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АНОТАЦІЯ 

Ніконенко В. М. Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю 

озиму залежно від рівня родючості чорнозему типового Лівобережного 

Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 06.01.04 «Агрохімія» (Сільськогосподарські науки). –

 Національний науковий центр « Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського» НААН, Харків, 2021. 

Пшениця озима є основною продовольчою культурою в Україні.  

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. 

Актуальним нині є також вирішення питання стабільного та ефективного 

виробництва якісного зерна пшениці озимої за різних умов вирощування. 

Збільшення виробництва високоякісного зерна на основі теоретичних 

розробок є основним науковим і практичним завданням аграрного виробництва. 

Дослідження проводились згідно НТП  УААН «Родючість та охорона ґрунтів» 

2001–2005 рр., НТП  УААН «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» 2006–

2010 рр., ПНД  НААН «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» 

2011–2015 рр., ПНД НААН «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване 

використання та управління» 2016–2020 рр. 

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. 

Новизною роботи є: для умов Лівобережного Лісостепу України 

обґрунтовано оптимальні норми мінеральних добрив для пшениці озимої; 

встановлено закономірності впливу добрив на врожайність та якість зерна; 
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визначено вплив тривалого внесення добрив на показники родючості ґрунту; 

уточнено систему удобрення пшениці озимої; дістали подальшого розвитку 

питання математичного планування схем варіантів польового досліду. 

Використано такі методи досліджень: системний, польовий, хімічний, 

розрахунковий, статистичний, багатофакторний регресійний. Дисертаційна 

робота є закінченим дослідженням, яка вирішує завдання одержання 

запланованих валових зборів зерна пшениці озимої високої якості. Розроблено 

патент на корисну модель «Спосіб визначення оптимальної дози азотних добрив 

для підживлення зернових культур впродовж вегетації», результати досліджень 

з питань системи удобрення пшениці озимої викладено в 7 рекомендаціях, актах 

апробації й впровадження у виробництво, довідці про впровадження матеріалів 

у навчальний процес ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню питань впливу тривалого 

внесення добрив на показники родючості ґрунту, оптимізації норм мінеральних 

добрив під пшеницю озиму та прогнозування її врожайності на чорноземі 

типовому з різним рівнем родючості. 

Досліджували вплив тривалого внесення добрив на показники чорнозему 

типового на природному агрофоні та агрофоні післядії гною (240 т/га). 

Систематичне внесення гною у сівозміні зменшує твердість ґрунту до 1,18 кПа, 

а спільно з мінеральними добривами (N2610P2490K2160) – до 1,16 кПа. У підорному 

шарі (25–50 см) твердість ґрунту зростає, але залишається середньопухким. 

Внесення гною й мінеральних добрив сприяє розущільненою ґрунту по профілю 

до глибини 95 см. 

Систематичне внесення гною під культури сівозміни підвищило уміст 

вологи в орному шарі ґрунту до 27,5 %. Вміст вологи у ґрунті до глибини 95 см 

залишається підвищеним порівняно з природним агрофоном. Спільне внесення 

гною з мінеральними добривами впливало на вологість ґрунту, як і при внесенні 

одного гною, за винятком орного шару, де вологість ґрунту становила  26,0 %. 

Досліджували зміни реакції ґрунтового розчину, ступінь насичення ґрунту 

кальцієм, допоглинання його колоїдним комплексом у шарі ґрунту 0–30 см. на 
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агрофонах природний та післядія гною. Впродовж 26 років досліджували 

показники за варіантами з середніми нормами мінеральних добрив: 1 – без 

добрив (контроль); 2 – N100; 3 – Р96; 4 – К83; 5 – N100Р96; 6 – N100K83; 7 – P96K83; 8 – 

N100P96K83. Встановлено, що під впливом систематичного внесення окремих 

видів мінеральних добрив, парних їх поєднань та повного мінерального добрива 

показники реакції ґрунтового розчину змінюються у межах рН 6,2–7,0. 

Колоїдний комплекс ґрунту насичений обмінними катіонами на 85–87%, в 

першу чергу, карбонатами кальцію, що стабілізує реакцію ґрунтового розчину. 

Уміст обмінного кальцію в ґрунті природного агрофону без добрив становить 

32,43 ммоль/100 г ґрунту. За систематичного внесення азотних добрив у нормі 

100 кг/га азоту обумовило зниження вмісту обмінного кальцію 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. Найбільше сприяють 

витісненню кальцію з колоїдного комплексу азотні добрива. Парні поєднання 

азоту з фосфором і калієм у меншій мірі впливають на вміст обмінного кальцію 

в ґрунті. Фосфорні спільно з калійними добривами (Р96К83) підвищили вміст 

обмінного кальцію в колоїдному комплексі ґрунту до 32,97 ммоль/100 г ґрунту, 

що вище ніж у контрольному варіанті. На агрофоні післядії гною без внесення 

добрив вміст обмінного кальцію в колоїдному комплексі становив 

34,43 ммоль/100 г ґрунту, що вище ніж на природному агрофоні. Вплив 

мінеральних добрив на вміст обмінного кальцію залишається як і на природному 

агрофоні. Потреба кальцію для повного допоглинання в колоїдному комплексі у 

варіанті без добрив становить 3,48 ммоль/100 г ґрунту, а потреба у вапняному 

борошні – 410 кг/га. 

Уміст загального гумусу на природному агрофоні становив – 5,31%, а за 

внесення азоту (2970 кг/га) вміст його зменшився до 5,19 %, фосфору (2730 кг/га 

Р2О5) – до 5,12 %, калію (2350 кг/га К2О) – до 5,10%. За тривалого внесення 

мінеральних добрив вміст гумусу в чорноземі типовому поступово знижується. 

На агрофоні післядії гною закономірність впливу мінеральних добрив на вміст 
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загального гумусу в ґрунті залишається, але в меншій мірі зменшується, ніж на 

природному агрофоні. 

Уміст мінерального азоту на природному агрофоні до закладання досліду 

становив 37,4 мг/кг, а за 28 років уміст його знизився до 23,2 мг/кг ґрунту. 

Внесення азотних добрив у кількості 2970 кг/га азоту підвищило вміст 

мінерального азоту до 69,9 мг/кг ґрунту. Для підвищення мінерального азоту на 

1 мг/кг ґрунту потрібно внести з добривами 42,5 кг азоту. Парні поєднання азоту 

з фосфором (N2970Р2730) підвищили вміст мінерального азоту до 58,9 мг/кг ґрунту. 

Фосфорні й калійні добрива окремо або в парному поєднанні не впливали на 

його вміст. На агрофоні післядії гною вміст мінерального азоту в ґрунті вищий 

(29,1 мг/кг ґрунту) порівняно з природним агрофоном. Внесення азотних добрив 

підвищило його вміст до 56,5 мг/кг, азотних з фосфорними – до 61,9 мг/кг 

ґрунту. Фосфорні й калійні добрива окремо та в парному поєднанні не впливали 

на вміст мінерального азоту в ґрунті. 

Уміст азоту нітратів у шарі ґрунту 0–30 см на природному агрофоні 

становив 8,9 мг/кг ґрунту. За 28 років внесення 2970 кг/га азоту з добривами 

підвищило його вміст до 50,6 мг/кг ґрунту. Суттєво вміст азоту підвищився за 

спільного внесення азоту з фосфором (43,1 мг/кг ґрунту). На агрофоні післядії 

гною вміст азоту нітратів у 2 рази вищий порівняно з природним агрофоном. 

Особливо підвищився його вміст за парного поєднання азоту з фосфором 

(53,3 мг/кг ґрунту). Вплив мінеральних добрив на вміст амонійного азоту 

незначний як на природному агрофоні, так і на фоні післядії гною. Слабке 

поглинання амонійного азоту пов’язано з тим, що колоїдний комплекс 

чорнозему типового насичений обмінними катіонами на 85–87 %. 

На період закладання досліду (1990 р.) уміст рухомих сполук фосфору в 

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

його в контрольному варіанті знизився до 29,3 мг/кг ґрунту. Тривале внесення 

фосфорних добрив (2730кг/га Р2О5) підвищило вміст рухомого фосфору на 

86,1 мг/кг ґрунту. Для підвищення його вмісту на 1 мг/кг ґрунту потрібно внести 

у ґрунт з мінеральними добривами 31,7 кг/га Р2О5. Азотні й калійні добрива 
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слабо впливали на вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті. Спільне внесення 

фосфору з азотом підвищило вміст фосфору в ґрунті порівняно з контролем на 

78,6 мг/кг, а спільно з калієм – на 63,2 мг/кг ґрунту. На агрофоні післядії гною 

вміст рухомих сполук фосфору без внесення добрив становив 44,9 мг/кг ґрунту, 

що близько до початкового його рівня. Внесення 2730 кг Р2О5 з добривами 

підвищило вміст фосфору в ґрунті порівняно з контролем на 86,1 мг/кг ґрунту, 

спільне внесення фосфору з азотом – на 89,38 мг/кг, фосфору з калієм – на 

87,7 мг/кг ґрунту. Повне мінеральне добриво підвищило його вміст до 

109,5 мг/кг ґрунту. 

Уміст рухомих сполук калію в ґрунті на природному агрофоні на період 

закладання досліду становив 232,0 мг/кг ґрунту. Через 28 років уміст його в 

ґрунті у варіанті без добрив становив 229,0 мг/кг ґрунту, що близько до 

початкового рівня. Внесення 2350 кг/га К2О з мінеральними добривами 

підвищило його вміст у ґрунті порівняно з контролем на 84,3 мг/кг ґрунту. Для 

підвищення його вмісту на 1 мг/кг ґрунту потрібно внести з мінеральними 

добривами 27,9 кг/га К2О. Азотні  й фосфорні добрива самостійно або в 

поєднанні слабо впливали на вміст рухомих сполук калію. На агрофоні післядії 

гною вміст рухомого калію у варіанті без мінеральних добрив становив 

241,0 мг/кг ґрунту, що вище, ніж у контрольному варіанті природного агрофону. 

Калійні добрива самостійно підвищили вміст калію в ґрунті до 313,3 мг/кг або 

на 72,0 мг/кг ґрунту. Для підвищення вмісту рухомих сполук калію на 

1 мг/кг  ґрунту потрібно внести з добривами 32,5 кг/га К2О, що менше, ніж на 

природному агрофоні. 

Ефективність окремих видів мінеральних добрив та парних їх поєднань на 

врожайність пшениці озимої проводили на агрофонах природний і післядія гною 

за два періоди досліджень (2005–2007 рр. і 2015–2017 рр.). За даними періоду 

2005–2007 рр. встановлено високу ефективність мінеральних добрив під 

пшеницю озиму на природному агрофоні. Внесення азоту в нормі 60 кг/га 

підвищило врожайність зерна озимої пшениці на 46 %, фосфору в нормі 

120 кг/га – на 30 %, а спільно внесення азоту й фосфору (N60P120) – на 62 %. 
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Ефективність внесення мінеральних добрив у тих же нормах на фоні післядії 

гною знизилася: приріст від азоту – 21 %, фосфору – 20 %, від азоту і фосфору – 

33 %. 

На природному фоні за період 2015–2017 рр. ефективність мінеральних 

добрив знизилась порівняно з періодом 2005–2007 рр. Зниження обумовлено 

накопиченням в ґрунті поживних речовин за рахунок систематичного внесення 

мінеральних добрив під культури сівозміни. Азотні добрива в нормі 60 кг/га 

азоту підвищили врожайність зерна пшениці озимої на 13 %, фосфорні в нормі 

120 кг/га Р2О5 – на 23 %. На агрофоні післядії гною ефективність мінеральних 

добрив за період 2015–2017 рр. ще нижча. На цей період внесено в ґрунт 240 т/га 

гною та сумарну кількість мінеральних добрив: азот – 2610 кг/га, фосфор (Р2О5) 

– 2490 кг/га, калій (К2О) – 2160 кг/га. Пряма дія мінеральних добрив знизилась. 

Норма азоту 60 кг/га підвищила врожайність зерна пшениці озимої тільки на 

11 %, фосфору (Р120) – на 17 %. Калійні добрива не впливали на врожайність 

зерна пшениці озимої. 

Уміст білка в зерні пшениці озимої у контрольному варіанті природного 

агрофону становив 12,4 %, внесення азоту в нормі N60 підвищило його вміст до 

13,7 %, парне сполучення азоту й фосфору в нормі N60Р120 – до 14,1 %. На 

агрофоні післядії гною без внесення мінеральних добрив уміст білка в зерні 

становив 12,9 %, що більше на 0,5 %, ніж на  природному агрофоні. Внесення 

азотних і фосфорних добрив у нормі N60Р120 підвищило його вміст до 14,2 %. 

Післядія гною суттєво впливала на підвищення вмісту білка в зерні пшениці 

озимої. За три роки (2015–2017 рр.) середній вміст клейковини на природному 

агрофоні становив 22,6 %, а за внесення азотних і фосфорних добрив у нормі 

N60Р120 підвищило її вміст до 25,0 %. На агрофоні післядії гною середній вміст 

клейковини за цей період становив 23,6 %, що на 1 % більше, ніж на 

природному агрофоні. Внесення азотних і фосфорних добрив у нормі N60Р120 

підвищило її вміст до 25,0 %. 

Статистична обробка врожайних даних за період 2015–2017 рр. 

комп’ютерною програмою багатофакторного регресійного аналізу дозволила 
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визначити оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму й 

розробити математичні моделі прогнозування її врожайності за рахунок 

родючості ґрунту та мінеральних добрив. За регресійними рівняннями 

побудовано графіки, за допомогою яких визначено оптимальні норми 

мінеральних добрив під пшеницю озиму на досліджувальних агрофонах. На 

природному фоні оптимальними нормами є N57Р103К0, прогнозна врожайність – 

6,46 т/га: 6,06 т/га за рахунок родючості ґрунту, 0,40 т/га – за рахунок 

мінеральних добрив. На агрофоні післядії гною оптимальними нормами 

мінеральних добрив 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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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 on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of PhD on a specialty 06.01.04 

Agrochemistry (Agricultural Sciences).  National Scientific Center "Institute for Soil 
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Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky" NAAS, Kharkiv, 

2021. 

Winter wheat is the main food crop in Ukraine. Increasing the production of 

high quality grain on the basis of theoretical developments is the main scientific and 

practical task of agricultural production. The research was conducted according to the 

Scientific and Technical Program of UAAS "Fertility and protection of soils" 2001–

2005, Scientific and Technical Program of UAAS "Fertility, protection and ecology of 

soils" 2006–2010, Research Plan of NAAS "Fertility, protection and rational use of 

soils" 2011–2015, Research Plan of NAAS "Soil resources: development forecast, 

sustainable use and management" 2016–2020 

The purpose of the work is to develop models for optimizing the norms of 

mineral fertilizers for winter wheat and forecasting its yield due to soil fertility and 

mineral fertilizers. Optimal norms of mineral fertilizers for winter wheat are 

substantiated for the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine; 

regularities of the influence of fertilizers on grain yield and quality are established; the 

influence of long-term application of fertilizers on soil fertility indicators is 

determined; the system of fertilization of winter wheat is specified; the issue of 

mathematical planning of schemes of variants of field experiment is in progress. The 

following research methods were used: systemic, field, chemical, computational, 

statistical, multifactorial regression. The dissertation is a completed study that solves 

the issue of obtaining the planned gross harvest of high quality winter wheat grain. A 

patent for a useful model "Method of determining the optimal dose of nitrogen 

fertilizers for fertilizing cereals during the growing season", the results of research on 

the system of winter wheat fertilizer are presented in 7 recommendations, acts of 

testing and implementation in production, certificate of implementation of materials in 

the educational process of Kharkiv National Agrarian University named after 

V. V. Dokuchayev. 

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

fertilizer application on soil fertility indicators, optimization of mineral fertilizer 
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norms for winter wheat and forecasting of its yield on typical chernozem with 

different level of fertility. 

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

chernozem on natural agricultural background and agricultural background of manure 

aftereffect (240 t/ha) was investigated. Systematic application of manure in crop 

rotation reduces soil hardness to 1.18 kPa, and together with mineral fertilizers 

(N2610P2490K2160) – to 1.16 kPa. In the subsoil (25–50 cm) soil hardness increases, but 

remains medium-loose. Application of manure and mineral fertilizers promotes the 

loosening compacted soil on a profile to depth of 95 cm. 

Systematic application of manure to crop rotations increased the moisture 

content in the arable layer of the soil to 27.5 %. The moisture content in the soil to a 

depth of 95 cm remains high compared to natural agricultural background. The joint 

application of manure with mineral fertilizers affected the soil moisture, as well as the 

application of one manure, except for the arable layer, where the soil moisture was 

26.0 %. Changes in the reaction of the soil solution, the degree of soil saturation by 

calcium, its absorption by the colloidal complex in the soil layer 0–30 cm on natural 

agricultural background and aftereffect of manure were studied. For 26 years, I have 

been studying the indicators for options with average rates of mineral fertilizers: 1 - 

without fertilizers (control); 2 – N100; 3 – P96; 4 – K83; 5 – N100P96; 6 – N100K83; 7 – 

P96K83; 8 – N100P96K83. It was established that under the influence of systematic 

application of certain types of mineral fertilizers, their paired combinations and 

complete mineral fertilizers, the reaction rates of the soil solution range from pH 6.2 to 

7.0. The colloidal complex of the soil is saturated with exchange cations by 85 – 87%, 

first of all, calcium carbonates, which stabilizes the reaction of the soil solution. The 

content of exchangeable calcium in the soil of natural agricultural background without 

fertilizers is 32.43 mmol/100 g of soil. The systematic application of nitrogen 

fertilizers at a rate of 100 kg/ha of nitrogen caused a decrease in the content of 

metabolic calcium by 7.32 mmol /100 g, phosphorus at a rate of 96 kg/ha P2O5 - by 

4.80 mmol/100 g, potassium at a rate of 83 kg/ha of K2O - by 4.99 mmol/100 g of soil. 

