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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Пшениця озима є основною 

продовольчою культурою в Україні. Посівна площа її щорічно становить  

56 млн га, а валовий вихід зерна – до 25 % від загального. Але обсяги виробництва 

зерна нині далекі від оптимального. Одним із негативних чинників зниження 

виробництва зерна є зменшення обсягів застосування органічних і мінеральних 

добрив. За даними Держстату України під урожай пшениці у 2019 році внесено 

0,5 т/га гною та 138 кг/га д. р. мінеральних добрив, що в два рази менше від 

оптимальних норм. Тому актуальним залишається не тільки збільшення обсягів 

внесення органічних і мінеральних добрив, а й оптимізація їх норм з урахуванням 

ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування. У Лісостепу лівобережному 

високому питаннями удобрення пшениці озимої займалися такі відомі вчені, як 

С. В. Авраменко, Ю. В. Будьоний, В. М. Костромітін, С. І. Попов та інші. Але їх 

дослідження недостатньо повно розкривають взаємозв’язки між добривами, 

ґрунтом і врожаєм, особливо в підзоні недостатнього та нестійкого 

вологозабезпечення. Тому важливо встановити у цих умовах закономірності та 

залежності між факторами, які впливають на врожайність пшениці озимої.  

Актуальним нині є також вирішення питання стабільного та ефективного 

виробництва якісного зерна пшениці озимої за різних умов вирощування. 

Підвищенням якості зерна займалися такі дослідники, як О. О. Кулешов, 

Є. Л. Конопльова, Г. П. Жемела та інші. Результати досліджень також потребують 

доповнення, особливо з питань впливу окремих видів мінеральних добрив та їх 

поєднання на якість зерна пшениці озимої за умови недостатнього 

вологозабезпечення. 

У дослідженнях використано математичне планування схем польового 

досліду, сучасні методи статистичної обробки експериментальної інформації для 

оптимізація норм мінеральних добрив і прогнозування врожайності пшениці 

озимої на чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України. 

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

Дослідження за темою дисертації проводили за планами науково-дослідних 

робіт лабораторії системи удобрення польових культур ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» в межах НТП УААН 

«Родючість та охорона ґрунтів» 20012005 рр., завдання 01.04 «Встановити 

оптимальний рівень навантаження хімізації землеробства та розробити оптимальні 

системи удобрення на основі нетрадиційних способів їх застосування (мінімізація 

доз, позакореневе підживлення, застосування нових форм добрив, інгібіторів, 

обробки насіння мікроелементами та ін.)» (№ ДР 0101U006054), НТП УААН 

«Родючість, охорона і екологія ґрунтів» 20062010 рр., завдання 01.03.01-027 

«Розробити сучасні системи удобрення польових культур із застосуванням 

традиційних і нових видів добрив та ресурсозберігаючих способів їх внесення для 

забезпечення високої продуктивності культур та збереження родючості ґрунту» 

(№ ДР 0106U004789), ПНД НААН «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» 20112015 рр., завдання 01.00.07.06.Ф «Розробити систему 

оптимізації поживного режиму чорнозему типового для одержання високоякісної 
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рослинницької продукції в умовах Лівобережного Лісостепу України» 

(№ ДР 0111U002987) та ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 

збалансоване використання та управління» 20162020 рр., завдання 

01.03.02.03.Ф «Встановити зміни рівня родючості чорнозему типового за різних 

сценаріїв удобрення та розробити адаптивні напрями регулювання трофного 

режиму в агроценозах», (№ ДР 0116U000600) в яких автор був безпосереднім 

виконавцем досліджень. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи  розробити методи оптимізації 

норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та математичні моделі 

прогнозування її урожайності за різних рівнів родючості чорнозему типового 

Лівобережного Лісостепу України. 

Для реалізації поставленої мети вирішували такі завдання: 

 встановити вплив тривалого застосування добрив на показники родючості 

чорнозему типового; 

 розробити моделі оптимізації норм мінеральних добрив під пшеницю 

озиму; 

 розробити математичні моделі прогнозування врожайності пшениці озимої 

завдяки природній родючості ґрунту та мінеральних добрив; 

 розрахувати економічну та енергетичну ефективність застосування добрив 

під пшеницю озиму; 

 розробити пропозиції щодо удосконалення системи удобрення пшениці 

озимої за різних рівнів родючості чорнозему типового Лівобережного Лісостепу 

України. 

Об’єкт дослідження – система удобрення культур і процеси трансформації 

поживних речовин у ґрунті. 

Предмет дослідження – система удобрення пшениці озимої та процеси 

трансформації поживних речовин за тривалого внесення добрив на чорноземі 

типовому Лівобережного Лісостепу України. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі 

методи: польовий (для вивчення впливу дії й післядії добрив на врожай та його 

якість), хімічний (для визначення показників ґрунту й рослин), системний (для 

встановлення взаємозв’язку в системі «ґрунт – добриво – врожайність»), 

розрахунковий (для оцінювання ефективності застосування добрив), статистичний 

(для визначення статистичних критеріїв достовірності експериментальних даних), 

багатофакторний регресійний аналіз (оптимізація норм мінеральних добрив і 

математичні моделі прогнозування врожайності). 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Уперше: 

 для умов недостатнього та нестійкого зволоження Лівобережного 

Лісостепу України обґрунтовано оптимальні норми мінеральних добрив для 

пшениці озимої та розроблено математичні моделі прогнозування її врожайності на 

чорноземах типових за різних рівнів родючості; 

 встановлено закономірності впливу окремих видів мінеральних добрив та 

їх парних комбінацій на врожайність та якість зерна пшениці озимої; 
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 визначено вплив тривалого внесення добрив на динаміку фізичних, фізико-

хімічних та агрохімічних показників ґрунту; 

 розроблено нормативні показники витрат мінеральних добрив для 

підвищення вмісту в ґрунті рухомих сполук азоту, фосфору й калію на 1 мг/кг 

ґрунту. 

Уточнено систему удобрення пшениці озимої з оптимальними нормами 

мінеральних добрив: на природному агрофоні є N57Р103К0, що забезпечує 

врожайність 6,46 т/га, уміст білка в зерні 12,9 %, клейковини – 25 %; на агрофоні 

післядії гною (240 т/га)  N48Р87К0, що забезпечує врожайність 6,73 т/га, уміст білка 

в зерні – 13,8 %, клейковини – 25 %. 

Дістали подальшого розвитку питання математичного планування схем 

польових дослідів для комплексного вивчення взаємодії різних чинників, що 

впливають на врожайність культур, якість продукції та родючість ґрунту. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень з 

питань системи удобрення пшениці озимої увійшли у рекомендації: «Науково 

обґрунтована система удобрення польових культур, адаптованих до сучасних умов 

ведення землеробства в зоні Лівобережного Лісостепу України» (2010), 

«Оптимізація параметрів поживного режиму чорнозему типового для одержання 

продукції високої якості» (2016), «Науковий супровід агрохімічного забезпечення 

в сучасних технологіях вирощування зернових культур» (2016) та інші. 

Отримано патент на корисну модель № 135939 «Спосіб визначення 

оптимальної дози азотних добрив для підживлення зернових культур впродовж 

вегетації».  

Результати досліджень пройшли апробацію на площі 10 га (акт від 

20.10.2017 р.) та впровадження у ПАТ «Агрокомбінат» «Слобожанський» 

Чугуївського району Харківської області на площі 100 га (акт від 15.10.2018 р.) і на 

площі 300 га (акт від 10.11.2019 р.). Матеріали включено в навчальний процес з 

викладання лекційного курсу дисциплін «Агрохімія», «Агрохімсервіс» й «Якість 

ґрунтів, стандартизація і сертифікація» Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва (довідка про впровадження від 26.08.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у 

розробці програми досліджень, опрацюванні літературних джерел за темою 

дисертації, проведенні польового стаціонарного досліду та агрохімічних аналізів 

ґрунту й рослин, узагальненні й статистичній обробці експериментальних даних. 

Особисто автором узагальнено отримані результати, сформульовано висновки. 

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві. Зі 

спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки 

власні ідеї та отримані  результати наукових досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та висновки 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на з’їздах ґрунтознавців та 

агрохіміків України: VI з’їзд УТГА (м. Умань, 1–5 липня 2002 р.), VIII з’їзд УТГА 

(м. Житомир, 5–9 липня 2010 р.) ХІ з’їзд УТГА (м. Харків, 17–21 вересня 2018 р.) 

