, respectively, which exceeded in average for both crop rotations control 

without fertilizers by 29-43 and 16-26 mg/kg of soil.  
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It was studied that crop rotation with bean grasses after long-term 

application of organic and mineral fertilizers created better conditions for 

providing plants with moisture. In the agrocenosis of winter wheat of crop rotation 

with bean grasses under application of N60P60K60 for the formation of one ton of 

biological yield was consumed 212 m3 of moisture, rotation with grain and row 

crops - 259 m3 with moisture consumption in the control without fertilizers - 348 

m3.  

It was found that the microbiological activity in leached black soil depended 

mainly on the application of fertilizers. The largest number of soil microorganisms 

in the phase of spring tillering of winter wheat of both grain chains in crop rotation 

was observed at doses of N60R60K60 against the background of 40-year 

application of N43R43K43 + 8.3 tons of manure per 1 ha of arable land - 42.2-45.6 

million CFU in 1 g of absolutely dry soil. Ammonifiers and nitrifiers dominated 

the composition of the soil microflora –14.6-15.6 and 11.1-13.2 million CFU in 1 g 

of absolutely dry soil, respectively. 

It was investigated that the application of fertilizers significantly reduced the 

abundance of weeds in the agrocenosis of winter wheat in both grain chains of crop 

rotation. Application of N60P60K60 decreased the number of weeds in the phase 

of spring tillering compared to the control without fertilizers by 6.3-6.5 times, the 

weight of weeds at the time of harvest - by 2.6-3.0 times. In the composition of 

segetal crops at the time of harvest the largest biological mass was formed by 

quinoa white (Chenopodium album) – 3,4-4,3, common buckthorn (Capsellabursa-

pastoris) – 0,6-4,0, ordinary plywood (Spergula vulgaris) – 0.3-2.9 g/m2. 

It was found that in crop chain with clover the grain yield of winter wheat 

was higher than after the predecessor of spring vetch by 0.38-1.32 t/ha, the protein 

content in the grain by 0.3-0.4%. The highest grain yield in chain with clover was 

achieved with the application of N60P60K60 - 6.76 t/ha with an advantage to the 

control without fertilizers - 1.99 t/ha. The increase in yield and grain quality of 

winter wheat was facilitated by triple applications of nitrogen fertilizers of total 

dose of 110 kg/ha, which included 60 kg/ha of nitrogen on the frozen soil surface 

in early spring in the form of ammonium nitrate and two foliar fertilization with 
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urea solutions at the phase BBCH 31-32 with nitrogen dose of 30 kg/ha and BBCH 

75-77 at a dose of 20 kg/ha: grain yield - 6.90 t/ha, protein content - 12.5%. 

According to the results of long-term field studies, it was found that the 

spring barley in both crop rotation chains, and clover responded well to the 

aftereffect of fertilizers application with increased yields - by 0.82-1.04 and 14.7-

16.0 t/ha, respectively, while spring vetch insignificantly reacted to the aftereffect 

of fertilizers. The highest yield of spring barley and clover was obtained in the 

aftereffect of N43R43K43 + 8.3 tons of manure per 1 ha of arable land - 

respectively 3.45-3.56 and 33.0 t/ha with an increase to the control without 

fertilizers - by 1.0-1,04 and 16 t/ha. 

It was determined that the highest productivity of grain chain has been 

achieved in crop rotation with bean grasses when applied for 40-ty years of 

N43R43K43 + 8.3 tons of manure and N43R43K43 + by-products per 1 ha of 

field: harvest of feed units of 8.02 and 8.17 t/ha, grain harvest of 3,33 and 3.35 t/ha 

of chain, while in the rotation with grain and row crops at the application of 

N43R43K43 + 8.3 tons of manure per 1 ha of field – 5.94 and 3.00 t/ha, 

respectively.  

It is established that in grain chains the application of N20-30R20K20 per 1 

ha of chain determined to be insufficient for the formation of a sustainable balance 

of nutrients in the soil with nitrogen deficiency of 30-45 kg/ha, phosphorus – 17-

26, potassium – 79-101 kg/ha of rotation chain with the balance intensity of 62-

73%, 47-55% and 21-35%, respectively. The formation of a sustainable balance of 

nutrients in both grain chains requires increasing the dose of nitrogen and 

phosphorus fertilizers twice, potassium – 3.5 times. 

It was investigated that most energy and economically efficient was the 

cultivation of crops in chain with clover when applying N20P20K20 + straw per 1 

ha of rotation chain: Kee – 6.3, absolute profit – 44249 UAH/ha, profitability – 

104%. The highest economic efficiency of growing winter wheat was achieved 

under threefold applications of nitrogen fertilizers total dose of 80 kg/ha in 

combination with microfertilizer "Maximus" – profitability of 111%. 

Key words: leached black soil, fertility, grain crop rotation, crop 

productivity. 
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ВСТУП 

Стабільність землеробства на сучасному етапі виробництва потребує 

ефективних рішень з відтворення родючості ґрунтів, збереження їх 

продуктивного потенціалу та впровадження технологій, які здатні 

забезпечити сталі засади вирощування сільськогосподарських культур. 

Система удобрення та структура сівозмін є найефективнішими 

технологічними заходами у досягненні поставленої мети. 

Вивченню проблеми відтворення родючості ґрунтів, оптимізації 

структури посівних площ, впровадженню традиційних та альтернативних 

системи удобрення у сівозмінах короткої та довгої ротацій присвячені 

дослідження українських вчених П.І. Бойка [14], Г.М. Господаренка [33], 

А.С. Заришняка, В.В. Іваніни, Т.В. Колібабчук [48], [49], В.М. Польового 

[143], І.Д. Примака [146], [150], Я.П. Цвея [192], [193], [197], О.А. Цюка 

[208], [209] та ін. З введенням нових сортів, зміною кліматичних умов, 

реформуванням аграрного сектору економіки увага до збереження родючості 

ґрунтів, їх раціонального використання та формування аграрного 

виробництва високої продуктивності набуває особливої ваги, потребує 

подальшого вивчення і досліджень. 

Актуальність теми. Збереження родючості ґрунтів та впровадження 

сталих технологій вирощування сільськогосподарських культур є найбільш 

затребуваними напрямами світових досліджень. Інформація отримана в 

тривалих стаціонарних дослідах щодо впливу 40-річного внесення добрив на 

родючість чорнозему вилугуваного та врожайність сільськогосподарських 

культур, доповнена інноваційними рішеннями щодо оптимізації застосування 

азотних добрив під пшеницю озиму дозволяє розробити систему удобрення, 

яка базується на засадах сталості і інноваційності, а тому є на часі і 

актуальна.  

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 «Цукрові буряки» за 



 16 

завданням 27.00.04.06.П «Розробити різноротаційні зерно-бурякові сівозміни 

для підвищення їх продуктивності і відтворення родючості ґрунту для 

господарств різної спеціалізації Лісостепу», 2016-2018 рр., (№ДР 

0116U003171) та завданням 27.00.04.01.Ф «Вивчити зміни родючості ґрунту 

в умовах Лісостепу залежно від антропогенних чинників і розробити способи 

його відтворення і збереження», 2016-2020 рр., (№ДР 0116U003169) 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є оптимізація системи 

удобрення, відтворення родючості чорнозему вилугуваного, досягнення 

високої продуктивності культур зернової ланки сівозмін в умовах нестійкого 

зволоження Правобережного Лісостепу України, мінімалізація енергетичних 

витрат, досягнення високої економічної ефективності агротехнологій.   

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- виявити особливості стану гумусу, поживного і водного режимів, 

мікробного ценозу чорнозему вилугуваного залежно від системи удобрення 

та структури сівозмін; 

- встановити забур'яненість посівів пшениці озимої та ячменю ярого залежно 

від попередників та системи удобрення;  

- виявити закономірності зміни врожайності культур зернових ланок сівозмін 

та їх продуктивність за різних систем удобрення; 

- встановити вплив азотного живлення на врожайність та якість зерна 

пшениці озимої; 

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

зернових ланках сівозмін за різних систем удобрення; 

- дати енергетичну та економічну оцінку ефективності агротехнологій 

вирощування сільськогосподарських культур у зернових ланках сівозмін. 

Об'єкт дослідження – процеси формування родючості чорнозему 

вилугуваного, врожайності культур в зернових ланках сівозмін залежно від 

системи удобрення. 

Предмет дослідження – чорноземи вилугувані середньосуглинкові, 

зернові ланки сівозмін, дози добрив, врожайність пшениці озимої, ячменю 
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ярого, конюшини, вики ярої, продуктивність ланок, економічна та 

енергетична ефективність агротехнологій.  

 Методи дослідження. Польові досліди використовували для 

визначення впливу системи удобрення та структури сівозмін на агрохімічні 

та біологічні властивості чорнозему вилугуваного, забур’яненість посівів, 

врожайність сільськогосподарських культур зернових ланок в умовах 

нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу України. 

Лабораторний для встановлення кількісних і якісних характеристик 

об’єктів дослідження хімічними і мікробіологічними методами, визначання 

агрохімічних показників ґрунту, хімічного складу рослин, якості зерна 

пшениці озимої. Вимірювально-ваговий метод використовували з метою 

встановлення фізичних параметрів (маси, розмірів) рослин та складових 

врожаю пшениці озимої. Порівняльно-розрахунковий – визначення 

продуктивності зернових ланок сівозмін, економічної та енергетичної 

ефективності агротехнологій; математично-статистичний – встановлення 

достовірності отриманих результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України у плодозмінній та зерно-просапній 

сівозмінах встановлено закономірності зміни родючості чорнозему 

вилугуваного за 40-річного застосування добрив. Доведено, що процес 

відтворення родючості чорнозему вилугуваного визначається внесенням 

органічних добрив, дозою мінеральних добрив та введенням багаторічних 

бобових трав у сівозміну. 

Удосконалено систему удобрення пшениці озимої шляхом оптимізації 

доз та способів внесення азотних добрив. 

Дістали подальшого розвитку питання ефективності азотного 

живлення у досягненні високої врожайності та якості зерна пшениці озимої; 

питання попередників у вологозабезпеченні рослин пшениці озимої та їх 

впливу на мікробний ценоз ґрунту. 
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Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

довготривалих польових досліджень сформовано агрохімічні засади сталого 

вирощування сільськогосподарських культур у зерно-бурякових сівозмінах 

Правобережного Лісостепу України, що забезпечать збереження родючості 

чорнозему вилугуваного.  

За даними тимчасового польового досліду та їх виробничої перевірки 

розроблено систему ефективного застосування азотних добрив під пшеницю 

озиму, що забезпечує врожайність зерна понад 7 т/га з отриманням прибутку 

від удобрення понад 9000 грн./га. 

Наукові розробки впроваджено на Білоцерківській дослідно-

селекційній станції, Білоцерківського району, Київської області у 2020 р. на 

площі 240 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 Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва 

і справедливого продажу якісної органічної продукції» (Чабани, ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», 12 вересня 2019 р.); 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 
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сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова, 04 жовтня 2019 

р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 13 

наукових працях, із них: 7 статей у фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному виданні бази SCOPUS, 3 – у доповідях і тезах науково-

практичних конференцій, 1 - у рекомендаціях, одному патенті на корисну 

модель. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР У 

СІВОЗМІНАХ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Формування сталих засад родючості ґрунту у сівозмінах 

  

В останні десятиліття в результаті занепаду галузі тваринництва, 

структуру аграрного виробництва зазнала істотних змін. Аграрна галузь 

розвивається переважно за рахунок галузі рослинництва, яка потерпає від 

надмірно вузької спеціалізації де відсутнє вирощування багаторічних 

бобових трав, а основні акценти зроблені на вирощуванні п’яти 

найприбутковіших культур, серед яких пшениця озима, кукурудза на зерно, 

соя, соняшник та ріпак [50], [55], [77], [131]. 

На думку академіка В.Ф. Сайка [170] існуюча практика ведення 

сільськогосподарського виробництва повністю ігнорує закон повернення у 

ґрунт органічної речовини і елементів живлення, порушує їх баланс, посилює 

процеси ерозії, спричиняє середньорічні втрати гумусу 41,8 млн. т. 

За даними досліджень С.А. Балюка, Б.С. Носка, Є.В. Скрильника [8] за 

період з 1882 до 2010 року середньозважений вміст гумусу у ґрунтах Полісся 

зменшився з 2,44 до 2,24%, Лісостепу – з 4,51 до 3,19%, Степу – з 4,17 до 

3,14%. Результати останнього туру агрохімічної паспортизації земель 

показали, що ґрунти Полісся характеризуються переважно низьким (1,1-

2,0%) та середнім (2,1-3,0%) вмістом гумусу, Лісостепу і Степу – 

підвищеним (3,1-4,0%) і середнім (2,1-3,0%) [174].  

Учені С.Ю. Булигін, В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін [17], А.С. Заришняк, 

Я.П. Цвей, В.В. Іваніна [50], С.А. Балюк, В.В. Медведєв, О.Г. Тараріко [129], 

В.М. Польовий [143], І.Д. Примак [150], Ю.А. Тарарико [181], Я.П. Цвей, 

Н.К. Шиманська [207], О.А. Цюк [208], М.К. Шикула, А.Д. Балаєв, О.В. 

Демиденко [217], Ahmad W., Farmanullah, Shah Z., Jamal M., Shah K.A. [226] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000088#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000088#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000088#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000088#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X13000088#!
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вважають, що усунення існуючих дисбалансів органічної речовини і 

елементів живлення у ґрунті потребує переходу до біоадаптивних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, застосування альтернативних 

джерел органіки, оптимізації структури сівозмін та системи удобрення, 

введення до їх складу бобових та зернобобових компонентів. 

Дослідження М.О. Предоляка [145], Є.В. Скрильника, А.М. Кутової, 

Я.С. Філімончук, В.П. Москаленка [174], Я.П. Цвея, С.О. Бондар, М.О. 

Кісілевської [191], Цвея Я.П., Іваніни Р.В., Дубового Ю.О. [196], О.А. Цюка 

[209], Alemayehu G.,  Shibabaw A., Adgo E., Asch F., Freyer B.  [227] свідчать, 

що найкращі якісні показники гумусу отримано за органічної та орано-

мінеральної систем удобрення, які підвищують рухомість усієї системи 

гумусових речовин, зростає уміст рухомих фракцій і знижується уміст 

фракцій, які міцно зв’язані з мінеральною частиною ґрунту. На кислих 

дерново-підзолистих ґрунтах стабілізаційна дія зазначених систем удобрення 

проявляється за проведення вапнування. Тривале упродовж 35 років 

внесення вапна в 0,5, 1, 1,5 та 2-ній дозах розрахованих за гідролітичною 

кислотністю на фоні органо-мінеральної системи удобрення підвищило вміст 

гумусу порівняно з фоном без вапнування – відповідно на 0,05%, 0,13%, 

0,23% та 0,26% [142].  

Застосування мінеральної системи удобрення посилює процеси 

фульватизації гумусу. У зерно-буряковій сівозміні найінтенсивніше ці 

процеси проявились у ІІІ ротації сівозміни за частки буряків цукрових – 30% 

і відсутності багаторічних трав: співвідношення Сгк:Сфк в шарі 0-30 см 

зменшилось з 1,71 до 1,62 [198]. 

За даними Я.П. Цвея, В.В. Іваніни, О.Г. Леньшина [197] стабілізації 

гумусу в чорноземі опідзоленому по закінченню двох ротацій коротко 

ротаційних зерно-бурякових сівозмін досягали за внесення 7,5 т/га гною + 

N45P30K35 і структури сівозмін: просапних – 25%, багаторічних трав – 25%, 

зернових – 50% та просапних – 25%, зернобобових – 25%, зернових – 50% з 

вмістом гумусу в орному 0-30 см шарі – відповідно 3,64% та 3,62%. 

https://www.tandfonline.com/author/Alemayehu%2C+Getachew
https://www.tandfonline.com/author/Shibabaw%2C+Agegnehu
https://www.tandfonline.com/author/Adgo%2C+Enyew
https://www.tandfonline.com/author/Asch%2C+Folkard
https://www.tandfonline.com/author/Freyer%2C+Bernhard
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Розширене відтворення вмісту гумусу у ґрунті з приростом 0,7-0,82 т/га 

за рік досягали за внесення 8 т/га гною + N74P60K78 + заорювання на 20% 

площі зеленої маси гірчиці білої у сівозміні 80% зернових (з них 20% сої або 

гороху), 40% просапних та приростом 0,9 т/га – у сівозміні 40% пшениці 

озимої, 40% сої, 20% просапних. Введення конюшини до складу сівозмін 

підвищило вміст гумусу за рік на 1,29 т/га [42], [122]. 

За даними досліджень А.С. Заришняка, С.А. Балюка, М.В. Лісового, 

А.В. Комаристої [47], В.М. Польового [141], І.Д. Примака [149], В.Ф. Сайка 

[172] за відсутності гною бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах України 

можна досягти заорюючи усю побічну продукцію сільськогосподарських 

культур (солому, стебла, гичку) поєднано з оптимальними дозами 

мінеральних добрив. Натомість застосування лише органічної системи 

удобрення (солома + сидерат) або мінеральної (N50P40K70) формувало 

від’ємний баланс гумусу – відповідно 0,19 т/га та 3,76 т/га [116]. 

Отже, в умовах дефіциту гною стабілізації органічної речовини у ґрунті 

можна досягти поєднавши застосування на добриво усієї побічної продукції 

та оптимальних доз мінеральних добрив та оптимізувавши структуру 

сівозміни введенням до її складу зернобобових, а краще бобових трав’яних 

культур. 

Потужним геохімічним чинником, що визначає інтенсивність та 

направленість міграції хімічних елементів у біосфері є мікроорганізмам [5], 

[66], [139]. Наявність у ґрунті бактерій, грибів та стрептоміцетів здійснює 

мінералізацію рослинних решток [242], а внесення органічних і мінеральних 

добрив активує діяльність целюлозо руйнівних бактерій, посилює деструкцію 

клітковини, сприяє виділенню вуглекислоти із ґрунту [40], [147], [229]. 

В.В. Докучаєв писав у 1897 році: «Несомненно, вместе с навозом 

вносятся в почву и бактерии, роль которых, по всей вероятности, не меньше 

вносимых удобрительных веществ» [41]. 

На думку В.В. Волкогона, О.В. Пирога, Т.Ю. Британа [22], Y. Wang, С. 

Tu, L. Cheng, С. Li, L.F. Gentry, G.D. Hoyt, X. Zhang, S. Hu [260] оптимізація 
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угрупувань ґрунтових мікроорганізмів та перебіг мікробіологічних процесів 

у ґрунті відбувається за органічної та органо-мінеральної систем удобрення. 

Застосування лише мінеральних добрив слід вважати небажаним, оскільки 

підвищується активність мінералізаційних процесів і зростають газоподібні 

втрати азоту. Внесення мінеральних добрив посилювало розвиток у ґрунті 

педотрофних та органотрофних мікроорганізмів [18], [21], [138]. 

Дослідження О.І. Маклюк [106], O.A. Tsyuk, V.I. Kyrylyuk [259], 

свідчать, що загальна чисельність агрономічно корисної мікрофлори, зокрема 

мікроорганізмів, які утилізують органічний і мінеральний азот, 

фосфатмобілізуючих та олігонітрофних бактерій, у т.ч. азотфіксуючих 

мікроорганізмів та діазотрофів зростає з переходом від мінеральної до 

органічної системи удобрення. Застосування органічних добрив 

супроводжувалось не лише звільненням фосфорної кислоти із їх складу в 

процесі мінералізації, але й посилювалась мобілізація фосфору з ґрунтових 

резервів [69], [70].  

 В дослідженнях М.Г. Василенка [18] застосування мінеральних добрив 

(амофос-334, амофос-52 і NPK) під пшеницю озиму збільшувало чисельність 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на 4,0-5,9, сульфатвідновлювальних – 

на 7,3-17,6 тис. КУО в 1 г ґрунту, педотрофних – 1,5-5 разів, підвищувало 

уміст азотобактера у 2,0-3,6 рази.  

На думку В.В. Волкогона [20], В.В. Волкогона, Л.М. Токмакової, А.О. 

Трепача [23] ґрунти сучасних агроценозів потребують біологічної корекції. 

Крім агроприйомів, що сприяють додатковому надходженню органічної 

речовини, у технологіях вирощування сільськогосподарських культур 

необхідно передбачати використання мікробних препаратів, які збагачують 

ґрунт корисними формами мікроорганізмів та позитивно впливають на 

засвоєння елементів живлення рослинами з добрив та стан довкілля. 

О.А. Берестецький, Ю.М. Возняковська, Л.М. Доросинский та ін. [11], 

Я.П. Цвей, Р.В. Іваніна, Л.О. Гоголь [194] вказують на важливу роль 

сівозміни у формуванні мікробного ценозу ґрунту. Неврахування 
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сівозмінного чинника призводить до формування специфічних мікробних 

угруповань у ґрунті, домінантними видами яких стають патогенні 

мікроорганізми, розвивається ґрунтовтома.  

Отже, оптимізація структури сівозміни, застосування органо-

мінеральної системи удобрення, використання сучасних мікробних 

препаратів є ефективними чинниками формування сприятливого 

мікробіологічного ценозу  ґрунту, збереження його родючості та отримання 

високих врожаїв. 

Важливим чинником високої продуктивності сільськогосподарських 

культур є формування сприятливого для росту і розвитку рослин азотного 

режиму ґрунту [38], [50], [143]. Азот у ґрунті на 98% представлений 

недоступними для живлення рослин органічними сполуками, а тому 

введення до складу сівозмін бобових культур, оптимізація доз, форм та 

способів застосування азотних дорив, поєднання їх з органічними добривами 

є чинниками оптимізації азотного режиму ґрунту [55].       

На думку Д.М. Прянишникова [154] в системі удобрення допускається 

дефіцит азоту 14%, калію – 27% на фоні бездефіцитного балансу фосфору.  

За даними Л.С. Квасніцької, М.М. Єрмолаєва [74] введення у сівозміну 

бобових культур залучало додатково до колообігу біологічного азоту 32-158 

кг/га сівозмінної площі, що становило 26-93% загальних витрат або 30-100% 

від виносу врожаєм. У ланках з багаторічними травами та горохом порівняно 

з ланками без бобових культур вміст загального азоту у ґрунті підвищувався 

на 0,014-0,021% [124]. Сівозміни з короткою ротацією (3-5-пільні) 

формували кращі показники балансу азоту, ніж з тривалою ротацією, де 

переважали втрати азоту із ґрунту [38], [243]. 

Вчені А.С. Заришняк, С.А. Балюк, М.В. Лісовий, А.В. Комариста [47], 

А.П. Лісовал, Н.П. Сорокотяга, О.Г. Коваленко [99],  І.У. Марчук, Л.А. 

Ященко [115], Я.П. Цвей, В.В. Іваніна, Ю.М. Цебро, О.Т. Петрова, А.Ф. 

Одреховський, С.М. Климчук [202] відмічають високу ефективність органо-

мінеральних систем удобрення у формуванні азотного режиму ґрунту. 
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Застосування упродовж 10 років 9 т/га гною + N61P61K61 на 1 га сівозміни 

забезпечило додатній баланс фосфору і калію та зберігало незначний 

від’ємний баланс азоту на рівні 28 кг/га [202].  

Застосування азоту мінеральних добрив посилює мінералізацію 

органічних сполук азоту у ґрунті, зумовлюючи додаткову мобілізацію 

ґрунтового азоту, істотно зростають непродуктивні його втрати в результаті 

процесів вимивання та емісії [201], [218], [219], [241], [247], [248].  

 Позитивного балансу азоту з інтенсивністю 104-107% було досягнуто 

у 5-пільній зерновій сівозміні (горох-пшениця озима-кукурудза на зерно-соя-

ячмінь ярий) за альтернативної з використанням  побічної продукції органо-

мінеральної системи удобрення, яка передбачала внесення 68 кг/га 

мінерального азоту, за рециркуляції азоту 40-50% [52]. 

Дослідники Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє-Уварової, Є.В. Панасенка [28], 

Г.М. Господаренко [33], вказують на важливість погодних умов у 

формуванні азотного режиму ґрунту. Динаміка нітратного азоту у ґрунті на 

69-74% залежить від метеорологічних умов (кількості опадів і середньої 

температури повітря) і лише на 1-6% від внесення мінеральних добрив [68], 

[228]. 

 Отже, введення до складу сівозміни бобових культур, застосування 

органо-мінеральної системи удобрення та оптимізація доз і способів 

застосування азотних добрив є найефективнішими чинниками формування 

сприятливого для росту і розвитку рослин азотного режиму ґрунту. 

Ґрунти України характеризуються досить високим валовими запасами 

фосфору, які в метровому шарі залежно від типу ґрунту становлять від 3,5-4 

до 15-20 т/га [134], однак із-за низької рухомості у ґрунті [154] врожайність 

сільськогосподарських культур найчастіше лімітується його недостатністю. 

Особливо гостро дефіцит фосфору спостерігається в посівах пшениці озимої, 

яка має низьку здатність поглинати сполуки фосфору із ґрунту [36]. 

 Дослідження В.В. Іваніни, Н.К. Шиманської, Г.М. Мазур [57] показали, 

що найсприятливіші умови фосфатного режиму чорнозему вилугуваного 
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формувалися за органо-мінеральних систем удобрення: N50P20K30 + 13,3 т 

гною на 1 га сівозміни та N50P20K30 + сидерат + побічна продукція, які 

передбачали внесення на 1 га ріллі 39-53 кг/га фосфору. Вміст рухомого 

фосфору по завершенню ланки сівозміни порівняно з початковим в 0-30 см 

шарі підвищився на 11,1-13,4%, 30-40 см – на 2,8-3,6%. При цьому 

рівномірно зростали усі групи мінеральних фосфатів.  

Позитивний вплив органо-мінеральної системи удобрення на 

фосфатний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту відмічено в 

дослідженнях В.І. Лопушняка [105]. Порівняно з мінеральною системою 

удобрення у шарі 0-60 см знижувалась частка алюмо- і залізофосфатів та 

підвищувалась частка кальцій фосфатів – близького резерву доступних 

рослинам сполук фосфору.  

В дослідженнях К.С. Карабача, В.М. Козака [71] відмічено підкислення 

ґрунту і зниження активності фосфатази за застосування на добриво соломи, 

що погіршувало фосфатне живлення рослин. Найвищу фосфатазну 

активність ґрунту спостерігали за традиційної органо-мінеральної системи 

удобрення: в шарі 0-30 см – 375 мг/кг ґрунту/рік. 

Я.С. Філімончук [188] вказує на необхідність регулювання азотного 

живлення пшениці озимої за підвищеного вмісту фосфору у ґрунті, оскільки 

засвоєння азоту рослинами за цих умов уповільнювалось. 

В.В. Волкогон, Л.М. Токмакова, А.О. Трепач [23] відмічають 

важливість застосування мікробних препаратів на основі фосфор 

мобілізуючих бактерій на ґрунтах з низьким вмістом рухомого фосфору. 

Бактеризація насіння пшениці озимої фосфат мобілізуючими бактеріями 

Rhyzobium radiobacter 1333 та Rhyzobium radiobacter 5006 за вирощування на 

лучно-чорноземному ґрунті підвищувала ступінь рухомості фосфатів у 

кореневій зоні рослин, збільшила його винос, підвищила врожайність на 0,8 

т/га за врожайності контролі 3,6 т/га . 

Отже, внесення 39-53 кг/га фосфору на 1 га ріллі за органо-мінеральної 

системи удобрення сівозміни формувало позитивний баланс фосфору у 
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ґрунті і створювало найкращі умови фосфатного режиму ґрунту під 

пшеницею озимою. 

Валовий вміст калію в ґрунтах України є досить високим в межах 2-

2,5%, однак вміст рухомих його форм не перевищує 100-140 мг/кг ґрунту і не 

виходить за межі підвищеного рівня забезпечення. Покращення калійного 

режиму чорноземних ґрунтів Лісостепу є одним з чинників досягнення 

високих врожаїв сільськогосподарських культур [114].  

На думку Г.М. Господаренка [33], Е.Г. Дегодюка, Л.І. Никифоренко, 

В.І. Гамалей [37], Б.С. Носка, Н.В. Лисового, В.М. Столяра [133] одним із 

найбільш дієвих способів підвищення вмісту рухомого калію у ґрунті є 

застосування  мінеральних та органічних добрив. Систематичне внесення 

середніх та підвищених доз калійних добрив підвищило вміст рухомого калію 

у ґрунті – на 23-37%, легкорозчинного та слабозв’язаного – на 30-35%, 

обмінного – на 80-110% [132]. 

В дослідженнях А.С. Заришняка, В.В. Іваніни, Т.В. Колібабчук [48] 

тривале упродовж 20 років застосування мінеральної і органо-мінеральної 

систем удобрення на чорноземі опідзоленому підвищило вміст рухомого 

калію у ґрунті порівняно з початком ротації – відповідно на 11,7% та 26,5-

27,7%.  

В дослідженнях на чорноземі вилугуваному застосування традиційної 

органо-мінеральної системи удобрення упродовж 40 років забезпечило 

зростання вмісту рухомого калію в шарі 0-30 см на кінець четвертої ротації 

порівняно з мінеральною системою удобрення на 20,1 мг/кг, за 

альтернативної – на 17,8, за абсолютних показників відповідно 101 та 98,7 

мг/кг ґрунту [199]. 

Дослідження М.М. Єрмолаєва, Л.І. Шиліна, Д.В. Літвінова [42] 

показали, що внесення 10 т гною + N45P42K55 на 1 га сівозмінної площі було 

достатнім для формування позитивного балансу калію у ґрунті.  

Застосування упродовж двох ротацій 6,25 т гною + N33,8P45K33,8 на 1 га 

ріллі інтенсивніше підвищувало вміст рухомого калію в чорноземі типовому 



 28 

слабко солонцюватому за умов плодозмінної сівозміни – на 32 мг/кг, тоді як у 

просапній сівозміні – на 28 мг/кг ґрунту [203]. 

А.О. Христенко, Ю.О. Істоміна [189] відмічають, що калійні добрива 

ефективні на всіх ґрунтах України за умови достатньої вологозабезпеченості. 

Ефект від їх застосування зростає за використання заходів з накопичення та 

збереження ґрунтової вологи та за оптимізації азотно-фосфорного режиму 

ґрунту. 

Отже, застосування органо-мінеральної системи удобрення, зменшення 

частки просапних культур у сівозміні, впровадження заходів з накопичення та 

збереження ґрунтової вологи забезпечують найкращі умови калійного режиму 

ґрунту. 

Отримання своєчасних сходів, інтенсивний ріст і розвиток рослин, 

одержання високих врожаїв значно залежить від водного режиму ґрунту, 

накопичення та збереження продуктивної вологи [3], [130], [157], [167], [254].  

На думку В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової, Л.В. Донцової [117] на 

більшій частині України, за винятком західних провінцій, запровадження 

водозберігаючих технологій є вкрай актуальним у підвищенні 

продуктивності культур, оскільки основні фази розвитку й формування 

генеративних органів вони проходять в умовах нестачі продуктивної вологи.  

В.Ф. Сайко [169] вважає, що при плануванні обсягів виробництва зерна 

потрібно враховувати рівень волого забезпечення з розрахунку 1000 м3 води 

на 1 т зерна.  

За вирощування буряків цукрових оптимальним  показником волого 

забезпечення у червні визначено 60% від повної польової вологоємності 

(ППВ), липні-серпні 60-75%, вересні – 75 % ППВ [65]. 

За даними А.В. Заборіна, В.І. Нікітішена, Л.К. Дмитракова [46], Я.П. 

Цвея, Р.В. Іваніни, С.М. Сенчук [200] раціональному використанню вологи 

ґрунту рослинами сприяє внесення добрив. Так, в умовах дефіциту вологи 

застосування мінеральних добрив підвищило продуктивність 
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водоспоживання у 2-2,4 рази, за оптимального режиму зволоження – в 1,4-1,6 

рази.  

Багаторічні дослідження М.М. Мірошниченка, Б.С. Носка, Є.Ю. 

Гладкіх та ін. [121] свідчать, що загальні витрати ґрунтової вологи на 

створення одиниці врожаю зерна пшениці озимої за внесення рядкового 

добрива зменшуються – на 15%, ячменю – на 30%, проса – на  24%, а 

врожайність зерна підвищується на 0,4-0,5 т/га. Створення високого фону 

фосфорних добрив на чорноземних ґрунтах Лісостепу Лівобережного 

підвищувало ефективність азотних добрив і значно покращувало 

використання вологи ґрунту на створення продукції.  

Отже, застосування добрив підвищує ефективність використання 

вологи із ґрунту і зменшує непродуктивні витрати вологи на формування 

одиниці врожаю. 

 

1.2 Вплив попередників і системи удобрення на забур’яненість посівів у 

ланках сівозміни 

 

За даними міжнародної організації ФАО, середні світові втрати врожаю 

основних сільськогосподарських культур від масової забур’яненості посівів 

становлять: озимої пшениці – 24%, кукурудзи – 29%, сої – 35%, цукрових 

буряків – 37% [186].  

В умовах України, за наявності на полі бур’янів, втрати врожаю 

можуть становити від 40 до 100%, залежно від видового складу і чисельності 

бур’янів [60], [61], [109]. В посівах пшениці озимої за різного видового 

складу бур'янів, щільності і тривалості їх заселення втрати врожаю 

становлять 25-40% [45], [60], [126], [179].  

За даними С.В. Ретьман, І.М. Сторчоус, О.В. Шевчук [156], І.М. 

Сторчоус [177] за наявності 30-40 шт./м2 бур'янів врожайність пшениці 

озимої знижується на 30-35%, а за 10 рослин малорічних видів на 1 м2 – на 7-

12%.  
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За даними досліджень М.П. Косолапа [85] найбільшої шкоди посівам 

пшениці озимої завдають: зимуючі бур'яни – талабан польовий, 

коренепаросткові – березка польова, осот жовтий і рожевий, однорічні 

бур’яни – щириця загнута, лобода біла. В умовах північного Степу пшениця 

озима значно потерпає від бур'янів-ефемерів, які зменшують врожай на 0,32 

т/га [84]. 