Nitrogen fertilizers displace calcium from the colloidal complex the most. Paired 
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combinations of nitrogen with phosphorus and potassium to a lesser extent affect the 

content of metabolic calcium in the soil. Phosphorus together with potassium 

fertilizers (P96K83) increased the content of metabolic calcium in the colloidal complex 

of the soil to 32.97 mmol/100 g of soil, which is higher than in the control variant. On 

the agricultural background of the after-effect of manure without fertilizers, the 

content of exchangeable calcium in the colloidal complex was 34.43 mmol/100 g of 

soil, which was higher than on the natural agricultural background. The effect of 

mineral fertilizers on the content of metabolic calcium remains the same as on a 

natural agricultural background. The need for calcium for complete absorption in the 

colloidal complex in the option without fertilizers is 3.48 mmol/100 g of soil, and the 

need for lime flour – 410 kg/ha. 

The content of total humus on the natural agricultural background was - 5.31 %, 

and with the application of nitrogen (2970 kg/ha) its content decreased to 5.19 %, 

phosphorus (2730 kg/ha P2O5) - up to 5.12 %, potassium kg/ha K2O) - up to 5.10 %. 

With long-term application of mineral fertilizers, the humus content in chernozem 

typical gradually decreases. On the agricultural background of the manure aftereffect, 

the regularity of the influence of mineral fertilizers on the content of total humus in 

the soil remains, but decreases to a lesser extent than on the natural agricultural 

background. 

The content of mineral nitrogen on the natural agricultural background before 

the experiment was 37.4 mg/kg, and in 28 years its content decreased to 23.2 mg/kg of 

soil. Application of nitrogen fertilizers in the amount of 2970 kg/ha of nitrogen 

increased the mineral nitrogen content to 69.9 mg/kg of soil. To increase mineral 

nitrogen by 1 mg/kg of soil, 42.5 kg of nitrogen should be applied with fertilizers. 

Paired combinations of nitrogen with phosphorus (N2970P2730) increased the mineral 

nitrogen content to 58.9 mg/kg of soil. Phosphorus and potassium fertilizers alone or 

in pairs did not affect its content. On the agricultural background of the manure 

aftereffect, the content of mineral nitrogen in the soil was higher (29.1 mg/kg of soil) 

compared to the natural agricultural background. Application of nitrogen fertilizers 

increased its content to 56.5 mg/kg, nitrogen with phosphorus - to 61.9 mg/kg of soil. 
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Phosphorus and potassium fertilizers alone and in pairs did not affect the content of 

mineral nitrogen in the soil. 

The nitrogen content of nitrates in the soil layer 0-30 cm on a natural 

agricultural background was 8.9 mg/kg of soil. Over 28 years, the application of 

2970 kg/ha of nitrogen with fertilizers increased its content to 50.6 mg/kg of soil. The 

nitrogen content increased significantly with the joint application of nitrogen with 

phosphorus (43.1 mg/kg of soil). On the agricultural background of the manure 

aftereffect, the nitrogen content of nitrates was 2 times higher in comparison with the 

natural agricultural background. Its content increased especially when nitrogen and 

phosphorus were paired (53.3 mg/kg of soil). The effect of mineral fertilizers on the 

ammonium nitrogen content was insignificant both on the natural agricultural 

background and on the background of the manure aftereffect. Weak absorption of 

ammonium nitrogen was due to the fact that the colloidal complex of chernozem 

typical was saturated with exchangeable cations by 85 – 87 %. 

At the time of the experiment (1990), the content of mobile phosphorus 

compounds in the soil on a natural agricultural background was 43.0 mg/kg of soil. 

After 28 years, its content in the control version decreased to 29.3 mg/kg of soil. 

Prolonged application of phosphorus fertilizers (2730 kg/ha P2O5) increased the 

content of mobile phosphorus by 86.1 mg/kg of soil. To increase its content by 

1 mg/kg of soil, 31.7 kg/ha of P2O5 should be applied to the soil with mineral 

fertilizers. Nitrogen and potassium fertilizers had little effect on the content of mobile 

phosphorus in the soil. Co-application of phosphorus with nitrogen increased the 

phosphorus content in the soil compared to the control by 78.6 mg/kg, and together 

with potassium - by 63.2 mg/kg of soil. On the agricultural background of the manure 

aftereffect, the content of mobile phosphorus without fertilizer application was 

44.9 mg/kg of soil, which was close to its initial level. Application of 2730 kg of P2O5 

with fertilizers increased the phosphorus content in the soil compared to the control by 

86.1 mg/kg of soil, total application of phosphorus with nitrogen - by 89.38 mg/kg, 

phosphorus with potassium - by 87.7 mg/kg of soil. Complete mineral fertilizer 

increased its content to 109.5 mg/kg of soil. 
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The content of mobile potassium compounds in the soil on a natural agricultural 

background for the period of the experiment was 232.0 mg/kg of soil. After 28 years, 

its content in the soil on the variant without fertilizers was 229.0 mg/kg of soil, which 

was close to the initial level. Application of 2350 kg/ha of K2O with mineral fertilizers 

increased its content in the soil compared to the control by 84.3 mg/kg of soil. To 

increase its content by 1 mg/kg of soil, 27.9 kg/ha of K2O should be applied with 

mineral fertilizers. Nitrogen and phosphorus fertilizers alone or in combination had 

little effect on the content of mobile potassium. On the agro background of the manure 

aftereffect, the content of mobile potassium on the variant without mineral fertilizers 

was 241.0 mg/kg of soil, which was higher than on the control variant of the natural 

agricultural background. Potash fertilizers independently increased the potassium 

content in the soil to 313.3 mg/kg or 72.0 mg/kg of soil. To increase the content of 

mobile potassium by 1 mg/kg of soil, it is necessary to apply 32.5 kg/ha of K2O with 

fertilizers, which is less than on a natural agricultural background. 

The effectiveness of certain types of mineral fertilizers and their paired 

combinations on the yield of winter wheat was carried out on natural agricultural 

backgrounds and after-effect of manure for two research periods (2005–2007 and 

2015–2017). According to the data of the period 2005–2007, high efficiency of 

mineral fertilizers for winter wheat on the natural agricultural background was 

established. Nitrogen application at the rate of 60 kg/ha increased the yield of winter 

wheat grain by 46 %, phosphorus at the rate of 120 kg/ha - by 30 %, and joint 

application of nitrogen and phosphorus (N60P120) - by 62 %. The efficiency of mineral 

fertilizers application in the same norms against the background of manure aftereffect 

decreased: increase from nitrogen – 21 %, phosphorus – 20 %, from nitrogen and 

phosphorus – 33 %. 

On the natural background for the period 2015–2017, the efficiency of mineral 

fertilizers decreased compared to the period 2005–2007. The decrease was due to the 

accumulation of nutrients in the soil due to the systematic application of mineral 

fertilizers under crop rotations. Nitrogen fertilizers at the rate of 60 kg/ha increased the 

grain yield of winter wheat by 13%, phosphorus fertilizers at the rate of 120 kg/ha 



17 
 

 

P2O5 – by 23 %. On the agricultural background of manure aftereffects, the efficiency 

of mineral fertilizers for the period 2015–2017 was even lower. During this period, 

240 t/ha of manure and the total amount of mineral fertilizers were applied to the soil: 

nitrogen – 2610 kg/ha, phosphorus (P2O5) – 2490 kg/ha, potassium (K2O) – 

2160 kg/ha. The direct effect of mineral fertilizers decreased. The nitrogen rate of 

60 kg/ha increased the grain yield of winter wheat by only 11 %, phosphorus (P120) - 

by 17 %. Potash fertilizers did not affect the grain yield of winter wheat. 

The protein content in the grain of winter wheat in the control version of the 

natural agricultural background was 11.8 %, the application of nitrogen in the norm of 

N60 increased its content by 0.5 %, the paired combination of nitrogen and phosphorus 

in the norm of N60P120 - by 1.1 %, which is the maximum natural agricultural 

background. On the agricultural background of the manure after-effect without 

mineral fertilizers, the protein content in the grain was 12.8 %, which was 1 % more 

than on the natural agricultural background. Application of nitrogen and phosphorus 

fertilizers in the norm of N60P120 increased its content to 13.8 %. The aftereffect of 

manure significantly affected the increase in protein in the grain of winter wheat. For 

three years (2015–2017) the average content of gluten on a natural agricultural 

background was 22.6 %, and with the application of nitrogen and phosphorus 

fertilizers in the norm N60P120 increased its content to 25.0 %. On the agricultural 

background of the manure aftereffect, the average gluten content during this period 

was 23.6 %, which was 1 % more than on the natural agricultural background. 

Application of nitrogen and phosphorus fertilizers in the norm of N60P120 increased its 

content to 25.0 %. 

Statistical processing of yield data for the period 2015–2017 by computer 

program of multifactor regression analysis allowed to determine the optimal rates of 

mineral fertilizers for winter wheat and to develop mathematical models for predicting 

its yield due to soil fertility and mineral fertilizers. According to the regression 

equations, graphs were constructed to determine the optimal rates of mineral fertilizers 

for winter wheat on the research agricultural backgrounds. On the natural background, 

the optimal norms were N57Р103К0, the forecast yield was 6.46 t/ha: 6.06 t/ha due to 
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soil fertility, 0.40 t/ha - due to mineral fertilizers. On the agricultural background of 

the manure after-effect, the optimal norms of mineral fertilizers for winter wheat were 

N48R87K0, the forecast yield was 6.73 t/ha: 6.56 t/ha due to soil fertility and the after-

effect of manure, 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.



19 
 

 

ЗМІСТ 

 Cтор. 

ВСТУП 22 

РОЗДІЛ 1 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ (огляд літератури) 

 

27 

1.1 Вплив добрив на врожайність пшениці озимої 27 

1.1.1 Ефективність азотних добрив під пшеницю озиму 28 

1.1.2 Ефективність фосфорних добрив під пшеницю озиму 31 

1.1.3 Ефективність калійних добрив під пшеницю озиму 32 

1.1.4 Норми, строки й способи внесення добрив під пшеницю 

озиму 

 

34 

1.2 Вплив добрив на якість зерна пшениці озимої 42 

1.3 Вплив добрив на агрохімічні показники ґрунту 45 

1.4 Математичні моделі оптимізації норм мінеральних добрив і 

прогнозування врожайності пшениці озимої 

 

47 

РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

49 

2.1 Ґрунтово-кліматична характеристика зони досліджень 49 

2.2 Об’єкти та методика проведення досліджень 52 

2.3 Агрохімічна характеристика чорнозему типового важко-

суглинкового 

 

55 

2.4 Агрометеорологічні умови за роки проведення досліджень 55 

РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ФІЗИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ 

ТРИВАЛОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 

 

 

 

63 

3.1 Структурно-агрегатний склад чорнозему типового та його 

зміни під впливом тривалого внесення органічних і мінеральних 

добрив 

 

 

63 



20 
 

 

 

3.2 Вплив внесення гною та мінеральних добрив на твердість 

чорнозему типового 

 

65 

3.3 Вплив внесення гною та мінеральних добрив на вологість 

чорнозему типового 

 

67 

РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ДОБРИВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 

 

69 

РОЗДІЛ 5 ВПЛИВ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 

 

74 

5.1 Вплив добрив на реакцію ґрунтового розчину 74 

5.2 Вплив добрив на вміст загального гумусу  76 

5.3 Вплив добрив на вміст рухомих сполук азоту в ґрунті 78 

5.4 Вплив добрив на вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті 83 

5.5 Вплив добрив на вміст рухомих сполук калію в ґрунті 85 

РОЗДІЛ 6 ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД 

ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ НА АГРОФОНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ 

РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ 

 

 

88 

РОЗДІЛ 7 ВПЛИВ ДОБРИВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 

 

94 

РОЗДІЛ 8 ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД 

ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ ТА ПРОГНОЗНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЇЇ 

ВРОЖАЙНОСТІ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ РІЗНОГО РІВНЯ 

РОДЮЧОСТІ 

 

 

 

100 

8.1 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2015 рік 

 

100 

8.2 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2016 рік 

 

106 

8.3 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2017 рік 

 

111 



21 
 

 

8.4 Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні математичні моделі її врожайності за 2015 – 2017 рр. 

 

117 

8.5 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2019 рік 

 

118 

8.6 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2020 рік 

 

124 

8.7 Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму по 

сої за 2019–2020 рр. 

 

129 

РОЗДІЛ 9 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 

 

130 

9.1 Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму 130 

9.2 Енергетична ефективність мінеральних добрив під пшеницю 

озиму 

 

130 

ВИСНОВКИ 132 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 136 

ДОДАТКИ 156 

 

 

 



22 
 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Пшениця озима є основною 

продовольчою культурою в Україні. Посівна площа її щорічно становить  

5–6 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. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації проводили з планами наукових досліджень 

лабораторії системи удобрення польових культур ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О. Н. Соколовського» згідно 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 01 

«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 01 «Родючість, охорона і раціональне 

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

систему оптимізації поживного режиму чорнозему типового для одержання 

високоякісної 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 та розробити адаптивні напрями регулювання трофного режиму в 

агроценозах» (№ ДР 0116U000600). 

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; 
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  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 до рекомендацій: «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» (додаток А). 

Результати досліджень пройшли апробацію в ПАТ «Агрокомбінат» 

«Слобожанський» Чугуївського району Харківської області на площі 10 га (акт 

від 20.10.2017 р.) та впровадження - на площі 100 га (акт від 15.10.2018 р.) і на 

площі 300 га (акт від 10.11.2019 р.) (додаток А). Матеріали включено в 

навчальний процес з викладання лекційного курсу дисциплін «Агрохімія», 

«Агрохімсервіс» й «Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація» Харківського 
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Національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (довідка про 

впровадження від 26.08.2020 р.) (додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

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, 

обґрунтуванні й написанні наукових статей та дисертації.  

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві 

(додаток Б). 

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,  

5 жовтня 2018 р.). 

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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, дев`яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, 

який включає 198 найменувань, із них латиницею – 6. Дисертаційну роботу 

викладено на 168 сторінках комп’ютерного тексту (з них основного   

108 сторінок). Робота включає 55 таблиць та 31 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ ЗАЛЕЖНО ВІД 

РІВНЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ (огляд літератури) 

 

1.1 Вплив добрив на врожайність пшениці озимої 

 

Пшениця озима займає перше місце серед продовольчих культур в Україні 

та інших країнах світу. Щорічно посівні площі її становлять 6-7 млн га. У 

зв’язку зі зниженням обсягів застосування органічних і мінеральних добрив 

питання високоефективного їх використання суттєво зростають. Теоретичні 

розробки їх застосування постійно поглиблюються, особливо з урахуванням 

економічних, енергетичних та екологічних вимог. Велике значення має глибше 

вивчення впливу зовнішніх факторів та оптимізація норм мінеральних добрив 

під пшеницю озиму в різних ґрунтово-кліматичних умовах [1]. 

Ефективність мінеральних добрив значно залежить від зовнішніх 

факторів, серед яких найважливішими є ґрунтові та погодно-кліматичні умови. 

Важливо, щоб у критичний період у відношенні до вологи, у рослинах пшениці 

(фази вихід у трубку і колосіння) було достатньо вологи в ґрунті, то й 

ефективність добрив буде високою. За дослідженнями А. П. Федосеєва [2] 

ефективність азотних добрив під пшеницю у зволожені роки зростає від малих 

до середніх доз (4060 кг/га азоту), а потім поступово знижується. Ефективність 

фосфорних добрив менше залежить від умов зволоження. В середньому 

ефективність фосфорних добрив (на фоні NK) у сухі роки на 11,25 ц/га вище, 

ніж на контролі. 

За даними В. Г. Минєєва [3] калійні добрива щодо вологозволоження 

займають проміжне положення між азотними та фосфорними. В умовах посухи 

калій підвищує оводненість цитоплазми та осмотичний тиск у рослині й регулює 

витрати води через продихи на поверхні листка, що забезпечує стійкість рослин 

у стресовий період, особливо у фази трубкування та колосіння пшениці озимої. 
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1.1.1 Ефективність азотних добрив під пшеницю озиму 

 

Пшениця м’яка озима – дуже вимоглива культура до вмісту рухомих 

поживних речовин у ґрунті. Перше місце належить рухомим сполукам азоту, 

потім фосфору й калію. Засвоєння азоту рослинами відбувається нерівномірно: у 

фазі вегетативного росту він зосереджується переважно в молодих органах, в 

генеративну фазу - в стеблі, а потім надходить до зернівок. За нестачі азоту на 

ранніх етапах органогенезу рослини набувають блідого жовто-зеленого 

забарвлення [5]. У період формування і наливу зерна умови азотного живлення 

істотно впливають на озерненість та крупність зерна, що визначає рівень її 

урожайності. Засвоївши ще до початку колосіння понад 2/3 своєї необхідної 

кількості азоту, у період цвітіння рослини майже перестають його споживати, а 

на початку формування зерна потреба пшениці озимої в цьому елементі 

живлення знову збільшується і за нормальних умов розвитку засвоює 2530 % 

необхідного їй азоту, який витрачається в основному на формування якості 

зерна [6]. 

Основним джерелом надходження азоту в рослини є органічні сполуки 

ґрунту. Існує тісний зв’язок між умістом гумусу й азоту в ґрунтах. Чим більше 

вміст загального гумусу в ґрунті, тим більше валового азоту й рухомих його 

сполук [7]. Нині визначено основні чинники надходження азоту в ґрунт: 1 – 

біологічна фіксація азоту мікроорганізмами симбіотичного і несимбіотичного 

типу; 2 – надходження з метаболітами відмерлих органічних решток; 3 – 

надходження оксидів азоту з продуктів споживання органічних вуглеводів; 4 – 

внесення з органічними і мінеральними добривами; 5 – накопичення нітратів під 

час випаровування ґрунтових вод; 6 – надходження з атмосферними опадами [8]. 