та на Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Полтава, 2018 р.). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових 

праць, з них 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному 

фаховому виданні, 4 тези наукових доповідей на з’їздах і конференції, співавтор 

1 посібника та 7 рекомендацій, 2 статті в  інших виданнях. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційну роботу викладено на 168 сторінках 

комп’ютерного тексту (з них основного  108 сторінок). Містить анотацію, вступ, 

9 розділів, висновки,  включає 55 таблиць, 31 рисунок, 2 додатки, з яких 1 акт 

апробації та 2 акти впровадження, довідка про впровадження в навчальний процес. 

Список використаних джерел складається з 198 найменувань, з них 6 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ  

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (огляд літератури) 

У розділі викладено результати досліджень вітчизняних і закордонних 

учених з питань удобрення пшениці озимої, підвищення якості зерна, впливу 

тривалого внесення добрив на показники родючості ґрунту й математичного 

планування схем польових дослідів. У зоні досліджень розробляли технології 

вирощування пшениці озимої такі відомі вчені, як Ю. В. Будьонний (2007), 

С. І. Попов (2013), С. В. Авраменко (2016) та інші. Якість зерна пшениці озимої 

вивчали О. О. Кулешов (2008), Є. Л. Конопльова (2012), Г. П. Жемела (2012) та 

багато інших. Низка відомих вчених досліджували зміни родючості ґрунтів під 

впливом добрив: М. К. Крупський (1973), Б. С. Носко (2006), С. А. Балюк (2009), 

Р. С. Трускавецький (2010), Г. М. Господаренко (2015), В. І. Лопушняк (2015), 

М. Й. Шевчук (1996), А. І. Фатєєв (2002), В. В. Іваніна (2012) та інші. У 

дослідженнях з питань математичного планування схем польового досліду та 

методів статистичної обробки експериментальних даних використано наукові 

праці Р. Фішера (1960), Д. Фінні (1970), Дж. Бокса (1974), В. Н. Перегудова (1983), 

О. О. Єгоршина (2005) та Г. Г. Дуди (2015). 

Аналіз наукової літератури дозволив сформувати основні гіпотези щодо 

оптимізації норм мінеральних добрив під пшеницю озиму, прогнозування її 

врожайності та підвищення родючості чорнозему типового Лівобережного 

Лісостепу України. 

ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проводили у дослідному господарстві «Граківське дослідне 

поле» (нині ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського») Чугуївського району Харківської області. Територія 

дослідного поля відноситься до Лівобережної високої провінції Лісостепу. 

Дослідження проведені в умовах польового стаціонарного досліду 

«Агроекологічний моніторинг», який закладено в 1990 р. на чорноземі типовому 

важкосуглинковому, співробітниками лабораторії Граківського дослідного поля.  

Основним завданням досліджень передбачалося встановити рівень навантаження 

інтенсивної хімізації на фізичні, хімічні й біологічні ґрунтові процеси та 

оптимізувати системи удобрення культур у сівозміні.  
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Дослід розміщується на трьох полях по 3,5 га кожне у триразовому 

повторенні загальною площею 10,5 га. На кожному полі створено чотири агрофони 

з різним рівнем родючості ґрунту. Дослідження проводили на 1-му полі на 2-х 

агрофонах: природний (без гною), післядія гною (240 т/га). 

У межах кожного фону вносили мінеральні добрива за математично 

спланованою схемою ВF3, яка є чотирифакторною схемою: три фактори мінеральні 

добрива (N; P; K) і один гній Н, який прийнято за 0. Норми мінеральних добрив 

становлять: N60, Р120, К90. Схему варіантів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Схема варіантів чотирифакторного досліду з удобрення пшениці озимої 

Номер варіанта 
Норма добрив, кг/га д. р. 

N P2О5 K2О H 

1 0 0 0 0 

2 60 0 90 0 

3 0 120 90 0 

4 60 120 0 0 

5 0 60 45 0 

6 30 120 45 0 

7 30 60 90 0 

8 60 120 90 0 

9 0 120 0 0 

10 60 0 0 0 

11 0 0 90 0 

12 60 60 45 0 

13 30 0 45 0 

14 30 60 0 0 

15 30 60 45 0 

Середня норма 30 60 45 0 

ДИСП*    600 2400 1350  

*ДИСП – дисперсія норм добрив 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за допомогою 

комп’ютерної програми багатофакторного регресійного аналізу, яка визначає 

оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму та математичні моделі 

прогнозування її врожайності. 

Для визначення впливу окремих видів мінеральних добрив та їх поєднань на 

показники родючості ґрунту, врожайність та якість зерна пшениці озимої вибрано 

окремі варіанти з нормами математично спланованої схеми Жоржа Віля: 1 – без 

добрив (контроль), 2 – N60, 3 – P120, 4 – K90, 5 – N60P120, 6 –N60K90, 7 – P120K90, 8 – 

N60P120K90.  

Пшеницю озиму вирощували після багаторічних трав (люцерна), чистого 

пару та у 2019 – 2020 рр. – після сої. Мінеральні добрива вносили восени під 

зяблеву оранку, гній – тричі за ротацію сівозміни: під соняшник –30 т/га, буряк 

цукровий – 40 т/га, кукурудзу – 30 т/га. 
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Розмір дослідної ділянки – 120 м2 (20 м  6 м), облікової – 30 м2 (15 м  2 м), 

повторність варіантів – чотириразова.  

Облік урожаю зерна проводили методом прямого комбайнування. 

Ґрунтові зразки відбирали згідно ДСТУ ISO 10381-2:2004. Уміст загального 

гумусу визначали за ДСТУ 4289:2004; уміст нітратного та амонійного азоту – за 

ДСТУ 4729:2007; уміст рухомих сполук фосфору й калію - за методом Мачигіна 

(ДСТУ 4114-2002); реакцію ґрунтового розчину (рНkcl) – за ДСТУ 4730:2007; 

структурно-агрегатний склад у модифікації Н. І. Савінова – за ДСТУ 4744:2007; 

твердість ґрунту твердоміром – за ДСТУ 5096:2008; вологість ґрунту – за ГОСТ 

28268-89; уміст обмінних катіонів – за ДСТУ 7861:2015. 

У зерні пшениці озимої визначали вміст білка й клейковини на приладі 

Спектран-119М. 

Економічну та енергетичну ефективність мінеральних добрив розрахували за 

методикою В. Г. Мінєєва. Для статистичної обробки результатів досліджень і 

визначення достовірності одержаних експериментальних даних використовували 

пакет стандартних програм Microsoft Excel, математичне планування схеми досліду 

та статистичну обробку експериментальних даних проводили за методом 

О. О. Єгоршина й М. В. Лісового. 

Агрохімічна характеристика чорнозему типового важко-суглинкового. 

Уміст гумусу в орному шарі ґрунту природного агрофону змінювався в межах 5,4–

5,7 %, загального азоту – 0,30–0,34%, валового фосфору – 0,16–0,19%, валового 

калію 2,0–2,2%, рухомих сполук фосфору – 11–13 мг/кг ґрунту, рухомих сполук 

калію – 181–214 мг/кг ґрунту. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної 

(рНKCl 6,8), щільність будови ґрунту становить 1,13 г/см3. 

Агрометеорологічні умови за роки проведення досліджень. 

Агрометеорологічні показники складені на підставі метеостанції 

ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та метеопункту ДП «ДГ «Граківське» ННЦ 

«ІГА імені О.Н. Соколовського». 

Метеорологічні умови в 2001 і 2002 рр. були сприятливими для вирощування 

пшениці озимої після люцерни. У 2003 році через посушливі умови посіви її 

пересівали. Стабільні врожаї одержували після чистого пару. За ротацію сівозміни 

пшениця озима після чистого пару висівалась у 20052007 рр. Погодні умови за 

цей період були сприятливими для її вирощування. За період 20152017 рр. 

одержано найвищі врожаї пшениці озимої після чистого пару та за сприятливих 

погодних умов. В 2019–2020 рр. пшеницю висівали після сої, погодні умови були 

посушливими. 
 