Розрахунки проведені Ю.П. Манько, Є.О. Бабанко [94] показали, що за 

умов постійної упродовж вегетації середньої забур’яненості посівів 20-25 

шт./м2 ймовірні щорічні втрати зерна пшениці озимої від бур’янів можуть 

становити 4 млн. т, вартістю понад 7 млрд. грн.  

Дослідженнями С.П. Танчика, О.М. Шпирка [179] встановлено, що 

пороги шкодочинності сегетальної рослинності – в посівах пшениці озимої 

допускається 16 малорічних і 2 багаторічних бур’янів на 1 м2.  

О.М. Курдюкова, О.П. Тищук [93] відмічають, що в Степу України 

серед десяти найпоширеніших бур’янів у посівах пшениці озимої найбільш 

обтяжливими були березка польова (2,8 шт./м2), осот польовий (2,5 шт./м2), 

грицики звичайні (17,8 шт./м2), кудрявець Софії (15,4 шт./м2); у посівах 

ячменю ярого – березка польова (3,4 шт./м2), гірчиця польова (9,1 шт./м2), 

лобода біла (8,5 шт./м2) щириця загнута (6,1 шт./м2).  

В умовах Лісостепу (Веселоподільській ДСС) домінантними видами 

бур’янів в посівах пшениці озимої визначено жабрій звичайний (Galeopsis 

tetrahit L.) і зірочник середній (Stellaria media L.), частка яких становила 

57,2% від загальної кількості бур’янів. В посівах ячменю ярого домінували 

однодольні бур’яни: мишій сизий (Setaria glauca L.) – 13,5 шт./м2, просо 

куряче (Echinochloa crus-galli L.) – 8,2 шт./м2, пирій повзучий (Elytrigia repens 

L.) – 1,6 шт./м2 [183]. В умовах достатнього зволоження зони Лісостепу 

України забур’яненість посівів пшениці озимої у період фази кущення мала 

змішаний характер з перевагою ранніх ярих та зимуючих бур’янів [214].  

Ю.П. Манько, Л.П. Кобзиста [110], В.П. Федоренко [186] відмічають, 

що внаслідок порушення сівозмін, спрощення агротехніки різко зросла 
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потенційна засміченість орного шару ґрунту, яка в різних ґрунтово-

кліматичних зонах країни становить 1,14-1,47 млрд. шт./га. За вегетаційний 

період на одному квадратному метрі орних земель здатні проростати від 1100 

до 2300 сходів рослин бур’янів. Більш як 4/5 площ орних земель в Україні 

різною мірою забур’янені багаторічними видами: осотом рожевим, осотом 

жовтим, березкою польовою, пирієм повзучим. За сприятливих умов 

розвитку бур’яни здатні забирати із ґрунту значну кількість елементів 

живлення [64], [98], [108], [250] використовувати у 2-4 рази більше води, ніж 

культурні рослини [140], [195] знижувати температуру поверхневого шару 

ґрунту на 1-4ºС і, тим самим, затримувати розвиток теплолюбних культур 

[34]. 

За екологізації землеробства, вважають П.І. Бойко, Н.П. Коваленко, 

М.Г. Панасюк та ін. [13], Л.П. Кобзиста [81], Ю.П. Манько, Л.П. Хоменко 

[112], І.А. Шувар [220], ефективними заходами контролювання чисельності 

бур’янів є оптимізація ланок сівозмін та системи удобрення. Забур’яненість 

посівів також залежить від культури землеробства, способів обробітку 

ґрунту, носить зональні особливості [62], [63], [123], [190], [212]. 

За даними А.І. Бабенка, С.П. Танчика [7] сівозміна ведена з 

урахуванням біологічних особливостей бур’янів і культурних рослин, а 

також екологічних умов, великою мірою забезпечує захист 

сільськогосподарських культур від дикорослих шкідливих рослин і сприяє 

підвищенню врожайності всіх вирощуваних культур на 35-60%. Допуски 

щорічної рясності репродуктивних екземплярів бур’янів у посівах культур з 

вузькорядною сівбою повинні становити  10-15 шт./м2, просапних культур – 

1-2 шт./м2. 

Дослідженнями В.Г. Молдован, Л.С. Квасніцької [123] встановлено, що 

кількість бур’янів у посівах пшениці озимої за попередника гороху була на 

63%  більшою (89,6 шт./м2), ніж за попередника конюшини на 2 укоси. За 

насичення сівозміни соєю 40%, пшеницею озимою 40% забур’яненість 

посівів зменшилась до 52,4 шт./м2. Застосування органічних добрив 
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збільшило забур’яненість посівів на 21%, а введення у сівозміну 20% 

післяжнивного сидерату на зелене добриво (гірчиці білої) знизило 

забур’яненість на 23%. 

 В дослідженнях Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного, В.М. Якименка [9], 

С.П. Танчика, В.Ю. Яшкового [180] найбільшу кількість бур’янів в посівах 

пшениці озимої спостерігали після кукурудзи на силос (52-66 шт./м2)., 

істотно нижчу – після гороху на зерно (42-60 шт./м2) і конюшини на один 

укіс (36-57 шт./м2.). Збільшення на 33% кількості бур’янів в посівах пшениці 

озимої за попередника кукурудзи на силос, порівняно горохом спостерігали в 

умовах достатнього зволоження на сірих лісових ґрунтах [163]. За 

попередника кукурудзи на силос та гороху рясність бур’янів була більшою, 

ніж по пару – відповідно на 13,5% та 25,6% [91]. 

  В дослідженнях Н.П. Коваленка, Е.А. Юркевич [83] найбільшу маса 

бур’янів в посівах пшениці озимої отримали за попередника кукурудзи на 

силос та сої, найменшу – за чорного пару та гороху. Після гороху на зерно в 

посівах пшениці озимої спостерігали найбільшу видова різноманітність 

бур'янів, яка була представлена 12-16 видами [76]. 

В дослідженнях Ю.П. Манька, Є.О. Бабанка [94] найкращим 

попередником під пшеницю озиму за гербологічними показниками 

визначено люцерну, найгіршим – горох, кукурудза на силос мала проміжні 

показники. Початкова рясність бур’янів в посівах пшениці озимої після 14 

років досліджень, яка  становила 30 шт./м2 і їхня маса – 655 г/м2, за 

попередника люцерни зменшилась відповідно на 80% і 78%; попередника 

гороху – рясність бур’янів збільшились у 2 рази, маса зменшилась на 80%, 

попередника кукурудзи на силос зменшились обидва показники – відповідно 

на 36% і 95%. 

За даними О.Г. Леньшина [97] насичення сівозміни зерновими 

культурами до 75% призводить до істотного зростання забур’яненості посівів 

пшениці озимої. В усі періоди обліку найбільшу рясність бур’янів 

спостерігали у ланках гречка-кукурудза з підсівом сої на силос-пшениця та 
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гречка-ячмінь ярий-пшениця озима: період осіннього кущення – 25,6 і 29,3 

шт./м2, весняного кущення – 65,8 і 57,3 шт./м2, цвітіння – 72,0 і 83,2 шт./м2, 

перед збиранням – 27,8 і 24,0 шт./м2. У видовому складі переважали 

дводольні бур’яни з часткою за ланками сівозміни – відповідно 65,1% т а 

60,5%, тоді як однодольні – 34,9% і 39,5%. 

Дослідження проведені на Хмельницькій ДСГДС показали, що 

насичення сівозміни зерновими культурами до 100% спричинило найвищу 

забур’яненість посівів, при цьому в посівах пшениці озимої домінував 

підмаренник чіпкий [159]. В дослідженнях С.І. Карасевич [72], О.В. 

М'яновської [127] за 100% насичення сівозміни зерновими культурами 

бур’янів було в два рази більше, ніж у сівозмінах з 50% і 75% насиченням, де 

попередниками були гречка і конюшина лучна. 

Учені В.Д. Кунак, А.М. Соколо-Поповський, І.В. Шам [92] розмістили 

сівозміни за очищенням ґрунту від насіння бур’янів у наступному порядку: 

зерно-трав'яно-просапна, зерно-просапна, просапна.  

Вивчення видового складу бур’янів в посівах буряків цукрових 

показало, що у короткоротаційній плодозмінній сівозміні чисельність 

бур’янів порівняно із зерно-просапною сівозміною зменшилась у 1,9-2,4 

рази, в тому числі частка однорічних злакових видів зменшилась у 1,5 разів 

[213].  

Отже, найкращим попередником пшениці озимої в умовах Лісостепу 

України визначено конюшину на один та два укоси, гіршим – кукурудзу на 

силос та горох, небажаним – повторний посів пшениці озимої. Насичення 

сівозміни зерновими культурами та застосування органічних добрив 

збільшує забур’яненість посівів сільськогосподарських культур. Введення у 

сівозміну  післяжнивної сидеральної культури гірчиці білої на зелене 

добриво знижує забур’яненість на 23%. 

 

 

1.3 Врожайність культур та продуктивність ланок сівозміни залежно від 

системи удобрення  
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Пшениця озима. В житті людства пшениця посідає особливе місце, 

вона є головним продуктом харчування, посівні площі цієї культури у світі 

займають 230-235 млн. га з валовим збором зерна понад 565 млн. т [216]. 

За даними державної експертизи сортів рослин в Україні врожайність 

сортів пшениці реалізується в середньому на 65,9%, у виробництві – на 36-

37% [80], [135]. Новозареєстровані сорти пшениці м’якої озимої мають 

потенціал урожайності 8,6-10,3 т/га, а сорти Сотниця, Каланча, Ліра Одеська, 

Тацітус – понад 10 т/га [54], [102], [183].  

Дослідження проведені в АФ «Ольгопіль» на чорноземних ґрунтах 

засвідчили найвищу врожайність сорту Астарта – 9,36 т/га, найнижчу у сорту 

Богдана – 5,55 т/га [24]. 

На думку М.М. Гаврилюка [25],  М.А. Литвиненка [102], В.В. Моргуна, 

Є.В. Саніна, В.В. Швартау [125], О.Л. Улич [184] сучасні сорти пшениці 

озимої мають досить високий генетичний потенціал продуктивності та якості 

і за високого рівня інтенсифікації здатні забезпечити врожайність зерна 11-12 

т/га.  

Підвищення врожайності і валового збору зерна пшениці озимої у світі, 

вважає Н.Е. Борлауг [16], стало наслідком впровадження 

високопродуктивних низькорослих сортів та передових технологій 

розроблених у високорозвинених країнах.  

Урожайність пшениці озимої залежить від умов зволоження, 

ґрунтового чинника, системи удобрення, попередника та її повернення на 

попереднє місце в сівозміні [26], [103], [104], [113], [128], [155], [158], [162], 

[173], [193], [204]. 

На думку М.Д. Безуглого, А.С. Заришняка, М.М. Лісового, Г.М. Седіла 

[10], І.Д. Примака [146] забезпечення сталих засад землеробства потребує 

ощадного і водночас ефективного використання ґрунтових ресурсів, 

впровадження високопродуктивних сортів, оптимізації структури сівозмін та 
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системи удобрення, підбір кращих попередників, впровадження інтегрованої 

системи захисту.  

На думку Н.П. Коваленка [82] для зони Степу насичення сівозміни 

зерновими і зернобобовими не повинно перевищувати 80-82%, Лісостепу – 

95%, Полісся – 80%, при цьому для запобігання розповсюдженню у ґрунті 

шкідників, збудників хвороб і нематод інтервал повернення пшениці озимої 

на попереднє місце має становити 2-3 роки.  

За даними Я.П. Цвея [205] оптимальне насичення сівозміни пшеницею 

озимою в умовах достатнього зволоження має становити 20-30%, а 

найкоротший період повернення за якого не знижується урожайність – 2 

роки. Збільшення частки пшениці у сівозміні до 40% збільшує збір зерна, але 

знижує врожайність наступних культур , зменшуючи при цьому валовий збір 

зерна у господарстві. В умовах нестійкого зволоження кращими 

попередниками під пшеницю озиму є багаторічні трави, горох та вико-овес.  

Дослідники М.В. Лісовий, А.В. Комариста [100] відмічають, що в 

умовах достатнього зволоження на чорноземних ґрунтах Правобережного 

Лісостепу врожайність пшениці озимої залежно від попередника змінювалась 

на 2-7%, від періоду повернення – на 9%. Зерно пшениці озимої кращої 

якості (11,8% - білка, 22,4% - клейковини) одержали після конюшини на 2 

укоси за внесення N70P50K60.  

Урожайність зерна пшениці сорту Царівна по чорному пару становила 

5,25 т/га, по багаторічним травам – 4,61 т/га [152]. За вирощування пшениці 

озимої по чорному пару формувались кращі параметри площі листкової 

поверхні у фазі прапорцевого листка – 8754 см2/м2, порівняно з 

багаторічними травами – 7186 см2/м2, що і визначило величину врожаю [151]. 

Дослідники А.В. Черенков, В.Г. Нестерець, М.М. Солодушко, І.В. 

Кротінов, І.О. Кобос [210] відмічають, що за вирощування пшениці озимої по 

чорному пару зростає сумарна евапотранспірація, яка в агроценозі пшениці 

озимої становила за першу ротацію 389-607 мм (483 мм), другу – 412-605 

(513 мм); після кукурудзи на силос – 286-559 (400 мм) та 260-579 (412 мм).  
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За даними В.Ф. Сайка [168] найбільш високі врожаї зерна пшениці 

озимої в умовах достатнього зволоження одержують за попередників 

конюшини, люцерни, еспарцету, вико-вівсяної сумішки, гороху.  

Результати досліджень Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного, В.М. 

Якименка [9], які проводили на чорноземах вилугуваних Уладово-

Люлинецької ДСС показали, що врожайність зерна пшениці озимої за 

попередника конюшини лучної становили 5,02 т/га, гороху – 5,11 т/га, 

конюшини на два укоси – 4,63 т/га.  

В умовах Хмельницької ДСГДС на чорноземах опідзолених 

урожайність зерна пшениці озимої після попередника конюшина на 2 укоси 

становила 4,8-5,0 т/га [165]. 

Дослідженнями В.В. Гангур, І.П. Браженка [27], В.І. Русанова [162] 

встановлено, що врожайність пшениці озимої за рахунок сівозмінного 

фактора збільшується на 0,34-1,53 т/га, а порівняно з беззмінними посівами – 

на 1,13 т/га. За кращих попередників, застерігає Н.М. Макрушина [107], 

необхідно оптимізувати дози внесення азотних добрив, оскільки надмірне 

азотне живлення спричиняє вилягання, посилює ураження рослин іржею та 

борошнистою росою, погіршує якість зерна.  

Дослідники А.С. Заришняк, М.М. Лісовий [178] вважають, що 

збільшення виробництва зерна і покращення його якості є наслідком 

вдосконалення технології вирощування, зокрема впровадження у 

виробництво науково обґрунтованої системи удобрення.  

Застосування мінеральних добрив підвищує продуктивне кущіння 

пшениці озимої: без добрив – коефіцієнт кущіння 1,08, за дози N30P30K30 – 

1,18, N60P60K60 – 1,30, N90P90K90 – 1,32 [30]. На удобрених фонах інтенсивніше 

розвивався листковий апарат [206], який фазі воскової стиглості зерна сорту 

Одеська 267 становив – 6,7-9,5 тис.м2/га, Соломія – 9,4-10,3 тис.м2/га і 

забезпечив врожайність зерна – відповідно 4,72 та 4,76 т/га [4]. 

Для отримання високих врожаїв пшениці озимої по післядії органічних 

добрив оптимальним є внесення 90-120 кг/га д.р. азоту, фосфору та калію 



 37 

[205]. Оптимізація системи удобрення збільшує врожайність зернових – на 

1,3-2,0 т/га, багаторічних трав – на 0,7-0,9 т/га [14]. 

Внесення мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною підвищило 

врожайність зерна пшениці ярої сорту Миронівська яра – на 0,51-1,62 т/га, за 

врожайності на контролі – 2,18 т/га. Оптимальні показники площі листкової 

поверхні і чистої продуктивності фотосинтезу установлено за дози добрив 

N110P120K120 – 51,8 тис. м2/га та 11,5 г/м2 за добу [90]. 

Урожайність пшениці визначається переважно співвідношенням 2-х 

величин – кількості плодоносних стебел на одиниці площі і маси зерна з 1-го 

колоса. Встановлено, що для отримання врожайності зерна пшениці сорту 

Миронівська яра (3,5-4 т/га) на середньо забезпеченому елементами 

живлення лучно-чорноземному карбонатному легкосуглинковому ґрунті в 

зерно-буряковій сівозміні необхідно в основне удобрення вносити N80P120K120 

на фоні післядії 30 т/га гною [89]. 

Визначальним у формуванні врожаю пшениці озимої за вирощування 

на чорноземі опідзоленому в умовах нестійкого зволоження (зерно-бурякової 

сівозміни за 2 ротації) визначено азотно-фосфорне живлення. За внесення 

повного мінерального добрива N80P80K80 частка азоту у формуванні врожаю – 

52,3%, фосфору – 39,4%, калію – 8,1%. Кращим попередником визначено 

вико-овес – урожайність в середньому за 2 ротації – 5,88 т/га, по гороху – 

5,52 т/га, конюшині – 5,03 т/га [49]. 

Перспективним в посівах пшениці озимої є впровадження елементів 

біологізації на тлі різних попередників і мінерального живлення, що 

забезпечує високу врожайність і якість зерна. Ефективним є внесення під 

оранку складного мінерального добрива N64P64K64 та проведення інокуляції 

насіння біологічними препаратами [175], [236]. 

Заорювання післяжнивних решток у плодозмінній сівозміні + N60P60K60 

за впливом на врожайність не поступалось традиційному органо-

мінеральному фону удобрення і становила 4,97-5,10 т/га. За мінеральної 

системи удобрення урожайність знижувалась на 0,23 т/га. Підвищення 
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температури повітря в період вегетації знизило врожайність пшениці озимої 

на 3,35-3,78 т/га, а оптимальної температури повітря за достатнього волого 

забезпечення сприяло приросту врожайності 1,60-1,96 т/га порівняно із 

середніми багаторічними показниками [15]. 

В умовах сучасного виробництва особливу увагу приділяють 

збалансованому живленню рослин усіма необхідними елементами для 

забезпечення стійких врожаїв, що зумовлює застосування мікродобрив з 

урахуванням їх умісту у ґрунті [31], [185], [252]. 

Внесення комплексних добрив істотно збільшувало площу 

асиміляційної поверхні листків у фазі прапорцевого листка та підвищувало 

врожайність. Біологічна продуктивність пшениці озимої за внесення 

комплексних добрив підвищилась на 158-348% (попередник ріпак) та 146-

407% (попередник соя), за врожайності 4,32-5,25 т/га [176]. 

При вирощуванні пшениці озимої на чорноземі опідзоленому 

лівобережного Лісостепу оптимальним визначено застосування N60P60K60 з 

позакореневим підживленням комплексним мікродобривом «Реаком-Р-

Зерно» у фазі кущення і наливу зерна, що забезпечило врожайність 5,68 т/га, 

за приросту від повного мінерального добрива і «Реаком-Р-Зерно» - 

відповідно 1,43 та 0,39 т/га, а за їх поєднання – 1,82 т/га. При цьому отримано 

зерно з умістом білка 13,1% і клейковини 29,8%, що відповідає ІІ класу та з 

підвищеним умістом корисних мікроелементів (Co, Fe, Zn) [95]. 

Застосування роздрібного внесення мінеральних добрив та інтегрованої 

системи захисту посівів від хвороб, шкідників і бур’янів забезпечило 

максимальну урожайність сортів пшениці озимої (сорти Харус, Куяльник, 

Одеська 267) [1], [255]. За застосування під пшеницю озиму сорту Смуглянка 

(Миронівська селекція) з осені під оранку P60K60 та N60 весною дворазово по 

N30 при посіві і поверхнево на ІV етапі отримали врожайність зерна на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 5,67-5,74 т/га з вмістом білка 8,9-

10,9%, сирої клейковини – 19,1-21,8% [12]. За локального внесення 

фосфорних добрив на чорноземних ґрунтах Лісостепу Лівобережного 
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врожайність зерна пшениці озимої підвищувалась на 0,4-0,5 т/га, а загальні 

витрати ґрунтової вологи на створення одиниці врожаю зерна пшениці 

озимої зменшувались – на 15%, ячменю – на 30%, проса – на  24%, при 

зростала ефективність азотних добрив [121]. 

За вирощування пшениці озимої важливим показником є якість зерна, 

яка залежить від погодних умов, ґрунтового чинника, ланок сівозміни, 

системи удобрення, особливу вагу має азотне живлення, яке впливає на вміст 

білка, клейковини, визначає скловидність і натуру зерна [67], [73], [101], 

[158], [192].  

В умовах Лісостепу на основних підтипах чорнозему нормативні 

показники вмісту білка в зерні пшениці озимої становлять: на чорноземі 

опідзоленому – 11,0%, чорноземі типовому – 11,3%, в умовах Степу на 

чорноземі звичайному – 11,9%, чорноземі південному – 12,6%, уміст 

клейковини – відповідно 23,0%, 26,2%, 28,1%, 28,0%, скловидність – 61%, 

68%, 75% та 79% [101]. 

Дослідження Я.В. Кимака [75] свідчать, що вплив погодних умов на 

накопичення білка в зерні пшениці озимої становить 50-67%. У роки з 

надмірною кількістю опадів у фазі наливу зерна вміст білка в зерні і сила 

борошна погіршуються, ніж у посушливі роки [32], [43]. Оптимальними 

вважають середньодобову температуру 20-22ºС, за ї кількості опадів до 29 

мм і низького гідротермічного коефіцієнта у фазі дозрівання зерна пшениці 

озимої [44].  

Дослідження Є.М. Лебідя, А.В. Черенкова, М.М. Солодушка та ін. [96] 

показали, що на останніх етапах органогенезу важливо захистити 

прапорцевий листок від ураження хворобами і шкідниками, оскільки у цій 

фазі синтезується транспортуються у колос 60-70% вуглеводів, що підвищує 

якість зерна.  

За даними М.В. Лісового, А.В. Комаристої [100] внесення мінеральних 

добрив (азоту 120 кг/га) в умовах Полісся на дерново-підзолистому ґрунті 

підвищило вміст білка в зерні до 11,6%, клейковини – до 26,7%, скловидність 
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– до 67,3%, за показників на контролі без добрив – відповідно 10,7%, 25,3% 

та 62,6%.  

В.Г. Минеев, А.Н. Павлов [120] відмічають важливість врахування 

натурної маси та маси 1000 зерна, які істотно впливають на хлібопекарські 

властивості. Значне покращення хлібопекарських властивостей спостерігали 

за збільшення маси 1000 зерен від 15 до 40 г, тоді як  подальше збільшення 

маси від 40 до 60 г не впливало на цей показник. 

Отже, багаторазове внесення азотних добрив упродовж вегетаційного 

періоду є одним з найефективніших засобів впливу на врожайність та якість 

зерна пшениці озимої. 

Ячмінь ярий. Ячмінь озимий добре відзивався на внесення 

мінеральних добрив. За вирощування на чорноземі опідзоленому без добрив 

урожайність – 4,44 т/га, за дози N30P30K30 – 5,78, N60P60K60 – 6,94, N90P90K90 – 

7,85, N120P120K120 – 8,56 т/га [29], [79]. 

За надмірного зволоження найбільшу врожайність ячменю ярого (7,35 

та 6,9 т/га інтенсивного та напівінтенсивного сортів) отримали за внесення 

N45P45K45. В умовах посушливого року найбільшу врожайність ячменю ярого 

(1,85 та 2,35 т/га інтенсивного та напівінтенсивного сортів) отримано на фоні 

післядії N90P90K90 [182]. 

Максимальний рівень урожайності ячменю ярого (6,39 т/га), кількість 

продуктивних стебел (618 шт./м2) та зерен у колосі (24,9 шт.) і його масу 

(1,01 г) отримали за сівби сорту Набат, застосування регулятора росту Терпал 

та внесення азотних добрив N90 на фоні P45K45 [159]. 

Найбільший прибуток за сортом ячменю ярого Вакула та Командор 

отримано за внесення N60 + Біолан – відповідно 2332 та 1934 грн/га, за 

рентабельності 68,5% та 56,1% [19]. 

Встановлено закономірності зміни накопичення білків в зерні ячменю 

озимого за застосування доз добрив: без добрив – 10,9%, N30P30K30 – 11,1%, 

N60P60K60  - 11,4%, N90P90K90 – 12,0%, N120P120K120 – 13,2% [78]. 
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Отже, оптимізація доз і способів внесення мінеральних добрив 

забезпечує максимальну продуктивність ячменю ярого, сприяє накопиченню 

білків в зерні та підвищує його якість. 

Конюшина та вика яра. У сівозмінах бобові культури відіграють 

особливо важливу роль. Конюшина формує потужну кореневу систему, є 

джерелом біологічного азоту та органічної речовини, сприяє відновленню 

природної родючості ґрунту [137]. За добре розвиненого травостою на 

одному гектарі ріллі конюшина здатна нагромадити від 160 до 180 кг азоту 

повітря і як попередник пшениці озимої формує для неї досить сприятливі 

умови азотного живлення упродовж вегетації [153]. Вика яра поступається 

конюшині за розвитком кореневої системи та накопичення біологічного азоту 

(40-60 кг/га) і вважається дещо гіршим попередником пшениці озимої [160], 

[161].  

Дослідження проведені в Інституті кормів та сільського господарства 

Поділля показали, що конюшина є хороший фітомеліорант, вона розвиває 

потужну кореневу систему, здатна переміщувати кальцій до верхніх 

горизонтів, покращує водно-фізичні властивості ґрунту [187]. 

На думку Антонів В.С., Колісник С.К., Когут В.Ф. та ін. [6] у зоні 

Лісостепу конюшина лучна є однією з найпродуктивніших бобових культур, 

вона є цінним джерелом амінокислот і білка і служить невід’ємним 

компонентом раціону тварин. 

Отже, введення бобових культур до структури сівозміни сприяє 

відновленню родючості ґрунту, покращує азотне живлення, зменшує дози 

внесення азотних добрив, підвищує врожайність наступних культур та 

продуктивність сівозміни. 

Продуктивність сівозміни. Провідним фактором високої 

продуктивності сільськогосподарських культур є сівозміна: розміщення після 

кращих попередників, за дотримання нормативів чергування, оптимізація 

системи удобрення. Частка впливу добрив на продуктивність пшениці озимої 

і ранніх ярих – 40-68%, кукурудзи, сої, соняшнику – 22-26%, що забезпечило 
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зростання врожайності зернових на 1,3-2,0 т/га, просапних – 2,5-3,0, зокрема 

кукурудзи на зерно – на 0,8-1,1 т/га, силосної та зеленої біомаси однорічних і 

багаторічних трав – на 0,7-0,9 т/га [14]. 

На думку Ю.П. Манька, С.П. Танчика, І.Д. Примака [111] 

раціональною на чорноземах типових Лісостепу Правобережного є 

плодозмінна система екологічного землеробства за застосування системи 

полицево-безполицевого основного обробітку ґрунту та органо-мінеральної 

системи удобрення з насиченням сівозмінної площі органічними добривами 

24 т/га і внесення мінеральних добрив N46P49K55. 

Найвищої продуктивності сівозміни в умовах Лісостепу досягали за 

структури посівних площ: зернові і бобові – 60%, буряки цукрові – 20%, 

вико-овес – 20%. За мінеральної системи удобрення – 9,44 т/га к.о., 

альтернативної органо-мінеральної (N50P43K50 + побічна продукція) – 9,58 

т/га к.о. Збільшення частки бобово-злакової сумішки у структурі посівних 

площ до 20% замість багаторічних трав підвищило продуктивність сівозміни 

[56].  

А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук [51] відмічають 

ефективність альтернативної органо-мінеральної системи удобрення в 

сівозміні. Застосування N50P43K50 + побічна продукція на 1 га сівозміни 

забезпечило продуктивність сівозміни – 8,49 т/га к.од., з перевищенням до 

контролю на 1,77 т/га к.од., фону мінеральних добрив – на 0,27 т/га к.од. При 

цьому винос елементів живлення порівняно з мінеральною системою 

зменшився у 1,8 рази, забезпечивши інтенсивність балансу азоту – 79%, 

фосфору – 117%, калію – 79%. 

Заробляння у ґрунт у 2-пільній ячміно-кукурудзяній сівозміні усієї 

побічної продукції (9,2-12,8 т на 1 га сівозмінної площі) поєднано з 

внесенням мінеральних добрив розрахованих на заплановану врожайність 

наростило за 7 років вміст гумусу і елементів живлення у ґрунті до 

початкового рівня і підвищило продуктивність сівозміни з 2,55 до 5,15-5,94 

т/га зернових одиниць [141]. 
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 Отже, система удобрення та структура сівозмін є ефективними 

факторами впливу на родючість ґрунту, продуктивність 

сільськогосподарських культур та формування сталих засад ведення 

сільськогосподарського виробництва. Сівозміни з багаторічними бобовими 

травами створюють додатковий резерв поповнення ґрунту біологічним 

азотом, істотно збагачують ґрунт органічною речовиною за рахунок 

кореневих решток, а за внесення гною і мінеральних добрив є потужним 

резервом відтворення родючості ґрунту. В умовах дефіциту гною 

альтернативою органічних добрив може бути побічна продукція 

вирощуваних культур. Питання ефективних бобових попередників та 

оптимальних доз мінеральних добрив за традиційної та альтернативної 

органо-мінеральних систем удобрення є на часі для сівозмін з короткою 

ротацією і потребують досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтові умови та методика проведення досліджень 

      

Науково-дослідні роботи проводили у стаціонарному та тимчасовому 

польових дослідах Білоцерківської ДСС. Площа посівної ділянки – 228 м2, 

облікової – 100 м2. Розміщення варіантів у дослідах – систематичне 

послідовне, повторність триразова. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем вилугуваний середньосуглинковий, 

який має наступну агрохімічну та фізико-хімічну характеристику орного (0-

30 см) шару: гідролітична кислотність за Каппеном – 1,71-1,80 мг-екв/100 г 

ґрунту; загальний вміст гумусу за Тюріним – 3,6-3,8%; рухомого фосфору та 

калію за Чиріковим – відповідно 153-170 та 64-78 мг/кг ґрунту; 

лужногідролізованого азоту за Корнфілдом – 110-115 мг/кг ґрунту. 

      При виконанні науково-дослідних робіт використані: 

- польові методи – при закладці стаціонарного та тимчасового дослідів 

та вирощуванні  пшениці озимої; 

- лабораторні – при виконанні агрохімічних аналізів ґрунту та рослин з 

метою встановлення зміни родючості ґрунту, засвоєння макро- та 

мікроелементів рослинами, визначення впливу добрив на врожайність і 

якість зерна пшениці озимої; 

  - математично-статистичні і розрахункові – при аналізі і обробці 

одержаних результатів досліджень для наукового обґрунтування 

рекомендацій виробництву із застосування добрив під пшеницю озиму та 

встановлення оптимальних попередників. 

Агрохімічні аналізи рослин і ґрунту виконували у акредитованій 

лабораторії агрохімії ІБКЦБ, яка забезпечена відповідними приладами і 

реактивами (свідоцтво про атестацію № А15-068 чинне до 22.12.2020 р.).  
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Таблиця 2.1 

Схема стаціонарного польового досліду з вивчення впливу добрив і 

чергування культур на родючість чорнозему вилугуваного та 

продуктивність ланки сівозміни, 2017-2019 рр.  

№ 

вар. 

Ячмінь+б/т – конюшина – пшениця 

озима (плодозмінна сівозміна) 

№ 

вар. 

Ячмінь – вика яра – пшениця озима 

(зерно-просапна сівозміна) 

на 1 га сівозміни під пшеницю 

озиму 

на 1 га сівозміни під пшеницю 

озиму 

11 Без добрив (з 1976 р.) - контроль 51 Без добрив (з 1976 р.) - контроль 

13 N43Р43К43 + 8,3 т 

гною 

N60Р60К60 41 N43Р43К43 + 8,3 т 

гною 

N60Р60К60 

5 N65Р43К43 + 8,3 т 

гною 

N90Р60К60 49 N65Р43К43 + 8,3 т 

гною 

N90Р60К60 

4 N43Р43К43 + побічна 

продукція 

N60Р60К60  

(солома) 

 - - 

Примітка. Плодозмінна сівозміна: вико-овес-пшениця озима-буряки цукрові-

ячмінь+конюшина-конюшина-пшениця озима; Зерно-просапна сівозміна: 

вико-овес-пшениця озима-буряки цукрові-ячмінь-вика яра-пшениця озима 

 

Таблиця 2.2 

Схема тимчасового польового досліду з вивчення впливу доз, строків та 

способів застосування азотних добрив на врожайність пшениці озимої, 

2017-2019 рр.  

 

№ 

вар. 