З азотних сполук найбільш ефективними під пшеницю озиму є азот 

нітратів. За даними Б. С. Носка [9] збільшення запасів азоту нітратів від 

910 кг/га до 1244 кг/га підвищило її урожайність на 9,2 ц/га. Запаси азоту 

нітратів істотно зростають за умови заорювання в ґрунт сидератів. За даними 

інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва заорювання 22,5 т/га вики озимої 



29 
 

 

підвищило вміст азоту нітратів від 29,9 мг/кг ґрунту (на контролі) до 

46,4 мг/кг ґрунту [10]. 

Головним джерелом поповнення азоту в ґрунті є внесення органічних і 

мінеральних добрив. За результатами польових дослідів Д. М. Прянишников 

[11] установив, що з гною перша культура використовує азоту 25 %. Сумарний 

коефіцієнт використання азоту наступними культурами становить до 40 % [12]. 

Коефіцієнт використання азоту з мінеральних добрив становить до 60 %, але він 

змінюється залежно від багатьох чинників: форми, норми, способи та строки їх 

внесення [13]. Одним із важливих факторів, що впливають на ефективність 

азотних добрив, є вміст рухомих сполук азоту в ґрунті. За даними ННЦ «ІҐА 

імені О. Н. Соколовського» в середньому за три роки на чорноземі опідзоленому 

з умістом мінерального азоту в шарі ґрунту 0100 см 44 кг/га урожайність 

пшениці озимої коливалася залежно від строків і способів внесення в межах 

28,5-31,4 ц/га, а за вмістом азоту 90 кг/га – у межах 29,037,9 ц/га [14]. 

На ефективність азотних добрив впливає багато чинників, перш за все, 

попередники (особливо чистий пар і багаторічні трави), обробіток ґрунту, 

післядія гною, сорти та гібриди культури, системи захисту рослин від хвороб, 

шкідників і бур’янів тощо. Ефективність азотних добрив значно залежить від 

оптимізації норм, строків і способів їх внесення. Найбільш поширеним способом 

був розкидний по поверхні ґрунту за допомогою центробіжних агрегатів, які не 

забезпечували рівномірності їх по полю. Більш ефективним є локальний спосіб 

внесення, який забезпечує, головним чином, збільшення позиційної доступності 

азоту до рослин і контакту з меншим об’ємом ґрунту. За даними Г. П. Гамзикова 

[15] за локального внесення добрив урожайність зростає на 11 % порівняно з 

розкидним способом. У дослідах А. І. Фатєєва [16] з радіоактивним ізотопом 15N 

коефіцієнт використання азоту добрив пшеницею озимою зростає до 22,5 % 

порівняно з 16,8 % за внесення їх врозкид. 

Ефективність азотних добрив залежить також від забезпеченості ґрунту 

рухомими сполуками фосфору та калію. На ґрунтах із високою забезпеченістю 

цими елементами живлення витрати азоту на формування одиниці врожаю 
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пшениці озимої у 1,52 рази нижче порівняно з низькозабезпеченими ґрунтами 

[17]. На чорноземі типовому встановлено закономірність поглинання азоту 

добрив рослинами пшениці залежно від забезпеченості ґрунту азотом, фосфором 

і калієм у пізній фазі розвитку й тісноти зв’язку з урожаєм та якістю. 

Закономірність надходження елементів живлення в рослинах пшениці озимої за 

фазами їх розвитку перше місце належить азоту, потім фосфору [18]. 

Внесення азотних добрив сприяє збільшенню урожаю пшениці, при цьому 

ефективність добрив зростає до норми 150 кг/га д. р., за подальшого її 

збільшення приріст урожаю знижується [19]. Азот істотно впливає на 

формування елементів продуктивності рослин. Нестача його у фазу кущіння, 

порушення строків внесення та погодні умови значно впливають на закладання 

та реалізацію потенціалу пагонів кущіння. Після весняного відновлення до 

трубкування озима пшениця засвоює значну кількість азоту [20].  

В дослідах Л. М. Демішева та інших [21] на чорноземах встановлено, що 

кращою формою азотних добрив була аміачна селітра, яка за оптимальної норми 

N40-45 забезпечила врожайність 60 ц/га та високу якість зерна. Згідно досліджень 

В. В. Гамаюнової [22] дози добрив під пшеницю озиму необхідно розраховувати 

для кожного поля залежно від вмісту поживних речовин у ґрунті . За 

узагальненими даними різних дослідників оптимальними запасами мінерального 

азоту в шарі ґрунту 0100 см повинно бути 155160 кг/га, оптимальними 

нормами азотних добрив під пшеницю озиму на чорноземах типових   

90120 кг/га д. р. 

До витратних статей азоту відносяться: 1 – поглинання сполук 

мінерального азоту вищими та нижчими рослинами; 2 – перехід сполук азоту в 

органічні форми; 3 – денітрифікація і повернення в атмосферу у вигляді 

молекулярної форми N2 та у формі оксидів та аміаку; 4 – змивання, винесення та 

вилучення сполук азоту із біологічних циклів у геологічні; 5 – втрати нітратних 

сполук азоту з низхідними потоками до ґрунтових вод [23, 24]. 

Найважливішими питаннями з ефективного застосування азотних добрив 

під пшеницю озиму є діагностика азотного живлення за фазами розвитку рослин 
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та оптимізація норм їх внесення, що підвищує врожайність і якість зерна, 

зменшує невиробничі витрати азоту та забруднення ґрунтових вод і продукції 

нітратами [25]. 

 

1.1.2 Ефективність фосфорних добрив під пшеницю озиму 

 

Другим важливим елементом мінерального живлення рослин пшениці 

озимої є фосфор. Проблема фосфору в світі постійно загострюється у зв’язку з 

недостатнім рівнем забезпеченості ґрунтів фосфатами та необхідністю 

постійного застосування фосфорних добрив [26]. 

Відомо, що пшениця озима основну кількість фосфору засвоює з початку 

вегетації до фази колосіння. За нестачі фосфору в ґрунті коренева система 

рослин розвивається слабо, формування колосків затримується, стебла тонкі, 

листки меншого розміру й за кольором темніші, череззерниця колосу – основний 

симптом дефіциту фосфору в рослинах [5].  

Середній вміст фосфорних сполук у земній корі становить 0,09 %. За 

даними А. Ю. Кудеярової [27] відомо близько 200 фосфоровмісних мінералів. У 

ґрунтах найчастіше знаходяться фосфати кальцію, магнію та півтораоксиди і 

комплексні фосфатні сполуки. В Україні в результаті наукових досліджень 

визначено фосфатні сполуки у чорноземах, де переважають фосфати кальцію й 

магнію [28, 29]. За даними першого туру агрохімічного обстеження орних 

ґрунтів (1961–1964 рр.) середньозважений вміст рухомих сполук фосфору в 

чорноземах лісостепової зони становив 8,1 мг/100 г  ґрунту, що свідчить про 

низький та середній вміст. Головним чинником, що впливає на поліпшення 

фосфатного режиму ґрунтів є застосування органічних і мінеральних добрив. 

Ефективність фосфорних добрив під пшеницю озиму, в першу чергу, залежить 

від рівня забезпеченості ґрунту рухомими сполуками фосфору. Дж. Джонсон та 

інші [30] пов’язують ефективність фосфорних добрив з критичним вмістом 

рухомих фосфатів двох груп (концентрація Р2О5 у ґрунтовому розчині та вміст 

легкодоступних сполук, які переходять у витяжку Олсена). Системні 
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дослідження з питань ефективного застосування фосфорних добрив під 

пшеницю озиму на ґрунтах з різним вмістом рухомих фосфатів провів 

Б. С. Носко [26]. Він встановив залежність дії фосфорних добрив від вмісту 

розчинних фосфатів у чорноземах опідзолених, типових і звичайних. Для цих 

ґрунтів оптимальні фосфорні рівні для пшениці озимої з урахуванням 

попередників становлять 11–14 мг Р2О5 на 100 г ґрунту. Вище цього рівня 

фосфорні добрива знижують свою ефективну дію. Більшість дослідників 

вважають оптимальними нормами фосфорних добрив під пшеницю озиму на 

чорноземах типових на рівні 60–90 кг/га Р2О5. 

Застосування фосфорних добрив пов’язано із забрудненням екосистеми 

важкими металами й токсичними елементами, особливо фтором. За даними 

С. А. Балюка і Л. О. Чаусової [31] вміст фтору у фосфорних добривах складає: у 

суперфосфаті – 1,4-1,7 %, амофосі – 3,5 %, нітроамофосі – 2,0 % [31]. 

Б. С. Носко [26] встановив, що на фонах з високими нормами фосфорних добрив 

уміст рухомого фтору зростає у 5–9 разів, але не перевищує ГДК у ґрунті, що 

пов’язано з карбонатами кальцію, які зв’язують рухомі форми фтору створюють 

важкорозчинний фторид кальцію (CaF2). 

Застосування фосфоритів для покращення фосфатного режиму ґрунту 

пов’язано із забрудненням важкими металами: кадмій, фтор, ртуть, свинець, 

миш’як, стронцій. Поступове накопичення їх у ґрунті знижує врожайність 

сільськогосподарських культур та сприяє накопиченню в продукції небезпечних 

для людини важких металів. Фосфорити з місцевих родовищ (порівняно з 

африканськими) містять менше фосфору й важких металів особливо Cd і Pb [32]. 

 

1.1.3 Ефективність калійних добрив під пшеницю озиму 

 

Завдяки останнім дослідженням значно розширилися поняття про 

значення калію для рослин та застосування калійних добрив. Як лужний метал 

він знаходиться в ґрунтах у вигляді солей та силікатних мінералів. У процесі 

вивітрювання мінералів калій стає доступним для рослин. У 1990 році поставки 
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калійних добрив становили 211 тис. т К2О або 18,4 % від загального обсягу 

поставок мінеральних добрив. Починаючи з 1991 року поставки їх різко 

зменшилися, що негативно вплинуло на баланс калію в землеробстві України. 

Уміст валового калію в ґрунтах України високий і змінюється у межах 

1,93–2,28 % [33]. До складу його входять різні форми калійних сполук: 

водорозчинний; обмінний; рухомий (водорозчинний і обмінний); необмінно-

гідролітичний; необмінний і фіксований; органічний. Усі форми калію в ґрунтах 

знаходяться у стані рівноваги і зміна кількості любої форми впливає на всі інші. 

Рослини пшениці озимої споживають, в першу чергу, рухомий та обмінний 

калій [34]. 

Тривале сільськогосподарське використання чорнозему типового без 

внесення калійних добрив знижує вміст валового калію та його рухомих сполук 

[35]. За систематичного внесення калійних добрив калій переходить в усі форми, 

характерні для даного типу ґрунту [36]. 

Калій, як й інші елементи живлення, надходять у рослини пшениці озимої 

з ґрунту з перших діб росту, але найбільше його засвоюється у фази трубкування 

та колосіння. Він збільшує холодостійкість рослин, міцність стебел, що 

особливо важливо для схильних до вилягання сортів. За нестачі калію основне 

стебло вкорочується через короткі й тонкі міжвузля, листки стають жовтими і з 

часом засихають. Ці симптоми особливо характерні для рослин під час посухи. 

У лісостеповій зоні ґрунтовий покрив представлено різними підтипами 

чорноземів. Найбільш родючими є чорноземи типові, які містять: фізичної глини 

– 20–45 %, мулу – 15–35 %. Мінералогічний склад чорноземів представлений 

монтморилонітом та гідрослюдами, які містять значну кількість натрію та калію. 

Доступність калію рослинам невисока, але в процесі мінералізації зростає. За 

запасами валового калію чорноземи істотно перевищують валові запаси азоту й 

фосфору [37]. 

У зв’язку з особливостями трансформації калію добрив у ґрунті та 

швидким переходом його у важкодоступні сполуки, накопичення його в ґрунті 

відбувається слабо. За довготривалого внесення калійних добрив накопичується 
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переважно обмінний калій. Якщо застосовують високі дози калію, то він 

переміщується вниз по профілю ґрунту. Калійні добрива не забезпечують 

високих приростів урожаю пшениці озимої. З внесених добрив, у першу чергу, 

використовується водорозчинний та обмінний калій, потім заміщуються одні 

сполуки на інші, створюється відповідна рівновага між ними. Встановлено [33], 

що вміст обмінного калію чорноземах типових в середньому становить 

15,8 мг/100 г ґрунту, тобто ґрунти забезпечені доступним калієм. За даними 

М. В. Лісового та інших [38] ефективність калійних добрив на чорноземах 

типових низька. 

На чорноземі Граківського дослідного поля низка авторів вивчала 

ефективність різних форм калійних добрив у сівозміні: пшениця озима – буряк 

цукровий – ячмінь ярий. Встановлено, що прирости урожайності пшениці озимої 

від різних форм калійних добрив різні: від калію хлористого – 0,9 ц/га, 

сильвініту – 1,4 ц/га, калімагу – 2,2 ц/га, 40 % калійної солі на сильвініті –  

1,7 ц/га, 40 % калійна сіль на калімазі – 1,6 ц/га [39]. 

Коефіцієнти використання калію пшеницею озимою з різних типів 

чорноземів змінюються у межах 9–15 %, а коефіцієнти використання його з 

калійних добрив – у межах 15–39 % [40]. 

Баланс калію включає такі статті: 1 – надходження (органічні та 

мінеральні добрива, атмосферні опади, з насіннєвим матеріалом); 2 – витрати (з 

урожаєм, з ґрунтовими водами). В чорноземах типових Лівобережного 

Лісостепу баланс калію для пшениці озимої додатний [41]. 

 

1.1.4 Норми, строки й способи внесення добрив під пшеницю озиму 

 

Особливості мінерального живлення рослин пшениці озимої проявляються 

не тільки в ефективності окремих елементів живлення, а й у спільному їх 

застосуванні та у правильному співвідношенні між елементами живлення. 

Споживання їх залежить від умісту в ґрунті поживних речовин, стану рослин, 

потужності розвитку кореневої системи, погодних умов тощо. За даними 
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Ю Яновського та І. Бокоча [42] внесення 90–120 кг/га азоту та 30–90 кг/га 

фосфору по пласту люцерни підвищило урожайність зерна пшениці озимої на 

1,26-1,41 т/га.  

Достатньо обґрунтовано вивчав ефективність мінеральних добрив і гною 

на чорноземах типових у зоні досліджень С. І. Попов [43]. Він встановив, що 

після чистого пару на фонах післядії гною (30 т/га), післядії гною + N60P60K60 в 

середньому за п’ять років урожайність зерна становила відповідно 5,96 і 6,0 т/га 

проти 5,71 т/га на контролі. У сприятливі за зволоженням роки (1997, 1998, 

2000, 2002) підвищення врожайності зерна на фоні післядії гною 30 т/га 

порівняно з контролем (без добрив) становило від 0,52 до 1,44 т/га, а на післядії 

гною + N60P60K60 – від 0,16 до 1,75 т/га. За даними С. А. Авраменко [44] 

інтенсивна органо-мінеральна система удобрення як на фоні оранки, так і за 

безполицевого обробітку ґрунту в сівозмінах після чистого пару сприяла 

підвищенню продуктивності різних сортів на 0,96–1,25 т/га. 

Показано [45], що зі збільшенням доз мінеральних добрив, зростає 

кількість зерен у колосі, максимальна кількість їх отримана за основного 

внесення N60Р60К60 та N50 в підживлення, врожайність при цьому зросла від 0,6 

до 1,2 т/га порівняно з контролем. Підживлення азотом в найбільш критичні 

фази дозволяє отримати високі врожаї пшениці озимої, але важливо розрахувати 

кількість підживлень, які впливають на величину врожаю [46]. 

На основі проведених досліджень В. Б. Воробйов і С. І. Ласточкіна [47] 

зробили висновок, що при ранньовесняному запасі мінерального азоту в шарі 

ґрунту 0–60 см до 180 кг/га врожайність зерна пшениці становить 6,42 т/га, при 

цьому собівартість продукції була найменша. 

Відмічено [48], що за високих доз азоту урожайність пшениці озимої може 

знижуватися за рахунок вилягання рослин. За даними Г. В Овсяннікова та інших 

[49] систематичне внесення добрив під пшеницю озиму забезпечило 

врожайність по чистому пару 6,04 т/га, по зайнятому – 4,71 т/га порівняно з 

контролем відповідно 4,96 і 3,91 т/га. Проведеними дослідженнями В. Н. Босака 

[50] встановлено, що внесення N90Р60К20 на фоні гною забезпечило врожайність 
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зерна пшениці озимої 6,85 т/га з вмістом сирого білка 13,2%, збільшення дози 

азоту до 120 кг/га підвищило врожайність до 7,07 т/га, а вміст сирого білка в 

зерні – до 14,1 % . У дослідженнях Л. В. Мунтян [51] продуктивність колоса 

пшениці озимої залежать від рівня мінерального живлення. Узагальнивши 

трирічні дослідження, В. С. Залізовський і В. О. Казаков [52] встановили, що у 

богарних умовах на чорноземі типовому Харківської області урожайність 

пшениці озимої на 88 % залежала від дії азотних добрив. У забезпеченні високої 

продуктивності культур має велике значення форма азотного добрива. За 

даними М. М. Сирого [53] продуктивність ланки сівозміни (кукурудза на силос, 

пшениця озима, овес) за внесенням середньорічної норми N130Р80К80 склала 

41,0 ц/га з. од., що більше на 55 % порівняно з контрольним варіантом. 

Рослинному організму для нормального функціонування недостатньо 

тільки азоту, фосфору й калію, їм ще потрібні мікроелементи, які покращують 

процес фотосинтезу, поліпшують стійкість до посух, збільшують імунітет, що 

підвищує врожайність та покращує якість зерна [54, 55]. Нестача мікроелементів 

негативно впливає на рівень урожайності навіть на високих фонах живлення 

макроелементами. Науковці ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського” встановили, що в Україні значні площі орних земель з 

недостатнім вмістом мікроелементів у ґрунтах. Внесення 20 т/га органічних 

добрив не компенсує винесення посівами міді й бору, тому відємний баланс їх 

буде спостерігатися й надалі [56]. Дослідами, проведеними В. В. Сисоєвим зі 

своїми колегами [57], встановлено, що мікродобрива покращують перезимівлю 

озимих і створюють сприятливі умови для фотосинтезу, що забезпечує 

доформування більш високого врожаю. 

