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Анотація. Досліджено вплив систематичного застосування добрив на 

винос врожаєм різних сортів пшениці озимої. Вирощувались: пластичний сорт 

– Миронівська 61 та інтенсивний – Національна. Сорти української селекції. 

Встановлено, що за внесення мінеральних добрив у нормі N45P120K120 в основне 

внесення та N30 по мерзло-талому грунті на фоні післядії гною 12 т/га пшениця 

озима формувала максимальний врожай: Миронівська 61 – 6,41 т/га та 

Національна – 7,40 т/га. Для формування урожаю такого рівня рослини 

максимально виносили макроелементи із 1 т зерна: Миронівська 61 – азоту – 

34,0 кг, фосфору – 12,8 кг, калію – 24,7 кг; Національна – 34,2 кг, 12,8 та 24,2 

відповідно.  

Abstract. The influence of the long-time application of fertilizers on crop 

nutrients uptake of different varieties of winter wheat was researched. Plastic variety 

Myronivska 61 and intensive variety  National were grown. Varieties of Ukrainian 

selection was grown. The fertilization in rate N45P120K120 in basic application and N30 



in the frozen-thawed soil in the background aftereffect of manure (12 t/ha) for winter 

wheat was used. The plants giwen the maximum yields: Myronivska 61 - 6.41 t / ha 

and the National - 7.40 t /Ha. For accumulation this level of harvest the plants taken 

up maximal nutrients for 1 t of grain: Myronivska 61 - nitrogen - 34.0 kg phosphorus 

- 12.8 kg potassium - 24.7 kg; National - 34.2 kg, 12.8 and 24.2 respectively. 

Вступ та огляд літератури. Формування високої продуктивності культур 

не можливе без забезпечення оптимального рівня їх живлення. Поглинання 

поживних речовин відбувається в результаті складних хімічних, фізичних та 

фізіологічних взаємодій кореневої системи та грунту [1, 2]. Найбільший ефект 

обумовлює повне забезпечення потреб рослин пшениці озимої всіма 

елементами живлення. Порушене співвідношення між макоелементами 

зумовлює зменшення продуктивності рослин, ураження хворобами, зниження 

якості зерна та ін. [3, 4].   

Для формування врожаю зерна 1 т/га необхідно: 2,5–3.5 кг азоту; 1,1–1,3 кг 

фосфору; 2,0–2,7 кг калію, 0,5 кг кальцію, 0,4 кг магнію, 0,35 кг сірки, 0,5 г 

бору, 0,85 г міді, 27,0 г заліза, 8,2 г марганцю, 6,0 г цинку, 0,07 г молібдену. 

Слід зазначити, що чим більший урожай і вища норма мінеральних добрив, тим 

більший винос поживних речовин [5]. Тож, доцільно вивчити закономірності 

виносу елементів живлення сортами пшениці озимої різної інтенсивності для 

формування 1 тони продукції. 

Вхідні дані і методи. 

Дослідження проводили у довготривалому досліді кафедри агрохімії та 

якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна у 2007–2008 рр. в умовах 

Правобережного Лісостепу України. Грунт дослідної ділянки – лучно-

чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. У його орному шарі в 

середньому міститься 4,09 % гумусу, 27,0 мг/кг – рухомого фосфору, 89,3 мг/кг 

– обмінного калію. Дослід закладено у триразовому повторенні. Розмір посівної 

ділянки –172 м2, облікової – 100 м2. У досліді вносили добрива: аміачну селітру 

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

калій хлористий (60 %) ( ГОСТ 4568 – 95) за розробленою схемою. 



Об'єкт дослідження – пшениця озима сортів Миронівська 61 та 

Національна, попередником якої була конюшина на один укіс. Пшеницю 

висівали в оптимальні для цієї зони строки. Врожай збирали за настання 

біологічної стиглості за варіантами прямим комбайнуванням. Винос елементів 

живлення врожаєм розраховували розрахунковим методом. Опрацьовували дані 

методом дисперсійного аналізу. 

Результати. Обговорення і аналіз. 