 

 

Варіант 

Строки та дози внесення азотних добрив 

перед 

відновленням 

вегетації  

(ІІ етап) 

фаза виходу 

рослин у трубку 

(ІV етап) 

фаза молочно-

воскової  

стиглості  

(ІХ етап) 

1 Без добрив (контроль) - - - 

2 Р60К60 – Фон  - - - 

3 N60Р60К60 – під оранку - - - 

4 Фон + N60 - весною N60 - - 
5 Фон + N60      N30 N30 - 
6 Фон + N60 N30 N30 + «Максимус», 

4 кг/га 
- 

7 Фон + N80  N30 N30 N20 
8 Фон + N80 N30 N30 + «Максимус», 

4 кг/га 
N20 

9 Фон + N110 N60 N30 N20 
10 Фон + N110 N60 N30 + «Максимус», 

4 кг/га 
N20 

Примітка. У варіантах 6, 8, 10 позакоренево вносили мікродобриво  

«Максимус» в дозі 4 кг/га 
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Продуктивність ланок сівозміни та їх вплив на родючість ґрунту 

вивчали у зерно-просапній та плодозмінній ланках на фоні різних систем 

удобрення. Вплив доз, строків та способів застосування азотних добрив на 

родючість чорнозему вилугуваного та врожайність пшениці озимої вивчали у 

тимчасовому польовому досліді за доз внесення азоту в інтервалі 60-120 кг 

д.р./га. Склад мікроелементів добрива «Максимус» («Еkoplon SA», Польща), 

що застосовувалось для позакореневого внесення: pHводне – 6,5–7,2, 

хелатовані EDTA: В – 0,051%, Cu – 0,060 %, Fe – 0,11%, Mn – 0,013%, Zn – 

0,04%, Mo – 0,0012%. 

У дослідах сіяли сорт пшениці озимої Ясочка, агротехніка 

вирощування загальноприйнятна для зони Правобережного Лісостепу 

України.  

Видовий склад бур'янів протягом вегетаційного періоду пшениці 

озимої визначали за визначником.  

Зразки ґрунту для фізико-хімічного та агрохімічного аналізу відбирали 

восени у п'яти точках ділянки на кожному з трьох повторень. Глибина 

відбору зразків становила 0-30 та 30-40 (150) см. Рослинні зразки відбирались 

на час збирання врожаю рамковим методом (трикратне повторення) у 

кожному з трьох повторень. Відбір середньої проби проводився методом 

квартування з наступною фіксацію (1050С) і висушуванням зразка до 

постійної ваги (60-700С). Відбір зразків ґрунту на вологість проводили 

пошарово через 10 см на глибину 1 м - термостатно-ваговим методом 

(постійне висушування за температури 105ºС до постійної маси). 

Для вивчення мікробіологічного ценозу ґрунту визначали чисельність 

таких груп мікроорганізмів: амоніфікатори – на МПА, фосфорні бактерії, 

олігонітрофіли – на середовищі Ешбі, бактерії, що використовують азот 

мінеральних сполук – на КАА. Перерахунок на 1 г сухого ґрунту проводили 

за формулою: 

А = а*б*в / г, де  

а – середня кількість колоній у чашці Петрі;  
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б – розведення, з якого зроблено посів;  

в – маса вологого ґрунту;  

г – маса сухого ґрунту; 

Аналітичні дослідження ґрунтових та рослинних зразків проведено 

здобувачем особисто в лабораторії агрохімії ІБКіЦБ НААН за методичними 

вказівками ВНІЦ «Современные методы химического анализа почв и 

растений» (1986) [2] та ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» - «Методи аналізів 

ґрунтів і рослин» (1999) [119]. 

Для визначення фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунтів 

застосовували такі методи: рН сольове – на рН-метрі згідно з ДСТУ ISO 

10390: 2007 [222]; гідролітичну кислотність ґрунту – за Каппеном згідно з  

ГОСТ 26212-91 [144]; загальний вміст гумусу – за Тюріним згідно з  

ДСТУ 4289:2004 [223]; амонійний і нітратний азот – згідно з ДСТУ 

4729:2007 [221]; рухомий фосфор та калій – за Чиріковим згідно з ДСТУ 

4115-2002 [35]. 

Сиру масу рослин визначали ваговим методом; вміст сухої речовини – 

термостатично-ваговим методом; загальний азот за Кьєльдалем згідно з 

ДСТУ 7169:2010 [87]; загальний фосфор – після мокрого озолення за 

Гінзбург згідно з ГОСТ 26657-97 [86]; загальний калій після мокрого 

озолення за Гінзбург на полуменевому фотометрі. 

Для визначення показників якості продукції застосовували такі методи: 

масу 1000 зерен – згідно з ГОСТ 10842-89 [53]; вміст білка в зерні 

розраховували за кількістю білкового азоту, який визначали за методом 

Барштейна; вміст кормових одиниць – за довідником (М.М. Карпусь, 1995 р.) 

[39].  

Баланс поживних речовин на кінець ротації визначали в трьох полях 

сівозміни шляхом співставлення джерел надходження елементів живлення в 

ґрунт (добрива, опади, насіння, симбіотична і асимбіотична фіксація азоту) та 

їх втрат з ґрунту (винос урожаєм, вимивання, газоподібні втрати азоту). 

Визначення енергетичної і економічної ефективності застосування добрив в 

сівозмінах – за допомогою комп’ютерної програми з визначення 
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енерговитрат і енергетичного балансу, розробленими ННЦ "Інституту 

землеробства НААН" (2008) [118].  

Збирання і облік врожаю проводився суцільним методом з усієї 

облікової площі ділянок з наступним перерахунком на площу 1 га. Зернові 

культури збирали комбайном, зелену масу конюшини лучної, коренеплоди 

буряків цукрових, кукурудзу на зерно – вручну. Математичну обробку 

отриманих результатів досліджень виконували шляхом статистичного 

аналізу, розробку прогностичних лінійних та криволінійних моделей – за 

методом регресійного аналізу з використанням програмного забезпечення 

Microsoft Excel. 

  

2.2 Аналіз агрометеорологічних умов років досліджень 

  

Кліматичні умови упродовж років проведення досліджень були 

переважно сприятливими для вирощування пшениці озимої. У 2017–2019 рр. 

середньодобова температура (рис. 2.1) під час відновлення весняної вегетації 

пшениці озимої була значно вищою порівняно з середнім багаторічним 

показником: у 2017 р. - перевищила багаторічний показник на 2,2 °С, у 2018 

р. - на 1,8 °С, у 2019 році - на 3,0 °С. Водночас, кількість опадів (рис. 2.2) у 

вищезазначений період була меншою за середню багаторічну норму і 

супроводжувалася нерівномірним розподілом дощів протягом вегетації. У 

2017 році загальна кількість опадів за чотири місяці (березень – липень) 

становила 147 мм, у 2018 році – 264 мм, у 2019 році – 252 мм за середньої 

багаторічної норми за цей період – 248 мм. 

У 2017 році зима була відносно теплою із середньодобовою 

температурою у грудні 2016 року – -1,8 °С, січені – -5,4°С, лютому – -3,4°С. 

Вегетаційний період 2017 року був надмірно теплим і відзначався 

перевищенням середньомісячної температури над середнім багаторічним 

показником на 2,2°С, за зменшення норми опадів на 101 мм. Особливо тепла 

погода спостерігалася під час відновлення весняного кущення пшениці 



 49 

озимої (березень) та закладки колосу (квітень). Упродовж цих двох 

посушливих місяців дефіцит опадів до середнього багаторічного показника 

становив 42 мм з перевищенням середньодобової температури на 7,5 °С. 

Занадто суха погода також спостерігалась на стадії дозрівання пшениці 

озимої (червень) за дефіциту опадів до середнього багаторічного показника 

36 мм та підвищення середньодобової температури на 2,1 °С. За таких сухих 

та жарких погодних умов 2017 року урожайність зерна пшениці озимої була 

найнижчою за роки досліджень зі зменшенням урожайності до середнього 

трирічного показника на 1,5-2,0 т/га. 
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Примітка. Місяці XI та XII представляють роки 2016–2018.  

 

Рис. 2.1 Середні місячні температури за період вегетації пшениці озимої 

(Білоцерківська метеорологічна станція) 

 

2018 рік був особливим тим, що мінусова температура настала лише у 

січні, що подовжило кущіння пшениці озимої упродовж грудня 2017 року. 

Позитивною рисою першого зимового місяця було також те, що кількість 

опадів була удвічі більшою від середньої багаторічної норми на 91 мм, що 

сприяло накопиченню запасів продуктивної вологи у ґрунті. Березень 2018 

року був незвично холодним із домінуванням мінусової середньої місячної 
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температури – -2,5°C, що обумовило пісні терміни відновлення вегетації 

пшениці озимої (початок квітня). Квітень відзначився високою кількістю 

опадів (73 мм) з перевищенням середньої багаторічної норми на 44 мм і був 

надмірно теплим з перевищенням середньої місячної температури – на 4,5 

°С. Надмірно волога і спекотна погода весною створила хороші умови 

водоспоживання, сприяла інтенсивному росту і розвитку рослин пшениці 

озимої та сприяла отриманню високої врожайності зерна. Упродовж травня-

липня сумарна кількість опадів відповідала середній багаторічній нормі (179 

мм), перевищуючи середньодобову температуру на 7,4 °С. Високі запаси 

продуктивної вологи у ґрунті, накопичені за осінньо-зимовий період, 

подовжена вегетація рослин восени 2017 року, надмірна кількість опалів і 

надмірно тепла погода під час весняного кущення забезпечили максимальну 

продуктивність пшениці озимої за роки досліджень. 
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Примітка. Місяці XI та XII представляють роки 2016–2018.  

 

Рис 2.2 Кількість опадів за період вегетації пшениці озимої 

(Білоцерківська метеорологічна станція) 
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 У 2019 році зима була надзвичайно теплою зі кількістю опадів, що 

відповідала середній багаторічній нормі: середньодобові температури 

упродовж грудня-лютого перевищували середній багаторічний показник на 

2,6 °С, сумарна кількість опадів – на 16 мм. Тепла зимова погода сприяла 

накопиченню вологи у ґрунті та формувала високі запаси продуктивної 

вологи у період відновлення весняної вегетації пшениці озимої. Упродовж 

вегетаційного періоду 2019 року середньодобові температури перевищили 

середній багаторічний показник на 3,0 °C на фоні середньої багаторічної 

норми опадів – 252 мм. На час інтенсивного кущення та формування колоса 

(березень-квітень) погода була надзвичайно спекотна і зі стандартною 

кількістю опадів: середня добова температура у середньому за два місяці 

перевищила середній багаторічний показник на 3,9 °C, за сумарної кількості 

опадів – 54 мм. Наступні два місяці (травень-червень) були спекотними і 

занадто вологими зі збільшенням середньодобових температур до середньої 

багаторічної на 3,8 °C, опадів – на 57 мм. Незважаючи на високу температуру 

упродовж весняних місяців та червня, пшениця озима добре розвивалась і 

сформувала врожайність зерна понад 7,5 т/га. Цьому також сприяли високі 

запаси продуктивної вологи у ґрунті накопичені упродовж осінньо-зимового 

періоду та регулярні опадами навесні. 

Отже, погодні умови у роки проведення досліджень (2017-2019 рр.) 

були сприятливими для росту і розвитку рослин пшениці озимої за винятком 

дещо посушливого 2017 року. Надмірно вологі і теплі погодні умови навесні, 

особливо 2018 та 2919 років, забезпечили інтенсивне кущення та швидкий 

розвиток рослин пшениці озимої у весняний період, сприяли формуванню і 

розвитку генеративних органів та забезпечили отримання високої 

врожайності і хорошої якості зерна.  

 

 Висновки до розділу 2 

1. Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є типовими 

для Правобережного Лісостепу України. 
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2. Погодні умови у роки проведення досліджень (2017-2019 рр.) були 

контрастними за термічним режимом та волого-забезпеченням, відзначались 

істотним зростанням середньомісячних температур, певним дефіцитом та 

нерівномірністю опадів упродовж періоду вегетації. Це відповідає тенденції 

глобального потепління і дозволяє отримати наукові дані, що формують сталі 

засади вирощування сільськогосподарських культур, які адаптовані до нових 

кліматичних змін. 

3. Для вирішення поставлених завдань дисертаційної роботи 

використанні загальноприйняті методи досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЖИВНИЙ ТА ВОДНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМУ ВИЛУГУВАНОГО 

У ЛАНКАХ СІВОЗМІНИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

 

3.1 Поживний режим ґрунту  

 Формування сприятливого для росту і розвитку рослин поживного 

режиму ґрунту є основою отримання високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур [38], [103], [148], [158], [193], [204], [257]. 

Застосування органічної та орано-мінеральної систем удобрення забезпечує 

стабільність органічної речовини ґрунту, покращує стан гумусу, підвищує 

рухомість гумусових речовин, формує основи сприятливого забезпечення 

рослин упродовж вегетації поживними речовинами та вологою [145], [174], 

[191], [261].  

У сівозмінах 80% зернових (з них 20% сої або гороху), 40% просапних 

та 40% пшениці озимої, 40% сої, 20% просапних внесення 8 т/га гною + 

N74P60K78 + заорювання на 20% площі зеленої маси гірчиці білої формувало 

розширене відтворення вмісту гумусу у ґрунті з приростом 0,7-0,82 т/га та 0,9 

т/га за рік, відповідно. Введення конюшини до складу сівозмін підвищило 

вміст гумусу за рік на 1,29 т/га [42], [122], [237]. 

Дослідження показали, що вирощування сільськогосподарських 

культур понад 40 років без застосування добрив сприяло інтенсивнішому 

накопиченню гумусу у плодозмінній сівозміні порівняно з зерно-просапною. 

Вміст гумусу на момент збирання врожаю пшениці озимої в шарі 0-30 см 

плодозмінної сівозміни становив 3,16%, зерно-просапної – 3,10%, що було 

меншим на 0,06%. У підорному 30-40 см шарі перевага вмісту гумусу на 

0,03% спостерігалась у зерно-просапній сівозміні. Насичення плодозмінної 

сівозміни багаторічними бобовими травами збільшувало накопичення 

органічної речовини і біологічного азоту в орному шарі і, тим самим, 

сприяло більш інтенсивному накопиченню гумусу (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Динаміка вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному залежно від ланки 

сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Доза добрив під пшеницю 

озиму 

(фактор В) 

 

Вміст гумусу, % ± до контролю 

глибина, см 

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

11 ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,16 3,06 - - 
13 N60Р60К60  3,52 3,28 0,36 0,22 
4 N60Р60К60 + солома 3,42 3,26 0,26 0,16 
5 N90Р60К60  3,53 3,34 0,37 0,28 
51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,10 3,09 - - 
41 N60Р60К60 3,45 3,26 0,35 0,17 
49 N90Р60К60 3,45 3,29 0,35 0,20 

НІР05 (фактор А) 0,06 0,03 - - 

НІР05 (фактор В) 0,11 0,09 - - 

НІР05 (фактор А+В) 0,15 0,12 - - 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Застосування понад 40 років органічних і мінеральних добрив (N43-

65Р43К43 + 8,3 т гною 1 га сівозміни) збільшило вміст гумусу в орному шарі 

плодозмінної сівозміни порівняно з контролем без добрив на 0,36%, зерно-

просапної – на 0,35%, за абсолютного вмісту – відповідно 3,52% та 3,45%. 

Інтенсивність накопичення гумусу у плодозмінній сівозміні за застосування 

добрив була вищою, ніж у зерно-просапній сівозміні. Аналогічну тенденцію 

спостерігали у підорному 30-40 см шарі чорнозему вилугуваного, проте 

обсяги зростання вмісту гумусу були меншими, ніж у верхньому орному 

шарі. Так, за внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною 1 га плодозмінної сівозміни 

вміст гумусу в шарі 30-40 см становив – 3,28%, зерно-просапної – 3,26%. 

Застосування добрив збільшило вміст гумусу в підорному 30-40 см шарі 

порівняно з контролем без добрив у плодозмінній сівозміні на 0,22%, зерно-

просапній – на 0,17%.  

 Збільшення за органо-мінеральної системи удобрення дози азотних 

добрив на один гектар сівозмінної площі з 43 до 65 кг обумовило незначне 
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підвищення вмісту гумусу в обох ланках сівозміни переважно у підорному 

30-40 см шарі ґрунту. Так, за внесення N65Р43К43 +8,3 т/га гною вміст гумусу в 

шарі 30-40 см через 40 років використання становив у плодозмінній сівозміні 

3,34%, зерно-просапній – 3,29%. За збільшення дози азоту з 43 до 65 кг/га 

сівозміни вміст гумусу у підорному 30-40 см шарі ґрунту підвищився у 

плодозмінній сівозміні – на 0,06%, зерно-просапній – на 0,03%. Таке 

збільшення може бути наслідком зростання мобільних форм гумусу за 

посиленого азотного живлення і інтенсивнішим його вилуговуванням у 

підорний шар.  

Зменшення інтенсивності гумусоутворення у чорноземі вилугуваному 

спостерігали за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. 

Застосування понад 40 років N43Р43К43 + побічна продукція 1 га плодозмінної 

сівозміни забезпечило вміст гумусу на момент збирання пшениці озимої в 

шарі 0-30 см – 3,42%, шарі – 30-40 см – 3,26%, що порівняно з внесенням  

N43Р43К43 + 8,3 т гною 1 га сівозміни визначено меншим – відповідно на 

0,10% та 0,06%. Проте, порівняно з контролем без добрива 40-річна практика 

альтернативного удобрення забезпечила підвищення вмісту гумусу в шарі 0-

30 см – на 0,26%, шарі – 30-40 см – на 0,16%. Це дає підстави нам вважати, 

що альтернативна на основі біологізації система удобрення плодозмінної 

сівозміни за тривалого її застосування є ефективним агрохімічним заходом 

збереження та відтворення природної родючості чорнозему вилугуваного. 

Отже, органо-мінеральні системи удобрення сприяли підвищенню 

вмісту гумусу і зберігали природну родючість чорнозему вилугуваному за 

тривалого понад 40 років його використання. В умовах плодозмінної 

сівозміни процеси гуміфікації протікали інтенсивніше, ніж у зерно-просапній 

сівозміні, що є наслідком збільшення обсягів надходження у ґрунт органічної 

речовини і біологічного азоту і вказує на вагому роль багаторічних бобових 

трав у питаннях збереження і відтворення природної родючості чорноземних 

ґрунтів. 
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 Органо-мінеральна система удобрення є ефективним агрохімічним 

заходом покращення мінерального живлення сільськогосподарських культур 

у сівозмінах [50], [143], [234]. Застосування органічних та мінеральних 

добрив,  введення до складу сівозмін бобових культур сприяє мобілізації 

азоту ґрунту, збільшує запаси мінерального азоту у ґрунті та істотно 

покращує азотне живлення сільськогосподарських культур [55].       

Результати досліджень показали, що система удобрення і структура 

сівозмін значно впливали на формування азотного режиму чорнозему 

вилугуваного. Вивчення вмісту нітратного азоту у посівах пшениці озимої на 

контролі без добрив показало, що у фазі кущення вміст нітратного азоту в 

шарі 0-30 см у ланці з конюшиною становив 7,1 мг/кг, шарі 30-40 см – 6,9; 

ланці з викою ярою – відповідно 6,1 та 5,4 мг/кг ґрунту (табл. 3.2). 

Застосування азотних добрив під пшеницю озиму N60Р60К60 за 

попередника конюшини на фоні традиційної органо-мінеральної системи 

удобрення сівозміни (N43Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі)  

підвищило вміст нітратного азоту у орному і підорному шарах ґрунту. 

Порівняно з контролем без добрив вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см 

підвищився – на 3,7 мг/кг, 30-40 см – на 4,2 і становив – відповідно 10,8 та 

11,1 мг/кг ґрунту. У ланці з викою ярою нітратний азот більше 

концентрувався у підорному 30-40 см шарі. Його вміст у шарі 0-30 см 

становив 7,8 мг/кг, 30-40 см – 10,4 зі зростанням до контролю без добрив – 

відповідно на 1,7 та 5,0 мг/кг ґрунту. 

Забезпечення ґрунту нітратним азотом у фазі кущення значно 

покращувалось за збільшення дози азотних під пшеницю озиму з 60 до 90 

кг/га на фоні традиційної органо-мінеральної системи удобрення сівозміни 

(N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі). У ланці з конюшиною 

вміст нітратного азоту в шарі 0-30 см становив 16,3 мг/кг, 30-40 см – 16,0 зі 

зростанням до контролю без добрив – відповідно на 9,2 та 9,1 мг/кг ґрунту. У 

ланці з викою ярою зростання вмісту нітратного азоту у ґрунті було менш 
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вираженим: у шарі 0-30 см – на 2,7 мг/кг, 30-40 см – на 5,6 за абсолютного 

вмісту – відповідно 8,8 та 11,0 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 3.2 

Вміст нітратного та амонійного азоту у ґрунті залежно від ланки 

сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Доза добрив 

під пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Нітратний азот (NО3) Амонійний азот (NH4) 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 7,1 3,1 9,1 5,3 
30-40 6,9 3,0 7,6 4,8 

13 
N60Р60К60  

0-30 10,8 5,6 10,7 10,4 
30-40 11,1 5,7 9,4 10,5 

4 N60Р60К60 + 

солома  

0-30 9,9 6,1 9,5 8,4 
30-40 9,5 5,1 8,7 7,6 

5 
N90Р60К60 

0-30 16,3 10,6 13,6 9,5 
30-40 16,0 10,7 11,3 8,2 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 6,1 3,1 8,0 4,9 
30-40 5,4 2,5 7,8 5,4 

41 
N60Р60К60 

0-30 7,8 5,6 10,7 7,2 
30-40 10,4 6,4 10,5 6,4 

49 
N90Р60К60 

0-30 8,8 6,5 12,3 9,1 
30-40 11,0 6,2 11,9 7,3 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,1 0,1 0,1 

НІР05 (фактор В) 0,4 0,3 0,3 0,2 

НІР05 (фактор А+В) 0,5 0,3 0,4 0,3 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N43Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

За альтернативної системи удобрення плодозмінної сівозміни 

(N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі) і внесення під 

пшеницю озиму N60Р60К60 вміст нітратного азоту у ґрунті на початок вегетації 

визначено меншим порівняно з традиційною органо-мінеральною системою 

удобрення. Так, у фазі кущення пшениці озимої вміст нітратного азоту в шарі 

0-30 см становив 9,9 мг/кг, 30-40 см – 9,5 мг/кг ґрунту, збільшення до 

контролю без добрив – відповідно 2,8 та 2,6 мг/кг ґрунту. 

 Застосування азотних добрив покращило забезпеченість чорнозему 

вилугуваного амонійним азотом упродовж вегетації пшениці озимої. Так, в 
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період кущення за внесення азотних добрив під пшеницю озиму N60Р60К60 у 

ланці з конюшиною на фоні традиційної органо-мінеральної системи 

удобрення сівозміни (N43Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі)  

вміст амонійного азоту в шарі 0-30 см становив 10,7 мг/кг, 30-40 см – 9,4 

мг/кг ґрунту, що порівняно з контролем без добрив було вищим відповідно 

на 1,6 та 1,8 мг/кг ґрунту. У ланці з викою ярою вміст амонійного азоту в 

шарі 0-30 см становив 10,7 мг/кг, 30-40 см – 10,5 мг/кг ґрунту, що порівняно з 

контролем без добрив було вищим в обох шарах на 2,7 мг/кг ґрунту. 

 Збільшення дози азотних добрив під пшеницю озимою з 60 до 90 кг/га 

(N90Р60К60) на фоні традиційної органо-мінеральної системи удобрення 

сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі) підвищило 

вміст амонійного азоту у ґрунті в обох ланках сівозміни. Порівняно з дозою 

азоту 60 кг/га вміст амонійного азоту в шарах 0-30 см та 30-40 см у ланці з 

конюшиною підвищився на 2,9 мг/кг, ланці з викою ярою – відповідно на 1,6 

та 1,4 мг/кг ґрунту. Абсолютні показники вмісту амонійного азоту у ґрунті за 

попередника конюшини були незначно вищими порівняно з попередником 

викою ярою. 

За альтернативної системи удобрення плодозмінної сівозміни 

(N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі) і внесення під 

пшеницю озиму N60Р60К60 вміст амонійного азоту у ґрунті у фазі кущення в 

шарі 0-30 см становив 9,5 мг/кг, 30-40 см – 8,7 мг/кг, збільшення до 

контролю без добрив – відповідно на 0,4 та 1,1 мг/кг ґрунту. Альтернативна 

система удобрення формувала у ґрунті співставні з традиційною органо-

мінеральною системою удобрення запаси амонійного азоту у ґрунті на 

початок вегетації пшениці озимої.    

Підрахунок запасів мінерального азоту в шарі 0-40 см показав, що вони 

залежали переважно від доз азотних добрив внесених безпосередньо під 

пшеницю озиму та бобового попередника після якого цю культуру 

вирощували. На контролі без добрив за попередника конюшини у ґрунті 

накопичувалось незначно більше мінерального азоту (NО3+ NH4) у весняний 
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період порівняно з попередником викою ярою – відповідно 69 та 61 кг/га у 0-

40 см шарі ґрунту (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1 Запаси мінерального азоту (NH4 + NО3) у 0-40 см шарі ґрунту 

залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 

2017-2019, кг/га 

 

 Застосування під пшеницю озиму N60Р60К60 на фоні 40 річного 

удобрення сівозміни традиційною органо-мінеральною системою (N43Р43К43 + 

8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі) збільшило запаси мінерального азоту 

у ґрунті у весняний період за попередника конюшини до 94 кг/га, вики ярої – 

до 84 з перевищенням до контролю без добрив – відповідно на 25 та 23 кг/га. 

Невисокі обсяги зростання запасів мінерального азоту у ґрунті порівняно з 

контролем свідчать, що азотний режим ґрунту в агроценозі пшениці озимої 

визначався переважно дозами азотних добрив внесених під цю культу та 

біологічною фіксацією азоту, де конюшина мала переваги над викою ярою. 

Збільшення дози азотних добрив під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га за 

традиційного органо-мінерального удобрення сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 т/га 

гною на 1 га сівозмінної площі) істотно збільшило запаси мінерального азоту 

у шарі 0-40 см за попередника конюшини – з 94 до 128 кг/га, тоді як за 
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попередника вики ярої зростання було менш вираженим – з 84 до 95 кг/га. 

Збільшення запасів мінерального азоту у ґрунті досягалось переважно за 

рахунок нітратної форми азоту. Це дає підстави вважати, що у ланці з 

конюшиною на фоні високих обсягів накопичення біологічного азоту у ґрунті 

внесення посередніх доз азотних добрив (90 кг/га) істотно посилює розвиток 

нітрифікуючої мікробіоти і підвищує забезпеченість ґрунту нітратним 

азотом. 

 Запаси мінерального азоту у 0-40 см шарі ґрунту зменшились за 

застосування мінеральних добрив під пшеницю озиму (N60Р60К60) на фоні 40-

річної практики удобрення сівозміни альтернативними джерелами органіки 

(N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі). В період весняного 

кущення пшениці озимої його запаси у ґрунті становили 84 кг/га, що 

порівняно з довготривалою практикою традиційного удобрення сівозміни 

(N43Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі) було меншим на 10 кг/га. 

Застосування на добриво у сівозміні побічної продукції усіх вирощуваних 

культур супроводжувалась незначним постінгибуючим впливом на 

мінералізаційні процеси азоту у ґрунті. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало, що між 

запасами мінерального азоту в 0-40 см шарі чорнозему вилугуваного у фазі 

кущення пшениці озимої та врожайністю зерна спостерігається неістотна 

кореляційна залежність з коефіцієнтом детермінації r2 = 0,3555 (рис. 3.2). Це 

засвідчує, що забезпечення верхнього 0-40 см шару ґрунту мінеральним 

азотом весною не доцільно використовувати в якості діагностичного 

показника при розрахунках дози азотних добрив під пшеницю озиму. 

На завершення вегетації пшениці озимої запаси мінерального азоту у 0-

40 см шарі чорнозему вилугуваного зменшились у 1,3-1,9 разів порівняно з 

періодом весняного кущення. За внесення азотних добрив вони були 

вищими, ніж на контролі без добрив – на 22-51 кг/га, за попередника 

конюшини порівняно з викою ярою – на 14-22 кг/га.  
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Рис. 3.2 Кореляційна залежність між запасами мінерального (NН4+NO3) 

азоту у 0-40 см шарі ґрунту у фазі кущення пшениці озимої та врожайністю 

зерна, середнє 2017–2019 рр. 

 

 Отже, довготривале органо-мінеральне удобрення сівозміни не 

проявилось істотно на динаміці мінерального азоту ґрунту в агроценозі 

пшениці озимої. Азотне живлення цієї культури визначалось переважно 

дозами внесення азотних добрив та вибором бобового попередника, де 

конюшина була ефективнішою, ніж вика яра. 

Структура сівозміни та система удобрення є ефективними чинниками 

впливу на фосфатний та калійний режими ґрунту [47],  [115]. За даними Я.П. 

Цвей, В.В. Іваніна, Ю.М. Цебро, О.Т. Петрова, А.Ф. Одреховський, С.М. 

Климчук [202] застосування упродовж 10 років 9 т/га гною + N61P61K61 на 1 га 

сівозміни забезпечило додатній баланс фосфору і калію та формувало сталі 

засади живлення сільськогосподарських культур зазначеними елементами.  

Результати досліджень показали, що фосфатний режим чорнозему 

вилугуваного в агроценозі пшениці озимої формувався переважно за рахунок 

довготривалого понад 40 років застосування у сівозміні органічних і 

мінеральних добрив. На контролі без внесення добрив упродовж 40 років 

вміст рухомого фосфору у 0-30 шарі ґрунту у фазі кущення пшениці озимої 
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становив 176-185 мг/кг ґрунту з незначною перевагою у ланці з конюшиною 

порівняно з викою ярою (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019, мг/кг ґрунту 

№ 

ва

р. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Весняне  

кущення 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 185 165 

30-40 163 142 
13 

N60Р60К60 
0-30 323 304 

30-40 266 239 
4 

N60Р60К60 + солома 
0-30 323 292 

30-40 269 233 
5 

N90Р60К60 
0-30 319 305 

30-40 254 216 
51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 176 166 

30-40 154 148 
41 

N60Р60К60 
0-30 309 274 

30-40 229 202 
49 

N90Р60К60 
0-30 317 284 

30-40 228 215 
НІР05 (фактор А) 2,7 1,4 

НІР05 (фактор В) 10,2 10,8 

НІР05 (фактор А+В) 13,9 12,2 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Застосування під пшеницю озиму N60Р60К60 на фоні 40-річного 

удобрення сівозміни N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі 

забезпечило у фазі кущення пшениці озимої за попередника конюшини вміст 

рухомого фосфору в 0-30 см шарі – 323 мг/кг, 30-40 см – 266; вики ярої – 309 

та 229 мг/кг ґрунту. Щорічне упродовж 40 років внесення фосфору в дозі 64 

кг на 1 га сівозмінної площі сформувало високий рівень забезпечення 

чорнозему вилугуваного рухомими фосфатами. Порівняно з контролем без 

добрив вміст рухомого фосфору за попередника конюшину підвищився в 

орному 0-30 см шарі – на 138 мг/кг, вики ярої – на 133 мг/кг ґрунту. Запаси 
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рухомого фосфору в орному шарі за довготривалої практики удобрення 

сівозміни органічними та мінеральними зросли на 439-455 кг/га, що 

еквівалентно щорічному зростанню – на 11,0-11,4 кг/га. Зменшення вмісту 

рухомого фосфору у зерно-просапній сівозміні порівняно з плодозмінною 

може бути наслідком більш інтенсивного використання його просапними 

культурами.  

Збільшення дози азотних добрив під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га 

(N90Р60К60) за внесення N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі не 

впливало істотно на вміст рухомого фосфору у ґрунті, зберігаючи високий 

рівень забезпечення ґрунту фосфатами. 

Довготривала альтернативна система удобрення плодозмінної 

сівозміни (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі) 

забезпечила вміст рухомого фосфору у ґрунті в агроценозі пшениці озимої на 

рівні традиційної органо-мінеральної системи удобрення (N43Р43К43 + 8,3 т/га 

гною на 1 га сівозмінної площі): у шарі 0-30 см – 323, 30-40 см – 269 мг/кг 

ґрунту. Це дає підстави вважати, що застосування на добриво усієї побічної 

продукції культур має хорошу перспективу у формуванні сталих високих 

фонів рухомого фосфору у ґрунті. 

Упродовж вегетації пшениці озимої вміст рухомого фосфору у ґрунті 

зменшився на 6-13%, що пов’язано з виносом його рослинами та сезонною 

динамікою трансформації і закріплення фосфору у ґрунті. 

Довготривале удобрення сівозміни органічними та мінеральними 

сприяло стабілізації калійного режиму чорнозему вилугуваного. Так, на 

контролі без добрив упродовж 40 років у чорноземі вилугуваному визначено 

середній рівень забезпечення ґрунту рухомим калієм з вмістом його в орному 

0-30 см шарі навесні у фазі кущення пшениці озимої – 72-80 мг/кг, 30-40 см – 

61-63 мг/кг ґрунту. У ланці з викою ярою вміст калію в орному шарі був 

незначно вищим (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Вміст рухомого калію у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Фаза  

трубкування 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 72 54 

30-40 61 46 
13 

N60Р60К60  
0-30 102 85 

30-40 82 61 
4 

N60Р60К60+ солома 
0-30 104 76 

30-40 80 63 
5 

N90Р60К60 
0-30 106 78 

30-40 80 55 
51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 80 52 

30-40 63 45 
41 

N60Р60К60 
0-30 123 85 

30-40 89 58 
49 

N90Р60К60 
0-30 109 82 

30-40 79 53 
НІР05 (фактор А) 1,1 0,8 

НІР05 (фактор В) 4,3 3,9 

НІР05 (фактор А+В) 5,7 4,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
 

За дози добрив під пшеницю озиму N60-90Р60К60 на фоні довготривалого 

внесення у сівозміні N43-65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі вміст 

рухомого калію у ґрунті в період весняного кущення пшениці озимої 

підвищився порівняно з контролем без добрив у ланці з конюшиною – на 30-

34 мг/кг, викою ярою – на 29-43 за абсолютного вмісту – відповідно 102-106 

та 109-123 мг/кг ґрунту. За щорічного внесення калію у ґрунт в кількості 93 

кг/га його запаси по завершенню 40-річного терміну порівняно з контролем 

без добрив у орному 0-30 см шарі зросли – на 99-112 кг/га у ланці з 

конюшиною та на 96-142 кг/га у ланці з викою ярою. Внесення добрив 

зменшило щорічний винос калію із ґрунту на 2,5-3,6 кг/га. У зерно-просапній 

сівозміні (ланка з викою ярою) порівняно із плодозмінною (ланка з 

конюшиною) вмісту рухомого калію у ґрунті був незначно вищим, що може 
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бути наслідком нижчої врожайності культур та меншими обсягами виносу 

калію із ґрунту. 