Вчені І. А. Лєбєдовський та інші [58] досліджували полікомпонентне 

добриво в складі якого містилися манган, мідь, цинк та кобальт. Вони 

встановили, що збільшення врожайності пшениці обумовлене підвищенням 

маси 1000 зерен до 40,95 г, а також утворенням більшої кількості продуктивних 

стебел. Вчені С. Н. Нікітін, Г. В. Сайдяшева, М. В. Петров [59] проводили 

дослідження з біопрепаратами й прийшли до висновку, що максимальна 
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врожайність 4,05–4,71 т/га була на фоні де зерно оброблялось інокульованим 

флавобактерином. Інші вчені Л. М. Михальська і М. Є. Рязанова [60] відмічали, 

що збалансоване позакореневе підживлення мікроелементами сумісно з 

гербіцидами, при мінімально економічних витратах підвищують урожайність 

пшениці озимої, що є основною науковою розробкою систем живлення та 

захисту високопродуктивних сортів пшениці. 

Дослідження А. Н. Єсаулка із співавторами [61] з препаратом Мікромак 

упродовж двох років на чорноземі вилуженому в умовах помірної вологості дало 

можливість отримати максимальну врожайність пшениці озимої 4,04 т/га та 

вмістом клейковини 27,1 %, що значно перевищує показники контрольного 

варіанту. Застосування Поліміксобактерину сприяє підвищенню врожайності 

пшениці озимої на 10–20 % [62]. Дослідження Л. В. Попової [63] показали, що 

бактеризація зерна 3 % Поліміксобактерином в умовах Південного Степу 

України збільшила врожайність на 19 %, порівняно з варіантом без добрив. 

Вчені В. В. Калитка і З. В. Золотухіна [64] встановили, що оптимальне 

поєднання мінерального живлення із регулятором росту АКМ сприяють 

отриманню високоякісного зерна пшениці озимої на фоні високої врожайності. 

За результатами досліджень, проведеними С. О. Заєць і О. Л. Романенко [65] 

пропонується азотне підживлення посівів пшениці після стерньового 

попередника проводити напровесні дозою 30 кг/га д. р., що підвищує 

врожайність на 0,44–1,13 т/га. Підживлення пшениці озимої розчинами 

нітроамофоски у концентрації 0,5 і 1 % у фазу наливу зерна сприяло суттєвому 

підвищенню врожайності. 

На основі проведених досліджень С. В Коковіхін з колегами [66] прийшли 

до висновку, що препарати мікроелементів по різному діють на продуктивність 

рослин. Збільшення врожайності зерна з 4,57 до 4,89 т/га тобто на 6,5 %, 

відмічалось у варіанті з внесенням Ріверму, суттєвому зростанню 

продуктивності (9,1 %) сприяла обробка насіння препаратом Нановіт Мікро. 

Мікроелемент Аватар забезпечив найбільше зростання врожаю порівняно з 

контролем. В умовах Правобережного Лісостепу України на лучно-
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чорноземному карбонатному ґрунті високоефективним є застосування 

мінеральних добрив у нормі N75Р120К120 на фоні гною (12 т/га) та позакореневого 

підживлення посівів комплексними водорозчинними добривами Folicare у дозі 

5 кг/га на початку кущіння маркою 10–5–40, виходу в трубку – 18–18–18 та 

початку колосіння – 22–5–22 забезпечили врожайність пшениці озимої 8–9 т/га 

та якість зерна І-го й ІІ-го класу [67]. 

Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежить не тільки від 

застосування добрив, але й від багатьох інших агрозаходів. В зоні вирощування 

пшениці озимої дослідження проводила низка відомих вчених 

(Ю. В. Будьонний, В. І. Колісник, В. М. Костромітін, С. І. Попов, 

С. В. Авраменко та інші). Встановлено залежність урожайності та якості зерна 

пшениці озимої від погодно-кліматичних умов [68], різних попередників [69–

71], сучасних інтенсивних сортів [72, 73], основного й передпосівного обробітку 

ґрунту [74, 75]. Важливі чинники, що впливають на врожайність пшениці 

озимої, є строки сівби, норми висіву та глибина заробки їх у ґрунт [76, 77]. 

Багато авторів [78–80] відмічали високу ефективність систем удобрення озимої 

на чорноземах типових, особлива увагау приділялась мінеральному живленню 

рослин в період літньої вегетації. 

В осінній період для нормальних сходів і перезимівлі посівів пшениці 

озимої повинно бути забезпечено підвищене фосфорно-калійне й помірне азотне 

живлення. Підвищення норм фосфорних і калійних добрив з осені сприяють 

кращому кущінню та розвитку рослин, накопиченню в них цукрів і підвищенню 

зимостійкості [81]. У розвитку пшениці озимої виділяють два критичних періоди 

забезпеченості рослин елементами живлення: перший – від появи сходів до 

припинення осінньої вегетації, коли рослині потрібен фосфор і калій; другий – 

від початку відновлення весняної вегетації до виходу в трубку, коли рослини 

вимогливі до азоту [82]. Коренева система пшениці озимої має слабку здатність 

засвоювати елементи живлення з важкорозчинних сполук ґрунту, тому засвоює з 

мінеральних добрив, які забезпечують рослини легкодоступними речовинами 

[83]. 
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При розробці системи удобрення пшениці м’якої озимої важливо також 

встановити оптимальні дози поживних речовин для основного внесення, а саме 

азоту, що значною мірою визначає розвиток рослин восени, успішну їх 

перезимівлю, формування кількісних і якісних показників урожаю. Вплив 

основних елементів мінерального живлення, в т. ч. й азоту, на продуктивність 

пшениці озимої визначається насамперед особливостями ґрунту, попередником і 

погодно-кліматичними умовами. За даними В. Ф. Сайка [84] внесення добрив 

забезпечує 35 % приросту врожайності. Так, її прибавка за інтенсивної 

технології вирощування пшениці озимої становила від 0,72 до 1,76 т/га, в тому 

числі від роздрібного внесення азотних добрив – 0,46–1,22 т/га, від системи 

захисту посівів від шкідників, хвороб і бур’янів – 0,22–1,19 т/га. 

Додатний баланс основних елементів живлення в Україні можна 

забезпечити внесенням підвищених норм мінеральних добрив, наприклад, на 

орних землях Франції застосовують 311 кг/га мінеральних  добрив, у Англії – 

375 кг/га, Німеччині – 421 кг/га, Японії – 436 кг/га, Нідерландах – 805 кг/га. 

Такий рівень живлення формує продуктивність зернових культур у межах 6,0–

6,7 т/га [85]. У європейських країнах у середньому на 1 га ріллі вноситься 

близько 200 кг д. р., у США – 140 кг д. р., а у Канаді – 47 кг д. р. мінеральних 

добрив, що за фізичною вагою становить відповідно 650; 400 і 140 кг/га [86, 87]. 

В Україні у 2019 р. на 1 га посівів вносили 119 кг NPK, в тому числі під 

пшеницю озиму 138 кг NPK. Наукові установи НААН рекомендують збільшити 

внесення під пшеницю озиму норму азоту до 150–220 кг/га NPK [88, 89]. 

Нідерланди мають найінтенсивніше у світі рослинництво, але у 

середньому на кожен гектар сільгоспугідь припадає по 30 т гною, сидератів, 

нетоварної частини врожаю (що у перерахунку на діючу речовину становить 

N180P85K129) і лише N240P42K56 мінеральних добрив, що в сумі становить 732 кг 

поживних речовин на 1 га [90]. 

У Бельгії з 1979 р. спеціалістами фірми БАСФ була впроваджена система 

вирощування пшениці озимої, яка передбачала роздрібне триразове 

застосування азотних добрив (до 200 кг/га азоту) [91]. Пізніше спеціалістами цієї 
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ж фірми були розроблені системи МБА та Хейланда для вирощування пшениці 

озимої після пізніх попередників. Вони передбачали триразове підживлення азотними 

добривами, що в підсумку складало від 120 до 210 кг/га азоту, а також застосування 

гербіцидів, інсектицидів та регуляторів росту [92]. 

Якісно новий рівень розвитку посівів пшениці впродовж вегетації 

базується на перебудові системи азотного удобрення та впровадженні 

роздрібного підживлення, зокрема для пшениці озимої – у помірному живленні 

рослин азотом з осені та оптимальному – в період диференціації конуса 

наростання і формування елементів структури продуктивності, а також 

раціональному застосуванні засобів захисту рослин і ретардантів [93]. 

У 1980-х роках у США фірмою Farmland Industries була запроваджена 

система, яка передбачала роздрібне внесення 170 кг/га д. р. азотних добрив рівними 

дозами у три прийоми та застосування в середньому 67 кг/га д. р. фосфорних і 

34 кг/га д. р. калійних добрив. Мікродобрива вносять відповідно до потреб. Але 

через природно-кліматичні умови європейський рівень інтенсифікації в США 

виявився неможливим. У більшості штатів фермери віддали перевагу технології 

MEY (maximum economic yield), в основі якої закладено найбільш вигідний 

економічний ефект. Вона передбачає сівбу із заниженою нормою висіву насіння 

(56–57 кг/га) з використанням технологічної колії; роздрібне триразове внесення 

70–80 кг/га д. р. азотних добрив (36–46 кг у два строки до сівби та 34 кг –

напровесні одночасно з гербіцидом), одноразове оброблення посівів фунгіцидами 

сумісно з ретардантом від хвороб і вилягання хлібів. Усі додаткові витрати 

окупаються прибавкою врожайності зерна на рівні 0,35–0,50 т/га [94]. 

Технології вирощування пшениці озимої передбачають збільшення обсягів 

внесення мінеральних добрив, особливо азотних, які мають істотний вплив на 

підвищення продуктивного потенціалу та якості зерна цієї культури [95, 96]. 

Разом із цим, у Лівобережному Лісостепу України, де часто обмежувальним 

фактором є волога, знижується ефективність азотних добрив [97]. 

Незважаючи на достатньо широкі дослідження із застосування мінеральних 

добрив при вирощування пшениці озимої, понині не існує єдиної думки стосовно 
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оптимальних доз їх внесення. Доведено, що зростання врожайності зернових 

колосових культур (майже вдвічі) можна досягти завдяки раціональному та 

збалансованому внесенню добрив. Так, для повної реалізації можливостей 

високопродуктивних сортів пшениці озимої рекомендується вносити 90–120 кг/га 

д. р. азотних, фосфорних і калійних добрив [98, 99]. 

У дослідах В. В. Лихочвора [100] при вирощуванні пшениці озимої 

оптимальна норма внесення мінеральних добрив становила N110P80K90 –

N140P100K120. За іншими даними [101] дозу мінеральних добрив необхідно 

збільшувати до (NPK)150-200, але з урахуванням економічної ефективності 

внесення добрив доза внесення добрив більше 150 кг/га д. р. приводить до 

непродуктивного використання елементів живлення.  

За даними В. В. Лихочвора і М. Я. Бомби рекомендована доза внесення 

мінеральних добрив за ресурсоощадною технологією в Західному Лісостепу 

може бути зменшена до (NPK)60-120. Проте, інтенсифікація ростових процесів у 

рослин, стимулює розвиток хвороб, шкідників і бур’янів, насамперед, коли 

застосовуються підвищені дози азотних добрив, а це в свою чергу потребує 

додаткових витрат на здійснення захисних заходів з обмеження чисельності 

шкідливих організмів [102]. 

За даними чисельних досліджень в умовах недостатнього зволоження добрива 

забезпечують менші прирости врожайності (0,5–0,7 т/га) порівняно з оптимальним 

[103]. При цьому складність вирощування пшениці озимої в посушливих умовах 

полягає в тому, що дія азотних добрив при їх одноразовому та роздрібному внесенні 

зазвичай однаково впливає на формування врожайності. Інколи внесення азотних 

добрив у 2–3 прийоми буває менш ефективним, ніж одноразове застосування всієї 

дози з осені [104]. Це обумовлено тим, що на ґрунтах важкого гранулометричного 

складу за непромивного водного режиму, нітратний азот не вимивається із ґрунту, а 

лише переміщується в нижні шари. Навесні він піднімається висхідними потоками 

води у верхній шар і успішно поглинається кореневою системою, тоді як азот 

мінеральних добрив весняного внесення знаходяться в сухому, верхньому шарі 

ґрунту і не може бути використаний рослинами [105]. 
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Значно вищий рівень урожайності зерна забезпечує застосування 

мінеральних добрив (N130Р40-80К130) в комплексі з повним захистом посівів 

(гербіциди, інсектициди, фунгіциди) на фоні основного внесення 25 т/га гною – 

2,93 т/га. Не менший приріст урожайності забезпечує хімічний захист посівів від 

шкідників, хвороб і бур’янів. Без застосування пестицидів втрати зерна щорічно 

можуть складати не менше 25–30% [106]. 

У Західному Лісостепу В. І. Лопушняк [107] встановив, що за насиченості 

польової сівозміни органічними добривами (15 т/га сівозмінної площі) 

забезпечується найнижчий рівень ґрунтовтоми на посівах пшениці озимої у фазі 

колосіння – до показника 8,37 та індексу Шеннона біорізноманіття ґрунтової 

мікробіоти на рівні 1,39 – у фазі повної стиглості; органо-мінеральна й органічна 

системи удобрення забезпечують найбільшу чисельність мікроорганізмів на 

посівах пшениці озимої на рівні 5-6 млн КУО/г; за удобрення знижується 

загальна чисельність грибів, а зростає чисельність актиноміцетів. 

Дослідження з питань ефективності мінеральних добрив під пшеницю 

озиму в умовах Лісостепу лівобережного високого вивчали автори згідно 

тематики дисертації [108–113]. 

 

1.2 Вплив добрив на якість зерна пшениці озимої 

 

Пшениця озима є важливою продовольчою культурою. Хліб, макарони, 

кондитерські вироби та інші продукти, які отримують із зерна пшениці, 

займають значне місце в харчуванні людини. Харчові та смакові цінності хліба 

залежать від багатьох факторів: хімічного складу борошна, фізичних 

властивостей тіста, способу випічки та інших. Серед всіх цих факторів провідне 

місце належить якості зерна [114]. 

Найбільш важливим показником цінності зерна є його хімічний склад. В 

середньому в зерні міститься: білків 14 %, крохмалю – 60 %, жиру – 1,9 %, 

клітковини – 2,8 %, цукрі – 4,3 % і золи – 2,2 %. Ці показники залежно від сорту 

та умов вирощування можуть суттєво змінюватися [115]. 
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Якість білка зерна пшениці озимої залежить від забезпеченості ґрунту 

поживними речовинами та його окультуреності. На більш родючих ґрунтах 

вміст білка й клейковини у зерні вищий. Так, за даними мережі географічних 

дослідів за 1965–1972 рр. вміст білка в зерні озимої пшениці без внесення 

добрив склав в умовах Лісостепу на чорноземах типових і реградованих – 

11,5 %, темно-сірих опідзолених –10,4 % і сірих опідзолених ґрунтах – 8,7 %, а 

клейковини – відповідно 25,2; 18,6 і 16,2 % [116]. 

У нечорноземній зоні якість зерна пшениці залежить від рівня 

окультуреності ґрунту. Вміст крохмалю змінюється істотно, але збір крохмалю 

на добре окультуреному ґрунті значно більший завдяки високій урожайності. 

Хлібопекарські якості зерна, вирощеного на слабоокультурених ґрунтах, 

погіршуються: зменшується сила борошна, стійкість і замішувальна здатність 

тіста, знижується об’ємний вихід хліба [117]. 

Результати численних дослідів науково-дослідних установ показують, що 

за одноразового внесення помірних доз азотних добрив під озиму пшеницю 

рослини не забезпечуються цим елементом живлення протягом всієї вегетації. 

При внесенні ж високих доз (90–120 кг/га д. р.) пшениця страждає від надлишку 

азоту на початку розвитку. Крім цього, частина добрив вимивається з 

кореневмісного шару. Тому для гарантованого отримання високого врожаю 

зерна хорошої якості необхідне роздрібне застосування азотних добрив. Для 

весняного підживлення із форм азотних добрив краще використовувати аміачну 

селітру. Дозу азотних добрив для весняного підживлення визначають із 

врахуванням: стану посівів, рівня основного удобрення, запасів мінерального 

азоту в шарі ґрунту 0–60 см та вмісту рухомих форм фосфору і калію в шарі 0–

30 см. На неудобрених посівах після непарових попередників доза азоту у 

весняне підживлення повинна складати не менш як 50–60 кг/га. [118]. 

За даними Є. Н. Алексєєвої та інших [119] на чорноземі 

середньовилуженому весняне підживлення навіть низькою дозою азоту 

підвищило вміст білка на 09–1,7 %, клейковини – на 0,2–3,5 %. Підживлення 

азотними добривами пшениці озимої позитивно впливає на хлібопекарські 
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якості борошна. На поліпшення якості зерна також істотно впливає 

позакореневе підживлення рослин розчином карбаміду в дозах N20–30. 