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 
 

Структурно-агрегатний склад чорнозему типового та його зміни під 

впливом тривалого внесення органічних і мінеральних добрив. Структурно-

агрегатний склад є одним із важливих фізичних показників, що обумовлює водний, 

повітряний та поживний режими ґрунту. Основним чинником поліпшення 

структурно-агрегатного складу та коефіцієнтів структурності є внесення в ґрунт 

гною. 



 

 

7 

Вплив внесення гною та мінеральних добрив на твердість чорнозему 

типового. Систематичне внесення гною в сівозміні зменшує твердість ґрунту до 

1,18 кПа, а спільно з мінеральними добривами – до 1,16 кПа. Внесення гною й 

мінеральних добрив сприяє розущільненню ґрунту до глибини 95 см. 

Вплив внесення гною та мінеральних добрив на вологість чорнозему 

типового. Систематичне внесення гною під культури сівозміни підвищило вміст 

вологи у орному шарі ґрунту від 22,3 до 27,5 %. Вміст вологи в ґрунті залишається 

підвищеним порівняно з природним агрофоном до глибини 95 см. 
 

ВПЛИВ ДОБРИВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 
 

Тривале внесення різних видів мінеральних добрив та їх поєднань по різному 

впливали на фізико-хімічні показники ґрунту (табл. 2). 

Уміст обмінного кальцію в ґрунті природного агрофону без добрив становить 

32,43 ммоль/100 г ґрунту. Систематичне внесення азотних добрив у нормі 100 кг/га 

азоту зменшує його вміст на 7,32 ммоль/100 г, фосфорних у нормі 96 кг/га Р2О5 – 

на 4,80 ммоль/100 г, калійних у нормі 83 кг/га К2О – на 4,99 ммоль/100 г ґрунту. З 

окремих видів добрив найбільше витісняють кальцій з колоїдного комплексу азотні 

добрива. 

Таблиця 2 

Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на фізико-хімічні 

показники шару ґрунту 0–30 см на природному агрофоні 

Варіант 

досліду 
рНH20 

Уміст обмінних катіонів, 

ммоль/100 г ґрунту 

Ступінь 

насиченості 

Са2+, % Са2+ Mg2+ Na+ K+ Сума 

Без добрив (контроль) 6,8 32,43 4,11 0,12 0,75 37,41 86,7 

N100 6,5 25,11 3,82 0,10 0,75 29,77 84,3 

P96 6,5 27,63 3,99 0,11 0,73 32,46 85,1 

K83 6,6 27,44 4,92 0,12 0,91 33,39 82,2 

N100P96 6,7 26,73 4,05 0,11 0,80 31,69 84,3 

N100K83 7,0 27,27 4,12 0,11 0,81 32,31 84,4 

P96K83 7,0 32,97 3,52 0,12 0,76 37,37 86,8 

N100P96K83 6,2 26,50 3,74 0,10 0,66 31,00 85,5 
 

Сума обмінних катіонів (Са2+, Mg2+, Na+, K+) у чорноземі типовому без 

внесення добрив становить 37,41 ммоль/ 100 г ґрунту. Найбільші втрати сумарної 

кількості обмінних катіонів відбулися за внесення азотних добрив, як у чистому 

вигляді (N100) – 7,64 ммоль, так і за парних поєднань з фосфором і калієм (N100P96, 

N100K83) – відповідно 5,72 і 5,10 ммоль/100 г ґрунту. Практично відсутні втрати 

обмінних катіонів за внесення фосфорних і калійних добрив. 

На агрофоні післядії гною вміст обмінних катіонів у ґрунті вищий, ніж на 

природному фоні, але закономірності впливу добрив на їх уміст залишаються 

незмінними. 
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ВПЛИВ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 
 

До закладання польового досліду на природному агрофоні та післядії гною 

відібрано фонові ґрунтові зразки на аналіз агрохімічні показників, які є вихідними 

даними для наступного оцінювання їх змін під впливом тривалого внесення 

добрив. У 2002 році після першої ротації сівозміни було проведено аналізи 

ґрунтових зразків і встановлено, що внесення азотних і калійних добрив підвищує 

ступінь кислотності ґрунту, азотні добрива підвищують вміст мінерального азоту 

від 14,4 до 15,3 – 18,2 мг, фосфорні – рухомих сполук фосфору – від 83 до 

91 – 126 мг, калійні – рухомих сполук калію - від 23 до 25 мг/кг ґрунту. На фоні 

гною вплив мінеральних добрив був дещо меншим. 

У 2019 році провели повторні аналізи ґрунту. 

Вплив добрив на реакцію ґрунтового розчину. На природному агрофоні 

тривале внесення мінеральних добрив підвищує кислу реакцію ґрунтового 

розчину. Обмінна кислотність зростає, в першу чергу, від застосування азотних 

добрив 

На агрофоні післядії гною мінеральні добрива також підкислюють ґрунт, але 

в меншій мірі. Найменше впливають на обмінну кислотність фосфорні й калійні 

добрива, як на природному агрофоні (рН 5,9), так і на агрофоні післядії гною 

(рН 6,0). 

Вплив добрив на вміст загального гумусу. Уміст загального гумусу 

визначали на початку закладання польового досліду (1990 р.) та через 28 років 

(2019 р.). У контрольному варіанті природного агрофону вміст гумусу в шарі 

ґрунту 0–30 см відповідно становив 5,44 % і 5,31 % (табл. 3).  

Таблиця 3 

Вплив добрив на вміст загального гумусу в шарі ґрунту 0–30 см чорнозему 

типового на природному агрофоні 

Варіант 

досліду 

Уміст гумусу, % 

Рік 

Зміна, 

±  

1990 2019 

до 

внесення 

добрив 

внесено 

мінеральних 

добрив за 28 років 

уміст 

гумусу 

Без добрив (контроль) 5,44 0 5,31 –0,13 

N106 5,44 N2970 5,19 –0,25 

Р98 5,44 P2730 5,12 –0,32 

К84 5,44 K2350 5,10 –0,34 

N106Р98 5,44 N2970P2730 5,17 –0,27 

N106K84 5,44 N2970K2350 5,05 –0,39 

P98K84 5,44 P2730K2350 5,15 –0,29 

N106P98K84 5,44 N2970P2730K2350 5,21 –0,23 
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Тривале внесення окремих видів мінеральних добрив та парних їх поєднань 

негативно вплинуло на вміст загального гумусу в ґрунті. Внесення тільки азотних 

добрив (2970 кг/га азоту) зменшило його вміст до 5,19 %, фосфорних (2730 кг/га 

Р2О5) – до 5,12 %, калійних (2350 кг/га К2О) – до 5,10 %. Парні поєднання 

мінеральних добрив також негативно впливають на вміст гумусу в ґрунті. 

На агрофоні післядії гною закономірність впливу мінеральних добрив на 

вміст загального гумусу в ґрунті повторюється, але в меншій мірі.  

Вплив добрив на вміст рухомих сполук азоту в ґрунті. На природному 

агрофоні вміст мінеральних сполук азоту на період закладання досліду становив 

37,4 мг/кг ґрунту (табл. 4). За 28 років у контрольному варіанті вміст його знизився 

до 23,2 мг/кг, а за внесення азотних добрив (2970 кг/га азоту) підвищився до 

69,9 мг/кг ґрунту. За внесення азотних і фосфорних добрив вміст мінеральних 

сполук азоту підвищився до 58,9 мг/кг ґрунту. Фосфорні й калійні добрива окремо 

або в парному поєднанні практично не впливали на вміст мінерального азоту в 

ґрунті. 

Таблиця 4 

Вплив добрив на вміст мінеральних сполук азоту в шарі ґрунту 0–30 см  

на природному агрофоні  

Варіант 

досліду 

Уміст мінерального азоту, мг/кг ґрунту 

Рік 

Зміна, 

± 

1990 2019 

до внесення 

добрив 

Nмін. 

внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Nмін. 