Досить сприятливі умови калійного режиму чорнозему вилугуваного в 

агроценозі пшениці озимої формувались за альтернативної системи 

удобрення сівозміни (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозмінної 

площі). Вміст рухомого калію у фазі кущення пшениці озимої у шарі 0-30 см 

становив 104 мг/кг, 30-40 см – 80 мг/кг ґрунту, що підтверджує 

перспективність альтернативної системи удобрення сівозміни. 

 Упродовж вегетації пшениці озимої вміст рухомого калію у ґрунті у 

ланці ячмінь ярий – конюшина – пшениця озима зменшився у 1,3-1,4 разів; 

ланці ячмінь ярий – вика яра – пшениця озима – у 1,3-1,5 разів, що є 

наслідком використання калію рослинами та закріплення у ґрунті внаслідок 

необмінної адсорбції. 

 Отже, внесення мінеральних добрив під пшеницю озиму в дозі N60-

90Р60К60 на фоні тривалого понад 40 років застосування у сівозміні органо-

мінеральної системи удобрення (N43-65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) 

сприяло стабілізації органічної речовини, підвищило вміст мінерального 

азоту та рухомого калію на фоні розширеного відтворення фонду рухомих 

фосфатів у чорноземі вилугуваному. 

 

3.2 Динаміка продуктивної вологи та її використання рослинами  

  

Важливим критерієм, який визначає умови росту і розвитку рослин є 

запаси продуктивної вологи у ґрунті на момент сівби та упродовж періоду 

вегетації пшениці озимої [65], [169]. 

Запровадження водозберігаючих технологій на більшій частині 

України на думку В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової, Л.В. Донцової [117], 

В.Ф. Сайка [169] є необхідним заходом у підвищенні врожайності 

сільськогосподарських культур, оскільки основні фази розвитку й 
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формування генеративних органів вони проходять в умовах нестачі 

продуктивної вологи.  

Дослідники А.В. Заборін, В.І. Нікітішен, Л.К. Дмитраков [46] 

вважають, що внесення добрив є ефективним заходом, який забезпечує 

раціональне використання вологи ґрунту рослинами. За умов дефіциту 

вологи застосування мінеральних добрив підвищило продуктивність 

водоспоживання у 2-2,4 рази, за оптимального режиму зволоження – в 1,4-1,6 

рази.  

За даними досліджень М.М. Мірошниченка, Б.С. Носка, Є.Ю. Гладкіх 

та ін. [121] загальні витрати ґрунтової вологи на створення одиниці врожаю 

зерна пшениці озимої за внесення рядкового добрива зменшуються – на 15%, 

ячменю – на 30%, проса – на  24%, а врожайність зерна підвищується на 0,4-

0,5 т/га.  

Результати досліджень показали, що на момент сівби пшениці озимої у 

верхньому 0-20 см шарі ґрунту містилось 9-13 мм продуктивної вологи. Такі 

запаси вологи вказують на надмірне осушення верхнього шару ґрунту та її 

дефіцит для проростання насіння, росту і розвитку рослин у початкові фази 

онтогенезу (табл. 3.5).   

Запаси вологи у метровому та 1,5 м шарах чорнозему вилугуваному у 

період весняного кущення пшениці озимої були достатньо високі – 

відповідно 128-152 та 193-230 мм, що є свідченням достатньої кількості 

дощів у осіннє-зимовий період 2017-2019 років. Водночас забезпечення 

ґрунту вологою у весняний період істотно залежало від  попередників та 

системи удобрення.  

У метровому шарі ґрунту запаси продуктивної вологи на контролі без 

добрив дещо вищими були у ланці з конюшиною – 152 мм порівняно з 

ланкою, де попередником була вика яра – відповідно 141 мм. За внесення 

добрив N60Р60К60 запаси вологи в обох ланках зменшувались: у ланці з 

конюшиною – до 139 мм; викою ярою – до 128 мм. При цьому за 

вирощування пшениці озимої після конюшини продуктивної вологи у 1 м 
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шарі ґрунту в період весняного кущення порівняно з попередником викою 

ярою накопичувалось більше на 11 мм. 

Таблиця 3.5 

Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої залежно від 

попередників і системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., мм 

 

Шари 

ґрунту, 

см 

Ячмінь ярий – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь ярий – вика яра 

– пшениця озима 

 

 

НІР05 без добрив  

(контроль)  
N60Р60К60 

N60Р60К60+ 

солома 

без добрив  

(контроль) 
N60Р60К60 

Сівба 

0-20 13 11 12 10 9 0,4 

0-50 37 34 36 23 18 1,9 

51-100 28 26 27 24 20 1,6 

0-100 65 60 63 47 38 2,7 

101-150 36 32 35 29 23 1,4 

0-150 101 92 98 76 61 5,8 

Весняне кущення 

0-20 22 18 25 23 17 1,2 

0-50 71 66 72 72 64 2,5 

51-100 81 73 76 69 64 3,1 

0-100 152 139 148 141 128 6,7 

101-150 78 65 63 66 65 2,7 

0-150 230 204 211 207 193 11,4 

Збирання врожаю 

0-20 18 16 17 20 17 0,4 

0-50 34 32 33 44 32 1,9 

51-100 26 26 26 25 16 1,3 

0-100 60 58 59 69 48 2,7 

101-150 35 28 29 28 22 1,6 

0-150 95 86 88 97 70 4,8 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

У 1,5 м шарі ґрунту ця закономірність була більш вираженою і 

спостерігалась як на контролі без добрив, так і за їх внесення. Найбільше 

вологи накопичилось на контролі без добрив: за попередника конюшини – 

230 мм, вики ярої – 207 мм. За попередника конюшини весняні запаси вологи 

були вищими, ніж за попередника вики ярої на 23 мм. Внесення мінеральних 

добрив зменшило запаси вологи у ґрунті у весняний період порівняно з 

контролем без добрив на 14-26 мм за абсолютних показників у ланці з 
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конюшиною – 204-211 мм, викою ярою – 193 мм. Зменшення продуктивної 

вологи у ґрунті за внесення добрив може бути наслідком більш інтенсивного 

її використання попередниками, які в зазначених варіантах формували вищу 

продуктивність.   

Альтернативна система удобрення пшениці озимої (N60Р60К60 + солома) 

формувала запаси продуктивної вологи у ґрунті у весняний період на рівні 

внесення мінеральних добрив (N60Р60К60) – відповідно 211 мм та 204 мм у 1,5 

м шарі. Тривала понад 40 років практика удобрення сівозміни органічними і 

мінеральними добривами не мала переваг над контролем без добрив за 

обсягами накопичення продуктивної вологи у ґрунті в агроценозі пшениці 

озимої. 

На період збирання врожаю запаси продуктивної вологи у 1 м шарі 

ґрунту у ланці з конюшиною на контролі без добрив становили – 60 мм, за 

внесення N60Р60К60 – 58 мм; ланці з викою ярою – відповідно 69 мм та 48 мм. 

У 1,5 м шарі ґрунту у ланці з конюшиною на контролі без добрив вони 

становили – 96 мм, за внесення N60Р60К60 – 86 мм; ланці з викою ярою – 

відповідно 97 мм та 70 мм. Значне зменшення волого запасів ґрунту є 

наслідком використання вологи рослинами та непродуктивними її втратами. 

При цьому у ланці з конюшиною запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі 

ґрунту були співставними з ланкою де вирощували вику яру і на 16 мм були 

вищими за внесення мінеральних добрив під пшеницю озиму в дозі N60Р60К60.  

Отже, накопичення вологи у 1-1,5 м шарах чорнозему вилугуваного в 

період відновлення весняної вегетації пшениці озимої за попередника 

конюшини було вищим на 11-23 мм порівняно з попередником викою ярою, 

що створювало краще забезпечення рослин пшениці озимої вологою 

упродовж вегетації. 

Важливим показником є ефективність використання вологи рослинами 

пшениці озимої у процесі її вирощування. Витрати вологи із ґрунту 

упродовж вегетації за попередника конюшини на контролі без добрив 

становили 135 мм, за внесення N60Р60К60 – 118 мм; попередника вики ярої – 

відповідно 110 та 123 мм (табл. 3.6). Враховуючи, що за період весняної 



Таблиця 3.6 

Використання вологи посівами пшениці озимої залежно від системи удобрення і ланки сівозміни, БЦДСС, середнє 

2017-2019 рр.  

 

 

№ 

вар. 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Сумарний 

урожай основної 

і побічної 

продукції у 

переведенні на 

суху речовину, 

т/га 

Продуктивна 

волога, мм 
Витрати 

продуктив

ної вологи 

з ґрунту за 

вегетацію, 

мм 

Кількість 

опадів за 

вегетацію, 

мм 

Сумарне 

водоспожи

вання, 

м3/га 

Витрати 

вологи на 1 

т урожаю, 

м3/т 

віднов-

лення 

вегетації 

збиран-

ня 

врожаю 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 

 

9,2 230 95 135 185 3200 348 

13 N60Р60К60  

 

14,3 204 86 118 185 3030 212 

4 N60Р60К60+ солома 13,9 211 88 123 185 3080 222 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 

 

7,1 207 97 110 185 2950 415 

41 N60Р60К60 

 

11,9 193 70 123 185 3080 259 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43  

+ 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 + побічна продукція 
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вегетації пшениці озимої випало 185 мм опадів, сумарне водоспоживання 

вологи рослинами за вегетацію за попередника конюшини на контролі без 

добрив становили 3200 м3/га, за внесення N60Р60К60 – 3030; попередника вики 

ярої – відповідно 2950 та 3080 м3/га. 

Система удобрення і бобові попередники істотно покращили 

ефективність використання вологи на формування однієї тони врожаю 

пшениці озимої. За внесення добрив споживання вологи на формування 

однієї тони врожаю визначено меншим порівняно з контролем без добрив у 

ланці з конюшиною – на 116-126 м3, викою ярою – на м3 мм. При цьому за 

попередника конюшини використання вологи пшеницею озимою визначено 

ефективнішим, ніж за попередника вики ярої. Так, на контролі без добрив у 

ланці з конюшиною використання пшеницею озимою вологи на формування 

однієї тони врожаю становило 348 м3, викою ярою – 415 м3. За попередника 

конюшини кількість вологи на одиницю врожаю зменшилась на 67 м3.  

Найефективніше рослини пшениці озимої використовували вологу 

ґрунту за внесення N60Р60К60 у ланці з конюшиною. На формування однієї 

тони врожаю пшениця озима споживала 212 м3 вологи, що на 136 м3 менше, 

ніж в контролі без добрив і на 47 м3 менше, ніж в аналогічному варіанті з 

попередником викою ярою. За альтернативної системи удобрення (N60Р60К60 

+ солома) витрати вологи на формування тони врожаю зросли порівняно з 

внесенням лише мінеральних добрив (N60Р60К60) на 10 м3/т і становили 222 

м3/т. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало обернену 

лінійну кореляційну залежність між витратами вологи на формування 1 т 

урожаю та врожайністю зерна пшениці озимої з коефіцієнтом детермінації r2 

= 0,9584 (рис. 3.3). Це засвідчує, що за мінливого клімату із надзвичайно 

теплими та часом сухими погодними умовами запровадження ефективних 

систем удобрення і оптимізація структури сівозмін дозволяють зменшити 

використання вологи рослинами на формування одиниці врожаю, а тому є 

запорукою отримання високих і стабільних врожаїв. 
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Рис. 3.3 Кореляційна залежність між витратами вологи на формування 

однієї тони зерна та врожайністю пшениці озимої, середнє 2017–2019 рр. 

 

Отже, введення у сівозміну багаторічних бобових трав і 40-річна 

практика внесення органічних і мінеральних добрив створювали високий фон 

ефективної родючості ґрунту, що давало перевагу рослинам пшениці озимої 

ефективніше використовувати вологу ґрунту на формування одиниці 

врожаю. Найефективніше використання вологи ґрунту на отримання однієї 

тони біологічного врожаю пшениці озимої визначено за її вирощування після 

попередника конюшини і внесення мінеральних добрив N60Р60К60 – 212 м3. 

 

3.3 Мікробіологічна активність чорнозему вилугуваного 

 

Активним фактором впливу на фонд мінеральних сполук у ґрунті, їх 

трансформацію та доступність рослинам є мікробіологічна активність ґрунтів 

[66], [139]. Наявність у ґрунті бактерій, грибів та стрептоміцетів здійснює 

мінералізацію рослинних решток [242], а внесення органічних і мінеральних 

добрив активує діяльність целюлозо руйнівних бактерій, посилює деструкцію 

клітковини, сприяє виділенню вуглекислоти із ґрунту [40], [229]. 

Застосування органічних добрив та їх поєднання з мінеральними за 

даними В.В. Волкогона, О.В. Пирога, Т.Ю. Британа [22], O.A. Tsyuk, V.I. 
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Kyrylyuk [256] сприяє оптимізації угрупувань ґрунтових мікроорганізмів. 

Натомість внесення лише мінеральних добрив посилює розвиток у ґрунті 

педотрофних та органотрофних мікроорганізмів, збільшує газоподібні втрати 

азоту із ґрунту [21], [138]. 

Дослідження О.І. Маклюк [106] свідчать, що загальна чисельність 

агрономічно корисної мікрофлори, зокрема мікроорганізмів, які утилізують 

органічний і мінеральний азот, фосфатмобілізуючих та олігонітрофних 

бактерій, у т.ч. азотфіксуючих мікроорганізмів та діазотрофів зростає з 

переходом від мінеральної до органічної системи удобрення. Ґрунти 

сучасних агроценозів потребують біологічної корекції. Крім агроприйомів, 

що сприяють додатковому надходженню органічної речовини, у технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур необхідно передбачати 

використання мікробних препаратів, які збагачують ґрунт корисними 

формами мікроорганізмів та позитивно впливають на засвоєння елементів 

живлення рослинами [20], [23]. 

Важливу роль у формуванні мікробного ценозу ґрунту відіграє 

сівозміна. Неврахування сівозмінного чинника призводить до формування 

специфічних мікробних угруповань у ґрунті, домінантними видами яких 

стають патогенні мікроорганізми, розвивається ґрунтовтома [11]. 

Результати досліджень показали, що за вирощування пшениці озимої 

на контролі без добрив загальна кількість бактерій в орному шарі ґрунту за 

попередника конюшини становила 36,1, вики ярої – 26,4 млн КУО в 1 г 

сухого ґрунту. У складі бактеріального мікроценозу домінували 

олігонітофіли та нітрифікатори: у ланці з конюшиною – відповідно 12,5 та 

12,3 млн КУО, викою ярою – 8,1 та 9,6 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. 

Кількість амоніфікуючих та фосформобілізуючих бактерій не відрізнялась по 

ланках сівозміни в зазначений період за чисельністю бактерій відповідно 7,6–

8,8 та 1,1–2,5 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. Не мали впливу ланки сівозміни 

на розвиток мікроміцетів у ґрунті в період весняного кущення пшениці 

озимої. Їх чисельність була спів ставною і становила 71–72 млн КУО в 1 г 
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сухого ґрунту. Попередник конюшина забезпечувала ґрунт значно більшою 

кількістю кореневих решток і біологічного азоту, що сприятливі умови для 

процесів нітрифікації. Кількість нітрифікаторів у ґрунті перевищила кількість 

амоніфікаторів в ланці з конюшиною – на 40%, ланці з викою ярою – на 26% 

(табл. 3.7).   

Таблиця 3.7 

Чисельність мікроорганізмів у період весняного кущення пшениці 

озимої залежно від ланки сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2017-

2019 рр. 

 

№ 

ва

р. 

 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Мікромі-

цети, тис. 

КУО 

в 1 г 

сухого 

ґрунту 

Бактерії, млн. КУО в 1 г сухого 

ґрунту Загальна 

кількість 

  амоніфі-

катори 

фосфор-

мобілі-

зуючі 

олігон

ітрофі

ли 

нітри

фікат

ори 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
71 8,8 2,5 12,5 12,3 36,1 

13 N60Р60К60  117 14,6 1,6 12,8 13,2 42,2 

4 N60Р60К60+ солома 88 10,9 1,6 9,6 11,7 33,8 

5 N90Р60К60 122 10,5 1,9 10,0 16,3 38,7 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
72 7,6 1,1 8,1 9,6 26,4 

41 N60Р60К60 79 15,6 2,0 16,9 11,1 45,6 

49 N90Р60К60 106 7,1 1,5 11,7 14,5 34,8 

НІР05 (фактор А) 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 1,6 

НІР05 (фактор В) 4,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,8 

НІР05 (фактор А+В) 4,7 0,5 0,1 0,6 0,6 2,3 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Чисельність ґрунтової мікрофлори у весняний період зростала за 

застосування мінеральних добрив. За дози добрив N60Р60К60 під пшеницю 

озиму на фоні традиційної органо-мінеральної системи удобрення сівозміни 

(N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) загальна кількість бактерій в орному 

шарі за попередника конюшини становила 42,2 млн КУО, мікроміцетів – 117; 

попередника вики ярої – відповідно 45,6 та 79 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. 
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У ланці з конюшиною мінеральні добрива істотно збільшили чисельність 

бактеріальної мікрофлори і мікроміцетів порівняно з контролем без добрив – 

відповідно на 6,1 та 46 млн КУО, тоді як у ланці з викою ярою переважно 

зростала чисельність бактерій – на 19,2 млн КУО в 1 г сухого ґрунту 

порівняно з контролем. У складі бактеріальної мікрофлори ґрунту мінеральні 

добрива посилили переважно розвиток амоніфікаторів. За попередника 

конюшини їх чисельність в період весняного кущення пшениці озимої зросла 

порівняно з контролем без добрив на 5,8 млн КУО, вики ярої – на 8,0 і 

становила відповідно 14,6 та 15,6 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. Чисельність 

інших груп бактерій зростала менш виразно в агроценозі пшениці озимої за 

застосування мінеральних добрив. 

Збільшення дози азотних добрив під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га за 

традиційної органо-мінеральної системи удобрення сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 

т гною на 1 га сівозміни) супроводжувалось зменшенням активності 

бактеріального ценозу ґрунту та зростанням чисельності мікроміцетів.  

Загальна кількість бактерій порівняно з дозою добрив N60Р60К60 у ланці з 

конюшиною зменшилась на 3,5 млн КУО, викою ярою – на 10,8 і становила 

відповідно 38,7 та 34,8 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. При цьому підвищена 

доза азотних добрив інгибуюче впливала на розвиток амоніфікаторів у ґрунті 

і значно посилювала нітрифікаційну його активність.  За дози добрив 

N90Р60К60 порівняно з дозою N60Р60К60 кількість амоніфікаторів в чорноземі 

вилугуваному по ланках сівозміни зменшилась на 4,1–8,5, натомість 

нітрифікаторів зросла – на 3,1–3,4 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. Застосування 

підвищених доз азотних добрив в ланці з бобовими травами супроводжується 

посиленням нітрифікаційної активності ґрунту. 

Інгибуючий влив на розвиток мікробного ценозу чорнозему 

вилугуваного мало застосування альтернативної з використанням побічної 

продукції системи удобрення. За внесення на 1 га сівозміни N43Р43К43 + 

побічна продукція у ланці з конюшиною кількість бактерій порівняно з 

традиційною органо-мінеральною системою удобрення зменшилась з 42,2 до 
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33,8 млн КУО в 1 г сухого ґрунту, мікроміцетів – з 117 до 88 млн КУО в 1 г 

сухого ґрунту. У складі бактеріального ценозу істотно зменшилась кількість 

амоні- та нітрифікаторів, що може бути наслідком посилення іммобілізації 

азоту ґрунтом внаслідок незбалансованого вуглецево-азотного 

співвідношення. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали тісну лінійну 

кореляційну залежність між кількістю нітрифікуючих бактерій у ґрунті та 

запасами мінерального азоту в 0-40 см шарі ґрунту в період весняного 

кущення пшениці озимої з коефіцієнтом детермінації r2 = 0,8168 (рис. 3.4). Це 

засвідчує, що бобові попередники (накопичувачі біологічного азоту у ґрунті) 

та система удобрення, підвищуючи кількість нітрифікуючих бактерій у 

ґрунті, здатні істотно посилити живлення рослин пшениці озимої 

мінеральним азотом у весняний період.   

 

y = 8,7751x - 23,336
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Рис. 3.4 Кореляційна залежність між кількістю нітрифікаторів та 

запасами мінерального азоту в 0-40 см шарі ґрунту у фазі весняного 

кущення пшениці озимої, середнє 2017–2019 рр. 

 

Структура ланки сівозміни та система удобрення менше впливали 

розвиток фосформобілізувальних бактерій у ґрунті. На контролі без добрив 
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кількість фосфор мобілізуючих бактерій визначено більшою у ланці з 

конюшиною – 2,5 млн. КУО, тоді як в ланці з викою ярою – 1,1 млн. КУО в 1 

г абсолютно сухого ґрунту.  

  Внесення мінеральних добрив під пшеницю озиму в дозі N60-90Р60К60 

супроводжувалось зменшенням фосфор мобілізаційної активності 

мікроорганізмів у ланці з конюшиною, натомість у ланці з викою ярою вона 

незначно зростала. За попередники конюшини кількість фосфор 

мобілізуючих бактерій становила 1,6-1,9 млн. КУО, вики ярої – 1,5-2,0 млн. 

КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту.  

 Мінералізація органічної речовини у ґрунтах збіднених на азот протікає 

за участі мікроорганізмів олігонітрофілів. Результати досліджень показали, 

що найбільшу їх кількість у ґрунті у фазі весняного кущення пшениці озимої 

спостерігали у ланці з викою ярою за внесення N60Р60К60 – 16,9 млн. КУО, за 

показника на контролі без добрив – 8,1 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого 

ґрунту. У ланці з конюшиною за аналогічної дози добрив кількість 

олігонітрофілів становила 12,8 млн. КУО, за показника на контролі без 

добрив – 12,5 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. 

 Загальна чисельність ґрунтової мікрофлори найбільш високою в обох 

ланках визначено за внесення під пшеницю озиму N60Р60К60 на фоні 

традиційної органо-мінеральної системи удобрення (N43Р43К43 + 8,3 т/га гною 

на 1 га сівозмінної площі). У фазі весняного кущення пшениці озимої 

кількість мікроорганізмів у ланці з конюшиною становила 42,2 млн. КУО, 

викою ярою – 45,6, за показника на контролі без добрив – відповідно 36,1 та 

26,4 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту.  

 Отже, найбільша кількість ґрунтових мікроорганізмів в чорноземі 

вилугуваному у фазі весняного кущення пшениці озимої в обох ланках 

сівозміни спостерігали за внесення N60Р60К60 на фоні традиційної органо-

мінеральної системи удобрення (N43Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної 

площі) – 42,2-45,6 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. У складі 

ґрунтової мікрофлори переважали амоні- і нітрифікатори, що сприяло 



 77 

формуванню сприятливого для розвитку рослин пшениці озимої азотного 

режиму ґрунту. 

 

 Висновки до розділу 3 

 

1. Найвищої інтенсивності процесів гумусоутворення в чорноземі 

вилугуваному досягнуто за 40-річного внесення добрив (N43Р43К43 + 8,3 т 

гною на 1 га сівозміни) у плодозмінній сівозміні: вміст гумусу в шарі 0-30 см 

– 3,52%, 30-40 см – 3,28% з перевищенням до контролю без добрив – на 

0,36% та 0,22%. У зерно-просапній сівозміні зазначена система удобрення 

супроводжувалась зменшенням вмісту гумусу в орному шарі на 0,07%, 

підорному – на 0,02%. Зниження інтенсивності гумусоутворення 

спостерігали за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

(N43Р43К43 + побічна продукція). Порівняно з традиційним на основі гною 

внесенням мінеральних добрив вміст гумусу в шарі 0-30 см зменшився – на 

0,10%, 30-40 см – на 0,06% за абсолютного вмісту – відповідно 3,42% та 

3,26%. 

2. Азотний режим чорнозему вилугуваного в агроценозі пшениці 

озимої визначався переважно дозами внесення азотних добрив під цю 

культуру та бобовим попередником, де конюшина мала значні переваги над 

викою ярою. 40-річна практика застосування органічних і мінеральних 

добрив у сівозміні не проявилось істотно на формуванні мінерального фонду 

азотну у ґрунті під цією культурою. 

3. Фонд рухомого фосфору у ґрунті в агроценозі пшениці озимої 

формувався переважно за рахунок тривалого понад 40 років застосування 

органічних і мінеральних добрив у сівозміні (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

сівозмінної площі). За щорічного внесення з добривами на 1 га ріллі 64 кг 

фосфору чорнозем вилугуваний набув високого рівня забезпечення рухомим 

фосфором:  у фазі кущення пшениці озимої за попередника конюшини його 

вміст в орному 0-30 см шарі становив 323 мг/кг; вики ярої – 309 з 
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перевищенням до контролю без добрив – відповідно на 138 та 133 мг/кг 

ґрунту.  

4. Довготривале удобрення сівозміни органічними і мінеральними 

добривами (N43-65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі) стабілізувало 

фонд рухомого калію у ґрунті на середньому рівні забезпечення. Його вміст у 

шарі 0-30 см  становив 102-123 мг/кг з перевагою до контролю без добрив 29-

43 мг/кг ґрунту. Альтернативна з використанням побічної продукції система 

удобрення не поступалась традиційній за впливом на калійний режим ґрунту. 

5. Найефективніше використання вологи ґрунту на отримання однієї 

тони біологічного врожаю пшениці озимої визначено за її вирощування після 

попередника конюшини і внесення мінеральних добрив N60Р60К60 – 212 м3, 

що було меншим порівняно з контролем без добрив на 136 м3. 

6. Застосування мінеральних добрив під пшеницю озиму у ланках з 

бобовими попередниками істотно посилило мікробіологічну активність 

ґрунту. За дози добрив під пшеницю озиму N60Р60К60 на фоні 40-річного 

внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни кількість мікроорганізмів 

була найбільшою – 42,2-45,6 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. У 

складі ґрунтової мікрофлори переважали амоні- і нітрифікатори – відповідно  

14,6-15,6 та 11,1-13,2 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого ґрунту. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [194], [196],[200], [201]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТАН ЗАБУР’ЯНЕННЯ ПОСІВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ 

ТА УДОБРЕННЯ 

 

4.1 Пшениця озима 

 

Одвічними конкурентами культурних рослин за елементи живлення і 

вологу ґрунту є бур’яни. Бур’яни краще адаптовані до умов навколишнього 

середовища і за неналежного контролювання їх чисельності істотно 

знижують врожайність сільськогосподарських культур [62], [123], [212]. 

За постійної упродовж вегетації середньої забур’яненості посівів 20-25 

шт./м2 щорічні втрати зерна пшениці озимої від бур’янів можуть становити 4 

млн. т [94]. Найбільшої шкоди посівам пшениці озимої завдають: зимуючі 

бур'яни – талабан польовий, коренепаросткові – березка польова, осот 

жовтий і рожевий, однорічні бур’яни – щириця загнута, лобода біла [85]. 

Ефективними заходами контролювання чисельності бур’янів є 

оптимізація ланок сівозмін та системи удобрення [13], [112]. На думку Ю.П. 

Манька, Л.П. Кобзистої [110], В.П. Федоренка [186] порушення сівозмін та 

спрощення агротехніки різко підвищує потенційну засміченість орного шару 

ґрунту, яка в різних ґрунтово-кліматичних зонах країни становить 1,14-1,47 

млрд. шт./га. Бур’яни здатні використовувати у 2-4 рази більше води, ніж 

культурні рослини [140], знижувати температуру поверхневого шару ґрунту 

на 1-4º С, затримувати розвиток теплолюбних культур [34]. 

Результати досліджень показали, що за вирощування пшениці озимої у 

ланці з конюшиною без застосування добрив чисельність бур’янів становила 

51 шт./м2, викою ярою – 50 шт./м2. Сегетальна рослинність була 

представлена переважно одно- та дводольними видами за частки 

однодольних бур’янів у ланці з конюшиною – 33% від загальної їх кількості, 

дводольних – 61%; викою ярою – відповідно 42% та 54%. При цьому в обох 

ланках сівозміни засміченість посівів пшениці озимої злаковими бур’янами  
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була на одному рівні – в межах 17-21 шт./м2. Посіви пшениці в обох ланках 

сівозміни за вирощування без внесення добрив не піддавались засміченню 

багаторічними бур’янами. Кількість багаторічних бур’янів в обох ланках на 

момент збирання врожаю була незначною в межах 2-3 шт./м2 (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Кількісний склад бур’янів у фазі кущення пшениці озимої 

залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 

2017-2019 рр., шт./м2 

Примітка. НІР05 по однодольним бур’янам – 0,6; дводольним – 1,1; 

багаторічним – 0,2 

Застосування мінеральних добрив під пшеницю озиму істотно 

зменшувало кількість бур’янів в її посівах на момент збирання врожаю 

порівняно з контролем без добрив.  За дози внесення добрив N60Р60К60 у ланці 

з конюшиною кількість злакових бур’янів на момент збирання врожаю 

становила 2 шт./м2, дводольних – 5, багаторічних – 1; ланці з викою ярою – 

відповідно 2, 4 та 2 шт./м2. Рясність бур’янів у фазі весняного кущення 

порівняно з контролем без добрив зменшилась у 6,3-6,5 разів за загальної їх 

чисельності в обох ланках 8 шт./м2. Застосування добрив сприяло 

інтенсивному росту і розвитку рослин пшениці озимої, тим самим посилило 

її конкурентоспроможність в боротьбі за світло і елементи живлення. 
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Збільшення дози азотних добрив під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га у 

ланці в викою ярою істотно не вплинуло на забур’яненість посівів – загальна 

кількість бур’янів зберігалась на рівні 9 шт./м2, ланці з конюшиною їх 

чисельність зросла до 14 шт./м2. Незначне зростання чисельності бур’янів у 

фазі весняного кущення пшениці озимої відмічено за альтернативної з 

використанням побічної продукції системи удобрення (N60Р60К60 + солома) – 

кількість бур’янів зросла до 12 шт./м2.  

Отже, мінеральні добрива в посівах пшениці озимої є не тільки заходом 

підвищення врожайності, але превентивним заходом щодо зниження 

чисельності бур’янів у весняний період росту і розвитку цієї культури, що 

пов’язано з щільністю стеблостою. 

На період збирання врожаю сегетальна рослинність в посівах пшениці 

озимої була представлена 21 видом бур’янів, у складі  яких однодольних – 2, 

дводольних – 15, багаторічних – 4. Дводольні бур’яни склали основну 

конкуренції пшениці озимої за елементи живлення (табл. 4.1).  

У складі сегетальної рослинності на момент збирання врожаю пшениці 

озимої найбільшу вегетативну масу формували дводольні бур’яни. Так, на 

контролі без добрив маса дводольних бур’янів у ланці з конюшиною 

становила 15,0 г/м2, викою ярою – 12,4; тоді як маса багаторічних – 

відповідно 2,1 та 4,5; однодольних в обох ланках – 0,5 г/м2. На одному метрі 

квадратному посівів пшениці озимої дводольні бур’яни формували 

вегетативну масу у 2,8-7,1 рази більшу, ніж багаторічні бур’яни і у 24,8-30 

рази більшу, ніж однодольні. У складі дводольних бур’янів гідну 

конкуренцію пшениці озимій створювали лобода біла (Chenopodiumalbum) – 

3,4-4,3 г/м2, грицики звичайні (Capsellabursa-pastorisL.) – 0,6-4,0, шпергель 

звичайний (Spergulavulgaris) – 0,3-2,9, гречка витка березковидна 

(Fallopiaconvolvulus) – 1,0-1,1 г/м2.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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Таблиця 4.1 

Маса бур’янів у посівах пшениці озимої на період збирання врожаю 

залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, середнє 2017-2019 рр., 

г/м2 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

НІР05 
без 

добрив 
N60Р60К60 

N60Р60К60 

+ солома 
N90Р60К60 

без 

добрив 
N60Р60К60 N90Р60К60 

Однодольні 0,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,02 

в т.ч. куряче просо 0,2 - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,01 

мишій сизий 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 - 0,3 0,01 

Дводольні 15,0 6,2 8,9 8,6 12,4 4,3 4,8 0,38 

в т.ч. щириця 

звичайна 
0,4 0,2 0,2 0,2 0,9 0,3 0,3 0,02 

грицики звичайні 4,0 2,5 2,6 1,7 0,6 0,1 0,2 0,13 

триреберник 

непахучий 
- - - - 0,1 - - - 

лобода біла 4,3 2,3 1,7 3,2 3,4 0,6 0,9 0,16 

гречка витка 

березковидна 
1,0 - 0,5 0,7 1,8 1,1 0,9 0,06 

червець 

однорічний 
0,1 - 0,1 - 0,4 0,1 0,1 0,01 

курячі очка 

польові 
0,3 0,2 0,6 0,6 1,1 0,2 0,6 0,03 

мак дикий 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,1 - 

куколиця біла 0,3 0,3 0,5 0,2 1,4 0,4 0,5 0,03 

кудрявець софії 0,4 - 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,02 

шпергель 

звичайний 
2,9 0,3 0,9 1,2 0,3 0,1 - 0,07 

талабан польовий - - 0,2 - 0,3 - - 0,01 

фіалка польова 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 - 0,2 0,01 

злинка канадська 0,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,01 

портулак городній 0,7 0,3 0,8 0,3 1,2 1,0 0,5 0,04 

Багаторічні 2,1 0,4 1,4 1,1 4,5 1,4 3,2 0,13 

в т.ч. хвощ 

польовий 
0,4 - - 0,2 1,5 - 0,2 0,02 

подорожник 

великий 
0,5 - 0,3 0,2 0,3 - 1,5 0,04 

осот жовтий 0,5 0,3 0,4 0,5 1,7 0,7 1,0 0,05 

квасениця 

прямостояча 
0,7 0,1 0,7 0,2 1,0 0,7 0,5 0,05 

Всього 17,6 6,7 10,5 10,0 17,4 5,9 8,4 0,40 

  

Застосування мінеральних добрив в дозі N60Р60К60 посилило ріст і 

розвиток пшениці озимої, зменшивши загальну масу бур’янів порівняно з 

контролем без добрив у ланці з конюшиною у 2,6 рази, викою ярою – у 3,0 
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рази. При цьому дводольні бур’яни  зберегли домінантне становище у складі 

сегетальної рослинності. Серед дводольних бур’янів у ланці з конюшиною 

найбільшу вегетативну масу формували грицики звичайні (Capsellabursa-

pastorisL.) – 2,5 г/м2, лобода біла (Chenopodiumalbum) – 2,3; викою ярою – 

гречка витка березко видна (Fallopiaconvolvulus) – 1,1 та портулак городній 

(Portúlaca olerácea) – 1,0 г/м2. 