Фосфор як елемент живлення пшениці озимої слабо впливає на якість 

зерна. Експериментальні дані Г. П. Жемели [120, 121] свідчать про те, що 

внесення суперфосфату зменшує вміст білку в зерні, або залишає його без зміни 

порівняно з контролем. Калійні добрива знижують вміст азоту в зерні пшениці, 

але збільшують вміст крохмалю. Є багато суперечливих даних про вплив гною 

на якість зерна. Підвищення її під впливом гною залежить від ґрунтово-

кліматичних умов. По мірі просування від Полісся до степової зони 

ефективність гною в поліпшенні якості зерна пшениці озимої знижується. Так, в 

умовах Полісся за внесення 20 т/га гною під пшеницю озиму збільшується маса 

1000 зерен на 4 г, натура зерна – на 44 г, вміст білка в зерні – на 0,49 %, сила 

борошна – на 65 Дж та об’єм хліба – на 50 мл. У Південно-Західному Лісостепу 

за внесення такої ж дози гною вміст білка збільшився на 0,57 %, клейковини – 

на 1,1%, об’єм хліба – на 36 мл. У степовій зоні за внесення гною якість зерна 

пшениці озимої поліпшувалась у меншій мірі. Вплив гною залежить від його 

якісних показників і правильності застосування. Тільки гній в перепрілому та 

напівперепрілому стані за наявності вологи й тепла сприяє підвищенню 

врожайності та якості зерна пшениці озимої  

Важливим прийомом підвищення якості зерна пшениці озимої є 

застосування мікродобрив. За даними ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» 

підживлення пшениці озимої мікродобривами “Реаком–Р-зерно” підвищило 

вміст білка на 0,11–0,78 % і клейковини – на 0,33–5,32 % [122]. 

Проблема стабільного виробництва якісного зерна пшениці озимої є 

актуальною, особливо в умовах зменшення обсягів внесення органічних і 

мінеральних добрив і порушення технологій її вирощування. Для одержання 

врожайності на рівні 6–7 т/га і 2–3-го класу якості зерна потрібно оптимізувати 

всі агрозаходи, починаючи від підготовки ґрунту до збирання врожаю. 
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1.3 Вплив добрив на агрохімічні показники ґрунту 

 

Ґрунт є ідеальною основою для вирощування сільськогосподарських 

культур. Від його родючості залежить рівень урожаю та його якість. Ґрунт рано 

чи пізно втрачає свої поживні речовини, тому знання процесів і властивостей 

ґрунту, що відбуваються у ньому, необхідні для відновлення родючості, 

ефективного застосування органічних та мінеральних добрив і прийомів 

правильної агротехнології. Систематичне внесення добрив є не тільки джерелом 

мінерального живлення рослин, але й вагомим фактором поліпшення 

агрохімічних показників ґрунту. Важливо встановити кількісні та якісні зміни 

показників ґрунту, які залежать від внесення добрив для отримання 

максимальної ефективності та охорони від негативних впливів на ґрунт [123–

130]. 

Уміст гумусу є одним з важливих показників родючості ґрунту. В ньому 

знаходяться необхідні для рослин основні елементи живлення. Зміни й 

трансформація вмісту гумусу відбувається при сільськогосподарському 

використанні в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, що відмічалось багатьма 

вітчизняними й закордонними ученими [131137]. Так, А. Г. Солдатенком та 

іншими [138] встановлено, що внесення 2,5 т/га соломи у поєднанні з N35 не 

забезпечувало збереженню вмісту гумусу на вихідному рівні. А. І. Макарова та 

інші [139] відмічають, що органічні добрива є основою для бездефіцитного 

балансу гумусу. Внесення 30 і 40 т/га гною в зерно-паро-просапній сівозміні 

збільшило запаси гумусу в 2003 році на 3,0 т/га, а в 2005 році – на 7,5 т/га, в той 

час, як на контролі вміст його знизився на 6,6 т/га порівняно з початковим 

рівнем . У багатьох наукових працях органо-мінеральну систему удобрення 

вважають оптимальною для відновлення родючості ґрунту [140142]. Вченими 

Т. Е. Асеевою і Н. Е. Савченко [143] встановлено, що варіанти досліду, де не 

вносили добрива, призвели до зниження запасів гумусу в орному шарі за 50 

років на 3,0 т/га порівняно з початковим вмістом. С. М. Нікітін [144], 

досліджуючи семирічну ротацію сівозміни, прийшов до висновку, що без 



46 
 

 

добрив вміст гумусу в орному шарі на всіх досліджуваних фонах знизився на 

0,230,28 %, або на 0,375 % в рік. Дослідження, проведені Ю. В. Аксьоновою 

[145], показали, що сівозміна з багаторічними травами сприяє збереженню 

родючості ґрунту на рівні близькому до вихідного. 

В умовах стаціонарних дослідів В. С. Бульо і В. В. Сорочинський [146] 

встановили, що комплексне застосування соломи стерньового попередника в 

нормі 1–2 т/га сівозмінної площі й сидератів сприяло зростанню вмісту гумусу 

на 0,09–0,12 %, спільно з гноєм прирости складали 0,13–0,15 %, а при 

вирощуванні культур без удобрення втрати гумусу становили 0,13 %. Багато 

вчених вважають, що властивості ґрунтів змінюються більше всього від 

внесення органічних і мінеральних добрив. Особливо інтенсивно впливає 

внесення азотних мінеральних добрив. Дослідами, проведеними 

Н. А. Воронковою, Н. Ф. Балабановою [147], визначено вплив тривалого 

застосування добрив у зерно-трав’яній сівозміні на чорноземі вилуженому. 

Внесення мінеральних добрив і гною забезпечує вміст нітратного азоту в шарі 

ґрунту (0–40 см) відповідно на 20-47 і 32 %, рухомих сполук фосфору  

(0–20 см) – на 43-81 і 22 %. У дослідах Е. П. Шустікової та інших [148] вивчали 

вплив щорічного внесення різних доз азотних і фосфорних добрив упродовж 

п’яти ротацій польової сівозміни на агрохімічні зміни ґрунту. Це дало змогу 

зробити висновок, що фосфорні добрива як одні, так і разом з азотними давали 

максимальну окупність 1 кг. д. р. добрив. Використання лише фосфорних 

добрив сприяло високій окупності фосфору. В середньому за п’ять ротацій 

сівозміни кожні 10 кг Р2О5 збільшували вміст рухомих фосфатів в орному шарі 

на 0,180,30 мг/кг ґрунту.  

За допомогою математичних методів А. О. Христенко [149] встановив 

оптимальні норми добрив (N60P30К30) під пшеницю озиму на чорноземах 

типових лісостепової зони. Рекомендовані норми добрив корегуються на 

забезпеченість ґрунту поживними речовинами й сучасні системи і технології її 

вирощування. 
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Результатами досліджень встановлено, що головна умова отримання 

високого врожаю є забезпеченість ґрунту рухомими поживними 

речовинами [150155]. 

 

1.4 Математичні моделі оптимізації норм мінеральних добрив і 

прогнозування врожайності пшениці озимої 

 

В агрохімії, як і в інших сферах науки, використовуються багато різних 

методів досліджень. Метод польового досліду є основним, який проводиться в 

природних умовах на спеціально виділеній земельній ділянці з метою 

визначення кількісного впливу різних факторів на врожайність культур, якість 

продукції та родючість ґрунту. Проведення польового досліду є важкою й 

відповідальною роботою, яка вимагає значних фінансових і трудових витрат. 

Планування схем варіантів польового досліду є найбільш відповідальним етапом 

у проведенні досліджень. Традиційно дослідники складали однофакторні прості 

схеми досліду, де основною вимогою є принцип єдиної різниці, при цьому 

визначалася дія окремих факторів. Але з часом цього було недостатньо, тому 

дослідники почали розробляти факторіальні схеми, які дають можливість 

вивчати дію й взаємодію факторів. Однією з перших факторіальних схем була 

восьмимірна схема Жоржа Вілля: 0 - N – P – K – NP – NK – PK – NPK [156]. 

Значний вклад в плануванні факторіальних схем польових дослідів з вивчення 

ефективності мінеральних добрив вніс Р. Фішер [157]. Математичне планування 

польового експерименту отримало значний розвиток у працях Д. Фінні, 

Дж. Бокса, Г. Дженкінса  [158–160]. Математичне планування польових дослідів 

набуло подальшого розвитку в 1960-ті роки в наукових працях В. Налимова, 

Ю. Адлера, Е. Маркова та інших [161–165]. З питань статистичних методів 

планування експерименту підготовлено низку зарубіжних монографій [166–168]. 

У Російській Федерації за останні 30–40 років проведено розробки з питань 

методології досліджень багатофакторних задач в області застосування добрив і 

статистичної обробки експериментальних даних польових дослідів 
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В. Н. Перегудовим і Т. І. Івановою [169–173]. За цей же період з питань 

планування експерименту, статистичної обробки й математичного моделювання 

проведені дослідження Г. Г. Дудою та О. О. Єгоршиним в Україні [174–181].  

У ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” 

О. О. Єгоршиним і М. В. Лісовим розроблено схеми польових дослідів 

(ВВ3, BF3, ІГА3), які є достатньо компактними для проведення польового досліду 

в порівнянні з іншими факторіальними схемами [182–188]. За схемою BF3 

закладено польовий стаціонарний дослід «Агроекологічний моніторинг», де 

проводилися наукові дослідження за темою дисертації. 

Аналіз наукової літератури дозволив сформувати основні гіпотези щодо 

оптимізації норм мінеральних добрив під пшеницю озиму підвищення 

родючості ґрунту та математичних моделей прогнозування врожайності 

пшениці озимої. 

Огляд літератури наведено в наукових працях [38, 150, 186]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматична характеристика зони досліджень 

 

Урожайність сільськогосподарських культур в значній мірі залежать від 

ґрунтово-кліматичних умов. У різних зонах провідну роль відіграють ті чи інші 

агрокліматичні показники. Правильне оцінювання ґрунтово-кліматичних умов є 

необхідною вимогою для раціонального розвитку сільськогосподарського 

виробництва та для точного визначення доз, строків і способів застосування 

добрив при розробці системи удобрення культур в сівозміні, що забезпечує 

отримання високих і сталих врожаїв та відновлення родючості ґрунтів. Це 

обумовлює необхідність глибокого вивчення факторів конкретних ґрунтово-

кліматичних умов досліджуваних об’єктів . 

 Дані 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, 

що розташоване в 60 км на південний схід від м. Харкова (рис. 2.1). Територія 

дослідного поля відноситься до Лівобережної високої провінції Лісостепу 

України, а за геоморфологічними характеристиками до четвертої тераси 

Лівобережної частини долини річки Сіверський Донець. Рельєф – рівнинний, 

місцями пересічений балками. Ґрунтоутворювальною породою виступають 

бурувато-палеві карбонатні лесовидні суглинки та глини. Ґрунтові води 

залягають на глибині 8,6–10,0 м, при цьому стійкого підйому їх не відмічено. 

Отже, помітного впливу на процеси ґрунтоутворення вони не мають. 

Клімат зони помірно-континентальний, середньорічна температура 

повітря становить (+ 6,4) °С. Найвища середньомісячна температура впродовж 

року відмічається в липні (+ 19,7) °С, а найнижча – в січні (– 15,8) °С. 
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Рис. 2.1 Космічний знімок території проведення досліджень 

 

 Зимовий період характеризується частими тривалими відлигами, сніговий 

покрив нестійкий, середня висота його сягає 15–17 см. Середня глибина 

промерзання ґрунту становить 65 см. Безморозний період триває 155 діб, а 

період з температурами вище 0 °С складає 235–240 діб; вище 5 °С – 200 діб; 

вище 10 °С 160–165 діб; вище 15 °С – 120–125 діб. Середньорічна сума 

температур вище 10 °С становить 2638 доби. 

 За багаторічними даними метеопункту дослідного поля річна сума 

атмосферних опадів складає 415,1 мм. Упродовж вегетаційного періоду 

(квітень–вересень) випадає в середньому 264,7 мм, або 62 % від річної кількості 

опадів. В деякі роки у цей період відчувається нестача вологи у ґрунті, що 

посилюється південно-східними суховіями. Середньомісячна температура 

повітря за цей період року підвищується до 15,5 °С, відносна вологість повітря 

знижується до 65 %. У цілому, кліматичні умови зони досліджень сприятливі 

для вирощування основних сільськогосподарських культур. 
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 На земельній ділянці, де проводились дослідження, ґрунтовий покрив 

представлений чорноземом типовим важкосуглинковим на лесових породах. 

 Зовнішні морфологічні ознаки генетичних горизонтів наведено в описі 

профілю ґрунту, який зроблено в серпні 1990 року перед закладанням досліду: 

Н(0-42) –  гумусовий, сухий, темно-сірий, пилувато-важкосуглинковий, густо 

пронизаний дрібним корінням, перехід поступовий;  

(31-42)- гумусовий, підорний, сухий, темно-сірий, важкосуглинковий, 

призмовидно-грудкуватий до 37 см; плужна “підошва”, 

великогоріховато-грудкуватий, перехід поступовий; 

НрК(42-62) – верхній перехідний, рівномірно гумусовий, карбонатний, cкипає від 

НСІ з глибини 42–46 см, сухий, темно-сірий з буруватим відтінком, 

важкосуглинистий, зернисто-грудкуватий, ущільнений, велика 

кількість стародавніх кротовин, заповнених негумусовим 

матеріалом, перехід поступовий по кольору та структурі; 

НРк(62-(97-103) – нижній перехідний, слабше і нерівномірно гумусовий, 

карбонатний, сухий, темно-сірий з буруватим відтінком і білястий 

від великої кількості карбонатів, важкосуглинковий, зернисто-

грудкуватий, велика кількість кротовин, перехід поступовий; 

Phk(97-(103-121) – буро-пальовий з сірим відтінком, з великою кількістю старих 

кротовин, важкосуглинистий, грудкуватий, перехід поступовий; 

P(h)k(121-150) – дуже слабо й нерівномірно гумусовий, сухий, сірувато-буро-

пальовий, важкий суглинок, грудкуватий, велика кількість кротовин, 

перехід поступовий; 

PIk(150-190) – грунтоутворювальна порода, карбонатний, буро-пальовий, важкий 

суглинок з карбонатами, в виді прожилок, перехід; 

(Hk)(190-250) – темнобурий, важко суглинковий, скипає від 10% НСІ, перехід; 

P2k(250-270) – карбонатний буро-пальовий лес важкосуглинистий. 
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2.2 Об’єкти та методика проведення досліджень 

 

Дослідження проведені в умовах польового стаціонарного досліду 

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

важкосуглинковому, співробітниками лабораторії Граківського дослідного поля, 

після вирівнювального посіву ячменю ярого за математично спланованою 

схемою. Даний дослід включено до реєстру стаціонарних польових дослідів 

України [188], номер атестату 10 (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Атестат стаціонарного польового досліду «Агроекологічний 

монітоиинг» 

 

Польовий стаціонарний дослід закладено з метою ведення 

агроекологічного моніторингу в умовах інтенсивного землеробства на чорноземі 

типовому Лівобережного Лісостепу України. Основним напрямком 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 (триразове повторення 

досліду в натурі), загальною площею 10,5 га. Входження в сівозміну послідовне, 

кожен рік одним полем. На кожному полі створено чотири агрофони, три з яких 

спрямовано на досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті:  

І фон – природний (без органічних добрив);  

ІІ фон – 100 т/га гною за ротацію сівозміни ;  

ІІІ фон – 100 т/га гною за ротацію сівозміни (+ 40) % нетоварної частини 

продукції стерньових культур сівозміни;  

ІV фон – 50 т/га гною за ротацію сівозміни (+ 40) % нетоварної частини 

продукції стерньових культур сівозміни.  

В межах кожного фону вносили мінеральні добрива за математично 

складеною схемою ВF3, яка є чотирифакторною схемою – три фактори 

мінеральних – N; P; K; і один Н – гній, який прийнято за 0. Норми мінеральних 

добрив за трьома рівнями: 0 – 1 – 2. Для пшениці озимої норми мінеральних 

добрив становлять: N = 0–30–60,   Р = 0–60–120, К = 0–45–90. Схему варіантів 

для пшениці озимої наведена в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Схема варіантів чотирифакторного досліду під пшеницю озиму 

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 

Середнє 30 60 45 0 

ДИСП* 600 2400 1350  

*ДИСП – дисперсія норм добрив 
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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 урожайності. 

Для визначення впливу окремих видів мінеральних добрив та їх поєднань 

на показники родючості ґрунту, урожайність та якість зерна пшениці озимої із 

математично спланованої схеми вибрані такі варіанти: 1 – без добрив 

(контроль), 2 – N, 3 – P, 4 – K, 5 – NP, 6 – NK, 7 – PK, 8 – NPK. Отримано 

восьмерну схему Ж. Вілля. 

Дію мінеральних добрив вивчали на двох агрофонах – природний та 

післядія гною ( 240 т/га, що внесено за період досліджень). 

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. 

Розмір площі 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 за 

допомогою малогабаритного комбайна «Сампо». 

Ґрунтові зразки відбирали згідно з ДСТУ ISO 10381-2 [188]. Уміст 

загального гумусу визначали згідно з ДСТУ 4289 [189]; уміст нітратного та 

амонійного азоту за ДСТУ 4729 [190]; уміст рухомих сполук фосфору й калію за 

Мачигіним згідно з ДСТУ 4114 [191]; реакцію ґрунтового розчину (рНkcl) згідно 

з ДСТУ ISO 10390 [192]; структурно-агрегатний склад у модифікації 

Н. І. Савінова згідно з ДСТУ 4744 [193]; твердість ґрунту твердоміром згідно з 

ДСТУ 5096 [194]; вологість ґрунту згідно з ГОСТ 28268 [195], уміст обмінних 

катіонів згідно з ДСТУ 7861 [196]. 

У рослинних зразках визначали: показники якості зерна (білок, 

клейковина) на приладі Спектран-119 М [197]. 
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Економічну та енергетичну ефективність застосування добрив 

розрахували згідно з прийнятою методикою. Для статистичної обробки 

результатів досліджень і визначення достовірності одержаних 

експериментальних даних використовували пакет стандартних програм 

Microsoft Excel, математичне моделювання проводили за методом 

О.О Єгоршина і М.В. Лісового [183–185]. 

 

2.3 Агрохімічна характеристика чорнозему типового 

важкосуглинкового 

 

Уміст гумусу в орному шарі ґрунту природного агрофону змінюється у 

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. 