Без добрив (контроль) 37,4 0 23,2 –14,2 

N106 37,4 N2970 69,9 +32,5 

Р98 37,4 P2730 29,8 –7,6 

К84 37,4 K2350 24,8 –12,6 

N106Р98 37,4 N2970P2730 58,9 +21,5 

N106K84 37,4 N2970K2350 43,0 +5,6 

P98K84 37,4 P2730K2350 29,0 –8,4 

N106P98K84 37,4 N2970P2730K2350 49,7 +12,3 

На агрофоні післядії гною вміст азоту мінеральних сполук у ґрунті вищий 

(29,1 мг/кг ґрунту). Внесення азотних добрив підвищило його вміст до 56,5 мг/кг 

ґрунту, азотних й фосфорних  до 61,9 мг/кг, а азотних і калійних  до 

63,0 мг/кг ґрунту. Фосфорні й калійні добрива окремо та в парному поєднанні не 

впливали на вміст азоту мінеральних сполук у ґрунті порівняно з контрольним 

варіантом. 

Вплив добрив на вміст азоту нітратів визначали у шарах ґрунту 030  і  

30–60 см. На природному агрофоні вміст його без внесення добрив у шарі 0–30 см 

становив 8,9 мг/кг ґрунту. За внесення азотних добрив (2970 кг/га азоту) уміст його 

зріс до 50,6 мг/кг ґрунту. Фосфорні й калійні добрива слабо впливали на вміст азоту 
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нітратів. Парні їх поєднання з азотом суттєво підвищували вміст азоту нітратів, 

особливо азоту з фосфором, де вміст його зріс до 43,1 мг/кг ґрунту. 

На агрофоні післядії гною вміст азоту нітратів без внесення добрив був у 

2 рази більший (16,6 мг/кг ґрунту) порівняно з природним агрофоном. 

Закономірності впливу мінеральних добрив на вміст азоту нітратів майже такі, як і 

на природному агрофоні 

Уміст азоту нітратів у шарі ґрунту 3060 см на ділянках без внесення добрив 

становив 0,3 мг/кг ґрунту, а за внесення азотних добрив – 4,7 мг/кг, азотних з 

фосфорними – 18,3, повного мінерального добрива –14,3 мг/кг  ґрунту. 

Уміст амонійного азоту в ґрунті був незначним як на природному агрофоні, 

так і за післядії гною. 

Вплив добрив на вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті. Тривале 

внесення різних видів мінеральних добрив та їх поєднань по-різному впливали на 

вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті. На природному агрофоні внесення 

2730 кг/га Р2О5 з добривами підвищило вміст рухомих сполук фосфору, порівняно 

з контролем (29,3 мг/кг), на 86,1 мг/кг ґрунту. Щоб підвищити його вміст на 

1 мг/кг ґрунту, потрібно внести з мінеральними добривами 31,7 кг/га Р2О5.  

На агрофоні післядії гною вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті без 

внесення добрив становив 44,9 мг/кг ґрунту. Внесення 2730 кг/га Р2О5 з добривами 

підвищило їх вміст порівняно з контролем на 86,1 мг/кг , спільне внесення 

фосфорних з азотними – на 89,8 мг/кг, фосфорних з калійними – на 87,7 мг/кг 

ґрунту. Азотні й калійні добрива слабо впливали на вміст рухомих сполук фосфору 

в ґрунті. 

Вплив добрив на вміст рухомих сполук калію в ґрунті. На період 

закладання досліду уміст рухомих сполук калію в ґрунті становив 

232,0 мг/кг ґрунту. Через 28 років у варіанті досліду без внесення добрив уміст 

його залишився майже на початковому рівні. Внесення 2350 кг/га К2О з 

мінеральними добривами підвищило вміст рухомих сполук калію в ґрунті на 

84,3 мг/кг ґрунту порівняно з контролем. Для підвищення його вмісту на 

1 мг/кг ґрунту потрібно внести з мінеральними добривами 27,9 кг/га К2О.  

Парні поєднання калійних добрив з азотними підвищили його вміст у ґрунті 

порівняно з контролем на 24 мг/кг, а з фосфорними – на 36,1 мг/кг ґрунту.  

На агрофоні післядії гною вміст рухомого калію у варіанті без застосування 

мінеральних добрив становив 241,0 мг/кг ґрунту, що вище, ніж у контрольному 

варіанті природного агрофону, на 12 мг/кг. 

Калійні добрива підвищили вміст рухомих сполук калію в ґрунті до 

313,0 мг/кг або на 72,0 мг/кг ґрунту. Парні поєднання калійних добрив з азотними 

або фосфорними і повне мінеральне добриво підвищували вміст рухомих сполук 

калію в ґрунті до 313,3 мг/кг ґрунту. 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ 

ОЗИМУ НА АГРОФОНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ 
 

У 2001 році на першому полі одержали врожайність пшениці озимої після 

люцерни без внесення добрив 4,05 т/га, а на фоні післядії гною – 4,92 т/га.  
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Найбільші прирости врожайності (0,53 т/га) забезпечили азотні добрива, тоді як 

фосфорні  у 2 рази менші. На фоні гною ефективність мінеральних добрив була 

нижчою, ніж на природному агрофоні. В подальшому дослідження проводили за 

два періоди – 2005–2007 рр. і 2015–2017 рр., де попередником був чистий пар. 

Дослідження ефективності окремих видів мінеральних добрив та парних їх 

поєднань під пшеницю озиму проводили на двох агрофонах за два періоди 

досліджень (2005–2007рр. і 2015–2017рр.).  

За період 2005–2007 рр. встановлено високу ефективність мінеральних 

добрив на природному агрофоні. Внесення азотних добрив в нормі 60 кг/га азоту 

підвищило врожайність зерна пшениці озимої на 46 %, фосфорних у нормі 

120 кг/га д. р. – на 30 %, а спільне внесення азотних і фосфорних (N60P120) – на 62 % 

(табл. 5). Калійні добрива не вплинули на врожайність зерна, а повне мінеральне 

добриво у нормі N60P120K90 підвищило її на 71 %. 

Таблиця 5 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої на природному агрофоні 

Варіант досліду 
Урожайність, т/га 

Приріст 

урожайності 

2005 2006 2007 Середнє т/га % 

Без добрив (контроль) 4,85 1,99 1,96 2,93 – – 

N60 6,50 3,18 3,18 4,29 1,36 46 

Р120 5,56 2,88 2,99 3,81 0,88 30 

К90 4,88 1,93 1,99 2,93 0 0 

N60Р120 6,31 3,92 4,00 4,74 1,81 62 

N60K90 6,30 3,23 3,23 4,25 1,32 45 

P120K90 5,57 2,96 3,00 3,94 1,01 35 

N60P120K90 6,91 4,01 4,11 5,01 2,08 71 

НІР, т/га 0,59 0,31 0,60    

Р, % 3,4 3,5 7,0    

Ефективність внесення мінеральних добрив у тих же нормах на фоні післядії 

гною становила: від азотних – 21 %, фосфорних – 20 , азотних і фосфорних – 33 %. 

Зниження ефективності мінеральних добрив обумовлено надходженням у ґрунт 

поживних речовин з гноєм. 

У період 2015–2017 рр. продовжували вивчати ефективність тих же норм 

мінеральних добрив під пшеницю озиму. Було встановлено, що на природному 

агрофоні їх ефективність знизилась порівняно з цим же фоном за період 2005-2007 

рр. Азотні добрива в нормі 60 кг/га азоту підвищили врожайність пшениці озимої 

на 13 %, фосфорні в нормі 120 кг/га Р2О5 – на 23 %, калійні не впливали на величину 

врожаю. 

На фоні післядії гною ефективність мінеральних добрив була ще нижчою 

порівняно з природним агрофоном. Норма азоту 60 кг/га підвищувала врожайність 

пшениці озимої на 11 %, фосфору (Р120) – на 17 %, спільно азоту й фосфору (N60Р120) 

– на 13 %.  
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ВПЛИВ ДОБРИВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 
 

На природному агрофоні без внесення добрив уміст білка в зерні пшениці 
озимої становив 12,4 %, а за внесення азотних добрив у нормі 60 кг/га азоту 
підвищило його вміст на 1,3 %, азотних і фосфорних у нормі N60Р120 - на 1,7 % 
(табл. 6). 