Збільшення дози азоту під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га лише у 

ланці з конюшиною незначно збільшило масу бур’янів на час збирання 

врожаю. Загальна маса бур’янів порівняно з дозою азоту 60 кг/га зросла на 

2,7 г/м2. У складі бур’янів переважали дводольні види:  грицики звичайні 

(Capsellabursa-pastorisL.) – 1,7 г/м2, лобода біла (Chenopodiumalbum) – 3,2, 

шпергель звичайний (Spergulavulgaris) – 1,2 г/м2. 

В той же час за альтернативного удобрення (N60Р60К60 + солома) не 

спостерігали значного зростання маси бур’янів. Так, маса бур’янів становила: 

грициків звичайних (Capsellabursa-pastorisL.) – 2,6 г/м2, лободи білої 

(Chenopodiumalbum) – 1,7; шпергеля звичайного (Spergulavulgaris) – 0,9, 

портулака городнього (Portúlaca olerácea) – 0,8 г/м2. 

Отже, застосування добрив під пшеницю озиму (N60Р60К60) зменшило 

чисельність бур’янів у фазі весняного кущення порівняно з контролем без 

добрив зменшилась у 6,3-6,5 рази, масу бур’янів на момент збирання врожаю 

– у 2,6-3,0 рази. За попередника конюшини незначно зростала маса 

дводольних бур’янів на момент збирання врожаю порівняно з викою ярою з 

домінуванням грициків звичайних (Capsellabursa-pastoris L.) – 2,5 г/м2 та 

лободи білої (Chenopodiumalbum) – 2,3 г/м2. 

 

4.2 Ячмінь ярий 

 

В агроценозі ячменю ярого сегетальна рослинність була представлена 

переважно одно- та дводольними видами бур’янів чисельність яких істотно 

залежала від ланки сівозміни та фону родючості ґрунту сформованого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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внесенням добрив. У ланці з викою ярою чисельність бур’янів у фазі 

кущення ячменю ярого була вищою, ніж у ланці з конюшиною. Так, на 

контролі без добрив чисельність однодольних бур’янів на початку вегетації 

ячменю ярого у ланці з викою ярою становила 41 шт./м2, дводольних – 91, 

тоді як у ланці з конюшиною – відповідно 24 та 51 шт./м2. За вирощування 

ячменю ярого у ланці з конюшиною чисельність однодольних бур’янів 

порівняно з ланкою де вирощували вику яру визначено меншою на 41%, 

дводольних – на 44%. Рясність багаторічних бур’янів в обох ланках сівозміни 

була незначною в межах 1 шт./м2 (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2 Кількісний склад бур’янів у фазі кущення ячменю ярого залежно 

від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 2015-2017 рр., 

шт./м2 

Примітка. НІР05 по однодольним бур’янам – 1,4; дводольним – 4,3 

 

Застосування мінеральних добрив у ланках сівозміни істотно зменшило 

кількість бур’янів у посівах ячменю ярого в період кущення рослин. Так, за 

загальної дози мінеральних добрив у ланках сівозміни N60Р60К60 кількість 

злакових бур’янів в агроценозі ячменю ярого у ланці з викою ярою становила 

6 шт./м2, дводольних – 75, ланці з конюшиною – відповідно 3 та 23 шт./м2. За 

післядії застосування добрив загальна чисельність бур’янів порівняно з 

контролем без добрив у ланці з викою ярою зменшилась на 38%, конюшиною 
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– на 66%. При цьому у ланці з викою ярою загальна чисельність бур’янів 

була у 3,2 рази вищою, ніж у ланці з конюшиною. У складі сегетальної 

рослинності рясність дводольних бур’янів порівняно з однодольними у ланці 

з викою ярою визначено вищою – на 69 шт./м2, конюшиною – на 20 шт./м2. 

Чисельність багаторічних бур’янів в обох ланках сівозміни за післядії добрив 

була незначною і не перевищила 1 шт./м2. 

Отже, вирощування ячменю ярого у післядії добрив та у ланці з 

багаторічними бобовими травами (конюшиною) посилювало 

конкурентоздатність рослин ячменю ярого і супроводжувалось значним 

зменшенням забур’яненості посівів у період кущення. 

На період збирання врожаю сегетальна рослинність в посівах ячменю 

ярого була представлена 20 видами бур’янів, у складі  яких однодольних – 2, 

дводольних – 16, багаторічних – 2. Основними конкурентами ячменю ярого 

за світло та елементи живлення визначено дводольні бур’яни (табл. 4.2).  

У складі сегетальної рослинності на момент збирання врожаю ячменю 

ярого найбільшу вегетативну масу формували дводольні бур’яни. Так, на 

контролі без добрив маса дводольних бур’янів у ланці з конюшиною 

становила 3,4 г/м2, викою ярою – 15,4; тоді як маса однодольних – відповідно 

1,8 та 6,2, багаторічних – 0,1 та 2,4 г/м2. На одному метрі квадратному посівів 

ячменю ярого дводольні бур’яни формували вегетативну масу у 1,9-2,5 рази 

більшу, ніж однодольні бур’яни і у 6,4-34 рази більшу, ніж багаторічні. При 

цьому загальна маса бур’янів в посівах ячменю ярого у ланці з конюшиною 

була у 4,5 рази меншою, ніж у ланці з викою ярою. У складі дводольних 

бур’янів гідну конкуренцію посівам ячменю ярого створювали щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus) – 2,2-2,5 г/м2, лобода біла (Chenopodium 

album) – 0,2-3,4 г/м2, гречка витка березковидна (Fallopiaconvolvulus) – 0,3-

1,8, курячі очка польові (Аnagallis arvensis) – 0,1-1,5, кудрявець софії 

(Descurainia sophia) – 0-2,6 г/м2.  

У післядії внесення добрив у сівозмінах в дозі N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни, у ланках сівозмін N60Р60К60, загальна маса бур’янів на період 
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збирання врожаю ячменю ярого зменшилась порівняно з контролем без 

добрив у ланці з конюшиною у 1,9 рази, викою ярою – у 2,4 рази. При цьому 

дводольні бур’яни домінували у складі сегетальної рослинності. Серед 

дводольних бур’янів у ланці з конюшиною найбільшу вегетативну масу 

формували щириця звичайна (Amaranthus retroflexus) – 1,2 г/м2, лобода біла 

(Chenopodium album) – 0,4 г/м2; викою ярою – щириця звичайна (Amaranthus 

retroflexus) – 2,5 г/м2, кудрявець софії (Descurainia sophia) – 1,6 г/м2 та лобода 

біла (Chenopodium album) – 0,9 г/м2. 

Таблиця 4.2 

Маса бур’янів у посівах ячменю ярого на період збирання врожаю 

залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, середнє 2015-2017 рр., 

г/м2 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

НІР05 

без добрив N60Р60К60 без добрив N60Р60К60 

Однодольні 1,8 1,0 6,2 3,5 0,28 

в т.ч. куряче просо 1,0 0,9 4,6 2,7 0,47 

мишій сизий 0,8 0,1 1,6 0,8 0,05 

Дводольні 3,4 1,7 15,4 6,2 0,56 

в т.ч. щириця звичайна 2,2 1,2 2,5 2,6 0,22 

грицики звичайні - - 0,4 0,3 0,03 

лобода біла 0,2 0,4 3,4 0,9 0,08 

гречка витка березковидна 0,3 - 1,8 - 0,06 

підмаренник чіпкий 0,1 - 0,6 0,4 0,03 

червець однорічний - - 0,1 - 0,01 

курячі очка польові 0,1 - 1,5 0,2 0,07 

куколиця біла 0,1 - 0,8 - 0,03 

кудрявець софії - - 2,6 1,6 0,11 

шпергель звичайний 0,1 - 0,1 - 0 

талабан польовий - - 0,5 - 0,02 

фіалка польова - - 0,1 - 0 

зірочник середній - - 0,1 - 0 

гірчак шорсткий 0,2 - 0,9 - 0,04 

паслін чорний 0,1 0,1 - 0,2 0,01 

Багаторічні 0,1 0,1 2,4 0,4 0,11 

в т.ч. осот жовтий - - 0,1 - 0,01 

квасениця прямостояча 0,1 0,1 2,3 0,4 0,08 

Всього 5,3 2,8 24,0 10,1 0,93 
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Отже, у післядії застосування добрив чисельність бур’янів у фазі 

весняного кущення ячменю ярого порівняно з контролем без добрив 

зменшилась на 38-66%, маса бур’янів на момент збирання врожаю – у 1,9-2,4 

рази. У ланці з конюшиною загальна маса бур’янів на момент збирання 

врожаю порівняно з ланкою де вирощували вику яру була меншою у 3,6-4,5 

рази з домінуванням щириці звичайної (Amaranthus retroflexus) – 1,2-2,2 г/м2 

та курячого проса (Echinochloa crus-galli L.) – 0,9-1,0 г/м2.   

  

Висновки до розділу 4 

 

1. Сегетальна рослинність у посівах пшениці озимої не залежала від 

ланки сівозміни і була представлена переважно одно- та дводольними видами 

бур’янів – відповідно 33-42% та 54-61% від загальної їх кількості. 

Застосування добрив зменшило рясність бур’янів у фазі весняного кущення 

пшениці озимої порівняно з контролем без добрив у 6,3-6,5 рази, масу 

бур’янів на момент збирання врожаю – у 2,6-3,0 рази. У складі сегетальної 

рослинності на момент збирання  врожаю найбільшу біологічну масу 

формувала лобода біла (Chenopodiumalbum) – 3,4-4,3 г/м2, грицики звичайні 

(Capsellabursa-pastoris L.) – 0,6-4,0, шпергель звичайний (Spergulavulgaris) – 

0,3-2,9, гречка витка березко видна (Fallopiaconvolvulus) – 1,0-1,1 г/м2.  

2. У посівах ячменю ярого за післядії застосування добрив рясність 

бур’янів у ланці з конюшиною в період весняного кущення була меншою, 

ніж у ланці з викою ярою у 3,1 рази, загальна маса бур’янів на момент 

збирання врожаю – у 3,6 рази. Післядія добрив зменшила масу бур’янів на 

момент збирання врожаю у 1,9-2,4 рази. У складі сегетальної рослинності 

домінували щириця звичайна (Amaranthus retroflexus) – 1,2-2,2 г/м2 та куряче 

просо (Echinochloa crus-galli L.) – 0,9-1,0 г/м2 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [195]. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ ТА УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

5.1 Врожайність та якість зерна пшениці озимої у ланках сівозміни за 

різних систем удобрення 

 

Сучасні сорти пшениці озимої мають високий генетичний потенціал 

продуктивності і за високого рівня інтенсифікації здатні забезпечити 

врожайність зерна 11-12 т/га [25], [102]. Врожайність пшениці озимої 

залежить від умов зволоження, ґрунтового чинника, системи удобрення, 

попередника та її повернення на попереднє місце в сівозміні [155], [162], 

[193], [204]. 

В умовах достатнього зволоження врожайність пшениці озимої на 

чорноземах вилугуваних залежно від попередника змінювалась на 2-7%, від 

періоду повернення – на 9% [100]. Дослідники В.В. Гангур, І.П. Браженка 

[27] відмічають, що за рахунок сівозмінного фактора врожайність пшениці 

озимої підвищувалась на 0,34-1,53 т/га, а порівняно з беззмінними посівами – 

на 1,13 т/га. 

На думку В.Ф. Сайка [168] кращими попередниками для пшениці 

озимої є конюшина, люцерна, еспарцет, вико-вівсяна суміш, горох. 

Дослідження Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного, В.М. Якименка [9] показали, 

що на чорноземах вилугуваних врожайність зерна пшениці озимої за 

попередника конюшини лучної становила 5,02 т/га, гороху – 5,11 т/га, 

конюшини на два укоси – 4,63 т/га.  

Результати наших досліджень, які проводили на Білоцерківській 

дослідно-селекційній станції показали, що за вирощування пшениці озимої в 

ланці сівозміни ячмінь ярий-конюшина врожайність зерна на контролі без 

добрив становила 4,77 т/га, ланці ячмінь ярий-вика яра – 3,52 т/га. 

Використання в якості попередника конюшину збільшило врожайність 
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пшениці порівняно з попередником викою ярою на 1,25 т/га. Більші обсяги 

накопичення біологічного азоту конюшиною створювали у ґрунті кращі 

умови азотного живлення пшениці озимої, що надавало їй перевагу в 

отриманні значно вищої врожайності порівняно з викою ярою (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Врожайність пшениці озимої залежно від ланки сівозміни та системи 

удобрення, БЦДСС 

№ 

вар 

Ланка 

сівозміни 

(факторА) 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Врожайність зерна, 

т/га 

Середнє 

за 2017-

2019 рр., 

т/га 

Врожайніс

ть соломи 

2017-2019 

рр., т/га 
2017 2018 2019 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

3,93 5,43 4,95 4,77 6,0 

13 N60Р60К60  5,17 7,99 7,13 6,76 10,1 

4 N60Р60К60 + солома 4,99 8,11 6,71 6,60 9,7 

5 N90Р60К60 4,57 7,25 5,81 5,88 8,9 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

2,50 4,19 3,88 3,52 4,8 

41 N60Р60К60 3,84 6,55 5,93 5,44 8,5 

49 N90Р60К60 3,89 6,61 6,00 5,50 9,0 

НІР05 (фактор А) 0,19 0,21 0,17 0,18 0,21 

НІР05 (фактор В) 0,22 0,26 0,25 0,22 0,33 

НІР05 (фактор А+В) 0,36 0,45 0,42 0,44 0,52 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

  

Застосування під пшеницю озиму N60Р60К60 на фоні традиційної органо-

мінеральної системи удобрення сівозміни (N43Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га 

сівозмінної площі) забезпечило врожайність зерна в ланці з конюшиною – 

6,76 т/га, ланці з викою ярою – 5,44 т/га з перевищенням до контролю без 

добрив – відповідно на 1,99 та 1,92. За попередника конюшини врожайність 

зерна пшениці озимої була вищою, ніж за попередника вики ярої на 1,32 т/га. 

Тривала практика вирощування в сівозміні в якості попередника пшениці 

озимої багаторічної бобової культури конюшини на фоні традиційної органо-

1
2
2
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мінеральної системи удобрення формувала ефективну родючість чорнозему 

вилугуваного у 1,2 рази вищу, ніж за попередника вики ярої. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що між дозою 

внесення азотних добрив, включно з накопиченням біологічного азоту у 

ґрунті, та врожайністю зерна пшениці озимої існує тісна кореляційна 

залежність з коефіцієнтом детермінації у ланці з конюшиною r2 = 0,9279, 

ланці з викою ярою – r2 = 1,0 (рис. 5.1).  

y = -0,0001x2 + 0,0296x + 3,52

R² = 1
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Рис. 5.1 Врожайність зерна пшениці озимої залежно від надходження у 

ґрунт азоту у ланках сівозміни, середнє 2017-2019 рр. 

 

Високу ефективність за вирощування пшениці озимої після конюшини 

показала альтернативна система удобрення сівозміни (N43Р43К43 + побічна 

продукція на 1 га сівозмінної площі) з внесенням безпосередньо під цю 

культуру N60Р60К60 + солома: врожайність зерна – 6,60 т/га з перевищенням 

до контролю без добрив на 1,83 т/га. Тривала упродовж більш ніж 40 років 

практика застосування альтернативних органічних та мінеральних добрив та 

введення в сівозміну багаторічної бобової культури конюшини підвищила 

ефективну родючість чорнозему вилугуваного у 1,4 рази порівняно з 

контролем без добрив. 
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В обох зернових ланках з бобовими попередниками неефективним 

визначено збільшення дози внесення азотних добрив під пшеницю озиму з 60 

до 90 кг/га. За посиленого азотного живлення врожайність зерна у ланці з 

конюшиною становила 5,88 т/га, викою ярою – 5,50 т/га. Збільшення дози 

азотних добрив на 30 кг/га супроводжувалось у ланці з конюшиною 

зменшенням урожайності зерна – на 0,88 т/га, ланці з викою ярою – 

незначним підвищенням – на 0,08 т/га. Це дає підстави вважати, що значні 

обсяги накопичення біологічного азоту у ґрунті конюшиною на фоні 40-

річної практики внесення у сівозміні N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га 

сівозмінної площі створювали високий фон азотного живлення рослин, який, 

очевидно, недостатньо гармоніював з забезпеченням ґрунту іншими 

поживними речовинами, що негативно позначилось на врожайності пшениці 

озимої. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що добрива, погодні умови 

та попередники істотно впливали на врожайність зерна пшениці озимої: 

частка впливу фактору добрив становила 37%, фактору погодних умов – 

26%, фактору попередники – 19% (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 Частка впливу факторів на врожайність зерна пшениці озимої, 

БЦДСС 
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Застосування азотних добрив і вибір попередника значно впливали на 

вміст білка в зерні пшениці озимої. За вирощування пшениці озимої після 

конюшини без внесення добрив вміст білка в зерні пшениці озимої становив 

11,4%, після вики ярої – 11,0%. Використання в якості попередника 

конюшину підвищило вміст білка в зерні на 0,4%, що пояснюється 

покращенням азотного живлення рослин упродовж вегетації в зазначеному 

варіанті (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від ланки сівозміни 

та системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., % 

Примітка: НІР05 по ланках сівозміни – 0,3; удобренню – 0,4; поєднанню 

факторів – 0,6 

 

 Застосування мінеральних добрив в дозі N60-90Р60К60 підвищило вміст 

білка в зерні пшениці озимої в обох ланках сівозміни. Так, за дози добрив 

N60Р60К60 вміст білка у ланці з конюшиною у ланці з конюшиною становив 

11,9%, ланці з викою ярою – 11,5% з перевищенням до контролю без добрив 

– відповідно на 0,5% та 0,4%. Застосування підвищеної дози азотних добрив 

(N90Р60К60) забезпечило вміст білка в зерні пшениці озимої у ланці з 

конюшиною – 12,1%, викою ярою – 11,8% з перевищенням до контролю без 

добрив – відповідно на 0,7% та 0,8%. Вирощування пшениці озимої після 
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конюшини супроводжувалась збільшенням вмісту білка в зерні порівняно з 

попередником викою ярою – на 0,3-0,4%.  

За обох бобових попередників пшениця озима добре відгукувалась на 

збільшення доз внесення азотних добрив. За рахунок мінерального азоту 

добрив внесеного під пшеницю озиму в дозі 60-90 кг/га вміст білка в зерні 

порівняно з контролем без добрив підвищився у ланці з конюшиною на 0,5-

0,7%, викою ярою – на 0,5-0,8%. 

Найкращі показники якості зерна отримали за вирощування пшениці 

озимої після конюшини з внесенням під цю культуру N90Р60К60 на фоні 40-

річного удобрення сівозміни N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної 

площі: вміст білка в зерні – 12,1% з перевищенням до контролю без добрив – 

0,7%. 

Отже, найбільшої врожайності зерна досягали за вирощування пшениці 

озимої у ланці з конюшиною і внесення мінеральних добрив в дозі N60Р60К60 

на фоні традиційної та альтернативної органо-мінеральних систем удобрення 

сівозміни – відповідно 6,76 та 6,60 т/га, збільшення до контролю без добрив – 

1,99 та 1,83 т/га. За попередника вики ярої врожайність зерна була нижчою 

на 0,38-1,32 т/га. Збільшення дози добрив до N90Р60К60 за попередника 

конюшини забезпечило найвищий вміст білка в зерні пшениці озимої – 12,1% 

з перевищенням до контролю без добрив – на 0,7%. 

 

5.2 Оптимізація азотного живлення у підвищенні врожайності та якості 

зерна пшениці озимої 

 

Врожайність та якість зерна пшениці озимої істотно залежить від дози 

та способів застосування азотних добрив. Найвища ефективність азотних 

добрив у посівах пшениці озимої досягається за 3-4-разового їх внесення 

упродовж періоду вегетації невеликими дозами в межах 20-60 кг/га. Віддача 

від азотних добрив істотно зростає, коли їх вносять у найважливіші фази 

росту та розвитку рослин таких як посів, весняне кущення, подовження 
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стебла та наповнення зерна [224], [235], [239]. За даними D. Haile, D. 

Nigussie, А. Ayana [239], Z. Liu, F. Gao, Y. Liu, J. Yang, X. Zhen, X. Li, Y. Li, J. 

Zhao, J. Li, В. Qian, D. Yang, Х. Li [245] найвища продуктивність пшениці 

озимої досягалась за застосування азоту в дозі 120 кг/га у три етапи: 25% при 

сівбі, 50% в період весняного кущення та 25% в період наповнення зерна. 

За даними А.І. Кривенко [88] в останні роки пшениця озима восени 

зазнає негативного впливу посушливої погоди, що призводить до поганого 

кущення рослин протягом осіннього періоду, а тому рано навесні в період 

відновлення вегетації рослини потребують підживлення азотом для 

прискорення процесів регенерації. Ефективним агрохімічним заходом 

здатним забезпечити рослини пшениці озимої азотом ранньою весною є 

внесення нітрату амонію або сульфату амонію на поверхню мерзлоталого 

ґрунту [166]. За даними А. Efretue, М. Gooding, Е. White, J. Spink, R. Hackett 

[235] внесення азоту під пшеницю озиму рано навесні в Ірландії істотно 

збільшило врожайність зерна. 

Іншим ефективним заходом підвищення врожайності та якості зерна 

пшениці озимої є внесення амідної форми азотних добрив позакоренево на 

етапах подовження стебла та наповнення зерна [224], [235], [245], [253]. За 

посушливих погодних умов позакореневе підживлення азотом може 

зменшити стрес рослин від посухи. Дослідники A.G. Ahmed, М.М. Tawfik, 

M.S. Hassanein [225], V. Mandic, V. Krnjaja, Z. Tomic, Z. Bijelic, А. Simic, D. 

Muslic, М. Gogic [246], M.Z. Rahman, M.R. Islam, М.А. Karim, М.Т. Islam 

[249], O.S. Walsh, S. Shafian, R.J. Christiaens [259] вважають, що позакореневе 

підживлення азотом є ефективним заходом підвищення продуктивності 

пшениці озимої в умовах глобального потепління. 

За даними Z.A. Wagan, М. Buriro, Т.А. Wagan, Z.A. Wagan, S.A. Jamro, 

Q.А. Memon, S.A. Wagan [258] позакореневе підживлення пшениці озимої 5% 

розчином сечовини на етапі подовження стебла сприяло істотному 

зростанню кількості зерен у колосі та забезпечило високі показники 

врожайності зерна. Натомість позакореневе підживлення пшениці озимої 



 95 

сечовиною на етапі наповнення зерна істотно підвищувало вміст білка в зерні 

[238]. 

Дискусійним у науковому середовищі є питання щодо оптимальної 

дози азотних добрив під пшеницю озиму, яка переважно варіює від 70 до 120 

кг/га [251], [263]. Дослідження проведені у Сербії показали, що доза азоту 75 

кг/га забезпечила максимальну прибутковість пшениці озимої та мінімізувала 

непродуктивні втрати азоту, тоді як збільшення дози до 150 кг/га не призвело 

до значного підвищення економічної ефективності і супроводжувалось 

зростанням непродуктивних втрат азоту у навколишнє середовище [246]. 

Результати досліджень тимчасового польового досліду показали, що 

підживлення пшениці озимої азотом забезпечило статистично значуще 

збільшення компонентів її продуктивності: кількості продуктивних стебел, 

кількості зерен у колосі та маси 1000 зерен, що залежало від доз та способів 

застосовується азотних добрив. 

За середніми даними 2017–2019 рр., одноразове підживлення пшениці 

озимої азотом у дозі 60 кг/га, внесене на мерзлоталу поверхню ґрунту 

ранньою весною збільшило статистично достовірно кількість продуктивних 

стебел порівняно з фоном фосфорних і калійних добрив з 435 до 484 на м2 

(11,3%), за загальної дози азоту 80 кг/га внесеного у три етапи – з 435 до 478 

на м2 (9,9%), за загальної дозою азоту 110 кг/га внесеного у три етапи – з 435 

до 501 на м2 (15,2%). Максимальної кількості продуктивних стебел досягнуто 

за триразового внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га, що 

включало дозу азоту 60 кг/га на мерзлоталу поверхню ґрунту весною та два 

позакореневі підживлення азотом на стадії BBCH 31–32 дозою 30 кг/га та 

BBCH 75–77 дозою 20 кг/га. Це свідчить, що в умовах значного зростання 

температур, яке простежувалось в усі роки досліджень, пшениця озима добре 

реагувала на багаторазове внесення азотних добрив, де внесення азоту на 

мерзлоталу поверхню ґрунту ранньою весною було основою цієї стратегії і 

створювало міцну основу для зростання кількості продуктивних стебел. 

Додаткове позакореневе підживлення рослин пшениці мікродобривом 
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«Максимус» в дозі 4 кг/га у фазі виходу рослин у трубку не мало істотного 

впливу на кількість продуктивних стебел (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Компоненти продуктивності пшениці озимої за застосування азотних 

дорив, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

 

Варіант 
Кількість 

продуктивних 

стебел, шт./м2 

Кількість зерен 

у колосі,  

шт. 

Маса 1000 

зерен, 
г 

1 Без добрив (контроль) 421 37 37,52 

2 Р60К60 – Фон  435 37 38,85 

3 N60Р60К60 – під оранку 491 37 40,21 

4 Фон + N60 – весною 484 38 41,84 

5 Фон + N30 + *N30 490 38 41,33 

6 Фон + N30 + *N30 М 487 38 41,62 

7 Фон + N30 + *N30 + **N20 478 38 41,98 

8 Фон + N30 + *N30 М + **N20 487 39 42,54 

9 Фон + N60 + *N30 + **N20 501 39 42,46 

10 Фон + N60 + *N30 М + **N20 498 39 42,78 

НІР05 32,3 2,4 0,94 

Р, % 2,8 1,9 2,6 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 

 

Оцінка впливу азотних добрив на кількість зерен у колосі показала, що 

зазначений показник не залежав істотно від умов азотного живлення. 

Внесення азотних добрив незначно збільшило значення цього показника 

порівняно з фоном без азоту в межах 2,7-5,4%.  

Маса 1000 зерен істотно залежала від внесення азотних добрив. У 

середньому за 2017-2019 роки азотні добрива збільшили масу 1000 зерен 

порівняно з фоном фосфорних і калійних добрив на 7,7-9,29%. Найістотніше 

зростання маси 1000 зерен спостерігали за дози азоту 110 кг/га внесеної у три 

прийоми: маса 1000 зерен – 42,46 г зі зростанням до фону фосфорних і 

калійних добрив на 3,41 г. Отримані дані узгоджуються з результатами 

досліджень Ю. Савченко, М.М. Мірошніченко [166], S. Delin, М. Stenberg 

[233]. Вони вважають, що висока ефективність внесення азоту ранньою 

весною, період прохолодної погоди та низьких температур, може бути 

1
2
2
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наслідком незначних непродуктивних втрат азоту в атмосферу та шляхом 

вимивання, що збільшує його доступність для рослин. Позакореневе 

підживлення рослин пшениці мікродобривом «Максимус» в дозі 4 кг/га у 

фазі виходу рослин у трубку на фоні внесення азотних добрив не мало 

істотного впливу на масу 1000 зерен. 

У роки досліджень врожайність пшениці озимої варіювала з 4,22 т/га на 

контролі у 2017 році до 8,04 т/га за дози азоту 110 кг/га у 2018 році за 

середньої врожайності зерна по досліду за 2017-2019 років – 6,30 т/га (табл. 

5.3).  

Таблиця 5.3 

Врожайність зерна пшениці озимої за застосування азотних дорив, 

БЦДСС, т/га 

№ 

вар. 

 

Варіант 

Врожайність зерна,  

т/га 

Середнє 

за 2017-

2019 рр., 

т/га 

Врожайність 

соломи 

2017-2019 

рр., т/га 
2017 2018 2019 

1 Без добрив (контроль) 4,21 5,86 5,16 5,08 6,6 

2 Р60К60 – Фон  4,42 6,16 5,28 5,29 6,9 

3 N60Р60К60 – під оранку 4,67 7,14 6,02 5,94 8,3 

4 Фон + N60 – весною 4,80 7,39 7,06 6,42 8,8 

5 Фон + N30 + *N30 4,82 7,40 7,10 6,44 8,8 

6 Фон + N30 + *N30 М 4,88 7,70 7,31 6,63 9,1 

7 Фон + N30 + *N30 + **N20 4,84 7,66 7,30 6,60 9,3 

8 Фон + N30 + *N30 М + **N20 4,92 7,92 7,72 6,85 9,5 

9 Фон + N60 + *N30 + **N20 4,93 8,04 7,72 6,90 9,6 

10 Фон + N60 + *N30 М + **N20 4,97 8,11 7,74 6,94 9,7 

НІР05 0,21 0,37 0,22 0,25 0,54 

Р, % 2,6 3,0 3,3 2,9 3,7 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 
 

За середніми даними 2017-2019 років застосування азотних добрив в 

усіх його конфігураціях значно збільшило врожайність зерна пшениці озимої 

порівняно з фоном фосфорних і калійних добрив: за одноразового внесення 

азоту в дозі 60 кг/га на мерзлоталу поверхню ґрунту ранньою весною – на 

21,4%, за триразового внесення азоту загальною дозою 80 кг/га – на 24,8%,  

триразового внесення азоту загальною дозою 110 кг/га – на 30,4%. Триразове 

1
2
2
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внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га забезпечило найвищу 

врожайність зерна пшениці озимої –  6,90 т/га. 

Підвищенню врожайності зерна пшениці озимої сприяло позакореневе 

підживлення мікродобривом «Максимус», 4 кг/га у фазі виходу рослин у 

трубку. За дворазового внесення азотних добрив загальною дозою 60 кг/га 

підживлення мікродобривом «Максимус», 4 кг/га підвищило врожайність 

зерна на 0,19 т/га за абсолютного показника 6,63 т/га, що вказує на тенденцію 

зростання продуктивності. Ефективність підживлення пшениці озимої 

мікродобривом «Максимус»  зростала на фоні триразового внесення азотних 

добрив загальною дозою 90 кг/га. За внесення N30 на мерзлоталу поверхню 

ґрунту + N30 позакоренево у фазі виходу рослин у трубку поєднано з  

«Максимус» + N30 у фазі наповнення зерна врожайність зерна становила 6,85 

т/га з перевищенням до контролю без добрив – на 1,77 т/га. На фоні 

триразового внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га 

ефективність мікродобрива «Максимус» зменшилась, забезпечивши лише 

тенденцію зростання врожайності зерна порівняно з дозою 90 кг/га – на 0,09 

т/га. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що дози і способи внесення 

азотних добрив та погодні умови істотно впливали на врожайність зерна 

пшениці озимої: частка впливу фактору добрив становила 42%, фактору 

погодних умов – 46% (рис. 5.4). 

Застосування азотних добрив істотно збільшило середню врожайність 

соломи пшениці озимої порівняно з фоном фосфорних і калійних добрив – на 

27,5-39,1%. Таке значне збільшення спостерігали за усіх конфігурацій 

внесення азотних добрив. Аналогічні дані отримано в дослідженнях D. 

Bobrecka-Jamro, G. Kruczek, М. Romaniak, W. Jarecki, J. Buczek [232], де 

достатнє забезпечення азотом пшениці озимої протягом вегетації сприяло 

збільшенню врожаю зерна та соломи пшениці озимої.  
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42%

46%

9%

3%

А: Добрива Б: Погодні умови А*Б Інші фактори

 

Рис. 5.4 Частка впливу факторів на врожайність зерна пшениці озимої, 

БЦДСС 

 

Внесення азотних добрив стимулювало накопичення білка в зерні 

пшениці озимої. Проте, суттєве підвищення вмісту білка в зерні порівняно з 

фоном фосфорних і калійних добрив спостерігали лише за конфігурації 

триразового внесення азотних добрив загальною дозою 80-110 кг/га, що 

включало позакореневе підживлення рослин розчином сечовини на стадіях 

BBCH 31-32 дозою азоту 30 кг/га та BBCH 75-77 дозою азоту 20 кг/га. За 

середніми даними 2017–2019 років, триразове внесення азоту підвищило 

вміст білка в зерні порівняно з фоном фосфорних і калійних добрив на 6,9–

7,8% за абсолютних значень 12,4–12,5% (рис. 5.5). Таке збільшення було 

стабільним упродовж років дослідження і не залежало від коливань погодних 

умов. Ці дані узгоджуються з результатами досліджень L. Litke, Z. Gaile, А. 

Ruza [244] щодо особливої ролі позакореневих підживлень азотом у 

накопичені білка в зерні пшениці озимої, результатами досліджень А. 