 

2.4 Агрометеорологічні умови за роки проведення досліджень 

 

 Агрометеорологічні показники складені на підставі даних метеостанції 

ПАТ «Агрокомбіната «Слобожанський» та метеопункту ДП «ДГ «Граківське» 

дослідного поля. 

Метеорологічні умови за роки проведення досліджень були сприятливими 

в 2001 і 2002 рр. для пшениці озимої після люцерни. У 2003 році через 

посушливі умови посіви її пересівали неодноразово. Стабільні врожаї 

одержували після чистого пару. За ротацію сівозміни пшениця озима після 

чорного пару висівалась у 2005–2007 рр. Погодні умови за цей період були 

сприятливими для її вирощування. За період 2015–2017 рр. одержано найвищі 

врожаї пшениці озимої після чистого пару та за сприятливих погодних умов. 

Але за окремі періоди спостерігались коливання метеорологічних показників. За 
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2014–2015 вегетаційний рік температура повітря у вересні 2014 року була нижче 

багаторічної на 0,5 °С (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Сердньомісячна температура повітря за період вегетації 2014–

2015 рр. 

 

За осінній період вегетації кількість опадів становила 40,8 мм, що в 

2,5 рази менше за середньобагаторічну величину (рис. 2.4). Рясні опади у 

весняно-літній період вегетації (квітень–липень) позитивно вплинули на врожай 

пшениці озимої. Атмосферних опадів випало на 47,2 мм більше за багаторічні 

дані. Завдяки атмосферним опадам в червні запаси вологи в ґрунті поповнилися 

на 120,8 мм. Температурний режим за вегетаційний період 2015 року був на 

0,6 оС нище середньобагаторічного показника. У квітні температура була на 

3,2 оС нище середньобагаторічного показника, у травні близька до 

багаторічного, а в червні на 1,6 оС перевищувала його. 

За даними спостережень на метеопункті Ґраківського дослідного поля, у 

вересні 2015 року атмосферних опадів випало на 16,6 мм менше 

середньобагаторічного показника (рис. 2.5). У жовтні опадів не було, у 

листопаді випало їх на 34,1 мм більше за середньобагаторічну величину.  
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Рис.2.4 Кількість атмосферних опадів за період вегетації 2014–2015 рр. 

 

Рис.2.5 Кількість атмосферних опадів за період вегетації 2015–2016 рр. 
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За осінній період вегетації опадів випало на 19,7 мм менше за багаторічні 

дані. Температура повітря була на 0,5 оС вище середньої багаторічної (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Сердньомісячна температура повітря за період вегетації 2015–

2016 рр. 

 

Завдяки достатній кількості опадів у квітні й травні (сумарно 147,4 мм) та 

помірно теплій середньомісячній температурі повітря відповідно 12,0 та 15,5 оС 

на початку вегетації посівів пшениці озимої, що після сходження снігового 

покриву знаходились в фазі «шильця», склались досить сприятливі умови, які 

дозволили рослинам сформувати розвинену кореневу систему та потужну 

вегетативну масу.  

У червні середньомісячна температура повітря в середньому відповідала 

багаторічному значенню для цього місяця, а кількість опадів становила 30,0 мм. 

У липні було зареєстровано рекордну кількість атмосферних опадів (133,9 мм), 

що в 2,4 рази вище за середньобагаторічний показник. Осінній період вегетації 

2016 року видався найвологішим за середньобагаторічні показники з кількістю 

опадів (154,4 мм), що на 50,6 % більше багаторічного показника (рис. 2.7).  

Весняно-літній період вегетації 2017 року видався з недостатньою 

кількістю опадів (121,8 мм), що на 57,4 мм менше середньобагаторічної 
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величини. У квітні кількість опадів становила 32,6 мм. Наступні місяці (травень–

липень) відзначились погіршенням умов вологозабезпечення, які були менші 

середньобагаторічної величини на 10,7–32,5 мм. Температура повітря була 

менше середньобагаторічного показника на 1,9 оС (рис. 2.8). 

 

Рис.2.7 Кількість атмосферних опадів за період вегетації 2016–2017 рр. 

 

        
 

Рис. 2.8 Сердньомісячна температура повітря за період вегетації 2016–

2017 рр. 
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За роки досліджень температурний режим, що склався дещо різнився, від 

багаторічних даних (табл. 2.2, рис. 2.9). 

Таблиця 2.2 

Середні місячні та річні температури повітря за період вегетації пшениці 

озимої за роки досліджень  

Роки 

Середні місячні та річні температури повітря, оС 

Місяць За період 

IX IV V VI VII IX-XI IV-VII 

2014-2015 14,3 8,8 15,9 21,0 22,1 8,5 17,0 

2015-2016 17,2 11,4 15,7 22,8 21,9 8,5 18,0 

2016-2017 13,4 8,6 14,7 19,1 20,3 7,0 15,7 

Середня за роки 

досліджень 
15,0 9,6 15,4 21,0 21,4 8,0 16,9 

Середня 

багаторічна 
14,8 12,0 15,5 19,4 23,5 7,8 17,6 

 

 

Рис. 2.9 Сердньомісячна температура повітря за роки досліджень 
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Прохолодна температура повітря склалася у квітні. Середня температура 

становила 9,6 °С, в той час як багаторічна – 12 °С. Впродовж наступних місяців 

температура відповідала багаторічним даним. 

Умови зволоження ґрунту за три роки досліджень також відрізнялися від 

багаторічних даних (табл. 2.3, рис. 2.10).  

Таблиця 2.3 

Середні місячні та річні суми атмосферних опадів за період вегетації 

пшениці озимої 

Роки 

Середні місячні та річні суми атмосферних опадів, мм 

Місяць За період 

IX IV V VI VII IX-XI IV-VII 

2014-2015 18,3 59,0 18,0 120,8 28,6 40,8 226,4 

2015-2016 19,8 69,9 77,5 30,0 133,9 82,8 311,3 

2016-2017 28,4 32,6 30,8 35,6 22,8 154,4 121,8 

Середня за роки 

досліджень 
22,2 53,8 42,1 62,1 61,8 92,7 219,8 

Середня 

багаторічна 
36,4 28,4 41,5 54,0 55,3 102,5 179,2 

 

 

Рис.2.10 Кількість атмосферних опадів за роки досліджень 
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Особливо посушливим був вересень, коли атмосферні опади за три роки 

становили 22,2 мм, в той час як багаторічні – на рівні 36,4 мм. В наступні місяці 

кількість атмосферних опадів відповідала багаторічним даним. 

Методика, об`єкти та умови досліджень висвітлено в опублікованих 

працях [38, 150, 186]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО 

 

Вивчали зміни фізичних показників чорнозему типового на таких 

агрофонах: природний, гній (240 т/га), гній (240 т/га) + мінеральні добрива 

N2970P2730K2350. Зразки відбирали по профілю ґрунтового розрізу, в яких 

визначали структурно-агрегатний склад, твердість і вологість ґрунту. 

 

3.1 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. Він включає 

агрегати ґрунту різної форми, величини та щільності. Визначається методом 

«сухого» просіювання за Саввіним Н. І. (ДСТУ 4744). Агрономічно найбільш 

корисними є агрегати розміром від 0,25 до 10 мм. Агрегати понад 10 мм – брили, 

а менш як 0,25 мм відносяться до фракції пилу. 

В досліджувальному чорноземі типовому агрономічно корисна фракція 

становить 55,8 % у шарі ґрунту 0–28 см (табл. 3.1). З глибиною по профілю вона 

зростає до 73,6 %, а потім знову зменшується у шарі ґрунту 95-117 см до 57,0 %. 

За систематичного внесення гною (240 т/га) під культури сівозміни кількість 

агрономічно корисних агрегатів в орному шарі ґрунту зменшилась до 53,7 %, а з 

глибиною, у підорному шарі зросла до 66,0 %, а в шарі 50 – 75 см – до 85,7 %. 

Рухома органічна речовина гною переміщується вниз по профілю, що 

обумовлює збільшення кількості агрономічно корисних агрегатів у нижніх 

шарах ґрунту. 

Закономірність змін кількості агрегатів за шарами ґрунтового профілю під 

впливом гною характерна також для спільного внесення гною (240 т/га) з 

мінеральними добривами. 
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Таблиця 3.1 

Структурно-агрегатний склад чорнозему типового та його зміни під 

впливом органічних і мінеральних добрив 

Агрофон 

Глибина 

відбору 

зразка, 

см 

Розмір фракцій (мм), % 
Коефіцієнт 

струк-

турності 
>10 >0,25 <0,25 0,25–10 

Природний 

0-28 42,2 98,0 2,0 55,8 1,3 

28-50 33,0 96,7 3,3 63,7 1,8 

50-75 22,3 95,9 4,1 73,6 2,8 

75-95 31,9 96,6 3,4 64,7 1,8 

95-117 36,0 98,2 1,8 57,0 1,5 

>117 40,6 98,1 1,9 57,5 1,4 

Гній (240 т/га) 

0-28 44,0 97,7 2,3 53,7 1,2 

28-50 31,0 97,0 3,0 66,0 1,9 

50-75 11,2 96,9 3,1 85,7 6,0 

75-95 19,2 98,0 2,0 78,8 3,7 

95-117 32,9 98,9 1,1 66,0 1,9 

>117 43,4 98,0 2,0 54,6 1,2 

Гній (240 т/га) 

+мінеральні 

добрива 

0-28 43,7 96,1 3,9 52,4 1,1 

28-50 30,5 97,2 2,8 66,7 2,0 

50-75 10,7 96,3 3,7 85,6 5,9 

75-95 19,8 97,3 2,7 77,5 3,4 

95-117 36,7 98,4 1,6 61,7 1,6 

>117 45,5 98,7 1,3 53,2 1,1 
 

 

Коефіцієнт структурності відображає відношення суми фракцій 

агрономічно корисних агрегатів розміром 10–0,25 мм до суми фракцій >10 і 

<0,25 мм. У орному шарі ґрунту (0–28 см) коефіцієнт структурності становить 

1,3, а з глибиною по профілю він зростає: у підорному шарі до 1,8, у шарі 50–

75 см – до 2,8. У більш глибоких шарах коефіцієнт структурності знижується. 

За систематичного внесення гною коефіцієнт структурності в орному шарі 

зменшується до 1,2. З глибиною він зростає: у шарі 28–50 см до 1,9, у шарі 50–

75 см – до 6,0. Зростання коефіцієнту структурності пояснюється переміщенням 

рухомої органічної речовини у нижні генетичні горизонти та створенням  
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більшої кількості корисних агрегатів. При внесенні гною спільно з 

мінеральними добривами закономірність змін коефіцієнтів структурності 

зберігається. Основним фактором змін структурно-агрегатного складу та 

коефіцієнтів структурності є внесення в ґрунт органічної речовини. 

 

3.2 Вплив внесення гною та мінеральних добрив на твердість 

чорнозему типового 

 

До основних фізико-механічних властивостей ґрунту відносять його 

твердість – здатність чинити опір вертикально прикладеному зовнішньому 

зусиллю, яке намагається роз’єднати ґрунтову масу. Величина цього показнику 

залежить від гранулометричного складу, агрегатного стану, вмісту гумусу, 

складу обмінних катіонів, щільності та вологості ґрунту. Вважається, що висока 

твердість є ознакою несприятливих фізичних, агрофізичних і технологічних 

властивостей ґрунту. Надто тверді ґрунти при обробітку мають несприятливі 

водні та повітряні властивості, негативно впливають на ріст коренів рослин і 

життєдіяльність ґрунтової фауни. Чим вища твердість, тим більший опір ґрунт 

чинить робочим органам ґрунтообробних машин і потребує значних витрат 

енергії під час механічного обробітку, але на таких ґрунтах зменшується тягове 

зусилля при перекочуванні механізмів по полю. З врахуванням вище наведених 

особливостей, основна кількість досліджень присвячена встановленою впливу 

різних видів обробітку ґрунту на параметри твердості, тоді як питання впливу 

добрив на цей показник залишається відкритим.  

Твердість ґрунту визначали твердоміром по профілю ґрунтового розрізу за 

шарами 0–25, 25–50, 50–75, 75–95, 95–117 см на трьох агрофонах: природний, 

гній (240 т/га), гній (240 т/га) + мінеральні добрива  (N2970P2730K2350).  

Твердість ґрунту оцінювали за шкалою Н. А. Качинського (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Шкала твердості ґрунту Н. А. Качинського 

Твердість ґрунту 
Стан ґрунту 

кг/см2 кПа 

<10 <1,0 Пухкий 

10–20 1,0–2,0 Середньопухкий (пухкуватий) 

20–30 2,0–3,0 Ущільнений 

30–50 3,0–5,0 Щільний  

50–100 5,0–10,0 Дуже щільний 

>100 >10,0 Злитий 
 

На природному агрофоні орний шар (0–25 см) чорнозему типового є 

середньопухким – 1,25 кПа (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Вплив добрив на твердість чорнозему типового 

Глибина відбору 

зразка, см 

Твердість ґрунту, кПа 

Агрофон 

природний гній (240 т/га) 

гній (240 т/га) + 

мінеральні 

добрива 

0–25 1,25 1,18 1,16 

25–50 1,35 1,32 1,32 

50–75 1,23 1,17 1,16 

75–95 1,24 1,21 1,21 

95–117 1,27 1,26 1,27 

> 117 1,43 1,39 1,33 

 

Систематичне внесення гною в сівозміні сприяє зменшенню твердості 

ґрунту до 1,18 кПа, а спільно з мінеральними добривами – до 1,16 кПа. У 

підорному шарі (25–50 см) твердість ґрунту зростає, але стан ґрунту 

характеризується як середньопухкий. 

Внесення гною й мінеральних добрив сприяє розущільненою ґрунту до 

глибини 95 см. 
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3.3 Вплив внесення гною та мінеральних добрив на вологість 

чорнозему типового  

 

Серед стресових чинників, що лімітують потенційну врожайність 

сільськогосподарських культур, ведучим є дефіцит продуктивної вологи у ґрунті 

впродовж вегетації рослин, вміст якої прямо залежить від кількості опадів. 

Запаси продуктивної вологи, яка є ключовим фактором для росту й розвитку 

рослин, характеризують через параметри польової вологість ґрунту. 

Польова вологість ґрунту – це вміст води у ґрунті на даний час. Ґрунтова 

волога є найважливішим фактором для росту й розвитку рослин. Уміст вологи у 

ґрунті залежить від його структурності, щільності, пористості та 

водопроникності. Зразки на вологість ґрунту відбирали одночасно з 

визначенням твердості ґрунту за шарами ґрунтового профілю. Визначали вологу 

в ґрунті гравіаметричним методом, який базується на висушуванні ґрунтового 

зразка в стандартних умовах (висушуванні ґрунту за температури 105 °С 

впродовж 6–10 годин). 

Вологість ґрунту визначали у червні. На природному агрофоні в орному 

шарі (0–25 см) уміст вологи становив 22,3 % (табл. 3.4). Систематичне внесення 

гною під культури сівозміни підвищило цей показник до 27,5 %. Вміст вологи у 

ґрунті до глибини 95 см залишився підвищеним порівняно з природним 

агрофоном. Спільне внесення гною з мінеральними добривами впливало на 

вологість ґрунту, як і за внесення одного гною. 

Таблиця 3.4 

Вплив добрив на вологість чорнозему типового 

Глибина 

відбору 

зразка, см 

Вологість ґрунту, % 

Агрофони 

природний гній (240 т/га) 
гній (240 т/га)+ 

мінеральні добрива 

0-25 22,3 27,5 26,0 

25-50 22,8 26,4 26,0 

50-75 24,5 27,9 27,3 

75-95 23,7 26,0 26,0 

95-117 23,2 22,9 21,9 

> 117 22,7 20,8 20,4 
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Висновки до розділу 3 

 

За тривалого внесення добрив відбулися зміни фізичних показників 

чорнозему типового. Найбільш сприяє поліпшенню структурно-агрегатного 

складу, розущільненню ґрунту й вологонакопиченню систематичне внесення 

гною під культури у сівозміни. 

Результати досліджень впливу добрив на фізичні властивості ґрунту 

висвітлено в праці [152]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ДОБРИВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ 

ТИПОВОГО 

 

Чорноземні ґрунти, як відомо, характеризується високою стійкістю своїх 

властивостей до дії зовнішніх чинників, але все одно зазнають певних змін у 

результаті тривалого сільськогосподарського використання. Вважається, що 

серед антропогенних чинників найбільший вплив на фізико-хімічні показники 

чинять мінеральні добрива, вплив яких оцінюється двояко. Зокрема, їх пряма дія 

спрямована на покращення поживного режиму і, як наслідок, підвищення 

родючості ґрунту. Поряд з цим, мінеральні добрива після їх розчинення в 

ґрунтовому розчині активно взаємодіють з ґрунтовим вбирним комплексом і 

суттєво змінюють параметри фізико-хімічних показників. Чорнозем типовий 

характеризується високою насиченістю ґрунтового вбирного комплексу 

катіонами кальцію та магнію, але на сучасному етапі їх еволюції склад обмінно-

увібраних основ суттєво змінюється в негативну сторону, що потребує окремих 

досліджень. 

Досліджували зміни фізико-хімічних показників ґрунту на агрофонах 

природний та післядія гною (240 т/га) проводили за восьми варіантами з 

середніми нормами мінеральних добрив за 26 років: 1 – без добрив (контроль);  

2 – N100; 3 – Р96; 4 – К83; 5 – N100Р96; 6 – N100K83; 7 – P96K83; 8 –N100P96K83. Зразки 

для аналітичних досліджень відбирали з шару ґрунту 0–30 см. У зразках 

визначали вміст обмінних катіонів, реакцію ґрунтового розчину, ступінь 

насиченості ґрунту кальцієм і допоглинання Са2+ колоїдним комплексом. 

Тривале внесення різних видів мінеральних добрив та їх поєднань по 

різному впливає на фізико-хімічні показники чорнозему типового (табл. 4.1). 