Таблиця 6 

Вплив добрив на вміст білка в зерні пшениці озимої на  

природному агрофоні 

Варіант досліду 

Уміст білка в зерні, % Приріст до 
контролю, 

% 

Рік Середній за 
три роки 2017 2019 2020 

Без добрив (контроль) 11,8 12,5 12,8 12,4  

N60 13,3 13,8 14,1 13,7 10,5 

Р120 12,2 12,7 13,2 12,7 2,4 

К90 11,9 12,1 12,8 12,3 0 

N60Р120 12,9 13,9 15,4 14,1 13,7 

N60K90 12,4 14,0 13,5 13,3 7,2 

P120K90 12,2 12,6 13,3 12,7 2,4 

N60P120K90 12,7 15,0 14,9 14,2 14,5 

НІР05, % 0,5 1,2 1,1   

Р, % 1,7 3,1 2,8   

На агрофоні післядії гною вміст білка в зерні без внесення мінеральних 
добрив становив 12,9 %, що на 0,5 % вище порівняно з контрольним варіантом 
природного агрофону. Із парних поєднань найбільший вплив забезпечило внесення 
N60Р120, де уміст білка зріс до 14,2 %.  

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої визначали 
упродовж трьох років (2015–2017). У середньому за три роки на природному 
агрофоні вміст клейковини у контрольному варіанті становив 22,6 % (табл. 7).  

 

Таблиця 7 
Вплив добрив на вміст клейковини у зерні пшениці озимої  

на природному агрофоні  

Варіант досліду 

Уміст клейковини у зерні, % Приріст до 
контролю, 

% 

Рік Середній за 
три роки 2015 2016 2017 

Без добрив (контроль) 20,8 25,3 21,8 22,6  

N60 20,0 25,7 25,5 23,7 4,9 

Р120 22,2 26,1 23,7 24,0 6,2 

К90 20,2 24,3 23,4 22,6 0 

N60Р120 23,3 27,3 24,3 25,0 10,6 

N60K90 22,2 25,3 25,4 24,3 7,5 

P120K90 20,5 25,7 21,5 22,6 0 

N60P120K90 23,7 27,3 25,0 25,3 11,9 

НІР05, % 2,3 2,0 2,5   

Р, % 3,6 2,6 3,5   
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З окремих видів мінеральних добрив уміст клейковини підвищували азотні 

добрива до 23,7 %, фосфорні – до 24, а парне їх поєднання – до 25 %. Повне 

мінеральне добриво (N60P120K90) забезпечило вміст клейковини у зерні на рівні 

25,3 %. 

На агрофоні післядії гною в середньому за три роки вміст клейковини у зерні 

з ділянок без внесення добрив становив 23,6 %, тобто на 1 % більше, ніж на 

природному агрофоні. З мінеральних добрив вміст клейковини зріс до 25 % за 

внесення N60Р120.  

Закономірності впливу окремих видів мінеральних добрив та їх поєднань на 

вміст клейковини в зерні пшениці озимої на чорноземі типовому підтверджують 

дані за 20192020 рр. 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ 

ОЗИМУ ТА ПРОГНОЗНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЇЇ ВРОЖАЙНОСТІ НА 

ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ РІЗНОГО РІВНЯ РОДЮЧОСТІ 
 

Дослідження проводили в умовах польового стаціонарного досліду за 

математично спланованою схемою ВF3, розробленою О. О. Єгоршиним. Урожайні 

дані обробляли за варіантами схеми польового досліду за період 20152017 рр. 

Пшеницю озиму вирощували після чистого пару на двох агрофонах – природному 

та післядії гною. 

Для статистичної обробки експериментальних даних використано 

комп’ютерну програму багатофакторного регресійного аналізу, яка оцінює ефекти 

повної квадратичної моделі та дозволяє визначити оптимальні норми мінеральних 

добрив. Обробку врожайних даних проводили окремо за роками досліджень. 

Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозні 

моделі врожайності за 2015 рік. Урожайні дані були оброблені за допомогою 

комп’ютерної програми багатофакторного регресійного аналізу (табл. 8). 

Таблиця 8 

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2015 рік 
 

№ з/п 
Норми добрив, кг/га д. р. Урожай за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 0 0 56,2 66,8 56,9 62,7 60,65 

2 60 0 90 0 61,6 65,0 62,5 64,3 63,35 

3 0 120 90 0 67,4 68,1 61,5 69,9 66,73 

4 60 120 0 0 64,8 68,6 68,5 67,6 67,38 

5 0 60 45 0 60,0 59,5 66,9 65,0 62,85 

6 30 120 45 0 62,2 67,3 65,1 68,7 65,83 

7 30 60 90 0 69,1 66,7 63,5 68,1 66,85 

8 60 120 90 0 71,8 70,4 69,0 68,3 69,88 

9 0 120 0 0 66,4 64,2 72,1 75,0 69,43 

10 60 0 0 0 66,6 63,3 66,2 70,4 66,63 

11 0 0 90 0 66,3 56,3 61,7 61,0 61,33 

12 60 60 45 0 64,6 63,9 61,9 66,8 64,30 

13 30 0 45 0 63,6 64,3 67,5 63,2 64,65 
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Закінчення табл. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 30 60 0 0 61,5 62,2 63,0 77,0 65,93 

15 75 55 45 0 64,7 69,4 63,3 63,5 65,23 

Середнє 33,00 59,667 45,0 0 64,45 65,07 64,64 67,43 65,40 

ДИСП 726,00 2401,56 1350,0  13,79 13,43 13,45 18,65 6,51 

Примітка. Чотирифакторний дослід, де норма мінеральних добрив, кг/га д. р.:  

N – азотних; P – фосфорних; K – калійних; H – органічні добрива, т/га; Y1, Y2, Y3, Y4 – 

урожай за повтореннями, ц/га; Y – середній урожай, ц/га 
 

Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

рисунком 1. 
 

 Рівняння регресії       

Ур = b0 + (b1*х1 + b2*х2 + b3*х3 + b4*х4) + (b5*х11 + b6*х22 + b7*х33 + b8*х44) +   
 + (b9*х12 + b10*х13 + b11*х14 + b12*х23 + b13*х24 + b14*х34)   

          

 *Коефіцієнти регресії b і статистики Стьюдента tb    

 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 

b = 65,0 0,0324 0,0362   -0,0009  0,0008  

tb = 72,488 2,17779 4,4505   -1,0922  1,7922  

          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0005        

tb =  -1,6042        

          

 Змінні        

X1 = N x1 = X1 – X1cp x11 = x1*x1 x12 = x1*x2 x23 = x2*x3 

X2 = P x2 = X2 – X2cp x22 = x2*x2 x13 = x1*x3  

X3 = K x3 = X3 – X3cp x33 = x3*x3   

X1cp = 33 X2cp = 59,667 X3cp = 45,0    

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,7831     

78,3% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

          

 Коефіцієнт Фішера F = 6,4984    

Табличні значення: F05 = 3,4817 F01 = 6,0569    

Оскільки F> F05, то модель значима за критерієм Фішера   

          

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,262 t01 = 3,250  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька незначимих за критерієм Стьюдента членів 

Рис. 1 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 
 

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Стьюдента має такий вигляд: 

Ур = 65,0 + 0,03244*(N – 33,0) + 0,0362*(P – 59,667) – 0,0008612*(N – 33,0)2 +  

            tb                            (2,2)              (2)                  (4,5)                            (1,1)                        

0,000753(K – 45,0)2 – 0,000483*(N – 33,0) (P – 59,667) 

       (1,8)                                             (1,6) 
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За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

добрив (N, P, K) за середніх і нульових значень двох інших. За розрахованими 

даними побудовано графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Розподіл даних урожаю 

Графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

Графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів; 

Рис. 2 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці озимої 

За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: азотних – 

60 кг/га азоту, фосфорних – 120 кг/га Р2О5, калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності пшениці озимої має такий 

вигляд: 

Ур = 65,0 + 0,03244*(N – 33,0) + 0,0362*(P – 59,667) – 0,0008612*(N – 33,0)2 +  

            tb                            (2,2)              (2)                  (4,5)                            (1,1)                        

0,000753(K – 45,0)2 – 0,000483*(N – 33,0) (P – 59,667) = 68,2 ц/га. 

       (1,8)                                             (1,6) 
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На природному агрофоні одержано врожайність пшениці озимої 65,0 ц/га. 

Мінеральні добрива в оптимальній нормі (N60P120К0) забезпечили приріст 

урожайності зерна 3,2 ц/га. 