Gholami, S. Akhlaghi, Н. Shahsavani, N. Farrokhi [238], М. Blandino, F. 

Marinaccio, А. Reyneri [231] щодо важливості пізніх позакореневих 

підживлень азотом, М. Bhatta, Т. Regassa, D.J. Rose, P.S. Baenziger, К.М. 

Eskridge, D.K. Santra [230], K.J. Jankowski, P.S. Hulanicki, М. Sokolski, Р. 

Hulanicki, В. Dubis [240] щодо зменшення стресу рослин від впливу високих 
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температур та посушливості клімату. Отже, позакореневе підживлення 

пшениці озимої сечовиною є ефективним засобом покращення якості зерна в 

умовах кліматичних змін. 

 

Рис. 5.5 Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від системи 

удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., %  

Примітка. НІР05 – 0,4%; N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – 

початок виходу в трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна 

стиглість зерна 

 

Додаткове підживлення рослин пшениці озимої мікродобривом 

«Максимус» на фоні різних конфігурацій внесення азотних добрив не мало 

істотного впливу на показники якості зерна пшениці озимої.   

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало істотну 

кореляційну залежність між дозою азотних добрив та врожайністю зерна 

пшениці озимої з коефіцієнтом детермінації r2 = 0,996-1,0, яка 

простежувалась в усі роки досліджень (рис. 5.6). Це засвідчує, що за 

мінливого клімату із надзвичайно теплими та часом сухими погодними 

умовами застосування підвищених доз азотних добрив шляхом 

багаторазового їх внесення є запорукою отримання високих і стабільних 

врожаїв зерна пшениці озимої. 
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Рис. 5.6 Врожайність зерна пшениці озимої залежно від дози внесення 

азотних добрив 

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що збільшення 

дози азотних добрив за стратегії роздільного триразового їх внесення істотно 

корелювало з підвищенням вмісту білка в зерні пшениці озимої з 

коефіцієнтом детермінації r2 = 0,967-0,973 (рис. 5.7). Зазначена лінійна 

залежність простежувалась в усі роки досліджень і незначно залежала від 

погодних умов. 
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Рис. 5.7 Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від дози внесення 

азотних добрив. 2017 рік – тепла і суха весна; 2018 рік – дуже тепла і волога 

весна; 2019 рік – жарка і суха весна 
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Отже, найвищої врожайності зерна пшениці озимої досягали за 

триразового внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га, що 

включало внесення 60 кг/га азоту на мерзлоталу поверхню ґрунту ранньою 

весною у формі амонійної селітри та двох позакореневих підживлень 

розчинами сечовини у фазі BBCH 31-32 дозою азоту 30 кг/га та BBCH 75-77 

дозою 20 кг/га – 6,90 т/га. У роки достатньої кількості опадів упродовж 

вегетаційного періоду (2018-2019) азотні добрива істотніше впливали на 

врожайність зерна пшениці озимої, ніж у рік дефіциту опадів (2017). Значне 

збільшення вмісту білка в зерні пшениці озимої отримали за позакореневого 

підживлення посівів розчином сечовини за загальної дози азотних добрив 80 

та 110 кг/га. Збільшення вмісту білка в зерні не залежало від погодних умов і 

було стабільним упродовж років дослідження.  

 

5.3 Інші культури 

 

 Система удобрення та структура ланки сівозміни істотно впливали на 

продуктивність вирощуваних культур. За вирощування конюшини у тривалій 

післядії (понад 40 років) внесення органічних і мінеральних добрив 

формувало високий рівень природної та ефективної родючості чорнозему 

вилугуваного і забезпечило значне підвищення врожайності цієї культури. 

Так, на контролі без добрив врожайність зеленої маси конюшини становила 

17,0 т/га (рис. 5.8). 

За післядії внесення у сівозміні N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

сівозмінної площі врожайність зеленої маси конюшини становила 33,0 т/га, 

збільшення до контролю без добрив 16,0 т/га. Збільшення дози азотних 

добрив до N65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі не впливало на 

врожайність конюшини у післядії їх застосування: врожайність зеленої маси 

конюшини становила 30,3 т/га, збільшення до контролю без добрив 13,3 т/га. 
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Рис. 5.8 Врожайність зеленої маси конюшини у післядії внесення добрив, 

середнє 2016-2018, т/га. Примітка: НІР05 – 1,2 т/га 

 

 Високу ефективність показала альтернативна органо-мінеральна 

система удобрення. За тривалого понад 40 років внесення N43Р43К43 + побічна 

продукція на 1 га сівозмінної площі врожайність зеленої маси конюшини 

становила 31,7 т/га, збільшення до контролю без добрив 14,7 т/га.   

Отже, конюшина добре реагує на післядію внесення органічних і 

мінеральних добрив. За дози добрив у сівозміні N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

сівозмінної площі чи альтернативного удобрення (N43Р43К43 + побічна 

продукція на 1 га сівозмінної площі) врожайність зеленої маси конюшини у 

післядії добрив становила відповідно 33,0 та 31,7 т/га, збільшення до 

контролю без добрив – 14,7 та 17,0 т/га. Альтернативна органо-мінеральна 

система удобрення за ефективністю післядії добрив на врожайність 

конюшини наближалась до традиційної системи удобрення. Ефективна 

родючість ґрунту сформована у плодозмінній сівозміні за 40-річного 

застосуванням традиційної та альтернативної систем удобрення майже удвічі 

підвищила врожайність конюшини за післядії внесення добрив. 

 Післядія внесення добрив у сівозміні не мала значного впливу на 

врожайність вики ярої. Врожайність насіння вики рої на контролі без добрив 
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становила 1,25 т/га, соломи – 5,1; за післядії внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною 

на 1 га сівозміни – відповідно 1,18 та 5,6; післядії N65Р43К43 + 8,3 т гною – 

0,95 та 5,2 т/га. Причиною зменшення врожайності може бути 

незбалансованість азотно-фосфорно-калійного живлення цієї культури (рис. 

5.9). 
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Рис. 5.9 Врожайність насіння вики ярої у післядії внесення добрив, 

середнє 2016-2018, т/га. Примітка: НІР05 для насіння – 0,07 т/га, НІР05 для 

соломи – 0,31 т/га 

 

Отже, вика яра погано відзивалась на післядію внесення органічних і 

мінеральних добрив. Тривале застосування добрив підвищило у післядії 

переважно врожайність стеблової маси і не мало істотного впливу на 

врожайність насіння. За вирощування вики ярої на чорноземі вилугуваному 

врожайність насіння по варіантах досліду знаходилась в межах 0,95-1,25 т/га. 

Добре на післядію добрив відзивався ячмінь ярий. За вирощування 

ячменю ярого на контролі без внесення добрив понад 40 років отримано 

врожайність зерна у ланці з конюшиною – 2,41 т/га, викою ярою – 2,56 т/га. 

У зерно-просапній сівозміні (ланка ячмінь ярий-вика яра-пшениця озима) 

врожайність ячменю ярого була на 0,15 т/га вищою, ніж у плодозмінній 

сівозміні (ланка ячмінь ярий-конюшина-пшениця озима). Це може бути 
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наслідком посиленої мінералізації органічної речовини у ґрунті за 

вирощування просапних культур і формування вищого фону мобільних 

сполук поживних речовин у ґрунті у післядії їх вирощування (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10 Врожайність ячменю ярого у ланках сівозміни за післядії 

внесення добрив, середнє 2015-2017, т/га 

Примітка. НІР05 зерна по ланках сівозміни – 0,09; удобренню – 0,30; 

поєднанню факторів – 0,37 

 

Застосування добрив N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі 

забезпечило врожайність зерна ячменю ярого у післядії їх внесення у ланці з 

конюшиною – 3,45 т/га, викою ярою – 3,56 т/га, збільшення до контролю без 

добрив – відповідно на 1,04 та 1,0 т/га. 

Збільшення дози добрив до N65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної 

площі не впливало на врожайність зерна ячменю ярого в обох ланках 

сівозміни у післядії їх застосування. Врожайність зерна ячменю ярого у ланці 

з конюшиною становила 3,42 т/га, викою ярою – 3,54 т/га, що було спів 

ставним з дозою добрив N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі і 

перевищило контроль без добрив – відповідно на 1,01 та 0,98 т/га. 
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Альтернативна органо-мінеральна система удобрення (N43Р43К43 + 

побічна продукція на 1 га сівозмінної площі) за впливом на врожай ячменю 

ярого у післядії їх внесення дещо поступалась традиційній органо-

мінеральній системі удобрення. Врожайність зерна ячменю ярого у післядії 

альтернативної системи удобрення у ланці з конюшиною становила 3,23 т/га, 

тоді як за традиційної на основі гною системи удобрення – 3,45 т/га, що на 

0,22 т/га було вищим. 

Отже, конюшина та ячмінь ярий за вирощування у післядії 

застосування органічних і мінеральних добрив істотно підвищувало 

врожайність, тоді як вика яра не реагувала на післядію внесення добрив. 

Найвищу врожайність конюшини та ячменю ярого отримали за післядії 

внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі – відповідно 33 т/га 

та 3,45-3,56 т/га, збільшення до контролю без добрив – 16 та 1,0-1,04 т/га. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Застосування під пшеницю озиму у ланці з конюшиною N60Р60К60 

забезпечило найвищу врожайність зерна – 6,76 т/га з перевищенням до 

контролю без добрив на 1,99 т/га. Внесення під пшеницю озиму N60Р60К60 за 

попередника вики ярої супроводжувалось зменшенням урожайності зерна на 

1,32 т/га. Неефективним в обох ланках сівозміни визначено збільшення дози 

внесення азотних добрив під пшеницю озиму з 60 до 90 кг/га: у ланці з 

конюшиною врожайність зерна зменшилась на 0,88 т/га, ланці з викою ярою 

– незначно підвищилась – на 0,08 т/га. 

2. Посилене азотне живлення, яке створювали бобові попередники та 

азотні добрива істотно підвищило якість зерна пшениці озимої. Найвищий 

вміст білка в зерні пшениці озимої отримали за її вирощування після 

конюшини з внесенням під цю культуру N90Р60К60 на фоні 40-річного 

удобрення сівозміни N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі: вміст 

білка в зерні – 12,1% з перевищенням до контролю без добрив – 0,7%. 
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3. Продуктивність пшениці озимої істотно зростала за весняних 

термінів внесення азотних добрив. Найвищої врожайності зерна з високим 

вмістом білка досягнуто за триразового внесення азотних добрив весною (N30 

по мерзлоталому ґрунту + N30 вихід в трубку (поєднано з мікродобривом 

Максимус, 4 кг/га) + N30 прапорцевий листок): врожайність зерна – 6,85 т/га, 

з вмістом білка – 12,5%, що перевищило контроль без добрив – відповідно на 

1,77 т/га та 1,0%.  

4. Конюшина та ячмінь ярий за вирощування у післядії застосування 

органічних і мінеральних добрив істотно підвищували врожайність – 

відповідно на 14,7-16,0 та 0,82-1,04 т/га, тоді як вика яра не реагувала на 

післядію добрив. Найвищу врожайність конюшини та ячменю ярого 

отримали у післядії внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі 

– відповідно 33,0 т/га та 3,45-3,56 т/га, збільшення до контролю без добрив – 

16 та 1,0-1,04 т/га. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [200], [255]. 
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РОЗДІЛ 6   

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНОК СІВОЗМІН ТА БАЛАНС ЕЛЕМЕНТІВ 

ЖИВЛЕННЯ 

 

6.1 Продуктивність ланок сівозміни за різних систем удобрення 

 

Важливим показником, що дозволяє комплексно оцінити ефективність 

застосування добрив у сівозмінах є показник продуктивності сівозмін та їх 

структурних ланок. Для проведення такої оцінки використовують переважно 

показники збору кормових та зернових одиниць на один гектар сівозмінної 

площі, збір перетравного протеїну, зерна та цукру. Вибір показників 

залежить від структури сівозміни, спеціалізації господарств, що дає 

можливість оцінити потенційні можливості господарств у розвитку окремих 

напрямів господарської діяльності, їх фінансової та економічної стабільності 

[141]. 

Провідним фактором високої продуктивності сівозмін є оптимізація 

структури посівних площ, введення бобових культур, дотримання нормативів 

чергування та система удобрення [14]. Найвищої продуктивності сівозміни в 

умовах Лісостепу досягали за структури посівних площ: зернові і бобові – 

60%, буряки цукрові – 20%, вико-овес – 20%. За мінеральної системи 

удобрення – 9,44 т/га к.о., альтернативної органо-мінеральної (N50P43K50 + 

побічна продукція) – 9,58 т/га к.о. [56].  

В умовах  тотального дефіциту заорювання на добриво усієї побічної 

продукції сільськогосподарських культур у поєднанні з мінеральними 

добривами може бути ефективним заходом формування сівозмін високої 

продуктивності. Застосування у зерно-буряковій сівозміні N50P43K50 + 

побічна продукція на 1 га сівозмінної площі забезпечило її продуктивність – 

8,49 т/га к.од., з перевищенням до контролю на 1,77 т/га к.од., фону 

мінеральних добрив – на 0,27 т/га к.од. [51]. 
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Результати проведених нами досліджень показали, що тривале понад 

40 років вирощування культур без застосування добрив супроводжувалось 

низьким рівнем продуктивності зернових ланок сівозмін: у ланці ячмінь ярий 

– конюшина – пшениця озима збір кормових одиниць становив 5,10 т/га, 

зерна – 2,39; ланці ячмінь ярий – вика яра – пшениця озима – відповідно 4,13 

та 2,03 т/га ланки сівозміни. Багаторічна бобова культура конюшина за 

рахунок більших обсягів фіксації азоту повітря і накопичення біологічного у 

ґрунті формувала кращі порівняно з викою ярою умови азотного живлення 

рослин, створюючи вищу ефективну родючість чорнозему вилугуваного. За 

рахунок кращих умов азотного живлення продуктивність зернової ланки за 

попередника конюшини була вищою порівняно з попередником викою ярою 

на 0,97 т/га кормових одиниць, збором зерна – на 0,36 т/га (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Продуктивність ланки сівозміни за різних  систем удобрення, БЦДСС, 

2015-2019 рр., т/га ланки сівозміни 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Внесено добрив на 1 га 

сівозмінної площі 

(фактор В) 

Кормових 

одиниць 

Збір зерна 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 5,10 2,39 

13 N20Р20К20 8,02 3,33 

4 N20Р20К20 + солома 8,17 3,35 

5 N30Р20К20 7,58 3,10 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 4,13 2,03 

41 N20Р20К20 5,94 3,00 

49 N30Р20К20 5,85 3,01 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Продуктивність зернової ланки значно зросла за довготривалого 

застосування органічних і мінеральних добрив у сівозміні і сформованого 

ними високого фону ефективної родючості ґрунту. Поєднання бобового 

компонента і добрив (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) по завершенню 

40-річного терміну забезпечило продувність зернової ланки з конюшиною – 
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8,02 т к.од./га, викою ярою – 5,94 т к.од./га, збору зерна – відповідно 3,33 та 

3,00 т/га ланки сівозміни. Органо-мінеральний фон удобрення сівозміни 

підвищив кормову продуктивність зернової ланки з конюшиною порівняно з 

контролем без добрив – на 2,92 т к.од./га, викою ярою – на 1,81т к.од./га. При 

цьому продуктивність ланки з конюшиною перевищила кормову 

продуктивність ланки з викою ярою – на 2,08 т к.од./га, за збором зерна – на 

0,30 т/га ланки сівозміни. 

Збільшення дози азотних добрив на 1 га сівозмінної площі з 43 до 65 кг 

не мало позитивного ефекту в обох ланок сівозміни і супроводжувалось 

зменшенням їх продуктивності. Так, за внесення на один гектар сівозмінної 

площі N65Р43К43 + 8,3 т/га гною у ланці з конюшиною було зібрано 7,58 т 

к.од./га ланки сівозміни, ланці з викою ярою – 5,85 т к.од./га, за збору зерна – 

відповідно 3,10 та 3,01 т/га ланки сівозміни. Порівняно з дозою азоту 43 кг/га 

сівозмінної площі продуктивність ланки з конюшиною зменшилась на 0,44 т 

к.од./га, викою ярою – на 0,09 т к.од./га ланки сівозміни. При цьому збір 

зерна зменшився лише в ланці з конюшиною на 0,23 т/га ланки сівозміни, 

тоді як в ланці з викою ярою залишався на попередньому рівні. Причиною 

зменшення продуктивності стала слабка відзивчивість пшениці озимої та 

ячменю ярого відповідно на пряму дію і післядію внесення підвищених доз 

азотних добрив. Це може бути наслідком незбалансованості азотно-

фосфорно-калійного живлення рослин, що стало наслідком високого 

забезпечення ґрунту азотом і фосфором за тривалого внесення органічних і 

мінеральних добрив на фоні зменшення мобільних запасів калію.   

Високоефективною системою удобрення у сівозміні з багаторічними 

бобовими травами визначено поєднане застосування альтернативних джерел 

органіки та мінеральних добрив. За тривалого упродовж 40 років внесення на 

1 га сівозмінної площі N43Р43К43 + побічна продукція збір кормових одиниць 

у ланці з конюшиною становив – 8,17 т/га, зерна – 3,35 т/га ланки сівозміни, 

що перевищило традиційну систему удобрення (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 
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сівозміни) за збором кормових одиниць – на 0,15 т/га, контроль без добрив – 

на 3,07 т/га ланки сівозміни.  

Отже, найвищу продуктивність ланки сівозміни отримали за 

вирощування ячменю ярого-конюшини-пшениці озимої і внесення на один 

гектар сівозмінної площі N43Р43К43 + 8,3 т/га гною та N43Р43К43 + побічна 

продукція: збір кормових одиниць – 8,02 та 8,17 т/га, зерна – відповідно 3,33 

та 3,35 т/га ланки сівозміни. Традиційна та альтернативна органо-мінеральні 

системи удобрення підвищили продуктивність зернової ланки сівозміни 

порівняно з контролем без добрив на 2,92 та 3,07 т к.од./га, за збором зерна – 

на 0,94 та 0,96 т/га ланки сівозміни. За попередника вики ярої чи збільшення 

дози азотних добрив у сівозміні до 65 кг/га сівозмінної площі продуктивність 

сівозміни зменшувалась. 

 

6.2 Вплив добрив на баланс елементів живлення у ланках сівозміни 

 

Баланс елементів живлення у ланці сівозміни дозволяє прослідкувати 

ефективність їх використання із добрив рослинами та змоделювати 

оптимальні дози внесення добрив для забезпечення сталих засад 

вирощування сільськогосподарських культур [47], [99], [115]. Стійкі засади 

агротехнологій формуються за позитивного балансу елементів живлення в 

агроекосистемах, який супроводжується накопиченням поживних речовин у 

ґрунті. Дослідники Р.В. Іваніна [58], Я.П. Цвей, В.В. Іваніна, Ю.М. Цебро, 

О.Т. Петрова, А.Ф. Одреховський, С.М. Климчук [202] відмічають високу 

ефективність органо-мінеральних систем удобрення у формуванні 

позитивного балансу елементів живлення. Застосування упродовж 10 років 9 

т/га гною + N61P61K61 на 1 га сівозміни забезпечило додатній баланс фосфору 

і калію та зберігало незначний від’ємний баланс азоту на рівні 28 кг/га, який 

можна компенсувати за введення у сівозміну бобових культур.  
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6.2.1 Баланс азоту 

  

В агроекосистемах азот відзначається високою мобільністю і широким 

спектром джерел надходження у ґрунт, що потребує врахування зазначених 

джерел за оптимізації доз внесення азотних добрив у ланках сівозміни. 

Основними джерелами надходження азоту є симбіотична і асимбіотична 

фіксація мікроорганізмами, опади та насіння; джерелами втрат – газоподібні, 

інфільтраційні та іммобілізаційні втрати [219], [248]. 

Результати досліджень показали, що вибір попередника і система 

удобрення істотно впливали на винос елементів живлення із ґрунту. За 

вирощування сільськогосподарських культур зернової ланки на природному 

фоні родючості винос азоту був найменшим: у ланці з конюшиною – 63 кг/га, 

викою ярою – 53 кг/га ланки сівозміни. Застосування мінеральних добрив 

N20Р20К20 на 1 га зернової ланки істотно збільшило винос азоту із ґрунту 

порівняно з контролем без добрив у ланці з конюшиною – на 33 кг/га, викою 

ярою – 31 за  абсолютного виносу – відповідно 96 та 84  кг/га ланки 

сівозміни. Збільшення дози азотних добрив з 20 до 30 кг/га ланки сівозміни 

та застосування азоту добрив на фоні побічної продукції не впливало істотно 

на величину виносу азоту із ґрунту (табл. 6.2).  

Розрахунок балансу елементів живлення показав, що за вирощування 

сільськогосподарських культур на природному фоні родючості у ґрунті 

формувався дефіцит азоту за попередника конюшини на рівні 32 кг/га, вики 

ярої – 46 кг/га ланки сівозміни. Високі обсяги накопичення біологічного 

азоту у ґрунті конюшиною (120 кг/га) формували інтенсивність балансу азоту 

в зерновій ланці 62%, тоді як за попередника вики ярої з обсягами фіксації 

біологічного азоту у 2,5 рази меншими, ніж за попередника конюшини – 

тільки 39%.  

Внесення на 1 га зернової ланки мінеральних добрив N20Р20К20 

зберігало високий дефіцит балансу азоту у ґрунті: за попередника конюшини 

– 45 кг/га, вики ярої – 57 ланки сівозміни. Розрахунок показників балансу за 
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Таблиця 6.2 

Баланс азоту у ґрунті залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., кг/га 

ланки сівозміни  

 

№ 

вар 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 
Внесено добрив на 1 га 
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11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 63 12 10 85 -  - 5 8 40 53 -32 62% 

13 N20Р20К20 96 12 10 118 20  20 5 8 40 73 -45 62% 

4 N29Р23К40 

(NPK+солома) 
95 12 10 117 29 9 20 5 8 40 82 -35 70% 

5 N30 Р20К20 91 12 10 113 30  30 5 8 40 83 -30 73% 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 53 12 10 75 -  - 5 8 16 29 -46 39% 

41 N20Р20К20 84 12 10 106 20  20 5 8 16 49 -57 46% 

49 N30 Р20К20 86 12 10 108 30  30 5 8 16 59 -49 55% 

Примітка. У варіанті 4 баланс азоту не враховував винос азоту з соломою пшениці озимої; кількість біологічного азоту у 

ґрунті після конюшини – 120 кг, вики ярої – 48 кг 
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дозами добрив внесених у сівозміні (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) 

показав, що у зазначених варіантах за органо-мінерального фону удобрення 

сівозміни в обох ланках формувався позитивний баланс азоту за 

інтенсивності його балансу 120-130%. Ланка з конюшиною забезпечила 

кращий баланс азоту, ніж ланка з викою ярою, що обумовлено більшими 

обсягами накопичення біологічного азоту цією культурою. 

 За збільшення дози азоту з 20 до 30 на 1 га ланки сівозміни незначно 

покращувало баланс азоту у ґрунті за інтенсивності балансу у зернових 

ланках 55-70%. Розрахунок балансу елементів живлення з огляду на органо-

мінеральний фон удобрення сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

сівозміни) показав, що у ґрунті формувався високий позитивний баланс азоту 

за інтенсивності балансу 143-162%%. Якщо розглядати зернову ланку як 

окрему коротко ротаційну сівозміну, то зазначена система удобрення була 

різко дефіцитною і потребувала збільшення доз внесення азотних добрив. 

Натомість, за умови, що зернові ланки є структурою сівозміни з високим 

органо-мінеральним фоном її удобрення, то удобрення зернових ланок можна 

вважати достатнім, таким що забезпечує екологічну стабільність 

агроекосистем.  

 Помірні дози добрив у зерновій ланці з конюшиною (N20Р20К20 + 

солома) на фоні альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

сівозміни (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га сівозміни) можна вважати 

екологічно збалансованими лише з огляду на удобрення сівозміни з 

формуванням позитивного балансу азоту за інтенсивності балансу 111%. З 

огляду на дози азотних добрив у ланці сівозміни (20-30 кг/га ланки), то вони 

формували від’ємний баланс азоту у ґрунті в кількості -35 кг/га ланки 

сівозміни, за інтенсивності балансу 70%.  

Отже, застосування на 1 га ланки з конюшиною N20-30Р20К20 було 

недостатнім для формування врівноваженого балансу азоту у ґрунті і 

супроводжувалось дефіцитом азоту на рівні 30-45 кг/га ланки сівозміни за 

інтенсивності балансу 62-73%. При цьому у ланці з конюшиною 
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інтенсивність балансу азоту була вищою на 15-26%, ніж у ланці з викою 

ярою.  

 

6.2.2 Баланс фосфору 

 

Кругообіг фосфору в агроекосистемах є значно простішим, ніж азоту. 

Серед біогенних елементів фосфор найменше зазнає водних міграцій. 

Основним джерелом надходження фосфору у ґрунт є внесення мінеральних та 

органічних добрив, незначна кількість фосфору надходить з насінням 

вирощуваних культур. У ґрунті фосфор відзначається низькою мобільністю, 

піддається процесам фізичної та хімічної адсорбції, що запобігає його 

непродуктивним втратам. Винос фосфору з урожаєм сільськогосподарських 

культур значно менший, ніж азоту і калію, а тому формування позитивного 

балансу фосфору у ґрунті не потребує високих доз внесення добрив [36].  

Внесення фосфору в кількості 40-50 кг на 1 га ріллі формує 

бездефіцитний баланс фосфору у ґрунті. За органо-мінеральних систем 

удобрення фонд ґрунтових фосфатів представлений значною часткою 

рухомих сполук, що створює сприятливі умови фосфатного живлення рослин 

[57]. 

Розрахунок балансу фосфору у ґрунті показав, що в обох ланках 

сівозміни формувався спів ставний від’ємний середньорічний його баланс у 

ґрунті: у ланці з конюшиною без внесення добрив в кількості -29 кг/га, за 

інтенсивності балансу 3%; ланці з викою ярою – відповідно -26 кг/га та 4% 

(табл. 6.3).  

Внесення на 1 га зернової ланки мінеральних добрив N20Р20К20 

зберігало високий дефіцит фосфору у ґрунті за попередника конюшини – 26 

кг/га, вики ярої – 17 кг/га ланки сівозміни. Розрахунок показників балансу за 

дозами добрив внесених у сівозміні (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) 

показав, що у зазначених варіантах за органо-мінерального фону удобрення
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Таблиця 6.3 

Баланс фосфору у ґрунті залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., кг/га 

ланки сівозміни  

 

№ 

вар 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 
Внесено добрив на 1 га 

ланки сівозміни 

(фактор В) 
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11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 30 - 30 -  - 1 - 1 -29 3% 

13 N20Р20К20 47 - 47 20  20 1 - 21 -26 45% 

4 N29Р23К40 

(NPK+солома) 
48 - 48 23 3 20 1 - 24 -24 50% 

5 N30 Р20К20 45 - 45 20  20 1 - 21 -24 47% 

51 ячмінь – 

вика яра– 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 27 - 27 -  - 1 - 1 -26 4% 

41 N20Р20К20 38 - 38 20  20 1 - 21 -17 55% 

49 N30 Р20К20 38 - 38 20  20 1 - 21 -17 55% 

Примітка. У варіанті 4 баланс фосфору не враховував його винос з соломою пшениці озимої 



 117 

сівозміни в обох ланках формувався позитивний баланс фосфору за 

інтенсивності його балансу 136-168%%.  

За збільшення дози азоту з 20 до 30 на 1 га ланки сівозміни немало 

впливу на баланс фосфору у ґрунті. За попередника конюшини дефіцит 

балансу фосфору становив 24 кг/га, вики ярої – 17 кг/га ланки сівозміни за 

інтенсивності балансу фосфору – відповідно 47% та 55%. Розрахунок 

балансу елементів живлення з огляду на органо-мінеральний фон удобрення 

сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозміни) показав, що у ґрунті 

формувався високий позитивний баланс фосфору на рівні 142-168%.  

 Помірні дози добрив у зерновій ланці з конюшиною (N20Р20К20 + 

солома) зберігали високий дефіцит фосфору у ґрунті – 24 кг/га, за 

інтенсивності балансу 50%. На фоні альтернативної органо-мінеральної 

системи удобрення сівозміни (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни) баланс фосфору у ґрунті можна вважати екологічно 

збалансованими за інтенсивності балансу 104%. 

Отже, внесення на один гектар ланки сівозміни фосфорних добрив в 

дозі 20 кг/га формувало в обох ланках сівозміни дефіцит балансу фосфору у 

ґрунті на рівні 17-26 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності балансу 47-55%. 

З огляду на удобрення сівозміни фосфорними добривами у дозі 43 кг/га 

сівозміни, її можна вважати екологічно урівноваженою, такою, що 

забезпечує позитивний баланс фосфору у ґрунті за інтенсивності балансу 

136-168%. 

 

6.2.3 Баланс калію 

 

Основними джерелами надходження калію у ґрунт є мінеральні та 

органічні добрива, незначно його запаси поповнюються з опадами та 

насінням; втрати – це винос калію рослинами та інфільтрація [114].  

Систематичне внесення середніх та підвищених доз калійних добрив 

істотно покращувало показники балансу калію ґрунту, підвищувало вміст 

рухомого калію – на 23-37%, легкорозчинного та слабозв’язаного – на 30-35%, 
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обмінного – на 80-110% [132].  

Розрахунок балансу калію у ґрунті показав, що за вирощування 

сільськогосподарських культур на природному фоні родючості в обох ланках 

сівозміни формувався спів ставно високий середньорічний його дефіцит у 

ґрунті: у ланці з конюшиною без внесення добрив у кількості -69 кг/га, за 

інтенсивності балансу 9%; ланці з викою ярою – відповідно -67 кг/га та 10% 

(табл. 6.4). 

Застосування добрив підвищувало врожайність сільськогосподарських 

культур і обсяги виносу калію із ґрунту, а тому лише незначно покращило 

показники його балансу. Внесення на 1 га зернової ланки мінеральних 

добрив N20Р20К20 дефіцит калію у ґрунті за попередника конюшини становив 

101 кг/га, вики ярої – 78 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності балансу – 

відповідно 21% та 26%. Розрахунок балансу елементів живлення з огляду на 

органо-мінеральний фон удобрення сівозміни (N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га 

сівозміни) показав, що у ґрунті зберігався незначний дефіцит балансу калію 

на рівні 5-28 кг/га сівозміни за інтенсивності його балансу 77-95%. Кращі 

показники балансу калію у ланці з викою ярою спричинені значно меншою 

врожайністю сільськогосподарських культур і істотним зменшенням обсягів 

виносу калію із ґрунту. 

За збільшення дози азоту з 20 до 30 на 1 га ланки сівозміни немало 

впливу на баланс калію у ґрунті. За попередника конюшини дефіцит балансу 

калію становив 97 кг/га, вики ярої – 78 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності 

балансу фосфору – відповідно 22% та 26%. Розрахунок балансу калію з 

огляду на органо-мінеральний фон удобрення сівозміни (N65Р43К43 + 8,3 т 

гною на 1 га сівозміни) показав, що у ґрунті зберігався незначний дефіцит 

балансу калію на рівні 5-24 кг/га сівозміни за інтенсивності балансу – 80-

95%. 

Помірні дози добрив у зерновій ланці з конюшиною (N20Р20К20 + 

солома) зберігали високий дефіцит калію у ґрунті – 86 кг/га ланки сівозміни, 

за інтенсивності балансу 35%. На фоні альтернативної органо-мінеральної 

системи удобрення сівозміни (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га 
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Таблиця 6.4 

Баланс калію у ґрунті залежно від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр., кг/га 

ланки сівозміни  

 

№ 

вар 
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(фактор А) 
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11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 69 7 76 -  - 1 6 7 -69 9% 

13 N20Р20К20 121 7 128 20  20 1 6 27 -101 21% 

4 N29Р23К40 

(NPK+солома) 
126 7 133 40 20 20 1 6 47 -86 35% 

5 N30 Р20К20 117 7 124 20  20 1 6 27 -97 22% 

51 ячмінь – 

вика яра– 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 67 7 74 -  - 1 6 7 -67 10% 

41 N20Р20К20 98 7 105 20  20 1 6 27 -78 26% 

49 N30 Р20К20 98 7 105 20  20 1 6 27 -78 26% 

Примітка. У варіанті 4 баланс калію не враховував його винос з соломою пшениці озимої 
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сівозміни) баланс калію у ґрунті зберігався гостро дефіцитним в кількості 46 

кг/га сівозміни за інтенсивності балансу 63%.  

Отже, внесення на один гектар ланки сівозміни калійних добрив в дозі 

20 кг/га формувало в обох ланках сівозміни гострий дефіцит балансу калію 

у ґрунті на рівні 79-101 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності балансу 21-

35%. З огляду на удобрення сівозміни поєднано калійними добривами у дозі 

43 кг/га та гноєм 8,3 т/га сівозміни у ґрунті залишався дефіцит балансу калію 

на рівні 5-28 кг/га сівозміни за інтенсивності балансу 77-95%. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Найвищої продуктивності зернової ланки сівозміни досягнуто за 

попередника конюшини з внесенням упродовж 40 років мінеральних та 

традиційних і альтернативних органічних добрив (N43Р43К43 + 8,3 т гною або 

побічна продукція на 1 га сівозміни):  збір кормових одиниць – 8,02 т/га, 

зерна – 3,33 т/га ланки сівозміни.  

2. За дози добрив N20Р20К20 на 1 га зернової ланки у ґрунті формувався 

різкий дефіцит елементів живлення. У ланці  ячмінь – конюшина – пшениця 

озима інтенсивність балансу азоту становила 62%, фосфору – 45%, калію – 

21%; ячмінь – вика яра – пшениця озима – відповідно 46%, 55% та 26%. 