Реакція ґрунтового розчину на удобрюваних ділянках суттєво не 

відрізняється від контрольного варіанту. За систематичного внесення окремих 

видів добрив, парних їх поєднань і повного мінерального добрива параметри 
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рНH20 змінюються у межах 6,2–7,0, що відноситься до групи з нейтральною 

реакцією. 

Таблиця 4.1 

Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на фізико-хімічні 

показники чорнозему типового на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми 

за 26 років) 

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 

 

Колоїдний комплекс чорнозему типового насичений обмінними катіонами 

від 82,2 до 86,7 %, в першу чергу карбонатами кальцію, що стабілізує реакцію 

ґрунтового розчину забезпечуючи його буферність до дії мінеральних добрив. 

Уміст обмінних катіонів кальцію в ґрунті 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 грунту, фосфорних 

(Р2О5) у нормі 96 кг/га – на 4,80 ммоль/100 г грунту, калійних (К2О) у нормі  

83 кг/га – на 4,99 ммоль/100 г ґрунту. З окремих видів добрив найбільше 

сприяють витісненню кальцію з колоїдного комплексу азотні добрива. За 

внесення фосфорних і калійних добрив з азотними (N100P96; N100K83) 

зменшувався вміст обмінного кальцію відповідно на 5,70 і 5,16 ммоль/100 г 

ґрунту. Фосфорні з калійними добривами (P96K83) стабілізують вміст обмінного 

кальцію в ґрунті (32,97 ммоль/100 г ґрунту), що навіть дещо вище, ніж у 

контрольному варіанті. 
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Уміст обмінного магнію в ґрунті ділянок без застосування добрив 

становить 4,11 ммоль/100 г ґрунту. Внесення азотних і фосфорних добрив 

знижувало вміст його відповідно на 0,29 і 0,12 ммоль/100 г грунту, а калійні, 

навпаки, підвищували на 0,81 ммоль/100 г ґрунту. Повне мінеральне удобрення 

(N100P96K83) зменшило вміст обмінного магнію порівняно з контролем на 

0,37 ммоль/100 г ґрунту. 

Уміст обмінного натрію в ґрунті без добрив становить 

0,12 ммоль/100 г ґрунту. Внесення мінеральних добрив сприяло зниженню його 

вмісту до 0,10–0,11 ммоль/100 г ґрунту за винятком варіантів К83 і Р96К83, де 

вміст обмінного натрію був на рівні контролю. 

Уміст обмінного калію в ґрунті ділянок без застосування добрив становить 

0,75 ммоль/100 г ґрунту. Найбільше його вміст зріс за внесення калійних добрив 

(К83) – до 0,91 ммоль/100 г ґрунту. 

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

показників характеристики фізико-хімічних властивостей ґрунту та їх змін під 

впливом систематичного внесення добрив. У чорноземі типовому без внесення 

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

кількості обмінних катіонів констатовано від внесення азотних добрив, як у 

чистому вигляді (N100) – 7,64 ммоль/100 г грунту, так і за парних поєднань з 

фосфорними і калійними (N100P96, N100K83) – відповідно 5,72 і 

5,10 ммоль/100 г ґрунту. Практично відсутні зміни суми обмінних катіонів 

порівняно з контролем, за внесення фосфорних і калійних добрив (Р96К83). Повне 

мінеральне удобрення (N100P96K83) викликало зниження вмісту обмінних катіонів 

на 6,41 ммоль/100 г ґрунту.  

Ступінь насиченості колоїдного комплексу ґрунту обмінним кальцієм 

(частка кальцію у сумі обмінних катіонів) є найвищим (86,7 %) у варіанті 

досліду без добрив. Систематичне внесення мінеральних добрив по різному 

впливає на втрати обмінного кальцію з ґрунту. При цьому менше за інші види 

впливають фосфорні добрива (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Зміни вмісту обмінних катіонів за тривалого (26 років) внесення 

мінеральних добрив на чорноземі типовому на природному агрофоні 

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

природному агрофоні, але закономірності впливу добрив на їх вміст 

залишаються незмінними (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на фізико-хімічні 

показники чорнозему типового на агрофоні післядії гною 

Варіант  

(середні норми 

за 26 років) 

рНH20 

Уміст обмінних катіонів,  

ммоль/100 г ґрунту 

Ступінь 

насиченості 

Са2+, % Са2+ Mg2+ Na+ K+ Сума 

Без добрив  

(контроль) 
6,9 34,43 3,93 0,14 0,65 38,55 89,3 

N100 6,6 30,90 3,54 0,14 0,58 35,16 87,9 

P96 6,7 30,90 3,83 0,17 0,64 35,54 86,9 

K83 6,8 32,10 3,46 0,17 0,79 36,52 87,9 

N100P96 6,8 33,80 3,28 0,15 0,66 37,89 89,2 

N100K83 6,9 33,35 3,69 0,15 0,71 37,90 88,0 

P96K83 7,1 33,40 3,42 0,17 0,85 37,84 88,3 

N100P96K83 6,8 34,80 2,85 0,17 0,67 38,49 90,4 
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Проведено розрахунок потреби кальцію для допоглинання в колоїдному 

комплексі природного агрофону на двох варіантах – контрольному та за 

внесення повного мінерального добрива в нормі N100Р96К83 (табл. 4.3). Кількість 

кальцію допоглинання на контрольному варіанті становить 

3,48 ммоль/100 г ґрунту, на удобреному – 3,67 ммоль/100 г ґрунту. Відповідно 

до цих показників розраховано норми вапняного борошна для хімічної 

меліорації. 

Таблиця 4.3  

Потреба кальцію для допоглинання в колоїдному комплексі та норма 

внесення вапняного борошна в ґрунт  

Варіант 

Кількість Са2+ для допоглинання 
Норма вапняного 

борошна, кг/га ммоль/100 г 

ґрунту 
мг/100 г ґрунту 

Без добрив (контроль) 3,48 69,6 410 

N100Р96К83 3,67 73,4 440 

 

Норми вапняного борошна розраховані з метою покращення фізичних 

властивостей чорнозему типового важкосуглинкового Лівобережного Лісостепу 

України. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Найбільші втрати вмісту обмінних катіонів у ґрунті відбуваються за 

внесення азотних добрив, або їх поєднань з іншими видами туків. Фосфорні й 

калійні добрива стабілізують вміст обмінних катіонів у ґрунті. 

Результати досліджень впливу добрив на фізико-хімічні показники 

чорнозему типового висвітлено в друкованих працях [151, 154]. 
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РОЗДІЛ 5 

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 

початковими даними для подальшого оцінювання їх змін під впливом тривалого 

внесення добрив. У 2002 році після першої ротації сівозміни провели аналізи 

ґрунтових зразків і встановили, що внесення азотних і калійних добрив 

підвищує ступінь кислотності ґрунту. Так, азотні добрива підвищують вміст 

мінерального азоту від 14,4 до 15,3–18,2 мг/кг грунту, фосфорні – рухомих 

сполук фосфору – від 83 до 91–126 мг/кг грунту, калійні – рухомих сполук  

калію – від 23 до 25 мг/кг ґрунту. На фоні гною вплив мінеральних добрив 

проявляється у меншій мірі. 

У 2019 році провели повторні аналізи ґрунту. 

 

5.1 Вплив добрив на реакцію ґрунтового розчину 

 

Встановлено, що тривале внесення мінеральних добрив негативно впливає 

на реакцію ґрунтового розчину (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Вплив добрив на реакцію ґрунтового розчину чорнозему типового  

на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Рік 

Зміна, 

±од. рН 

1990 середнє до 

внесення добрив 
2019 

рНKCl 
внесено мінеральних 

добрив за 28 років 
рНKCl 

Без добрив (контроль) 6,3 0 6,1 –0,2 

N106 6,3 N2970 5,3 –1,0 

Р98 6,3 P2730 5,6 –0,7 

К84 6,3 K2350 5,6 –0,7 

N106Р98 6,3 N2970P2730 5,6 –0,7 

N106K84 6,3 N2970K2350 5,6 –0,7 

P98K84 6,3 P2730K2350 5,9 –0,4 

N106P98K84 6,3 N2970P2730K2350 6,2 –0,1 
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Обмінна кислотність зростає, в першу чергу від застосування азотних 

добрив. Внесення 2970 кг/га азоту за 28 років підвищило кислотність до рН 5,3 

порівняно з контролем, де рН 6,1. Потрібно зазначити, що процес підвищення 

кислотності відбувається й на контрольному варіанті (від рН 6,3 до рН 6,1), що 

пояснюється постійним підкисленням ґрунту за рахунок атмосферних опадів. 

Фосфорні та калійні добрива підвищують кислотність ґрунту, але в 

меншій мірі, ніж азотні. Процес підкислення відбувається за рахунок внесення в 

ґрунт фізіологічно-кислих добрив, що потрібно враховувати при складанні 

системи удобрення культур у сівозміні. 

На агрофоні післядії гною мінеральні добрива також підкислюють ґрунт, 

але у меншій мірі, ніж на природному агрофоні (табл. 5.2). З парних комбінацій 

найменше впливають на обмінну кислотність спільне внесення фосфорних і 

калійних добрив (P120K90) як на природному агрофоні (рН 5,9), так і на агрофоні 

післядії гною (рН 6,0). Повне мінеральне добриво (N60P120K90) фактично стримує 

підвищення кислотності ґрунту на обох досліджуваних агрофонах (рН 6,2) 

порівняно з контролем (рН 6,3). 

Таблиця 5.2 

Вплив добрив на реакцію ґрунтового розчину чорнозему типового  

на агрофоні післядії гною  

Варіант досліду (середні 

норми добрив за 

28 років) 

Рік 

Зміна, 

±од. рН 

1990 середнє до 

внесення добрив 
2019 

рНKCl 
внесено мінеральних 

добрив за 28 років 
рНKCl 

Без добрив (контроль) 6,3 0 6,3 – 

N106 6,3 N2970 5,5 –0,8 

Р98 6,3 P2730 5,4 –0,9 

К84 6,3 K2350 5,9 –0,4 

N106Р98 6,3 N2970P2730 5,8 –0,5 

N106K84 6,3 N2970K2350 5,5 –0,8 

P98K84 6,3 P2730K2350 6,0 –0,3 

N106P98K84 6,3 N2970P2730K2350 6,2 –0,1 

За внесення повного мінерального добрива як на природному агрофоні, 

так і післядії гною відсутні значні зміни обмінної кислотності. 
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5.2 Вплив добрив на вміст загального гумусу  

 

Органічна частина ґрунту має важливе значення у формуванні основних 

його властивостей. У гумусі концентрується 95–98 % загального азоту, до 80 % 

сірки, більше 50 % фосфору, значна кількість кальцію, магнію, калію та інших 

макро- й мікроелементів. Після залучення ґрунту в сільськогосподарське 

виробництво змінюються ґрунтові процеси гуміфікації та мінералізації гумусу, 

що призводить до його втрат. Зазвичай рекомендують вносити органічні 

добрива, яким відводять виключну роль у збережені та підвищенні вмісту 

гумусу в ґрунті. Щодо впливу мінеральних добрив на гумусовий стан ґрунтів 

існують суперечливі погляди. З одного боку, внесення мінеральних добрив, 

особливо у високих дозах, викликає дегуміфікацію за рахунок збільшення 

вмісту рухомих фракцій гумусу, з іншого – застосування збалансованих норм 

фактично не відбувається суттєвих змін умісту гумусу. Інші дослідження 

свідчать про збільшення загального вмісту гумусу за мінеральної системи 

удобрення. 

Неоднозначність впливу мінеральних добрив на вміст та склад гумусу 

пояснюється їхньою прямою та опосередкованою дією. Прямий вплив полягає у 

зміні ґрунтового середовища, пептизації гумусових речовин, біохімічної 

активності ґрунту, а опосередкований – у збільшені маси рослинних решток, що 

надходять у ґрунт за внесення мінеральних добрив, 

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 становив 5,44 %, а 

через 28 років – 5,31 % (табл. 5.3). За тривалого внесення окремих видів 

мінеральних добрив та їх парних поєднань не виявлено позитивної динаміки 

вмісту 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 сполучення (NP і PK) та повне 
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мінеральне добриво у меншій мірі впливали на зменшення вмісту гумусу в 

ґрунті. 

Таблиця 5.3 

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

чорнозему типового на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст гумусу, % 

Зміна, 

± % 

Рік 

1990 2019 

середнє 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 

 

На агрофоні післядії гною закономірності впливу мінеральних добрив на 

вміст загального гумусу в ґрунті, що встановлено на природному агрофоні, дещо 

повторюється, але в меншій мірі (табл. 5.4). На вміст гумусу в ґрунті негативно 

впливають як окремі види мінеральних добрив, так і їх парні поєднання. Якщо у 

контрольному варіанті вміст гумусу в орному шарі ґрунту становив 5,36 %, то 

внесення азотних добрив у кількості 2970 кг/га д. р. знизило до 5,31 %, 

фосфорних – у кількості 2730 кг/га Р2О5 – до 5,26 %, калійних – в кількості  

2350 кг/га К2О – до 5,19 %, парні сполучення фосфору і калійних – (Р2730К2350) – 

до 5,28 %. Тривале застосування повного мінерального добрива (N2970Р2730К2350) 

знизило вміст гумусу до 5,21 %. 
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Таблиця 5.4 

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

чорнозему типового на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст гумусу, % 

Зміна, 

± % 

Рік 

1990 2019 

середнє до 

внесення добрив 

внесено 

мінеральних 

добрив за 28 років 

уміст 

гумусу 

Без добрив (контроль) 5,44 0 5,36 –0,08 

N106 5,44 N2970 5,31 –0,13 

Р98 5,44 P2730 5,26 –0,18 

К84 5,44 K2350 5,19 –0,25 

N106Р98 5,44 N2970P2730 5,19 –0,25 

N106K84 5,44 N2970K2350 5,26 –0,18 

P98K84 5,44 P2730K2350 5,28 –0,16 

N106P98K84 5,44 N2970P2730K2350 5,23 –0,21 

 

Тривале застосування мінеральних добрив знижує вміст гумусу як на 

природному агрофоні, так і на агрофоні післядії гною, особливо фосфорних і 

калійних добрив. 

 

5.3 Вплив добрив на вміст рухомих сполук азоту в ґрунті 

 

У структурі азотного фонду чорнозему типового доступним для живлення 

рослин є мінеральний азот, що знаходиться в амонійній та нітратній сполуках, 

які є динамічними складовими та за вмістом яких оцінюється ступінь 

забезпеченості рослин доступним азотом. Амонійний азот поглинається 

ґрунтом, але зберігає свою доступність, для кореневої системи рослин. Нітратні 

сполуки знаходяться у ґрунтовому розчині й представляють найбільш доступне 

джерело азотного живлення рослин. 

Досліджували зміни вмісту рухомих сполук азоту на природному агрофоні 

та на агрофоні післядії гною (240 т/га). На природному агрофоні вміст 

мінерального азоту на період закладання досліду становив 37,4 мг/кг ґрунту 
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(табл. 5.5). За 28 років у контрольному варіанті досліду вміст його знизився до 

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

69,9 мг/кг ґрунту. Парні поєднання азотних добрив з фосфорними і калійними 

підвищували вміст мінерального азоту, особливо за внесення азотних з 

фосфорними. При цьому вміст його зріс до 58,9 мг/кг ґрунту. Фосфорні та 

калійні добрива окремо або за їх поєднання практично не впливали на вміст 

мінерального азоту в ґрунті. 

Таблиця 5.5 

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

чорнозему типового на природному агрофоні  

 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст мінерального азоту, мг/кг ґрунту  

Зміна, 

± 

Рік 

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 рівень мінерального азоту в ґрунті вищий, 

порівняно з природним агрофоном. Уміст його в контрольному варіанті 

становив 29,1 мг/кг ґрунту (табл. 5.6). Суттєво сприяли підвищенню вмісту 

мінерального азоту азотні добрива (56,5 мг/кг ґрунту), потім їх внесення з 

фосфорними (61,9 мг/кг ґрунту) й калійними (63,0 мг/кг ґрунту). Фосфорні й 

калійні добрива окремо та в поєднанні не впливали на вміст мінерального азоту 

в ґрунті порівняно з контрольним варіантом. Повне мінеральне добриво 

підвищило його вміст до 51,8 мг/кг ґрунту.  
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Таблиця 5.6 

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

чорнозему типового на агрофоні післядії гною  

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст мінерального азоту, мг/кг ґрунту  

Зміна, 

± 

Рік 

1990 2019 

до внесення 

добрив 

Nмін. 

внесено 

мінеральних 

добрив за 28 років 

Nмін. 

Без добрив (контроль) 37,4 0 29,1 –8,3 

N106 37,4 N2970 56,5 +19,1 

Р98 37,4 P2730 29,4 –8,0 

К84 37,4 K2350 25,1 –12,3 

N106Р98 37,4 N2970P2730 61,9 +24,5 

N106K84 37,4 N2970K2350 63,0 +25,6 

P98K84 37,4 P2730K2350 30,8 –6,6 

N106P98K84 37,4 N2970P2730K2350 51,8 +14,4 

 

Визначали вплив добрив на вміст азоту нітратів у шарі ґрунту 0–30  і  

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

0 – 30см. становив 8,9 мг/кг ґрунту (табл. 5.7). При внесенні азотних добрив 

(2970 кг/га азоту) уміст його зріс до 50,6 мг/кг ґрунту. Фосфорні й калійні 

добрива слабо впливали на вміст азоту нітратів. Внесення їх з азотними 

добривами суттєво підвищувало вміст азоту, особливо за внесення азотних з 

фосфорними, де вміст азоту нітратів зріс до 43,1 мг/кг ґрунту. Повне мінеральне 

добриво також забезпечило зростання вмісту азоту нітратів до 33,1 мг/кг ґрунту. 

