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Анотація. Вплив позакореневих підживлень у дозі 5 к/га за схемою: 

Folicare (12-46-8) у фазу весняного кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в 

трубку + Folicare (22-5-22) у колосіння на фоні N45Р120К120+ N30 оптимізувало 

формування загальної та продуктивної кущистості рослин. Oсобливого 

значення у цьому аспекті має підживлення Folicare (12-46-8) у фазу весняного 

кущення. Це співвідношення макроелементів та наявність мікроелементів 

сприяли оптимізації розвитку кореневої системи, що сприяло підвищенню 

кущистості рослин, особливо продуктивної  
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Folicare, продуктивна кущистість  

Annotation. The effect of foliar fertilizers application in rate 5 kg/ha according 

to scheme: Folicare (12-46-8) in spring stem density stage and Folicare ( 18-18-18) 

in stem elongation stage and Folicare (22-5-22) in preheading stage on the 

background of feretilizers rate N45Р120К120+ N30 optimized aormation of whole stem 

density and productive stem density. The most important role has foliar fertilizers 

application Folicare (12-46-8) in spring stem density stage. The ratio of the 



macroelements and combination of the microelements in this fertilizer optimized root 

growth and increased stem density of plants, especial productivity density 
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Вступ та огляд літератури. Для оптимального формування 

продуктивності пшениці озимої важливу роль відіграє мінеральне живлення 

рослин. проте, елементи живлення надходять у них тільки за певних її 

діапазонів. Підвищення концентрації солей у грунтовому розчині та зміна його 

кислотності збільшує осмотичний тиск і ускладнює надходження до рослини 

води та поживних речовин [3]. Зміна рівня елементів живлення у грунті 

обумовлює синергізм або антагонізм між окремими з них [2, 4]. Крім того, 

доступність елементів живлення з добрив у грунті обмежується ще й наявною 

вологою. А своєчасне позакореневе підживлення забезпечує надходження в 

рослини окремих макро- і мікроелементів, яких не вистачало перед цим, та 

активізувати низку реакцій обміну речовин [1], унаслідок чого поліпшується 

загальний їхній фізичний стан. Рослини одержують оздоровчий імпульс і 

забезпечують бажаний рівень урожаю [5]. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили в 2007-2008 

рр. у тривалому польовому досліді кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О.І. Душечкіна в Правобережному Лісостепу України. Грунт 

дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. 

Орний шар грунту характеризувався середніми вмістом гумусу (4,09%) і 

ступенем забезпечення рухомим фосфором (27,0 мг/кг), а також низьким – 

обмінним калієм (89,3 мг/кг). 

Дослід закладено в триразовому повторенні. Площа посівної ділянки 

становила 172 м2, облікової – 100 м2. У досліді використали аміачну селітру 

(34%) (ГОСТ 2-85), гранульований суперфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956-78) та 

калій хлористий ( 60%) ( ГОСТ 4568-95). Схема досліду: 1. Без дорив (контроль); 

2. Гній (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) – фон; 3. Фон + Р80; 4. Фон + 

Р80К80; 5. Фон + N30Р80К80+ N30.   



Мікропольові досліди з вивчення впливу позакореневого підживлення 

пшениці озимої комплексними водорозчинними добривами Folicare фінської 

компанії “Yara International” закладено в триразовому повторенні. Розмір посівної 

ділянки – 30 м2, облікової – 25 м2. Добрива, що містять різні макро- та 

мікроелементи, необхідні для мінерального живлення пшениці озимої у конкретні 

критичні періоди (табл. 1), вносили згідно зі схемою: накладали по кожному 

варіанту із традиційним застосуванням добрив у дозах 2, 3 та 5 кг/га Folicare (10-5-

40) на початку кущення, Folicare (18-18-18) за виходу рослин у трубку, Folicare 

(22-5-22) за колосіння. Добрива розчиняли в 250 л/га води безпосередньо перед 

обприскуванням посівів. Посіви в контрольному варіанті обробляли водою 

(250 л/га).  

Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником 

якої була конюшина на один укіс. Сівбу здійснили в оптимальні для цієї зони 

строки. Врожай збирали за біологічної стиглості рослин прямим 

комбайнуванням. Проби рослин відбирали і готували до аналізу 

загальноприйнятими в агрохімії методами. Визначення сухої речовини листків 

проводили термогравіметричним методом. 