Формування екологічно врівноваженого балансу елементів живлення 

потребувало в обох ланках сівозміни збільшення дози внесення азотних і 

фосфорних добрив – більш, ніж удвічі, калійних – у 3-4 рази. Вирощування 

конюшини у зерновій ланці за рахунок вищих обсягів фіксації біологічного 

азоту забезпечило кращі показники його балансу порівняно з викою ярою. 

3. Розрахунок балансу за дозами добрив внесених у сівозміні (N43Р43К43 

+ 8,3 т гною на 1 га сівозміни) показав, що внесення на 1 га азоту – 85 кг, 

фосфору – 64, калію – 93 кг формувало у ґрунті позитивний баланс азоту і 

фосфору з незначним дефіцитом калію за інтенсивності його балансу 77-95%. 

Високий фон удобрення сівозміни нівелював низькі дози добрив внесених у 
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зернових ланках і формував екологічно врівноважений баланс елементів 

живлення у ґрунті. 

4. Екологічно стабільною за азотом і фосфором визначено 

альтернативну систему удобрення сівозмін з внесенням на 1 га N43Р43К43 + 

побічна продукція: інтенсивність балансу азоту – 111%, фосфору – 104%, 

калію – 63%. За збільшення дози внесення калійних добрив зазначена 

система удобрення має хороші перспективи у сучасному землеробстві.  

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [58], [201].  
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РОЗДІЛ 7 

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

КУЛЬТУР 

 

7.1 Енергетична ефективність  

  Одним з елементів оцінки агрохімічних заходів є аналіз енергетичної 

ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур за 

застосування різних систем удобрення. Найбільш вдалим діагностичним 

показником, що дозволяє оцінити енергетичну ефективність агротехнологій є 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), який відображає співвідношення 

енергоємності врожаю до витрат енергії на його отримання.  

Застосування добрив, вибір вдалих попередників дозволяють істотно 

знизити енергетичні витрати на отримання одиниці врожаю і, тим самим, 

підвищують енергетичну ефективність агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур [59].  

Результати досліджень показали, що введення конюшини до зернової 

ланки формувало значно вищий її енергетичний потенціал вирощуваних 

культур порівняно з викою ярою. Так, на контролі без добрив енергія врожаю 

сільськогосподарських культур у ланці з конюшиною становила 76,7 ГДж/га 

зернової ланки, енерговитрати – 13,1 ГДж/га, Кее – 5,9; викою ярою – 

відповідно 65 ГДж/га, 12,1 ГДж/га та 5,4. Значне зростання коефіцієнта 

енергетичної ефективності у ланці з конюшиною досягалось за рахунок вищої 

енергії врожаю конюшини (55,1 ГДж/га) порівняно з викою ярою (43,3 

ГДж/га) та вищої енергії врожаю пшениці озимої – відповідно 113,3 та 85,2 

ГДж/га (табл. 7.1, 7.2). 

Застосування мінеральних добрив N20Р20К20 на 1 га зернової ланки на 

фоні удобрення сівозміни N43Р43К43 + 8,3 т гною істотно підвищило 

енергетичну ефективність вирощуваних культур в обох ланках. У ланці з 

конюшиною енергія врожаю сільськогосподарських культур порівняно з 

контролем без добрив підвищилась на 43,1 ГДж/га, викою ярою – на 28,2 

ГДж/га, за абсолютних величин – відповідно 119,8 та 93,2 ГДж/га зернової 
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ланки. За прямої дії і післядії добрив енергія врожаю вирощуваних культур у 

ланці з конюшиною була вища на 26,6 ГДж/га зернової ланки, ніж у ланці з 

викою ярою, що може бути наслідком покращення азотного живлення.   

Таблиця 7.1 

Енергетична ефективність вирощування культур у ланці з конюшиною 

за різних систем удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр. 
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11 Без добрив Енергоємність врожаю ГДж/га 61,8 55,1 113,3 76,7 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 12,4 8,6 18,2 13,1 

Кее   5,0 6,4 6,2 5,9 

13 N20P20K20 Енергоємність врожаю ГДж/га 89,1 102,7 167,5 119,8 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 14,6 13,5 29,9 19,3 

Кее   6,1 7,6 5,6 6,2 

4 N20P20K20+ 

солома 

пшениці 

Енергоємність врожаю ГДж/га 96,1 106,9 162,9 122 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 14,9 13,6 29,6 19,4 

Кее   6,5 7,9 5,5 6,3 

5 N30P20K20  Енергоємність врожаю ГДж/га 95,2 98,2 146,2 113,2 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 15,3 13 28,8 19 

Кее   6,2 7,6 5,1 6,0 

 

Таблиця 7.2 

Енергетична ефективність вирощування культур у ланці з викою ярою 

за різних систем удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр. 
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51 Без добрив Енергоємність врожаю ГДж/га 66,5 43,3 85,2 65,0 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 13 8,3 15,1 12,1 

Кее   5,1 5,2 5,6 5,4 

41 N20P20K20 Енергоємність врожаю ГДж/га 99,5 43,9 136,3 93,2 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 15,5 8,4 26,2 16,7 

Кее   6,4 5,2 5,2 5,6 

49 N30P20K20 Енергоємність врожаю ГДж/га 97,3 38,1 140 91,8 

Енерговитрати на 1 га ГДж/га 15,9 8,1 27,4 17,1 

Кее   6,1 4,7 5,1 5,3 
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За внесення добрив найбільшу енергетичну продуктивність в обох 

ланках сівозміни показала пшениця озима. Енергія врожаю пшениці озимої 

за попередника конюшини становила 167,5 ГДж/га, вики ярої – 136,3 ГДж/га 

зі збільшенням до контролю без добрив – відповідно на 54,2 та 51,1 ГДж/га. 

Застосування добрив в обох зернових ланках забезпечило однакове зростання 

енергії врожаю цієї культури. Однак, абсолютна  енергетична продуктивність 

пшениці озимої за попередника конюшини була на 31,2 ГДж/га вища, ніж за 

попередника вики ярої, що вказує на його енергетичну перевагу. 

Ячмінь ярий, конюшина та вика яра у сівозміні використовували 

післядію добрив. На фоні удобрення сівозміни N43Р43К43 + 8,3 т/га гною 

енергія врожаю конюшини становила 102,7 ГДж/га, вики ярої – 43,9; ячменю 

ярого у ланці з конюшиною –  89,1 ГДж/га, ланці з викою ярою – 99,5 

ГДж/га. Конюшина у зерновій ланці формувала енергію врожаю у 2,3 рази 

вищу, ніж енергія врожаю вики ярої. Натомість енергія врожаю ячменю 

ярого у ланці з конюшиною дещо поступалась, енергії врожаю у ланці з 

викою ярою. 

Отже, застосування добрив у ланці з конюшиною визначено більш 

енергетично ефективним, ніж у ланці з викою ярою. Енергетичну перевагу 

забезпечило значне зростання енергії врожаю пшениці озимої за попередника 

конюшини та висока енергетична продуктивність самої конюшини. 

Внесення добрив N20Р20К20 на 1 га ланки сівозміни супроводжувалось 

зростанням енерговитрат порівняно з контролем без добрив на 4,6–6,2 

ГДж/га, що обумовлено додатковими витратами на внесення добрив та 

витратами на збирання додаткового врожаю. У ланці з конюшиною 

енерговитрати були вищі, ніж у ланці з викою ярою на 2,6 ГДж/га і 

становили відповідно  19,3 та 16,7 ГДж/га ланки сівозміни. 

Найвищі енергетичні витрати в обох зернових ланках спостерігали за 

вирощування пшениці озимої 26,2-29,9 ГДж/га, тоді як вирощування ячменю 

ярого супроводжувалось енергетичними витратами 14,6-15,5, конюшини – 

13,5, вики ярої – 8,4 ГДж/га. 
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Мінеральні добрива істотно підвищили енергетичну ефективність 

вирощування сільськогосподарських культур у зернових ланках. За дози 

добрив N20Р20К20 на 1 га ланки сівозміни з внесенням у сівозміні N43Р43К43 + 

8,3 т гною коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) порівняно з контролем 

без добрив у ланці з конюшиною підвищився на 0,3, викою ярою – на 0,2 і 

становив відповідно 6,2 та 5,6. Ланка з конюшиною визначена значно 

енергетично ефективнішою, ніж ланка з викою ярою.  

В обох зернових ланках енергетично неефективним визначено 

збільшення дози азотних добрив з 20 до 30 кг/га на фоні 40-річної практики 

удобрення сівозміни N65Р43К43 + 8,3 т/га гною на 1 га сівозмінної площі. 

Внесення вищої дози азотних добрив супроводжувалось зменшенням 

коефіцієнта енергетичної ефективності у ланці з конюшиною з 6,2 до 6,0, 

викою ярою – з 5,6 до 5,1 на фоні абсолютних показників енергії врожаю – 

відповідно 113,2 та 91,8 ГДж/га, енерговитрат – 19 та 17,1 ГДж/га ланки 

сівозміни. 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої значно 

залежала від умов азотного живлення. За вирощування пшениці озимої у 

тимчасовому досліді без внесення добрив енергоємність врожаю становила 

121,9 ГДж/га, енерговитрати 19,4 ГДж/га, коефіцієнт енергетичної 

ефективності 6,3 (табл. 7.3).  

За внесення фосфорних і калійних добрив енергоємність врожаю 

пшениці озимої становила 127,8 ГДж/га, енерговитрати – 24,3 ГДж/га, Кее – 

5,3. Коефіцієнт енергетичної ефективності за внесення фосфорних і калійних 

добрив зменшився порівняно з контролем без добрив на 1,0. 

Застосування повного мінерального добрива під пшеницю озиму 

супроводжувалось енергоємністю врожаю 147,3-172,1 ГДж/га, 

енерговитратами – 30,1-34,4 ГДж/га, Кее – 4,9-5,2. Найменш енергетично 

ефективним визначено внесення повної дози мінеральних добрив під оранку 

(N60Р60К60) – коефіцієнт енергетичної ефективності агротехнології становив 

4,9. 
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Таблиця 7.3 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої за застосування 

азотних добрив, БЦДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

 

Варіант 

Енергоємність 

врожаю, 

ГДж/га 

Енерговитрати 

на 1 га, 

ГДж/га 

Кее 

1 Без добрив (контроль) 121,9 19,4 6,3 

2 Р60К60 – Фон  127,8 24,3 5,3 

3 N60Р60К60 – під оранку 147,3 30,1 4,9 

4 Фон + N60 – весною 159,0 30,9 5,2 

5 Фон + N30 + *N30 159,7 31,0 5,2 

6 Фон + N30 + *N30 М 164,4 31,5 5,2 

7 Фон + N30 + *N30 + **N20 165,2 32,3 5,1 

8 Фон + N30 + *N30 М + **N20 170,1 32,7 5,2 

9 Фон + N60 + *N30 + **N20 170,9 34,0 5,0 

10 Фон + N60 + *N30 М + **N20 172,1 34,4 5,0 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 

 

Внесення азотних добрив весною на фоні Р60К60 під оранку підвищувало 

енергетичну ефективність агротехнології вирощування пшениці озимої і 

супроводжувалось коефіцієнтом енергетичної ефективності на рівні 5,0-5,2. 

Енергетично найефективнішими визначено варіанти з внесенням 

азотних добрив весною по мерзлоталому ґрунту в дозі 60 кг/га, по 

мерзлоталому ґрунту 30 кг/га поєднано з 30 кг/га азоту на початку виходу 

пшениці озимої у трубку, з додатковим внесенням мікродобрив на дози азоту 

60 кг/га та триразовим внесенням азотних добрив доповнених 

мікроелементами загальною дозою 90 кг/га. У зазначених варіантах 

енергоємність врожаю становила 159-170,1 ГДж/га, енерговитратами – 30,9-

32,7 ГДж/га, Кее – 5,2. 

 Збільшення дози азотних добрив весною до 110 кг/га та їх поєднання з 

мікроелементами знизило ефективність агротехнології вирощування пшениці 

озимої і супроводжувалось коефіцієнтом енергетичної ефективності 5,0. 

Отже, вирощування сільськогосподарських культур у ланці з 

конюшиною та застосування альтернативної системи удобрення (N20Р20К20 + 
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солома на 1 га ланки сівозміни) на фоні довготривалого удобрення сівозміни 

(N43Р43К43 + побічна продукція) забезпечило найвищу енергетичну 

ефективність вирощування сільськогосподарських культур: енергія врожаю – 

122 ГДж/га зернової ланки, енерговитрати – 19,4 ГДж/га, Кее – 6,3. 

Вирощування пшениці озимої визначено енергетично найефективнішим за 

триразового внесення азотних добрив весною загальною дозою 90 кг/га 

поєднано з мікроелементами на фоні Р60К60 під оранку – Кее 5,2. 

 

7.2 Економічна ефективність  

 

Економічна оцінка ефективності агрохімічних заходів є необхідним 

елементом аграрного виробництва, яка дозволяє приймати зважені 

рішення щодо впровадження інновацій в сучасні аграрні технології та 

досягати сталих і водночас ефективних засад вирощування 

сільськогосподарських культур. 

У проведених нами дослідженнях в основу розрахунків покладено 

ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію та мінеральні добрива 

станом на 01.01.2021 року. Витрати на вирощування сільськогосподарської 

продукції розраховували за технологічними картами. 

Результати досліджень показали, що у ланці з конюшиною на контролі 

без добрив рентабельність вирощування культур була вищою, ніж у ланці з 

викою ярою – відповідно 73% та 58%. Внесення на 1 га ланки сівозміни 

мінеральних добрив в дозі N20P20K20 підвищило рентабельність вирощування 

культур у ланці з конюшиною до 103%, викою ярою – до 95%. У ланці з 

викою ярою сільськогосподарські культури краще відгукувались на внесення 

мінеральних добрив, ніж у ланці з конюшиною. Прибуток від внесення 

добрив у ланці з конюшиною становив 17761 грн./га, викою ярою – 18596 

грн. га, за окупності витрат на удобрення – відповідно 3,66 та 3,78 (табл. 7.4, 

7.5). 
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Таблиця 7.4  

Економічна ефективність вирощування культур у ланці з конюшиною 

за різних систем удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр. 
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11 Без добрив 

(контроль) 

36058 - 62213 - 26155 - - 73 

13 N20P20K20 42746 6688 86662 24449 43916 17761 3,66 103 

4 N20P20K20+ солома 

пшениці 

42769 6688 87018 24805 44249 18117 3,71 104 

5 N30P20K20 43556 7498 80337 18124 36781 10626 2,42 85 

 

Таблиця 7.5  

Економічна ефективність вирощування культур у ланці з викою ярою за 

різних систем удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр. 
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51 Без добрив 

(контроль) 

33106 - 52257 - 19151 - - 58 

41 N20P20K20 39794 6688 77541 25284 37747 18596 3,78 95 

49 N30P20K20 40604 7498 77915 25658 37311 18160 3,42 92 

 

Поєднане внесення у ланці з конюшиною мінеральних добрив і побічної 

продукції (N20P20K20 + солома на 1 га ланки сівозміни) не мало істотного впливу 

на економічні показники: рентабельність вирощування культур становила 104%, 

що відповідало мінеральній системі удобрення. 
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Збільшення дози азоту у складі мінеральних добрив в 1,5 рази (N30P20K20 на 1 

га ланки сівозміни) супроводжувалось зниженням прибутку від застосування 

добрив та їх окупності. Порівняно з дозою добрив N20P20K20 на 1 га ланки 

сівозміни у ланці з конюшиною прибуток від удобрення зменшився на 7135 

грн./га, викою ярою – на 436, за абсолютних величин – відповідно 10626 та 18160 

грн./га. Окупність витрат на удобрення зменшилась у ланці з конюшиною на 1,29, 

викою ярою – на 0,36. 

Отже, в обох ланках сівозміни найбільш економічно ефективною дозою 

мінеральних добрив визначено N20P20K20 на 1 га ланки сівозміни. Прибуток 

від застосування зазначеної дози добрив в обох ланках був співставним 

понад 18000 грн./га, тоді як абсолютний прибуток у ланці з конюшиною був 

на 6169 грн./га вищим за абсолютної величини 43916 грн./га. 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої істотно 

залежала від доз та способів застосування азотних добрив. Економічний 

аналіз тимчасового досліду показав, що на контролі без добрив 

рентабельність вирощування пшениці озимої становила 96%, за внесення 

фосфорних і калійних добрив – 74%, повного мінерального добрива з осені 

під глибоку оранку (N60Р60К60) – 85% (табл. 7.6). 

Економічні показники агротехнології пшениці озимої істотно 

покращувались за весняних строків внесення азотних добрив. За дози азоту 

60 кг/га внесеного по поверхні мерзлоталого ґрунту весною на фоні Р60К60 під 

оранку рентабельність вирощування пшениці озимої становила 99% з 

отриманням прибутку від застосування мінеральних добрив 6260 грн./га.  

Підвищенню економічної ефективності сприяло роздрібне внесення 

азотних добрив. Так, за внесення 30 кг/га азоту внесеного по мерзлоталому 

ґрунту поєднано з позакореневим внесенням 30 кг/га на початку виходу 

рослин в трубку рентабельність вирощування пшениці озимої підвищилась 

до 102% з отриманням прибутку від мінеральних добрив 6799 грн./га. 

Економічно виправданим визначено застосування мікродобрив на фоні 

дворазового внесення азотних добрив весною загальною дозою 60 кг/га. 
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Рентабельність вирощування пшениці озимої становила 107% з отриманням 

прибутку від мінеральних добрив 8367 грн./га. 

Таблиця 7.6  

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої за застосування 

азотних добрив, БЦДСС, 2017-2019 рр. 
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1 Без добрив 

(контроль) 

23158 - 45415 - 22257 - - 96 

2 Р60К60 – Фон  27168 4010 47203 1788 20035 - - 74 

3 N60Р60К60 – під 

оранку 

28788 5630 53104 7689 24316 2059 1,37 85 

4 Фон + N60 – весною 28788 5630 57305 11890 28517 6260 2,11 99 

5 Фон + N30 + *N30 28518 5360 57574 12159 29056 6799 2,27 102 

6 Фон + N30 + *N30 М 28648 5490 59272 13857 30624 8367 2,52 107 

7 Фон + N30 + *N30 + 

**N20 

28878 5720 59540 14125 30662 8405 2,47 106 

8 Фон + N30 + *N30 М 

+ **N20 

29008 5850 61239 15824 32231 9974 2,71 111 

9 Фон + N60 + *N30 + 

**N20 

29688 6530 61597 16182 31909 9652 2,48 108 

10 Фон + N60 + *N30 М 

+ **N20 

29818 6660 62044 16629 32226 9969 2,50 108 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 

 

Найвищої економічної ефективності від застосування азотних добрив 

весною досягнуто за триразового їх внесення загальною дозою 80 кг/га у 

поєднанні з мікродобривами. Рентабельність вирощування пшениці озимої 

становила 111% з отриманням прибутку від мінеральних добрив 9974 грн./га. 

Збільшення загальної дози азотних добрив весною до 110 

супроводжувалось високим рівнем рентабельності – 108% з отриманням 

прибутку від мінеральних добрив 9652-9969 грн./га. 

Отже, зернову ланку конюшина-ячмінь ярий-пшениця озима визначено 

економічно ефективнішою, ніж ланку з вико-вівсом з отриманням додаткового 
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абсолютного прибутку 6169 грн./га. Економічно найефективнішим способом 

застосування азотних добрив під пшеницю озиму визначено триразове їх 

внесення загальною дозою 80 кг/га у поєднанні з мікродобривами – 

рентабельність 111%. 

 

Висновки до розділу 7 

 

  1. Введення до складу зернової ланки багаторічних бобових трав 

істотно підвищило її енергетичну продуктивність. За рахунок конюшини 

енергія врожаю культур зернової ланки порівняно з ланкою де вирощували 

вику яру підвищилась на контролі без добрив – на 11,7 ГДж/га ланки, Кее – 

на 0,5. 

2. Енергетична ефективність вирощування культур у зернових ланках 

значно зростала за застосування добрив. Внесення N20Р20К20 на 1 га ланки 

сівозміни на фоні удобрення сівозміни N43Р43К43 + 8,3 т гною підвищило 

енергію врожаю сільськогосподарських культур порівняно з контролем без 

добрив у ланці з конюшиною – на 43,1 ГДж/га, викою ярою – на 28,2 ГДж/га, 

за абсолютних величин – відповідно 119,8 та 93,2 ГДж/га зернової ланки. 

Вища енергетична продуктивність ланки з конюшиною визначалась істотним 

зростанням енергії врожаю пшениці озимої та високою енергетичною 

продуктивністю конюшини. 

3. Енергетично найефективнішим визначено вирощування 

сільськогосподарських культур у ланці з конюшиною за застосування 

альтернативної системи удобрення (N20Р20К20 + солома на 1 га ланки 

сівозміни) на фоні довготривалого удобрення сівозміни N43Р43К43 + побічна 

продукція: енергія врожаю – 122 ГДж/га зернової ланки, енерговитрати – 19,4 

ГДж/га, Кее – 6,3 з перевищенням до контролю без добрив – відповідно на 

45,3 ГДж/га, 6,3 ГДж/га та 0,4. 

4. Найвищої економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур досягнуто у ланці з конюшиною за внесення 

N20Р20К20 + солома на 1 га ланки сівозміни: абсолютний прибуток – 44249 

грн./га, рентабельність – 104%. Економічно найефективнішим способом 
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застосування азотних добрив під пшеницю озиму визначено триразове їх 

внесення загальною дозою 80 кг/га у поєднанні з мікродобривами – 

рентабельність 111%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

ВИСНОВКИ  

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо оптимізації попередників та системи 

удобрення сільськогосподарських культур у зерно-бурякових сівозмінах. За 

результатами досліджень встановлено оптимальні попередники, систему 

удобрення, ефективні дози та способи застосування азотних добрив під 

пшеницю озиму, що забезпечує збереження родючості чорнозему 

вилугуваного та формує сталі засади вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу 

України. 

2. Встановлено, що розширене відтворення вмісту гумусу в чорноземі 

вилугуваному досягалось у плодозмінній сівозміні за 40-річного внесення 

N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі: вміст гумусу в шарі 0-30 см – 3,52%, 30-

40 см – 3,28% з перевищенням контролю без добрив – на 0,36% та 0,22%. 

При переході до зерно-просапної сівозміни чи заміни традиційного органо-

мінерального удобрення альтернативним (N43Р43К43 + побічна продукція на 1 

га ріллі) вміст гумусу в шарі 0-30 см зменшився – на 0,07% та 0,10%, 30-40 

см – на 0,02% та 0,06%. 

3. Досліджено, що щорічне внесення з органічними та мінеральними 

добривами на 1 га ріллі 64 кг фосфору забезпечило розширене відтворення 

фонду рухомих фосфатів у чорноземі вилугуваному обох сівозмін. За 40-

річного внесення N43-65Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі вміст рухомого 

фосфору в шарі 0-30 см становив 309-323 мг/кг, 30-40 см – 229-266 з 

перевищенням контролю без добрив – на 133-138 та 75-103 мг/кг ґрунту.  

4. За результатами довготривалих польових досліджень встановлено, 

що органо-мінеральна система удобрення формувала стабільність фонду 

рухомого калію в чорноземі вилугуваному обох сівозмін на середньому рівні 

забезпечення. Вміст рухомого калію в агроценозі пшениці озимої за 40-

річного внесення добрив у шарі 0-30 см плодозмінної сівозміни становив 

102-104 мг/кг, 30-40 см – 80-82, зерно-просапної – відповідно 109-123 та 79-
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89, що перевищило в середньому по сівозмінах контроль без добрив на 29-43 

та 16-26 мг/кг ґрунту. 

5. Досліджено, що плодозмінна сівозміна за довготривалого внесення 

органічних і мінеральних добрив створювала кращі умови забезпечення 

рослин вологою. В агроценозі пшениці озимої плодозмінної сівозміни за 

внесення N60Р60К60 на утворення однієї тони біологічного врожаю 

витрачалось 212 м3 вологи, зерно-просапної сівозміни – 259 м3 за витрат 

вологи на контролі без добрив – 348 м3.  

6. Встановлено, що мікробіологічна активність в чорноземі 

вилугуваному залежала переважно від внесення добрив. Найбільшу кількість 

ґрунтових мікроорганізмів у фазі весняного кущення пшениці озимої обох 

зернових ланок спостерігали за дози N60Р60К60 на фоні 40-річного внесення 

N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі – 42,2-45,6 млн. КУО в 1 г абсолютно 

сухого ґрунту. У складі ґрунтової мікрофлори переважали амоні- і 

нітрифікатори – 14,6-15,6 та 11,1-13,2 млн. КУО в 1 г абсолютно сухого 

ґрунту. 

7. Досліджено, що застосування добрив істотно зменшило рясність 

бур’янів в агроценозі пшениці озимої обох зернових ланок. За внесення 

N60Р60К60 чисельність бур’янів у фазі весняного кущення порівняно з 

контролем без добрив зменшилась у 6,3-6,5 рази, маса бур’янів на момент 

збирання врожаю – у 2,6-3,0 рази. У складі сегетальної рослинності на 

момент збирання  врожаю найбільшу біологічну масу формувала лобода біла 

(Chenopodiumalbum) – 3,4-4,3 г/м2, грицики звичайні (Capsellabursa-pastoris 

L.) – 0,6-4,0, шпергель звичайний (Spergulavulgaris) – 0,3-2,9. 

8. Встановлено, що у ланці з конюшиною врожайність зерна пшениці 

озимої була вищою, ніж за попередника вики ярої на 0,38-1,32 т/га, вміст 

білка в зерні на 0,3-0,4%. Найвища врожайність зерна у ланці з конюшиною 

досягалась за внесення N60Р60К60 – 6,76 т/га з перевагою до контролю без 

добрив – 1,99 т/га. Підвищенню врожайності та якості зерна пшениці озимої 

сприяло триразове внесення азотних добрив загальною дозою 110 кг/га, що 

включало 60 кг/га азоту по мерзлоталому ґрунту ранньою весною у вигляді 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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амонійної селітри та двох позакореневих підживлень розчинами сечовини у 

фазі BBCH 31-32 дозою азоту 30 кг/га та BBCH 75-77 дозою 20 кг/га: 

врожайність зерна – 6,90 т/га, вміст білка – 12,5%.  

9. За результатами довготривалих польових досліджень встановлено, 

що ячмінь ярий в обох зернових ланках та конюшина добре відгукувались на 

післядію добрив з підвищенням врожайності – відповідно на 0,82-1,04 та 

14,7-16,0 т/га, тоді як вика яра незначно реагувала на їх післядію. Найвищу 

врожайність ячменю ярого та конюшини отримали у післядії внесення 

N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі – відповідно 3,45-3,56  та 33,0 т/га зі 

збільшенням до контролю без добрив – на 1,0-1,04 та 16 т/га. 

10. Визначено, що найвищої продуктивності зернової ланки досягали у 

плодозмінній сівозміні на фоні 40-річного внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною та 

N43Р43К43 + побічна продукція на 1 га ріллі: збір кормових одиниць – 8,02 та 

8,17 т/га, зерна – 3,33 та 3,35 т/га ланки сівозміни, тоді як у зерно-просапній 

сівозміні внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га ріллі зменшило 

продуктивність ланки – відповідно на 2,08 та 0,33 т/га. 

11. Встановлено, що внесення у зернових ланках N20-30Р20К20 на 1 га 

ланки сівозміни є недостатнім для формування врівноваженого балансу 

елементів живлення у ґрунті з дефіцитом азоту – 30-45 кг/га, фосфору – 17-

26, калію – 79-101 кг/га ланки сівозміни за інтенсивності балансу – 

відповідно 62-73%, 47-55% та 21-35%. Формування врівноваженого балансу 

елементів живлення в обох зернових ланках потребує збільшення дози 

азотних і фосфорних добрив удвічі, калійних – у 3,5 рази.  

12. Досліджено, що енергетично та економічно найефективнішим є 

вирощування сільськогосподарських культур у ланці з конюшиною за 

застосування N20Р20К20 + солома на 1 га ланки сівозміни: Кее – 6,3, 

абсолютний прибуток – 44249 грн./га, рентабельність – 104%. 

Найефективнішим способом застосування азотних добрив під пшеницю озиму 

визначено триразове їх внесення загальною дозою 80 кг/га у поєднанні з 

мікродобривом «Максимус» – рентабельність 111%. 

 



 136 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

У господарствах рослинницько-тваринницького напряму для 

відтворення родючості чорнозему вилугуваного та формування сталих засад 

вирощування сільськогосподарських культур рекомендується плодозмінна 

сівозміна з багаторічними бобовими травами (конюшиною) та внесення на 1 

га сівозмінної площі N43Р43К43 + 8,3 т гною:  продуктивність зернової ланки – 

8,02 т к.од./га, збір зерна – 3,33 т/га ланки сівозміни. 

За рослинницької спеціалізації господарств і відсутності гною 

рекомендується застосовувати альтернативну систему удобрення N43Р43К43 + 

побічна продукція на 1 га сівозмінної площі: продуктивність зернової ланки – 

8,17 т к.од./га, збір зерна – 3,35 т/га ланки сівозміни.  