На агрофоні післядії гною визначено оптимальні норми добрив: азотних – 

35 кг/га азоту, фосфорних – 100 кг/га Р2О5, калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності пшениці озимої має такий 

вигляд: 

Yp = 66,0 + 0,0165(N - 30,0) + 0,01558(P - 60,0) - 0,00246(N - 30,0)2 - 0,0002122(P - 60,0)2 + 

|tb|                             (1,6)                                    (3,1)                                 (3,7)                    

+ 0,0007586(K - - 0,0004201(N - 30,0)(P - 60,0) - 0,0004259(N - 30,0)(K -45,0) = 67,8 ц/га 

    (1,3)                (2,5)                         (2,2)                              (1,7) 

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною становить 66,0 ц/га, а 

приріст урожайності від мінеральних добрив в оптимальних нормах (N35P100K0)  

1,8 ц/га. 
 

Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозні 

моделі врожайності за 2016 рік. За результатами статистичної обробки на 

природному агрофоні визначено оптимальні норми добрив: азотних – 60,0 кг/га 

азоту, фосфорних – 70,0 кг/га Р2О5, калійних – 0. Математична модель прогнозного 

врожаю зерна пшениці озимої має такий вигляд: 
Ур = 57,6 + 0,06767(N - 30,0) + 0,0355(P - 60,0) - 0,03656(K - 45,0) - 0,0007071х 

tb          (2,3)                   (2,4)           (1,9)              (1,7)                  (2,8)                            
х(P - 60,0)2 - 0,001507(N - 30,0)(P - 60,0) = 61,3 ц/га, 

На природному агрофоні одержано врожайність пшениці озимої 57,6 ц/га. 

Мінеральні добрива в оптимальній нормі (N60P70К0) забезпечили приріст 

урожайності зерна 3,7 ц/га. 

За результатами статистичної обробки на агрофоні післядії гною визначено 

оптимальні норми добрив: азотних – 60 кг/га азоту, фосфорних – 70 кг/га Р2О5, 

калійних – 0.  

Математична модель прогнозного врожаю пшениці озимої має такий вигляд: 
 

Yp = 62,1 + 0,04585(N - 30,0) + 0,01709(P - 60,0) – 0,0008648(N - 30,0)2 –  

|tb|         (3,5)               (2,6)              (1,1)                     (2,4)                (3,1)            

– 0,000494(P - 60,0)2 – 0,0007461(N - 30,0) (P -60) + 0,0006858(N – 30,0)(K - 45,0) – 

                     (2,1)                         (1,3) 

0,0002104(P – 60,0)(K – 45,0) = 63,7 ц/га 

На агрофоні післядії гною одержано врожайність пшениці озимої 62,1 ц/га, а 

оптимальні норми мінеральних добрив (N60P70К0) забезпечили приріст урожайності 

– 1,6 ц/га. 
 

Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозні 

моделі врожайності за 2017 рік. У 2017 році врожайність пшениці озимої була 

найвищою порівняно з попередніми роками. 

За результатами статистичної обробки на природному агрофоні визначено 

оптимальні норми добрив: азотних – 50 кг/га азоту, фосфорних – 120 кг/га Р2О5, 

калійних – 0. Математична модель прогнозного врожаю пшениці озимої має такий 

вигляд: 
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Yp = 71,3 + 0,06291(N - 33,0) + 0,1165(P - 59,667) - 0,002278(N - 33,0)2 - 0,0006152(P - 59,667)2 -  

tb                    ( 3,4)                                ( 11,4)                              ( 2,3)                             ( 2,1)                                            

- 0,0005654(N - 33,0)(P - 59,667) + 0,0006065(N - 33,0)(K - 45,0) = 76,5 ц/га. 

(-1,5)                                                    (1,2) 

На природному агрофоні одержано врожайність пшениці озимої 71,3 ц/га. 

Мінеральні добрива в оптимальній нормі (N50P120К0) забезпечили приріст 

урожайності 5,2 ц/га.  

На агрофоні післядії гною оптимальними нормами добрив були: азотних – 

50 кг/га азоту, фосфорних – 90 кг/га Р2О5, калійних – 0. Математична модель 

прогнозного врожаю пшениці озимої має такий вигляд: 

Yp = 73,9 + 0,03058(N - 33,0) + 0,04402(P - 59,667) - 0,001543(N - 33,0)2 - 

|tb|                      (1,2)                            (3,1)                     (1,1)                                                    

- 0,0007626(P - 59,667)2 + 0,001016(N - 33,0)(K - 45,0) = 75,5 ц/га 

       (1,8)                                   (-1,4) 

 

На агрофоні післядії гною врожайність пшениці озимої становила 73,9 ц/га, а 

оптимальні норми мінеральних добрив (N50P90К0) забезпечили приріст урожайності 

зерна 1,6 ц/га. 
 

Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозні 

математичні моделі її врожайності за 2015–2017 рр. Середня урожайність 

пшениці озимої за 2015–2017 рр. на агрофоні післядії гною, була на 2,7 ц/га вищою, 

ніж на природному завдяки кращому поживному режиму ґрунту (табл. 9). 

Ефективність оптимальних норм мінеральних добрив за роки досліджень була 

вищою на природному агрофоні, порівняно з агрофоном післядії гною. 

Таблиця 9 

Урожайність пшениці озимої та ефективність оптимальних норм 

мінеральних добрив  

Рік Агрофон 
Урожай-

ність, т/га 

Оптимальна норма 

добрив, кг/га д. р. 
Приріст урожайності 

від оптимальних норм 

добрив, ц/га N P K 

2015 
природний 6,50 60 120 0 3,2 

післядія гною 6,60 35 100 0 1,8 

2016 
природний 5,76 60 70 0 3,7 

післядія гною 6,21 60 70 0 1,6 

2017 
природний 7,13 50 120 0 5,2 

післядія гною 7,39 50 90 0 1,6 

Середнє 
природний 6,46 56,7 103,3 0 4,0 

післядія гною 6,73 48,3 86,7 0 1,7 

 

На агрофоні післядії гною оптимальні норми добрив були нижчими, ніж на 

природному: по азоту – на 8,4 кг/га, по фосфору (Р2О5) – на 16,6 кг/га. Ефективність 

калійних добрив на чорноземах типових важкосуглинкових Лівобережного 

Лісостепу високого відсутня. 
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Урожайність пшениці озимої становила на природному агрофоні – 6,46 т/га, 

а на агрофоні післядії гною – 6,73 т/га, що на 0,27 т/га вище. 

Оптимальні норми під пшеницю озиму після сої за 2019 – 2020 рр. на 

природному агрофоні становлять N48P110K0, а на післядії гною – N43P105K0. 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД 

ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 
 

Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму. Ефективність 

мінеральних добрив під пшеницю озиму оцінювали за окупністю 1 кг NPK 

приростом урожаю від оптимальних їх норм на природному агрофоні та післядії 

гною.  

Окупність 1 кг NPK мінеральних добрив на чорноземах типових в 

середньому за три роки становить 2,5 кг зерна, а на фоні післядії гною  1,3 кг. 

Енергетична ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму. В 

аграрному виробництві не легко зменшити витрати енергії на виробництво одиниці 

сільськогосподарської продукції. Мінеральні добрива відносяться до 

енерговитратних статей. Енергетичний коефіцієнт мінеральних добрив на 

природному агрофоні становить 1,3, а на післядії гною – 0,6. Застосування 

мінеральних добрив на агрофоні післядії гною є енерговитратним. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичний аналіз та авторське вирішення 

питання оптимізації норм мінеральних добрив під пшеницю озиму за різних рівнів 

родючості чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України, отримано нові 

знання щодо закономірностей впливу тривалого внесення добрив на показники 

родючості ґрунту, врожайність та якість зерна пшениці озимої, розроблено 

математичні моделі прогнозування врожайності пшениці озимої за рахунок 

родючості ґрунту та внесення добрив. Проведені дослідження та аналіз 

експериментальних даних дали змогу зробити наступні висновки. 

1. Визначено оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

розроблено математичні моделі прогнозування її врожайності на чорноземах 

типових різного рівня родючості Лівобережного Лісостепу України. 