Таблиця 1 

Характеристика водорозчинних комплексних добрив Folicare 

Добриво Вміст елемента,% 
N P2O5 K2O MgO SO3 B Mo Cu Fe Mn Zn 

Folicare  
(10-5-40) 10,0 5,0 40,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

Folicare  
(18-18-18) 18,0 18,0 18,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

Folicare  
(22-5-22) 22,0 5,0 22,0 1,5 10,2 0,02 0,001 0,1 0,2 0,1 0,02 

 

Результати досліджень та їх обговорення. Висота рослин є генетично 

детермінантною ознакою, котра характеризує майбутню продуктивність 

рослин. Наші дослідження дають підставу стверджувати, що застосування 

мінеральних добрив під пшеницю озиму сприяло росту рослин у висоту (табл. 

2). Додаткові елементи живлення, що надходили за рахунок обприскування 



Folicare та стимуляція поглинання кореневою системою забезпечили незначні 

прирости висоти рослинних організмів.  

Тенденція збільшення росту рослин у висоту за внесення водорозчинних 

комплексних добрив зберігалась аналогічно до впливу добрив за традиційного 

внесення. Рослини були більшими на 8 – 24 см за внесення 2 кг/га , на 9–24 см 

за 3 кг/га та на 7–24 см за 5 кг/га Folicare порівняно з їх зростанням на фонових 

варіантах на 9–19 см.  

Таблиця 2 

Вплив позакореневого підживлення Folicare* на висоту рослин 

пшениці озимої сорту Національна, см 

Варіант досліду 

Висота рослин 
без внесення 

Folicare*, 
0кг/га 

внесення 
Folicare*, 

2кг/га 

внесення 
Folicare*, 

3кг/га 

внесення 
Folicare*, 

5кг/га 

20
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20
08

 р
. 

20
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08
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07
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08

 р
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Без добрив ( контроль) 85 96 87 98 89 99 92 101 
Післядія гною ( насиченість 

12т/га) – фон 95 104 96 105 96 108 97 110 

фон + Р80 97 107 99 109 101 110 102 113 

фон + Р80К80 101 109 102 110 103 112 104 114 

фон+ N30Р80К80+ N30 105 114 107 116 108 118 109 122 

фон + N45Р120К120+ N30 110 120 111 122 112 123 114 128 

N30Р80К80+ N30 103 112 105 113 106 115 108 118 
Без добрив ( контроль) + вода 

(250 л/га) 86 97       

НІР0,05%,см 1,97 1,75 1,80 1,91 1,03 1,17 1,78 1,99 
позакореневе підживлення за схемою у вказаній нормі: Folicare (12-46-8) у фазу весняного 
кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare ( 22-5-22) у колосіння пшениці 
озимої. 

Проведення лише позакореневого обприскування посівів пшениці озимої 2 

кг/га цього добрива сприяло збільшення висоти рослин на 2 см, 3 кг/га 

забезпечило приріст 3–4 см у висоту, а 5 кг/га – 7–4 см залежно від погодних 



умов року досліджень. За використання Folicare на варіантах з поступовим 

покращенням асортименту внесених твердих добрив та їх поєднання з 

післядією 12 т/га гною в сівозміні обумовлювало покращення мінерального 

живлення посівів і відповідно ріст ростин у висоту. Максимального рівня цей 

показник досягнув за позакореневого підживлення 5 кг/га Folicare за внесення 

N45Р120К120+ N30 на фоні післядії гною і становив 108, 122 см залежно від року 

дослідження. 

Рівномірний розподіл опадів та температур 2008 р. забезпечили більш 

сприятливі умови для розвитку та росту рослин у висоту. 

Продуктивність посіву в свою чергу визначається його густотою. Загальна 

кущистість дає нам характеристику таких показників як польова схожість, 

перезимівля, виживання рослин. За даними наших досліджень (табл. 3) загальна 

кущистість зростала по варіантам і найвищого значення досягла у варіанті за 

внесення на фоні (12т/га) відповідно N45Р120К120+ N30 .  