За вирощування пшениці озимої важливо знати скільки і у якому 

співвідношенні рослини використовують елементи живлення для формування 

врожаю. За внесення добрив зростав винос NPK (табл. 1), оскільки через 

оптимізацію живлення у рослинах інтенсивніше відбувалися фізіолого-

біохімічні процеси і формувався більший урожай. За урожайності 3,33–6,41 т/га 

пшениці озимої сорту Миронівська 61 виносилося 75–218 кг/га азоту, 22–

82 кг/га фосфору та 51–158 кг/га калію. На формування 1 т зерна цього сорту 

посіви використовували 22,6–34,0 кг азоту, 6,74–12,8 кг фосфору й 15,2–24,7 кг 

калію.  

Щоб отримати урожайність пшениці сорту Національна на рівні 3,82 т/га 

рослини поглинули 88–253 кг/га азоту за витрат на формування 1т основної 

продукції 22,9–34,2 кг; 26–94 кг/га фосфору за витрат – 6,80–12,8 кг та 59–

180 кг/га калію за 15,3–24,2 кг на 1 т зерна. Найбільшу кількість азоту, фосфору 

та калію рослини обох сортів винесли з основною та побічною продукцією у 

варіанті з внесенням полуторної норми добрив на фоні післядії гною в сівозміні 

(насиченість 12 т/га). 

Основну частку виносу елементів живлення пшеницею озимою складав 

азот, оскільки ця культура дуже чутлива до забезпеченості цим 

макроелементом, що необхідний їй для формування високої якості зерна, а 

найменша – фосфору.  

 



Таблиця 1 
Вплив внесення добрив на винос азоту, фосфору та калію врожаєм пшениці озимої, 

 середнє за 2006 рр. 2007–2008 рр. 

Варіант досліду 
Врожайність

, 
т/га 

Винос, кг/га Ємність 
виносу, 

кг/га 

Частка виносу від 
загального, % Винос, кг на 1 т зерна 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Національна  

Без добрив (контроль) 3,82 88 26 59 168 52,3 15,6 34,9 22,9 6,80 15,3 
Гній (післядія у сівозміні з 
насиченістю 12 т/га) – фон 

5,21 151 38 38 203 74,5 18,8 18,9 29,0 7,32 17,4 

Фон + P80 5,57 166 50 96 308 53,7 16,2 31,1 29,7 8,98 17,3 
Фон + P80K80 5,79 177 54 108 339 52,1 15,9 31,7 30,5 9,25 18,6 

Фон + N30P80K80 + N30 6,62 210 76 156 438 47,9 17,4 35,6 31,7 11,5 23,5 
Фон + N45P120K120 + N30 7,40 253 94 180 526 48,1 17,9 34,2 34,2 12,8 24,2 

N30P80K80 + N30 6,33 190 58 111 351 54,0 16,5 31,6 29,9 9,15 17,5 
Миронівська 61  

Без добрив (контроль) 3,33 75 22 51 146 51,5 15,3 34,5 22,6 6,74 15,2 
Гній (післядія у сівозміні з 
насиченістю 12 т/га) – фон 

4,46 128 33 77 237 54,1 13,8 32,4 28,7 7,35 17,2 

Фон + P80 4,74 138 41,5 82 263 52,4 15,8 31,1 29,1 8,77 17,2 
Фон + P80K80 4,84 148 43 93 283 52,3 15,2 32,7 30,6 8,86 19,2 

Фон + N30P80K80 + N30 5,66 179 65,5 132 375 47,8 17,5 35,3 31,7 11,6 23,4 
Фон + N45P120K120 + N30 6,41 218 81,5 158 455 47,8 17,9 34,8 34,0 12,8 24,7 

N30P80K80 + N30 5,00 149 45 85 277 53,6 16,2 30,8 29,7 8,99 17,1 



Заключення і висновки.  

Системне застосування добрив у сівозміні обумовлювало збільшення 

виносу основних елементів живлення рослин. Максимального рівня винос 

макроелементів досягав за внесення мінеральних добрив у нормі N45P120K120 в 

основне внесення та N30 по мерзло-талому грунті на фоні післядії гною 12 т/га. 

За цих умов пшениця озима формувала максимальний врожай: Миронівська 61 

– 6,41 т/га та Національна – 7,40 т/га. Для формування 1 т зерна рослини 

виносили: Миронівська 61 – азоту – 34,0 кг, фосфору – 12,8 кг, калію – 24,7 кг; 

Національна – 34,2 кг, 12,8 та 24,2 відповідно.  
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