2. Встановлено вплив тривалого внесення окремих видів мінеральних добрив 

(N, Р, К), парних їх поєднань (NP, NK, PK) та повного мінерального добрива (NPK) 

на врожайність та якість зерна пшениці озимої, показники родючості чорнозему 

типового на агрофонах різного рівня родючості (природний агрофон та агрофон 

післядії гною – 240 т/га за роки досліджень). 

3. Основним чинником поліпшення структурно-агрегатного складу, 

коефіцієнтів структурності, розущільнення ґрунту та вологонакопичення є 

систематичне внесення в ґрунт гною. 

4. Сума обмінних катіонів (Са2+, Mg2+, K+, Na+) є одним із найважливіших 

показників характеристики фізико-хімічних властивостей ґрунту та їх зміни під 

впливом систематичного внесення добрив. У варіанті досліду без добрив 

природного агрофону сума обмінних катіонів становить 37,41 ммоль/100 г ґрунту. 
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Найбільші втрати їх з колоїдного комплексу проходять за внесення азотних добрив 

(N100)  7,64 ммоль та за поєднання з фосфорними і калійними (N100P96, N100K83) – 

відповідно 5,72 і 5,10 ммоль/100 г ґрунту. Практично відсутні втрати обмінних 

катіонів за внесення фосфорних і калійних добрив та їх поєднань (Р96 К83). На 

агрофоні післядії гною вміст обмінних катіонів у ґрунті вищий, ніж на природному 

агрофоні, але закономірності впливу добрив на їх вміст залишаються незмінними. 

5. Ступінь насичення колоїдного комплексу обмінним кальцієм (частка 

кальцію у сумі обмінних катіонів) становить 86,7 %, а потреба Са2+ для 

допоглинання його в ґрунті – 3,48–3,67 ммоль/100 г ґрунту. Норма вапняного 

борошна змінюється в межах 410–440 кг/га. 

6. Тривале застосування мінеральних добрив негативно впливає на реакцію 

ґрунтового розчину. Внесення 2970 кг/га азотних добрив за 28 років підвищило 

кислотність до рН 5,3 порівняно з контролем, де рН 6,1. Процес підвищення 

кислотності відбувається також у контрольному варіанті (від рН 6,3 до 6,1), що 

пояснюється підкисленням ґрунту атмосферними опадами. На агрофоні післядії 

гною мінеральні добрива також підкислюють ґрунт, але в меншій мірі, ніж на 

природному агрофоні. 

7. Тривале внесення мінеральних добрив негативно впливає на вміст 

загального гумусу в ґрунті порівняно з початковим рівнем (5,44%). Через 28 років 

уміст його в контрольному варіанті природного агрофону зменшився до 5,31 %, 

внесення азотних добрив (2970 кг/га азоту) зменшило до 5,19 %, фосфорних (2730 

кг/га Р2О5) – до 5,12, калійних (2350 кг/га К2О) – до 5,10 %. Парні їх поєднання та 

повне мінеральне добриво менш негативно впливали на вміст гумусу в ґрунті. На 

агрофоні післядії гною закономірність впливу мінеральних добрив на вміст гумусу 

в ґрунті повторюється, але в меншій мірі, ніж на природному агрофоні. 

8. Уміст рухомих сполук азоту змінювався по-різному під впливом 

систематичного внесення окремих видів мінеральних добрив та їх парних 

поєднань. На природному агрофоні вміст його до закладання досліду становив 

37,4 мг/кг, а через 28 років зменшився до 23,2 мг/кг ґрунту. Внесення азотних 

добрив (2970 кг/га азоту) підвищило його вміст до 69,9 мг/кг, а з парних поєднань 

найбільший вплив забезпечило внесення азоту з фосфором (58,9 мг/кг ґрунту). На 

агрофоні післядії гною вміст мінеральних сполук азоту в контрольному варіанті 

становить 29,1 мг/кг ґрунту, що вище, ніж на природному агрофоні. Внесення 

азотних добрив підвищило його вміст до 56,5 мг/кг, азотних і фосфорних – до 61,9, 

азотних і калійних - до 63,0 мг/кг ґрунту. 

9. Уміст рухомих сполук фосфору на період закладання досліду на 

природному агрофоні становив 43,0 мг/кг ґрунту. Через 28 років вміст його 

знизився до 29,3 мг/кг ґрунту. Внесення лише фосфорних добрив (2730 кг/га Р2О5) 

підвищило його вміст на 86,1 мг/кг ґрунту. Для підвищення вмісту рухомого 

фосфору на 1 мг/кг ґрунту потрібно внести з мінеральними добривами 31,7 кг/га 

Р2О5. Спільне внесення фосфору з азотом та калієм також підвищувало вміст 

рухомих фосфатів у ґрунті. На агрофоні післядії гною уміст рухомих сполук 

фосфору без внесення добрив становив 44,9 мг/кг ґрунту, що дещо більше 

початкового рівня. Закономірності змін умісту фосфору за систематичного 

внесення мінеральних добрив зберігаються, як і на природному агрофоні. 
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10. Уміст рухомих сполук калію на період закладання досліду на природному 

агрофоні становив 232,0 мг/кг ґрунту і зберігся на рівні 229,0 мг/кг ґрунту. 

Внесення лише калійних добрив (2350 кг/га К2О) підвищило їх вміст на 84,3 мг/кг 

ґрунту. Для підвищення вмісту рухомих сполук калію на 1 мг/кг ґрунту потрібно 

внести з мінеральними добривами 27,9 кг/га К2О. Парні поєднання калійних 

добрив з азотними підвищили його вміст в ґрунті порівняно з контролем на 

24 мг/кг, а з фосфорними – на 36,1 мг/кг ґрунту. 

11. Якість зерна пшениці озимої поліпшується за внесення мінеральних 

добрив. На природному агрофоні вміст білка в зерні становив 12,4 %, внесення 

азотних добрив (N60) підвищило його вміст до 13,7 %. Найбільший показник 

(14,1 %) одержано за внесення азотних добрив спільно з фосфорними (N60Р120). На 

агрофоні післядії гною без мінеральних добрив уміст білка в зерні становив 12,9 %, 

а за внесення N60Р120 – 14,2 %. Уміст клейковини на природному агрофоні становив 

22,6%, а за внесення N60Р120 – 25,0 %. На агрофоні післядії гною в контрольному 

варіанті вміст її був на 1 % вище (23,6) ніж на природному агрофоні. Максимальний 

вміст клейковини (25 %) отримано за внесення азотних і фосфорних добрив 

(N60P120). 

12. Встановлено оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму 

на природному агрофоні чорнозему типового N57Р103К0, на агрофоні післядії гною 

N48Р87К0. Розроблено математичні моделі прогнозування врожайності: на 

природному агрофоні одержано 6,46 т/га (за рахунок мінеральних добрив – 

0,4 т/га), на агрофоні післядії гною – 6,73 т/га (за рахунок родючості ґрунту й 

післядії гною 6,56 т/га, за рахунок мінеральних добрив – 0,17 т/га). 

13. Економічна ефективність мінеральних добрив розрахована за окупністю 

1 кг д. р. NPK приростом урожаю: на природному агрофоні вона становить 2,5 кг 

зерна, на агрофоні післядії гною – 1,3 кг зерна. Енергетичний коефіцієнт (Ке) на 

природному агрофоні становить 1,3, на агрофоні післядії гною – 0,6. Застосування 

мінеральних добрив на агрофоні післядії гною є енерговитратним. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

  

З метою збільшення валового збору високоякісного зерна пшениці озимої на 

чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України агровиробникам 

пропонується: 

 на ґрунтах з природною родючістю (без внесення добрив) застосовувати 

мінеральні добрива в нормах N57Р103К0, що забезпечить урожайність зерна пшениці 

озимої після чистого пару 6,46 т/га, уміст білка в зерні 14,1 %, клейковини – 25,0 %; 

на агрофоні післядії гною застосовувати мінеральні добрива в нормах N48Р87К0, що 

забезпечить урожайність зерна 6,73 т/га, уміст білка в зерні 14,2 %, клейковини – 

25,0 %. 

 Оптимальні норми під пшеницю озиму після сої на природному агрофоні 

становлять N48Р110К0, а на післядії гною – N43Р105К0. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Ніконенко В. М. Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю 

озиму залежно від рівня родючості чорнозему типового Лівобережного 

Лісостепу України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. -  Національний науковий центр 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН, Харків, 

2021. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних питань  впливу 

довготривалого застосування добрив на родючість ґрунту, оптимізацію норм 

мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозуванню її врожайності  на 

чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу України.  