Проведення позакореневого підживлення посівів на початку кущення 

сприяло інтенсивнішому протіканню цього процесу. Дія лише обприскування 

посівів обумовлювало підвищення цього показника на 0,2 од. за використання 2 

кг/га Folicare, на 0,5 од. та 0,7 од. за внесення 3 та 5 кг/га цього добрива 

порівняно з абсолютним контролем. Проведення цієї процедури на фоні 12 т/га 

гною сприяло збільшенню кущистості рослин на 0,2, 0,3 і 0,7 од. відповідно до 

зростання норми позакореневого підживлення. Дещо інтенсивніше 

накущувались рослинні організми за додаткового внесення Р80 і Р80К80.  

Особливо помітно зростало утворення кількості стебел на одній рослині за 

поєднання всіх видів добрив, строків та способів внесення. Значна роль у 

посилені енергії кущення пшениці озимої відіграє азот. Внесення 

N30Р80К80 + N30 забезпечило 3,6–4,3 стебла на одній рослині, а за використання 

цієї норми на фоні – 3,8–4,5 залежно від норми Folicare. А збільшення повної 

мінеральної норми добрив в 1,5 рази сприяло кущенню рослин на 

максимальному рівні в межах досліду від 4,0 до 5,2 залежно від норми 

позакореневого підживлення та року досліджень.  



Таблиця 2 

Вплив позакореневого підживлення Folicare* на кущистість пшениці озимої сорту Національна  

Варіант досліду Рік 
загальна продуктивна 

0* кг/га 2* кг/га 3* кг/га 5* кг/га 0* кг/га 2* кг/га 3* кг/га 5* кг/га 
Без добрив ( контроль) 2007 2,5 2,7 3,0 3,2 2,0 2,2 2,4 2,6 

2008 2,3 2,5 2,8 3,1 2,1 2,3 2,6 2,7 
Післядія ( насиченість 

12 т/га гною) – фон 
2007 2,8 3,0 3,2 3,3 2,3 2,5 2,7 2,9 
2008 2,7 2,8 3,0 3,4 2,4 2,6 2,8 3,0 

Фон + Р80 2007 3,0 3,3 3,4 3,6 2,5 2,6 3,0 3,2 
2008 2,9 3,1 3,3 3,7 2,6 2,9 3,1 3,5 

Фон +Р80К80 2007 3,1 3,4 3,6 3,9 2,6 3,0 3,2 3,3 
2008 2,9 3,2 3,4 3,8 2,6 3,0 3,2 3,6 

Фон +N30Р80К80+ N30 2007 3,7 4,1 4,3 4,4 3,1 3,2 3,6 3,8 
2008 3,4 3,8 4,1 4,5 3,0 3,5 3,7 4,2 

Фон +N45Р120К120+ N30 2007 3,8 4,2 5,0 5,2 3,4 3,5 3,8 4,3 
2008 3,6 4,0 4,5 4,8 3,3 3,7 4,2 4,6 

N30Р80К80+ N30 2007 3,5 3,8 4,1 4,3 2,9 3,1 3,4 3,6 
2008 3,2 3,6 3,7 4,2 2,8 3,2 3,5 3,9 

Без добрив ( контроль) + 
вода (250 л/га) 

2007 2,5    2,0    
2008 2,3    2,0    

позакореневе підживлення за схемою у вказаній нормі: Folicare (12-46-8) у фазу весняного кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку 
+ Folicare ( 22-5-22) у колосіння пшениці озимої. 



Продуктивна кущистість визначається тими ж показниками, що і загальна. 

Але тоді як загальна у процесі вегетації постійно зменшується, то продуктивна 

кущистість піддається регулюванню у бік збільшення. Ця тенденція 

спостерігалась на посівах пшениці озимої сорту Національна, де йде поступове 

зростання даного показника від 2,0 до 4,6. Позакореневе внесення Folicare 

сприяло підвищенню як загальної так і продуктивної кущистості.  

Заключення і висновки. Тож, застосування позакореневого підживлення 

пшениці озимої водорозчинними добривами Folicare (12-46-8) у фазу весняного 

кущення + Folicare ( 18-18-18) при виході в трубку + Folicare (22-5-22) у 

колосіння у дозі 5 кг/га на фоні N45Р120К120+ N30 підвищувало загальну та 

продуктивну кущистість рослин, що оптимізувало рівень врожаю. 
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