Для отримання на чорноземі вилугуваному врожайності зерна пшениці 

озимої понад 7 т/га з вмістом білка 12,5% рекомендується триразове внесення 

азотних добрив загальною дозою 110 кг/га, що включає 60 кг/га азоту по 

мерзлоталому ґрунту ранньою весною у формі амонійної селітри та двох 

позакореневих підживлень розчинами сечовини у фазі BBCH 31-32 дозою 

азоту 30 кг/га та BBCH 75-77 дозою 20 кг/га.  
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Додаток Б.1 

Динаміка вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному залежно від ланки 

сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2017 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Доза добрив під пшеницю 

озиму 

(фактор В) 

Вміст гумусу, % ± до контролю 

глибина, см 

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

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 2,99 2,90 - - 

13 N60Р60К60  3,46 3,19 0,47 0,29 

4 N60Р60К60 + солома 3,32 3,22 0,33 0,32 

5 N90Р60К60 + солома  3,49 3,21 0,50 0,31 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,03 2,95 - - 

41 N60Р60К60 3,48 3,20 0,45 0,25 

49 N90Р60К60 3,47 3,19 0,47 0,24 

НІР05 (фактор А) 0,03 0,04 - - 

НІР05 (фактор В) 0,12 0,10 - - 

НІР05 (фактор А+В) 0,14 0,11 - - 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Додаток Б.2 

Динаміка вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному залежно від ланки 

сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2018 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Доза добрив під пшеницю 

озиму 

(фактор В) 

Вміст гумусу, % ± до контролю 

глибина, см 

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

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,13 3,07 - - 

13 N60Р60К60  3,58 3,18 0,45 0,11 

4 N60Р60К60 + солома 3,39 3,14 0,26 0,21 

5 N90Р60К60 + солома  3,51 3,32 0,38 0,25 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,06 3,12 - - 

41 N60Р60К60 3,50 3,16 0,42 0,04 

49 N90Р60К60 3,52 3,26 0,44 0,14 

НІР05 (фактор А) 0,04 0,03 - - 

НІР05 (фактор В) 0,13 0,11 - - 

НІР05 (фактор А+В) 0,15 0,12 - - 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.3 

Динаміка вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному залежно від ланки 

сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2019 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Доза добрив під пшеницю 

озиму 

(фактор В) 

Вміст гумусу, % ± до контролю 

глибина, см 

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

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,36 3,21 - - 
13 N60Р60К60  3,52 3,47 0,16 0,26 
4 N60Р60К60 + солома 3,55 3,42 0,19 0,21 
5 N90Р60К60 + солома  3, 59 3,49 0,23 0,28 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,21 3,26 - - 
41 N60Р60К60 3,37 3,48 0,16 0,22 
49 N90Р60К60 3,36 3,45 0,15 0,19 

НІР05 (фактор А) 0,03 0,03 - - 

НІР05 (фактор В) 0,10 0,10 - - 

НІР05 (фактор А+В) 0,13 0,12 - - 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

Додаток Б.4 

Вміст нітратного та амонійного азоту у ґрунті залежно від ланки сівозміни і 

системи удобрення, БЦДСС, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(факторА) 

Дози 

добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Нітратний азот (NО3) Амонійний азот (NH4) 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 9,3 2,9 10,2 5,8 

30-40 9,3 2,7 9,1 5,9 

13 
N60Р60К60 

0-30 11,9 7,1 12,7 16,0 

30-40 13,1 8,1 10,8 16,6 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 11,7 9,1 9,5 9,2 

30-40 11,3 6,4 8,6 9,8 

5 
N90Р60К60 

0-30 21,8 18,3 15,3 9,7 

30-40 20,4 19,9 11,8 8,3 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 7,7 4,4 10,0 5,0 

30-40 6,3 2,9 9,5 7,0 

41 
N60Р60К60 

0-30 7,5 5,5 13,4 8,2 

30-40 15,0 8,0 13,5 7,8 

49 
N90Р60К60 

0-30 8,2 8,2 14,8 11,3 

30-40 14,7 8,1 14,0 8,1 

НІР05 (фактор А) 0,2 0,3 0,1 0,1 

НІР05 (фактор В) 0,4 0,3 0,4 0,2 

НІР05 (фактор А+В) 0,5 0,4 0,4 0,3 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.5 

Вміст нітратного та амонійного азоту у ґрунті залежно від ланки сівозміни і 

системи удобрення, БЦДСС, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(факторА) 

Дози 

добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Нітратний азот (NО3) Амонійний азот (NH4) 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 7,7 3,7 11,4 6,4 

30-40 7,2 4,0 9,4 6,1 

13 
N60Р60К60 

0-30 12,1 5,8 12,5 10,8 

30-40 11,9 5,6 11,3 10,2 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 10,7 6,0 12,1 8,8 

30-40 10,9 5,4 10,2 8,6 

5 
N90Р60К60 

0-30 17,4 8,9 14,7 11,0 

30-40 18,2 7,9 12,3 10,6 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 6,9 3,6 9,6 6,8 

30-40 6,7 3,3 9,7 6,8 

41 
N60Р60К60 

0-30 9,0 6,8 12,7 9,0 

30-40 10,6 8,2 12,6 8,1 

49 
N90Р60К60 

0-30 10,8 7,7 13,5 10,3 

30-40 11,0 7,9 13,1 9,5 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,1 0,1 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,4 0,2 0,5 0,3 

НІР05 (фактор А+В) 0,5 0,3 0,7 0,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.6 

Вміст нітратного та амонійного азоту у ґрунті залежно від ланки сівозміни і 

системи удобрення, БЦДСС, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(факторА) 

Дози 

добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Нітратний азот (NО3) Амонійний азот (NH4) 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

фаза 

кущення 

збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 4,4 2,6 5,8 3,7 

30-40 4,1 2,3 4,2 2,4 

13 
N60Р60К60 

0-30 8,5 3,9 6,8 4,4 

30-40 8,4 3,5 6,1 4,6 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 7,2 3,3 7,0 7,3 

30-40 6,2 3,5 7,4 4,3 

5 
N90Р60К60 

0-30 9,8 4,6 10,7 7,9 

30-40 9,3 4,3 9,9 5,7 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 3,8 1,2  4,5 2,8 

30-40 3,1 1,4 4,2 2,5 

41 
N60Р60К60 

0-30 6,8 2,2 5,9 4,3 

30-40 5,7 2,9 5,5 3,3 

49 
N90Р60К60 

0-30 7,4 3,5 8,7 5,7 

30-40 7,2 2,5 7,5 4,3 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,2 0,1 0,1 

НІР05 (фактор В) 0,4 0,3 0,4 0,3 

НІР05 (фактор А+В) 0,6 0,3 0,4 0,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.7 

Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Весняне  

кущення 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 193 183 

30-40 167 151 

13 
N60Р60К60 

0-30 344 336 

30-40 288 236 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 313 299 

30-40 255 222 

5 
N90Р60К60 

0-30 317 312 

30-40 258 213 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 178 168 

30-40 149 152 

41 
N60Р60К60 

0-30 304 277 

30-40 204 176 

49 
N90Р60К60 

0-30 350 309 

30-40 237 222 

НІР05 (фактор А) 2,6 2,3 

НІР05 (фактор В) 11,8 9,5 

НІР05 (фактор А+В) 12,2 10,6 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.8 

Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Весняне  

кущення 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 186 166 

30-40 160 140 

13 
N60Р60К60 

0-30 298 274 

30-40 240 228 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 326 304 

30-40 272 251 

5 
N90Р60К60 

0-30 320 288 

30-40 247 219 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 162 156 

30-40 140 129 

41 
N60Р60К60 

0-30 282 260 

30-40 227 232 

49 
N90Р60К60 

0-30 270 252 

30-40 212 201 

НІР05 (фактор А) 2,3 1,5 

НІР05 (фактор В) 12,1 9,3 

НІР05 (фактор А+В) 14,4 11,2 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.9 

Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Весняне  

кущення 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 177 145 

30-40 163 136 

13 
N60Р60К60 

0-30 326 303 

30-40 269 252 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 331 272 

30-40 279 225 

5 
N90Р60К60 

0-30 320 314 

30-40 257 215 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 189 175 

30-40 173 164 

41 
N60Р60К60 

0-30 340 286 

30-40 255 202 

49 
N90Р60К60 

0-30 330 292 

30-40 236 195 

НІР05 (фактор А) 1,7 2,4 

НІР05 (фактор В) 10,3 8,0 

НІР05 (фактор А+В) 12,5 11,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.10 

Вміст рухомого калію у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Фаза  

трубкування 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 67 41 

30-40 59 37 

13 
N60Р60К60 

0-30 90 80 

30-40 72 46 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 98 57 

30-40 76 44 

5 
N90Р60К60 

0-30 106 56 

30-40 78 44 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 74 35 

30-40 48 33 

41 
N60Р60К60 

0-30 123 50 

30-40 85 36 

49 
N90Р60К60 

0-30 108 67 

30-40 75 35 

НІР05 (фактор А) 1,7 1,2 

НІР05 (фактор В) 4,1 2,4 

НІР05 (фактор А+В) 4,8 3,5 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.11 

Вміст рухомого калію у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Фаза  

трубкування 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 74 50 

30-40 63 41 

13 
N60Р60К60 

0-30 107 75 

30-40 78 54 

4 N60Р60К60 + 

солома 

0-30 105 72 

30-40 81 55 

5 
N90Р60К60 

0-30 97 68 

30-40 83 54 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 79 56 

30-40 66 46 

41 
N60Р60К60 

0-30 116 80 

30-40 88 57 

49 
N90Р60К60 

0-30 101 73 

30-40 80 60 

НІР05 (фактор А) 1,2 1,6 

НІР05 (фактор В) 5,2 3,0 

НІР05 (фактор А+В) 6,5 4,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 
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Додаток Б.12 

Вміст рухомого калію у ґрунті залежно від ланки сівозміни і системи 

удобрення, БЦДСС, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю 

(фактор В) 

Шар 

ґрунту,  

см 

Фаза  

трубкування 

Збирання 

врожаю 

11  

 

 

ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 74 72 

30-40 61 60 

13 
N60Р60К60 

0-30 110 101 

30-40 96 84 

4 
N60Р60К60 + солома 

0-30 109 99 

30-40 83 89 

5 
N90Р60К60 

0-30 115 109 

30-40 79 67 

51  

 

ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 

0-30 88 65 

30-40 74 57 

41 
N60Р60К60 

0-30 129 125 

30-40 93 82 

49 
N90Р60К60 

0-30 119 105 

30-40 82 63 

НІР05 (фактор А) 1,3 1,4 

НІР05 (фактор В) 4,3 3,1 

НІР05 (фактор А+В) 5,2 4,3 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Додаток Б.13 

Чисельність мікроорганізмів у період весняного кущення пшениці озимої 

залежно від ланки сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2017 

 

№ 

вар. 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Мікромі-

цети, 

тис. КУО 

в 1 г 

сухого 

ґрунту 

Бактерії, млн. КУО в 1 г сухого 

ґрунту 
Загальна 

кількість 

  
амоніфі-

катори 

фосфор-

мобілі-

зуючі 

олігоні

трофіли 

нітри

фікат

ори 

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
94 13,2 4,2 18,9 22,9 59,2 

13 N60Р60К60 127 13,6 1,4 15,8 19,1 49,9 

4 N60Р60К60 + солома 110 13,2 1,8 15 17,4 47,4 

5 N90Р60К60 143 11,0 2,3 9,9 33,0 56,2 

51 ячмінь – 

ріпак – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
28 9,2 0,2 10,3 14,3 34,0 

41 N60Р60К60 50 11,0 0,8 17,0 12,5 41,3 

49 N90Р60К60 125 12,8 0,4 12,8 12,4 38,4 

НІР05 (фактор А) 3,0 0,4 0,1 0,3 0,6 1,6 

НІР05 (фактор В) 2,1 0,2 0 0,3 0,3 0,9 

НІР05 (фактор А+В) 4,7 0,6 0,1 0,7 0,9 2,3 
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Додаток Б.14 

Чисельність мікроорганізмів у період весняного кущення пшениці озимої 

залежно від ланки сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2018 

 

№ 

вар. 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Мікромі-

цети, 

тис. КУО 

в 1 г 

сухого 

ґрунту 

Бактерії, млн. КУО в 1 г сухого 

ґрунту 
Загальна 

кількість 

  
амоніфі-

катори 

фосфор-

мобілі-

зуючі 

олігоні

трофіли 

нітри

фікат

ори 

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
70 12,0 2,0 13,9 10,0 37,9 

13 N60Р60К60 130 28,0 1,8 20,0 18,8 68,6 

4 N60Р60К60 + солома 100 18,4 1,4 8,8 13,6 42,2 

5 N90Р60К60 90 18,0 1,0 18,4 13,0 50,4 

51 ячмінь – 

ріпак – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
99 11,0 0,8 10,1 9,5 31,4 

41 N60Р60К60 116 32,1 3,4 28,6 17,6 81,7 

49 N90Р60К60 100 4,8 1,0 19,0 28,0 52,8 

НІР05 (фактор А) 2,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 

НІР05 (фактор В) 1,4 0,3 0,1 0,5 0,7 1,9 

НІР05 (фактор А+В) 4,4 0,4 0,1 0,6 0,8 2,7 

 

Додаток Б.15 

Чисельність мікроорганізмів у період весняного кущення пшениці озимої 

залежно від ланки сівозміни і системи удобрення, БЦДСС, 2019 

 

№ 

вар. 

 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Мікромі-

цети, 

тис. КУО 

в 1 г 

сухого 

ґрунту 

Бактерії, млн. КУО в 1 г сухого 

ґрунту 
Загальна 

кількість 

  
амоніфі-

катори 

фосфор

-мобілі-

зуючі 

олігоні

трофіли 

нітри

фікат

ори 

11 ячмінь – 

багаторічні 

трави – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
50 1,3 1,4 4,8 4,0 11,5 

13 N60Р60К60 94 2,1 1,5 2,7 1,8 8,1 

4 N60Р60К60 + солома 55 1,2 1,5 5,1 4,2 12,0 

5 N90Р60К60 132 2,4 3,5 1,8 3,0 10,7 

51 ячмінь – 

ріпак – 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
88 2,6 2,4 3,8 5,0 13,8 

41 N60Р60К60 72 3,8 1,9 5,0 3,2 13,9 

49 N90Р60К60 94 3,6 3,1 3,4 3,1 13,2 

НІР05 (фактор А) 2,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

НІР05 (фактор В) 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 

НІР05 (фактор А+В) 3,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 

 



 176 

Додаток Б.16 

Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої залежно від 

попередників і системи удобрення, БЦДСС, 2017, мм 

 

Шари ґрунту, 

см 

Ячмінь ярий – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь ярий – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без добрив  

(контроль)  
N60Р60К60 

N60Р60К60 + 

солома 

без добрив  

(контроль) 
N60Р60К60 

Сівба 

0-20 2 2 2 2 2 0 

0-50 18 17 18 15 13 0,7 

51-100 30 26 28 24 20 1,2 

0-100 48 43 46 39 33 1,9 

101-150 36 31 31 25 25 1,4 

0-150 84 74 77 64 58 3,6 

Весняне кущення 

0-20 19 14 22 19 13 1,0 

0-50 60 63 68 63 61 2,7 

51-100 71 68 70 44 40 3,2 

0-100 131 131 138 107 101 4,8 

101-150 66 36 39 34 32 1,5 

0-150 197 167 177 141 133 

 

7,2 

Збирання врожаю 

0-20 5 7 6 7 6 0,2 

0-50 12 12 11 14 12 0,6 

51-100 15 7 10 17 9 0,6 

0-100 27 19 21 31 21 1,1 

101-150 13 11 11 15 11 0,5 

0-150 40 30 31 46 31 1,8 
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Додаток Б.17 

Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої залежно від 

попередників і системи удобрення, БЦДСС, 2018, мм 

 

Шари ґрунту, 

см 

Ячмінь ярий – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь ярий – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без добрив  

(контроль)  
N60Р60К60 

N60Р60К60+ 

солома 

без добрив  

(контроль) 
N60Р60К60 

Сівба 

0-20 8 6 7 7 6 0,2 

0-50 24 20 22 15 16 0,9 

51-100 26 29 28 17 12 1,6 

0-100 50 49 50 32 28 2,3 

101-150 38 33 35 27 16 1,8 

0-150 88 82 85 59 44 3,9 

Весняне кущення 

0-20 15 9 16 16 11 0,7 

0-50 58 43 54 57 46 2,9 

51-100 76 58 63 72 62 3,7 

0-100 134 101 117 129 108 5,7 

101-150 74 75 62 81 73 3,6 

0-150 208 176 179 210 181 9,8 

Збирання врожаю 

0-20 32 32 35 32 30 1,6 

0-50 53 49 52 60 52 2,8 

51-100 16 16 15 30 16 0,9 

0-100 69 65 67 90 68 3,0 

101-150 27 22 24 29 23 1,5 

0-150 96 87 91 119 91 5,1 
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Додаток Б.18 

Запаси продуктивної вологи в посівах пшениці озимої залежно від 

попередників і системи удобрення, БЦДСС, 2019, мм 

 

Шари ґрунту, 

см 

Ячмінь ярий – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь ярий – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без добрив  

(контроль)  
N60Р60К60 

N60Р60К60+ 

солома 

без добрив  

(контроль) 
N60Р60К60 

Сівба 

0-20 28 25 26 20 20 1,3 

0-50 68 66 67 38 34 3,2 

51-100 28 24 25 30 27 1,1 

0-100 96 90 92 68 61 4,2 

101-150 34 32 31 35 29 1,1 

0-150 130 122 123 103 90 6,3 

Весняне кущення 

0-20 31 32 36 35 26 1,5 

0-50 95 91 94 97 86 4,4 

51-100 97 94 96 91 90 4,6 

0-100 192 185 190 188 176 8,8 

101-150 94 83 88 84 90 4,1 

0-150 286 268 278 272 266 13,7 

Збирання врожаю 

0-20 17 10 11 21 15 0,8 

0-50 38 35 36 58 31 1,7 

51-100 47 56 52 27 24 2,2 

0-100 85 91 88 85 55 4,2 

101-150 65 51 52 39 31 2,6 

0-150 150 142 140 124 86 6,9 
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Додаток Б.19 

Кількість бур’янів у фазі кущення пшениці озимої залежно від ланки 

сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, шт./м2 

 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

НІР05 

без добрив 
(контроль) 

 

N60Р60К60 

N60Р60К60 

+ солома 

 

N90Р60К60 
без добрив 

(контроль) 
N60Р60К60 N90Р60К60 

2017 рік 

Злаки 18 2 3 4 18 - 2 0,4 

Дводольні 33 6 7 9 24 4 5 1,1 

Багаторічні 3 - - 1 2 - 1 0,1 

Всього 54 8 10 14 44 4 8 1,4 

2018 рік 

Злаки 15 2 4 3 13 1 3 0,3 

Дводольні 29 4 7 8 17 1 5 0,9 

Багаторічні 2 1 - 2 1 1 1 0,2 

Всього 46 7 11 13 31 3 9 1,5 

2019 рік 

Злаки 19 3 4 5 32 5 2 0,3 

Дводольні 32 6 8 7 41 6 8 1,3 

Багаторічні 3 1 3 2 4 5 - 0,1 

Всього 54 10 15 14 77 16 10 1,4 
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Додаток Б.20 

Маса бур’янів у посівах пшениці озимої на період збирання врожаю залежно 

від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, 2017, г/м2 

 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без 

добрив 
(контроль) 

 

N60Р60К60 

N60Р60К60 

+ солома 

N90Р60

К60 

без 

добрив 
(контроль) 

N60Р60К60 
N90Р60

К60 

Однодольні 0,4 - 0,2 0,1 0,3 - 0,2 0,1 

в т.ч. куряче просо 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,2 0 

         мишій сизий 0,3 - - 0,1 0,2 -  0 

Дводольні 22,3 11,0 14,6 15,0 14,9 4,3 6,1 1,2 

в т.ч. щириця звичайна - - - - - 0,1 - 0 

грицики звичайні 8,7 7,5 6,2 4,2 - 0,2 0,4 0,5 

триреберник  

непахучий 
- - - - - - - 

0 

лобода біла 5,1 3,5 3,0 5,5 4,7 0,9 1,4 0,3 

гречка витка 

березковидна 
1,9 - 1,4 2,0 3,8 2,9 2,2 

0,1 

червець однорічний - - - - 0,2 - - 0 

курячі вічка польові 0,4 - 0,7 1,0 2,5 - 1,3 0 

куколиця біла 0,4 - - - 3,7 0,2 0,5 0,1 

кудрявець софії - - - - - - - 0 

шпергель звичайний 5,1 - 2,6 2,1 - - - 0,3 

талабан польовий - - - - - - - 0 

фіалка польова 0,4 - 0,7 - - - 0,3 0,1 

злинка канадська 0,3 - - 0,2 - - - 0 

портулак городній - - - - - - - 0 

Багаторічні 2,7 - 1,8 0,7 5,4 - 1,1 0,2 

в т.ч. хвощ польовий 1,2 - - 0,7 4,5 - 0,7 0,1 

подорожник великий 0,8 - 0,6 - - - - 0,1 

осот жовтий - - - - 0,6 - 0,4 0 

квасениця  

прямостояча 
0,7 - 1,2 - 0,3 - - 

0,1 

Всього 25,4 11,0 16,6 15,8 20,6 4,3 7,4 1,4 
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Додаток Б.21 

Маса бур’янів у посівах пшениці озимої на період збирання врожаю залежно 

від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, 2018, г/м2  

 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без 

добрив 
(контроль) 

N60Р60К60 N60Р60К60 

+ солома 

N90Р60

К60 

без 

добрив 
(контроль) 

N60Р60К60 
N90Р60

К60 

Однодольні 0,3 0,1 - 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 

в т.ч. куряче просо 0,1 - - - 0,1 - - 0 

мишій сизий 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 

Дводольні 6,2 1,4 2,7 3,2 2,8 0,1 1,4 0,4 

в т.ч. щириця звичайна 0,1 - - - - - - 0 

грицики звичайні 2,2 - 1,3 0,8 0,2 - 0,3 0,1 

триреберник  

непахучий 
- - - - 0,1 - - 

0 

лобода біла 2,8 1,3 1,0 1,6 1,5 0,1 0,7 0,2 

гречка витка  

березковидна 
- - - - - - - 

0 

червець однорічний 0,1 - - - 0,1 - - 0 

курячі вічка польові 0,2 - 0,3 - 0,3 - - 0 

мак дикий 0,3 - - 0,4 0,3  0,2 0,1 

куколиця біла - - - - - - - 0 

кудрявець софії - - - - - - - 0 

шпергель звичайний 0,2 - 0,1 0,1 0,3 - 0,1 0 

талабан польовий - - - - - - - 0 

фіалка польова 0,1 0,1 - 0,1 - - - 0 

злинка канадська 0,1 - - 0,2 - - 0,1 0,1 

портулак городній 0,1 - - - - - - 0 

Багаторічні 1,1 0,1 0,4 0,6 1,2 0,2 0,6 0,1 

в т.ч. хвощ польовий - - - - - - - 0 

подорожник великий 0,8 - 0,4 0,6 1,0 - 0,4 0,1 

осот жовтий - - - - - - 0,1 0 

квасениця  

прямостояча 
0,3 0,1 - - 0,2 0,2 0,1 

0,1 

Всього 7,6 1,6 3,1 4,0 4,2 0,4 2,3 0,4 
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Додаток Б.22 

Маса бур’янів у посівах пшениці озимої на період збирання врожаю залежно 

від ланки сівозміни та системи удобрення, БЦДСС, 2019, г/м2 

 

 

Бур’яни 

Ячмінь – конюшина –  

пшениця озима 

Ячмінь – вика яра – 

пшениця озима 

 

 

НІР05 без 

добрив 
(контроль) 

N60Р60К60 N60Р60К60 

+ солома 

N90Р60

К60 

без 

добрив 
(контроль) 

N60Р60К60 
N90Р60

К60 

Однодольні 0,7 0,3 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,1 

в т.ч. куряче просо 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 - 0,1 

мишій сизий 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 - 0,6 0,1 

Дводольні 16,5 6,5 9,2 7,8 19,2 8,65 6,8 0,9 

в т.ч. щириця звичайна 1,1 0,5 0,6 0,6 2,55 0,9 0,8 0,2 

грицики звичайні 1 - 0,2 0,1 1,5 0,1 - 0,1 

триреберник  

непахучий 
- - 0,1 - 0,1 0,1 - 

0 

лобода біла 5,1 2 1,2 2,5 4,1 0,8 0,5 0,4 

гречка витка 

березковидна 
1,1 0,1 0,1 0,2 1,65 0,3 0,5 

0,1 

червець однорічний 0,1 - 0,3 0,1 1 0,4 0,4 0 

курячі очка польові 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 

мак дикий - - - - - - - 0 

куколиця біла 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 1 0,1 

кудрявець софії 1,15 0,1 0,6 0,3 1,35 0,8 1 0,1 

шпергель звичайний 3,5 1 0,1 1,5 0,5 0,3 - 0,2 

талабан польовий - - 0,5 - 1 - - 0 

фіалка польова 0,35 0,1 0,7 0,2 0,45 0,1 0,2 0,1 

злинка канадська 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,35 0,4 0 

портулак городній 2 1 2,3 1 3,5 3 1,5 0,2 

Багаторічні 2,7 1,1 2,1 2 7 4 8 0,5 

в т.ч. хвощ польовий - - - - - - - 0 

подорожник великий - - - - - - 4 0 

осот жовтий 1,5 1 1,1 1,5 4,5 2,1 2,5 0,2 

квасениця 

прямостояча 
1,2 0,1 1 0,5 2,5 1,9 1,5 

0,1 

Всього 19,9 7,9 11,9 10,4 27,1 13,15 15,4 0,9 
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Додаток Б.23 

Вміст білка в зерні пшениці залежно від ланки сівозміни та системи 

удобрення, БЦДСС, % 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Дози добрив під 

пшеницю озиму 

(фактор В) 

Рік 

2017 2018 2019 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 11,4 11,1 11,6 

13 N60Р60К60 12,2 11,6 12,0 

4 N60Р60К60 + солома 12,2 11,7 11,9 

5 N90Р60К60 12,3 11,9 12,2 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 11,0 10,9 11,2 

41 N60Р60К60 11,7 11,4 11,5 

49 N90Р60К60 11,9 11,6 11,8 

НІР05 (фактор А) 0,2 0,1 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,2 0,3 0,3 

НІР05 (фактор А+В) 0,5 0,4 0,4 

Примітка. У варіантах 13, 41 вносили з 1976 року – N43Р43К43 + 8,3 т гною на 

1 га сівозміни; варіантах 5, 49 – N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 

+ побічна продукція 

 

Додаток Б.24 

Вміст білка в зерні пшениці залежно від системи удобрення, БЦДСС, % 

№ 

вар. 

 

Варіант 

 

Рік 

2017 2018 2019 

1 Без добрив (контроль) 11,8 11,2 11,6 

2 Р60К60 – Фон  11,8 11,3 11,6 

3 N60Р60К60 – під оранку 12,3 11,6 11,9 

4 Фон + N60 – весною 12,4 11,7 12,1 

5 Фон + N30 + *N30 12,4 11,7 12,0 

6 Фон + N30 + *N30 М 12,4 11,8 12,2 

7 Фон + N30 + *N30 + **N20 12,7 12,0 12,5 

8 Фон + N30 + *N30 М + **N20 12,8 12,0 12,6 

9 Фон + N60 + *N30 + **N20 12,8 12,1 12,7 

10 Фон + N60 + *N30 М + **N20 12,9 12,2 12,7 

НІР05  0,4 0,5 0,5 

Р,% 1,9 2,4 2,1 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 

1
2
2
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Додаток Б.25 

Врожайність соломи пшениці озимої залежно від системи удобрення, 

БЦДСС, т/га 

№ 

вар. 

Варіант Рік 

2017 2018 2019 

1 Без добрив (контроль) 5,5 7,4 6,9 

2 Р60К60 – Фон  6,1 7,7 7,0 

3 N60Р60К60 – під оранку 7,2 9,1 8,6 

4 Фон + N60 – весною 7,7 9,0 9,7 

5 Фон + N30 + *N30 7,9 9,4 9,0 

6 Фон + N30 + *N30 М 7,8 9,8 9,7 

7 Фон + N30 + *N30 + **N20 8,0 9,5 10,3 

8 Фон + N30 + *N30 М + **N20 8,1 9,8 10,6 

9 Фон + N60 + *N30 + **N20 8,4 9,9 10,6 

10 Фон + N60 + *N30 М + **N20 8,4 10,2 10,5 
НІР05 0,3 0,5 0,4 

Р,% 1,9 2,4 2,8 

Примітка. N30-60 – весною по мерзлоталому ґрунту; *N30 – початок виходу в 

трубку (*N30 М – разом з мікродобривами); **N20 – молочна стиглість зерна 

 

Додаток Б.26 

Врожайність ячменю ярого у післядії добрив, БЦДСС, т/га 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Внесено добрив на 1 

га сівозміни 

(фактор В) 

Рік 

2015 2016 2017 
зерно солома зерно солома зерно солома 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив з 1976 

року (контроль) 

2,21 2,39 2,76 3,10 2,27 2,50 

13 N43Р43К43 + 8,3 т гною 3,57 4,64 3,82 5,10 2,97 5,80 

4 N43Р43К43 + побічна 

продукція 

3,44 4,33 3,31 4,20 2,93 5,50 

5 N65Р43К43 + 8,3 т гною 3,65 4,75 3,70 4,80 2,91 5,60 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив з 1976 

року (контроль) 

2,30 2,60 3,08 3,60 2,30 2,70 

41 N43Р43К43 + 8,3 т гною 3,60 4,68 4,10 5,50 2,99 5,90 

49 N65Р43К43 + 8,3 т гною 3,65 4,75 4,08 5,20 2,90 5,40 

НІР05 (фактор А) 0,09 0,05 0,11 0,10 0,04 0,06 

НІР05 (фактор В) 0,22 0,19 0,20 0,19 0,23 0,26 

НІР05 (фактор А+В) 0,37 0,24 0,30 0,27 0,28 0,30 

 

 

 

1
2
2
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Додаток Б.27 

Врожайність зеленої маси конюшини за післядії добрив, БЦДСС, т/га 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Внесено добрив на 1 га сівозміни 

(фактор В) 
Рік 

2016 2017 2018 

11 ячмінь – 

конюшина 

– пшениця 

озима 

Без добрив з 1976 року (контроль) 15,5 14,4 21,0 

13 N43Р43К43 + 8,3 т гною 32,9 27,9 38,2 

4 N43Р43К43 + побічна продукція 31,0 27,5 36,6 

5 N65Р43К43 + 8,3 т гною 29,8 26,9 34,1 

НІР05 3,0 2,2 3,2 

Р,% 2,4 2,1 2,7 

 

Додаток Б.28 

Врожайність вики ярої за післядії добрив, БЦДСС, т/га 

№ 

вар. 

Ланка 

сівозміни 
(фактор А) 

Внесено добрив на 1 

га сівозміни 

(фактор В) 

Рік 

2016 2017 2018 
насіння солома насіння солома насіння солома 

51 ячмінь – 

вика яра – 

пшениця 

озима 

Без добрив з 1976 

року (контроль) 

1,77 6,90 0,55 3,00 1,42 5,40 

41 N43Р43К43 + 8,3 т гною 1,70 7,30 0,49 3,20 1,35 6,35 

49 N65Р43К43 + 8,3 т гною 1,32 7,40 0,37 2,90 1,15 5,41 

НІР05 0,20 0,31 0,06 0,12 0,09 0,27 

Р,% 1,7 2,0 1,8 1,9 2,3 2,0 

 

Додаток Б.29 

Врожайність соломи пшениці озимої залежно від ланки сівозміни та системи 

удобрення, БЦДСС, т/га 

№ 

ва

р. 

Ланка 

сівозміни 

(факторА) 

Дози добрив 

(фактор В) 

Рік 

2017 2018 2019 

11 ячмінь – 

конюшина – 

пшениця озима 

Без добрив (контроль) 5,1 5,9 6,9 

13 N60Р60К60  8,7 10,3 11,1 

4 N60Р60К60 + солома 7,9 10,9 10,3 

5 N90Р60К60 7,9 9,6 9,1 

51 ячмінь – вика 

яра – пшениця 

озима 

Без добрив (контроль) 3,5 5,6 5,4 

41 N60Р60К60 6,6 9,8 9,0 

49 N90Р60К60 6,7 10,3 9,6 

НІР05 (фактор А) 0,2 0,1 0,1 

НІР05 (фактор В) 0,3 0,4 0,4 

НІР05 (фактор А+В) 0,4 0,5 0,6 

Примітка. Удобрення пшениці озимої у варіантах 13 і 41 проводили за 

внесення N43Р43К43 + 8,3 т гною на 1 га сівозмінної площі; варіантах 5 і 49 – 

N65Р43К43 + 8,3 т гною; варіанті 4 – N43Р43К43 + побічна продукція  

1
2
2
 

1
2
2
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Додаток Б.30 

Вміст елементів живлення в складових урожаю культур ланки сівозміни з конюшиною залежно від системи удобрення, 

БЦДСС, 2015-2019 рр., % на суху речовину 

 

№ 

п/п 

 

Культури 

 

Продукція 

 

Суха  

речовина,  

% 

Внесено добрив на 1 га ланки сівозміни 

Без добрив 

(контроль) 

N20P20K20 N20P20K20 + солома N30P20K20 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 Ячмінь ярий зерно 84,8 2,11 0,80 0,60 2,18 0,82 0,62 2,18 0,82 0,70 2,22 0,81 0,66 

солома 85,5 0,72 0,26 1,41 0,74 0,26 1,47 0,73 0,27 1,50 0,77 0,26 1,48 

2 Конюшина зелена маса 18,6 2,70 0,68 2,41 2,72 0,68 2,40 2,73 0,68 2,44 2,75 0,68 2,46 

3 Пшениця 

озима 

зерно 85,2 2,37 0,86 0,59 2,44 0,87 0,63 2,44 0,86 0,64 2,46 0,87 0,63 

солома 85,0 0,64 0,20 1,22 0,66 0,22 1,26 0,64 0,22 1,28 0,68 0,23 1,27 
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Додаток Б.31 

Винос елементів живлення у ланці сівозміни з конюшиною залежно від системи 

удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр., кг/га 

№ 

вар. 

Внесено 

добрив 

на 1 га ланки 

сівозміни 

 

Елементи 

живлення 

Ячмінь 

ярий,  

2015-2017 

рр. 

Конюши

на, 

2016-

2018 рр. 

Пшениця 

озима, 

2017-2019 

 рр. 

На 1 га 

ланки 

сівозміни 

1 2 1 1 2 1 2 

11 Без добрив 

(контроль) 

 

N 43,1 16,6 - 96,3 32,6 46,5 16,4 

P2О5 16,3 6,0 21,5 35,0 10,2 24,3 5,4 

K2О 12,3 32,5 76,2 24,0 62,2 37,5 31,6 

13 N20P20K20 N 59,7 29,7 - 141 56,7 66,9 28,8 

P2О5 22,5 10,5 40,1 50,1 18,9 37,6 9,8 

K2О 17,0 59,1 142 36,3 108 65,1 55,7 

4 N20P20K20 + 

солома 
N 63,8 32,5 - 137 52,8 66,9 28,4 

P2О5 24,0 12,0 41,7 48,4 18,1 38,0 10,0 

K2О 20,5 66,7 150 36,0 106 68,8 57,6 

5 N30P20K20  N 64,4 33,6 - 123 51,4 62,5 28,3 

P2О5 23,5 11,3 38,3 43,6 17,4 35,1 9,6 

K2О 19,1 64,5 139 31,6 96,1 63,2 53,5 

Примітка. 1 – товарною продукцією;  2 – побічною продукцією.  
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Додаток Б.32 

Вміст елементів живлення в складових урожаю культур ланки сівозміни з викою ярою залежно від системи удобрення, 

БЦДСС, 2015-2019 рр., % на суху речовину 

 

№ 

п/п 

 

Культури 

 

Продукція 

 

Суха  

речовина,  

% 

Внесено добрив на 1 га ланки сівозміни 

Без добрив (контроль) N20P20K20 N30P20K20 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 Ячмінь ярий зерно 85,0 2,06 0,77 0,62 2,10 0,80 0,66 2,12 0,80 0,68 

солома 85,1 0,69 0,25 1,45 0,70 0,25 1,47 0,71 0,25 1,47 

2 Вика яра 

 

насіння 85,3 3,09 0,80 1,42 3,12 0,81 1,44 3,14 0,80 1,45 

солома 85,0 1,12 0,30 1,51 1,11 0,29 1,49 1,12 0,31 1,53 

3 Пшениця 

озима 

зерно 85,1 2,30 0,88 0,60 2,33 0,88 0,64 2,35 0,88 0,65 

солома 85,4 0,66 0,22 1,25 0,68 0,22 1,26 0,68 0,22 1,28 
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Додаток Б.33 

Винос елементів живлення у ланці сівозміни з викою ярою залежно від 

системи удобрення, БЦДСС, 2015-2019 рр., кг/га 

№ 

вар. 

Внесено добрив 

на 1 га ланки 

сівозміни 

 

Елементи 

живлення 

Ячмінь 

ярий,  

2015-2017 

рр. 

Вика яра, 

2016-2018 

 рр. 

Пшениця 

озима, 

2017-2019 

 рр. 

На 1 га ланки 

сівозміни 

1 2 1 2 1 2 1 2 

51 Без добрив 

(контроль) 

 

N 44,8 17,6 - - 68,9 27,1 37,9 14,9 

P2О5 16,8 6,4 8,5 13,0 26,4 9,0 17,2 9,5 

K2О 13,5 37,0 15,1 65,5 18,0 51,2 15,5 51,2 

41 N20P20K20 N 63,6 32,2 - - 108 49,3 57,2 27,2 

P2О5 24,2 11,5 8,2 13,8 40,7 16,0 24,4 13,8 

K2О 20,0 67,6 14,5 70,9 29,6 91,5 21,4 76,7 

49 N30P20K20  N 63,8 30,8 - - 110 52,3 57,9 27,7 

P2О5 24,0 10,9 6,5 13,7 41,2 16,9 23,9 13,8 

K2О 20,5 63,8 11,8 67,6 30,4 98,4 20,9 76,6 

Примітка. 1 – товарною продукцією;  2 – побічною продукцією.  
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Додаток В 
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