Досліджували вплив тривалого внесення добрив на показники чорнозему 

типового на природному агрофоні та агрофоні післядії гною. Систематичне 

внесення гною у сівозміні зменшує твердість ґрунту. Тривале внесення 

мінеральних добрив негативно впливає на вміст загального гумусу в чорноземах 

типових як на природному агрофоні, так і на агрофоні післядії гною. Для 

підвищення вмісту рухомих сполук азоту, фосфору й калію на 1 мг/кг ґрунту 

потрібно внести з азотними добривами 42,5 кг азоту, з фосфорними – 

31,7 кг/га Р2О5, з калійними – 27,9 кг/га К2О. 

Встановлено високу ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму 

на природному агрофоні. На агрофоні післядії гною ефективність мінеральних 

добрив знизилася майже вдвічі. 

Уміст білка в зерні пшениці озимої у контрольному варіанті природного 

агрофону становив 12,4 %, внесення азотних добрив підвищило його вміст до 

13,7 %, а азотних та фосфорних добрив – до 14,1 %, що є максимальним. На 

агрофоні післядії гною вміст білка в зерні становив 12,9 %, що на 0,5 % більше ніж 

на  природному агрофоні. Внесення азотних і фосфорних добрив підвищило його 

вміст до 14,2 %. Вміст клейковини в зерні пшениці становив 22,6 %, а за внесення 

азотних і фосфорних добрив підвищився її вміст до 25,0 %.  

Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму на природному 

агрофоні є N57Р103К0, прогнозна врожайність – 6,46 т/га: 6,06 за рахунок родючості 

ґрунту, 0,40 т/га за рахунок мінеральних добрив. На агрофоні післядії гною 

оптимальними нормами під пшеницю озиму є N48Р87К0, прогнозна врожайність – 

6,73 т/га: 6,56 т/га за рахунок родючості ґрунту й післядії гною, 0,17 т/га за рахунок 

мінеральних добрив. 

Ключові слова: пшениця озима, мінеральні добрива, післядія гною, 

урожайність, якість зерна, чорнозем типовий, агрофони, Лівобережний Лісостеп 

України. 
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АННОТАЦИЯ 

Никоненко В. Н. Оптимизация норм минеральных удобрений под 

пшеницу озимую в зависимости от уровня плодородия чернозема типичного 
Левобережной Лесостепи Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. Национальный научный центр 
«Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского» НААН, Харьков, 
2021. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальных вопросов  влияния 
длительного применения удобрений на плодородие почвы, оптимизацию норм 
минеральных удобрений под пшеницу озимую и прогнозирование её урожайности 
на черноземе типичном Левобережной Лесостепи Украины. 

Изучали влияние на показатели плодородия чернозема типичного на 
природном агрофоне и агрофоне последействия навоза (240 т/га).  

Длительное внесение минеральных удобрений снижает содержание общего 
гумуса в почве на природном агрофоне и на агрофоне последействия навоза. Для 
повышения содержания подвижных соединений азота, фосфора и калия на 1 мг/кг 
почвы необходимо внести с азотными удобрениями 42,5 кг азота, с фосфорными – 
31,7 кг/га Р2О5, с калийными – 27,9 кг/га К2О. 

Установлена высокая эффективность минеральных удобрений под пшеницу 
озимую. Внесение азота в норме 60 кг/га повысило урожайность зерна на 46 %, 
фосфора в норме 120 кг/га – на 30, азота и фосфора (N60Р120) – на 62 %. 
Эффективность минеральных удобрений на агрофоне последействия навоза 
снизилась в два раза. 

Содержание белка в зерне пшеницы озимой на контрольном варианте 
природного агрофона составило 12,4 %, внесения азота в норме N60 повысило 
содержание до 13,7 %, азота и фосфора (N60Р120) – до 14,1 %. На агрофоне 
последействия навоза содержание белка в зерне повысилось до 12,9 %, что больше 
чем на природном агрофоне. Внесение азотных и фосфорных удобрений повысило 
содержание белка в зерне до 14,2 %. Содержание клейковины в зерне пшеницы 
озимой составило 22,6 %, внесение азотных и фосфорных удобрений повысило её 
содержание до 25 %.  

Оптимальные нормы минеральных удобрений для пшеницы озимой на 
природном агрофоне составили N57P103K0, прогнозная урожайность – 6,46 т/га: 6,06 
т/га за счет плодородия почвы, 0,40 т/га за счет минеральных удобрений. На 
агрофоне последействия навоза оптимальными нормами для пшеницы озимой 
составили N48P87K0, прогнозная урожайность – 6,73 т/га: 6,56 т/га за счет плодородия 
почвы и последействия навоза, 0,17 т/га за счет минеральных удобрений. 

Рассчитана экономическая эффективность минеральных удобрений на 
окупаемость 1 кг д.в. NРК приростом урожая: на природном агрофоне она 
составляет 2,5 кг зерна на агрофоне последействия навоза – 1,3 кг зерна. 
Энергетический коэффициент (Ке) на природном агрофоне составил 1,3, на 
агрофоне последействия перегноя – 0,6. Применение минеральных удобрений на 
агрофоне последействия навоза является энергозатратным. 
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Ключевые слова: пшеница озимая, минеральные удобрения, последействие 

навоза, урожайность, качество зерна, чернозем типичный, агрофоны, 

Левобережная Лесостепь Украины. 
 

SUMMARY 

 Nikonenko V.M. Optimization of mineral fertilizer norms for winter wheat 

depending on the level of fertility of chernozem typical of Left-bank Forest-steppe 

of Ukraine. - Qualifying scientific work as the manuscript. 

Thesis for candidate’s  of agricultural sciences degree оn specialty 06.01.04 

Agrochemistry.  National Scientific Center «Institute for Soil Science and 

Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky» NAAS, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the research of the influence of long - term 

application of fertilizers on soil fertility, optimization of mineral fertilizers`norms for 

winter wheat and forecasting its yield on typical chernozem of the Left - Bank Forest - 

Steppe of Ukraine.  

The influence of long-term application of fertilizers on the characteristics of typical 

chernozem on natural agro background and agro background of manure aftereffect was 

investigated. Systematic application of manure in crop rotation reduces soil hardness. 

Prolonged application of mineral fertilizers has a negative effect on the content of total 

humus in chernozems typical of both natural agro background and agro background of 

manure aftereffects. To increase the content of mobile compounds of nitrogen, 

phosphorus and potassium by 1 mg/kg of soil, 42.5 kg of nitrogen should be applied with 

nitrogen fertilizers, -31.7 kg/ha of P2O5 with phosphorus fertilizers, and 27.9 kg/ha of 

K2O -with potassium fertilizers. 

The high efficiency of mineral fertilizers for winter wheat on a natural agricultural 

background was established. On the agro background of manure aftereffects, the 

efficiency of mineral fertilizers was almost halved. The protein content in the grain of 

winter wheat in the control variant of the natural agro background was 12.4 %, the 

application of nitrogen fertilizers increased its content to 13.7 %, and nitrogen and 

phosphorus fertilizers – to 14.1 %, which wasthe maximum. On the agricultural 

background of the manure aftereffect, the protein content in the grain was 12.9 %, which 

was 0.5 % more than on the natural agricultural background. Application of nitrogen and 

phosphorus fertilizers increased its content to 14.2 %. The content of gluten in wheat 

grain was 22.6 %, and with the application of nitrogen and phosphorus fertilizers, its 

content increased to 25.0 %. 

The optimal norms of mineral fertilizers for winter wheat on a natural agricultural 

background are N57P103K0, the forecast yield is 6.46 t/ha: 6.06 due to soil fertility, 

0.40 t/ha due to mineral fertilizers. On the agro background of manure aftereffects, the 

optimal norms for winter wheat are N48Р87К0, forecast yield – 6.73 t/ha: 6.56 t/ha due to 

soil fertility and manure aftereffects, 0.17 t/ha due to mineral fertilizers. 

Key words: winter wheat, mineral fertilizers, aftereffect of manure, yield, grain 

quality, chernozem typical, agricultural backgrounds, Left-Bank Forest-Steppe of 

Ukraine. 