На агрофоні післядії гною (240 т/га) вміст азоту нітратів без внесення 

добрив був у 2 рази більший (16,6 мг/кг) порівняно з природним агрофоном 

(табл. 5.8). Закономірності впливу мінеральних добрив на вміст азоту нітратів 

майже такі, як і на природному агрофоні. Особливо підвищився вміст азоту 

нітратів за внесення одночасно азотних і фосфорних добрив (NP), де вміст азоту 

зріс до 53,3 мг/кг ґрунту. 
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Таблиця 5.7 

Вплив добрив на вміст азоту нітратів у шарі ґрунту 0-30 см  

чорнозему типового на природному агрофоні  

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Уміст азоту нітратів, мг/кг ґрунту 
Зміна від 

контролю, 

± мг/кг ґрунту 

повторність 
Середнє 

1 2 3 

Без добрив (контроль) 0 8,9 7,3 10,4 8,9 – 

N106 N2970 43,0 52,2 56,7 50,6 +41,7 

Р98 P2730 20,8 14,8 13,5 16,4 +7,5 

К84 K2350 13,8 9,8 8,7 10,8 +1,9 

N106Р98 N2970P2730 38,4 44,4 46,6 43,1 +34,2 

N106K84 N2970K2350 23,5 23,1 34,2 26,9 +18,0 

P98K84 P2730K2350 12,4 11,0 13,5 12,3 +3,4 

N106P98K84 N2970P2730K2350 35,3 26,9 37,1 33,1 +24,2 

 

Таблиця 5.8 

Вплив добрив на вміст азоту нітратів у шарі ґрунту 0-30 см  

чорнозему типового на агрофоні післядії гною  

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Уміст азоту нітратів, мг/кг ґрунту 
Зміна від 

контролю, 

± мг/кг ґрунту 

повторність 
Середнє 

1 2 3 

Без добрив (контроль) 0 22,7 14,5 12,6 16,6 – 

N106 N2970 37,1 35,8 37,3 36,7 +20,1 

Р98 P2730 14,3 12,7 17,7 14,9 –1,7 

К84 K2350 13,1 13,3 13,2 13,2 –3,4 

N106Р98 N2970P2730 53,7 54,3 51,9 53,3 +36,7 

N106K84 N2970K2350 35,2 40,3 57,7 44,4 +27,8 

P98K84 P2730K2350 12,5 17,1 15,8 15,1 –1,5 

N106P98K84 N2970P2730K2350 21,9 21,5 29,1 24,2 +7,6 

Уміст азоту нітратів в нижньому шарі ґрунту (30–60 см) без внесення 

добрив становив 0,3 мг/кг ґрунту, а при внесенні азотних добрив – 4,7 мг/кг, 

азотних з фосфорними – 18,3 мг/кг, повного мінерального добрива – 14,3 мг/кг 

ґрунту (табл. 5.9). На агрофоні післядії гною показники зросли відповідно до 2,5; 

6,3; 16,9 і 18,3 мг/кг ґрунту. 
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Таблиця 5.9 

Вплив добрив на вміст азоту нітратів у шарі ґрунту 30–60 см 

чорнозему типового 

Варіант досліду (середні 

норми добрив за 28 років) 

Уміст азоту нітратів, мг/кг ґрунту 
Зміна, 

± мг/кг ґрунту 
Агрофон 

природний післядія гною 

Без добрив (контроль) 0,3 2,5 +2,2 

N106 4,7 6,3 +1,6 

Р98 2,6 2,7 +0,1 

К84 3,6 5,4 +1,8 

N106Р98 18,4 16,9 –1,5 

N106K84 8,5 12,6 +4,1 

P98K84 1,9 3,6 +1,7 

N106P98K84 14,3 18,3 +4,0 

Вплив добрив на вміст амонійного азоту був дуже слабким як на 

природному агрофоні, так і на агрофоні післядії гною (табл. 5.10, 5.11).  

Таблиця 5.10 

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

чорнозему типового на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми 

добрив за 28 років) 

Внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Уміст амонійного азоту, мг/кг ґрунту 

повторність 
Середнє 

1 2 3 

Без добрив (контроль) 0 13,2 15,2 14,8 14,4 

N106 N2970 17,7 18,3 22,7 19,6 

Р98 P2730 12,8 14,7 12,8 13,4 

К84 K2350 12,6 11,2 18,3 14,0 

N106Р98 N2970P2730 14,0 20,2 22,5 18,9 

N106K84 N2970K2350 13,7 13,5 21,0 16,1 

P98K84 P2730K2350 14,2 16,5 19,1 16,6 

N106P98K84 N2970P2730K2350 16,1 15,7 18,0 16,6 

Слабке поглинання амонійного азоту пов’язано з тим, що колоїдний 

комплекс чорнозему типового насичений обмінними катіонами. Переміщення 

амонійного азоту в нижні шари ґрунту не встановлено. 
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Таблиця 5.11 

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

чорнозему типового на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Уміст амонійного азоту, мг/кг ґрунту 

повторність 
Середнє 

1 2 3 

Без добрив (контроль) 0 15,2 16,1 15,8 15,7 

N106 N2970 19,4 14,2 16,0 16,5 

Р98 P2730 15,2 14,7 13,6 14,5 

К84 K2350 12,0 12,4 11,4 11,9 

N106Р98 N2970P2730 15,1 17,2 13,7 15,3 

N106K84 N2970K2350 16,9 18,5 19,9 18,4 

P98K84 P2730K2350 14,1 14,4 18,4 15,6 

N106P98K84 N2970P2730K2350 15,0 15,5 12,5 14,3 

 

5.4 Вплив добрив на вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті 

 

Фосфор від початку проростання рослини відіграє важливу роль в біохімії 

та енергетиці фізіологічних процесів, що визначає направленість та 

інтенсивність росту й розвитку та рівня їх продуктивності. Фосфор потрапляє в 

кореневу систему у вигляді окиснених сполук, зазвичай, аніонів ортофосфорної 

кислоти (Н2РО4
¯, НРО4

2¯) і включається у процес синтезу макроенергетичних 

сполук. 

На період закладання досліду в 1990 році уміст рухомих сполук фосфору в 

чорноземі типовому був підвищеним  рівнем забезпеченості й становив у 

середньому 43,0 мг/кг ґрунту (табл. 5.12). Тривале 28-річне внесення різних 

видів мінеральних добрив та їх парних поєднань по-різному впливали на вміст 

рухомих сполук фосфору у ґрунті. На природному агрофоні внесення його з 

добривами (2730 кг/га Р2О5) підвищило вміст рухомих сполук фосфору 

порівняно з контролем (29,3 мг/кг) на 86,1 мг/кг ґрунту. З цього виходить, що 

для підвищення його вмісту на 1 мг/кг ґрунту, потрібно внести з мінеральними  
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добривами 31,7 кг/га Р2О5. Азотні та калійні добрива слабо впливають на вміст 

рухомих сполук фосфору в ґрунті. Спільне внесення фосфорних добрив з 

азотними підвищило, порівняно з контролем, вміст фосфору в ґрунті на 

78,6 мг/кг, а з калієм – на 63,2 мг/кг ґрунту. Повне мінеральне добриво 

підвищило його вміст до 104,0 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 5.12 

Вплив добрив на вміст рухомих сполук фосфору в шарі ґрунту 0–30 см 

чорнозему типового на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст фосфору (Р2О5), мг/кг ґрунту 

Зміна, 

± мг/кг ґрунту 

Рік 

1990 2019 

до внесення 

добрив 

внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Р2О5 

Без добрив (контроль) 43,0 0 29,3 –13,7 

N106 43,0 N2970 36,2 –6,8 

Р98 43,0 P2730 115,4 +72,4 

К84 43,0 K2350 31,8 –11,2 

N106Р98 43,0 N2970P2730 107,9 +64,9 

N106K84 43,0 N2970K2350 28,2 –14,8 

P98K84 43,0 P2730K2350 92,5 +49,5 

N106P98K84 43,0 N2970P2730K2350 104,0 +61,0 

 

На агрофоні післядії гною уміст рухомих сполук фосфору без внесення 

добрив становив 44,9 мг/кг ґрунту, що близько до початкового його рівня та 

вище, ніж на природному агрофоні (табл. 5.13).  

Тривале внесення мінеральних добрив по-різному вплинуло на вміст 

фосфору в ґрунті. Внесення 2730 кг Р2О5 на 1 га з добривами підвищило вміст 

фосфору порівняно з контролем на 86,1 мг/кг ґрунту, а спільне внесення 

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

на 87,7 мг/кг ґрунту. Повне мінеральне добриво підвищило його вміст до 

109,5 мг/кг ґрунту. 
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Таблиця 5.13 

Вплив добрив на вміст рухомих сполук фосфору в шарі ґрунту 0–30 см 

чорнозему типового на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст фосфору (Р2О5), мг/кг ґрунту 

Рік 

Зміна, 

± 

1990 2019 

до внесення 

добрив 

внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

Р2О5 

Без добрив (контроль) 43,0 0 44,9 +1,9 

N106 43,0 N2970 46,7 +3,7 

Р98 43,0 P2730 131,0 +88,0 

К84 43,0 K2350 33,9 –9,1 

N106Р98 43,0 N2970P2730 134,7 +91,7 

N106K84 43,0 N2970K2350 42,6 –0,4 

P98K84 43,0 P2730K2350 132,6 +89,6 

N106P98K84 43,0 N2970P2730K2350 109,5 +66,5 

 

5.5 Вплив добрив на вміст рухомих сполук калію в ґрунті  

 

Фізіологічна роль калію полягає в регулюванні інтенсивності поглинання 

рослинами елементів живлення, підвищенні стійкості до посухи і покращенні 

якості сільськогосподарської продукції. Рослини, споживаючи калій знижують 

його концентрацію в ґрунтовому розчині, поповнення його відбувається за 

рахунок форм необмінно-фіксованого калію. Відомо, що чим багатший ґрунт на 

високодисперсні фракції, тим більше доступного калію в ґрунті. 

До внесення добрив (1990 р.) уміст рухомих сполук калію в ґрунті 

становив 232,0 мг/кг ґрунту (табл. 5.14).  

Через 28 років у варіанті досліду без внесення добрив уміст калію в ґрунті 

становив 229,0 мг/кг ґрунту, що фактично на рівні початкового. Азотні й 

фосфорні добрива самостійно та в поєднанні майже не впливали на вміст 

рухомих сполук калію в ґрунті. Внесення 2350 кг/га К2О з мінеральними  
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добривами підвищило вміст його рухомих сполук у ґрунті порівняно з 

контролем на 84,3 мг/кг ґрунту. Щоб підвищити її вміст на 1 мг/кг ґрунту 

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

калійних добрив з азотними підвищувало вміст рухомих сполук калію в ґрунті 

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

Таблиця 5.14 

Вплив добрив на вміст рухомих сполук калію в шарі ґрунту 0–30 см 

чорнозему типового на природному агрофоні 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст калію, мг/кг ґрунту 

Рік 

Зміна, 

± 

1990 2019 

до внесення 

добрив  

внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

К2О 

Без добрив (контроль) 232,0 0 229,0 –3,0 

N106 232,0 N2970 221,7 –10,3 

Р98 232,0 P2730 241,0 +9,0 

К84 232,0 K2350 313,3 +81,3 

N106Р98 232,0 N2970P2730 241,0 +9,0 

N106K84 232,0 N2970K2350 253,1 +21,1 

P98K84 232,0 P2730K2350 265,1 +33,1 

N106P98K84 232,0 N2970P2730K2350 265,1 33,1 

 

На агрофоні післядії гною вміст рухомих сполук калію у варіанті досліду 

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

контрольному варіанті природного агрофону (табл. 5.15). 

Калійні добрива самостійно та в поєднанні з азотними й фосфорними 

підвищували вміст калію в ґрунті до 313,3 мг/кг ґрунту або на 72,3 мг/кг. Парні 

поєднання калійних добрив з азотними або з фосфорними та повне мінеральне 

добриво сприяло підвищенню вмісту рухомих сполук калію в ґрунті до 

313,3 мг/кг.  
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Таблиця 5.15 

Вплив тривалого внесення добрив на вміст рухомих сполук калію 

в шарі ґрунту 0–30 см чорнозему типового на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

(середні норми добрив 

за 28 років) 

Уміст калію, мг/кг ґрунту 

Рік 

Зміна, 

± 

1990 2019 

до внесення 

добрив  

внесено 

мінеральних 

добрив за 

28 років 

К2О 

Без добрив (контроль) 232,0 0 241,0 +9,0 

N106 232,0 N2970 233,8 +1,8 

Р98 232,0 P2730 229,0 –3,0 

К84 232,0 K2350 313,0 +81,0 

N106Р98 232,0 N2970P2730 241,0 +9,0 

N106K84 232,0 N2970K2350 313,3 +81,3 

P98K84 232,0 P2730K2350 313,3 +81,3 

N106P98K84 232,0 N2970P2730K2350 313,0 +81,0 

 

Висновки до розділу 5 

 

Тривале (28 років) застосування мінеральних добрив на природному 

агрофоні негативно впливає на реакцію ґрунтового розчину, а також на вміст 

гумусу в ґрунті та позитивно, залежно від виду добрива, на накопичення в ґрунті 

рухомих сполук азоту, фосфору й калію. Негативний вплив мінеральних добрив 

на властивості ґрунту на агрофоні післядії гною проявляється у меншій мірі, ніж 

на природному агрофоні. 

Результати досліджень впливу добрив на агрохімічні показники чорнозему 

типового висвітлено в друкованих працях [150, 153–155, 198]. 
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РОЗДІЛ 6 

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, на фоні післядії гною – 4,92 т/га. 

Найбільші прирости врожаю (0,53 т/га) забезпечили азотні добрива, тоді як 

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

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

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

повної схеми польового досліду вибрано вісім варіантів, відповідно схеми 

Жоржа Вілля з нормами мінеральних добрив третього рівня під пшеницю озиму: 

1 – без добрив (контроль); 2 – N60; 3 – Р120; 4 – К90; 5 – N60Р120; 6 – N60K90;  

7 – P120K90; 8 – N60P120K90.  

За період 2005–2007 рр. встановлено високу ефективність мінеральних 

добрив під пшеницю озиму на природному агрофоні. Внесення азотних добрив у 

нормі 60 кг/га д. р. підвищило врожайність зерна озимої пшениці на 46 %, 

фосфорних – у нормі 120 кг/га д. р. – на 30 %, а спільне внесення азотних і 

фосфорних добрив (N60P120) – на 62 % (табл. 6.1). Калійні добрива не впливали 

на врожайність зерна, тоді як повне мінеральне добриво у нормі N60P120K90 

підвищило її на 71 %. 

Ефективність внесення мінеральних добрив у тих же нормах на агрофоні 

післядії гною знизилася – від азотних добрив приріст урожайності становив 

21 %, від фосфорних – 20, а спільного їх застосування  – на 33 % (табл. 6.2). 

Самостійно калійні добрива не діяли, а спільне внесення їх з азотними і 

фосфорними добривами підвищило врожайність зерна на 35 %. Зниження 

ефективності мінеральних добрив на агрофоні післядії гною обумовлено 

додатковим надходженням у ґрунт поживних речовин. За період першої ротації, 

яка закінчилась у 2002 році, внесено гною 100 т/га: під соняшник – 30 т/га, буряк 

цукровий – 40 т/га, кукурудзу на зерно – 30 т/га. За другу ротацію внесено 
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30 т/га під соняшник. За період 2005-2007 рр. було внесено в ґрунті 130 т/га 

гною або 650 кг/га азоту, 325 кг/га Р2О5 і 780 кг/га К2О, що обумовило зниження 

ефективності мінеральних добрив. 

Таблиця 6.1 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої  

на природному агрофоні 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га 
Приріст 

урожайності 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 
Середня за  

три роки 
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 

НІР05 0,59 0,31 0,60    

Р, % 3,4 3,5 7,0    
 

Таблиця 6.2 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га 
Приріст 

урожайності 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 
Середня за 

три роки 
т/га % 

Без добрив (контроль) 5,90 2,90 2,63 3,81 – – 

N60 6,93 3,71 3,24 4,63 0,82 21 

Р120 6,77 3,65 3,25 4,56 0,75 20 

К90 6,16 2,89 2,49 3,85 0,04 1 

N60Р120 7,04 4,15 3,98 5,06 1,25 33 

N60K90 6,94 3,61 3,59 4,71 0,90 24 

P120K90 6,97 3,54 3,25 4,59 0,78 20 

N60P120K90 7,14 4,25 4,07 5,15 1,34 35 

НІР05, т/га 0,87 0,41 0,57    

Р, % 4,4 3,9 5,9    
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У період 2015–2017 рр. відповідно ротації сівозміни продовжували 

вивчати ефективність тих же норм мінеральних добрив під пшеницю озиму. 

На природному агрофоні ефективність мінеральних добрив знизилась 

порівняно з цим же фоном за 2005–2007 рр. (табл. 6.3). Зниження це обумовлено 

накопиченням в ґрунті поживних речовин за рахунок систематичного внесення 

мінеральних добрив під культури сівозміни. Азотні добрива в нормі 60 кг/га д р. 

підвищили врожайність зерна пшениці озимої тільки на 13 %, фосфорні, в нормі 

120 кг/га Р2О5, – на 23 %, калійні не впливали на величину врожаю. 

Таблиця 6.3 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої  

на природному агрофоні 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га 
Приріст 

урожайості 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Середня за 

три роки  
т/га % 

Без добрив (контроль) 6,07 4,77 5,72 5,52 – – 

N60 6,66 5,72 6,35 6,24 0,72 13 

Р120 6,94 6,08 7,32 6,78 1,26 23 

К90 6,13 4,59 5,46 5,39 0,01 0 

N60Р120 6,74 5,74 7,67 6,72 1,20 22 

N60K90 6,60 5,68 6,58 6,29 0,77 14 

P120K90 6,67 5,54 7,24 6,48 0,96 17 

N60P120K90 6,99 5,76 7,62 6,79 1,27 23 

НІР05 0,51 0,53 0,62    

Р, % 2,7 3,3 3,1    

За 26 років (1990–2016 рр.) внесено в ґрунт поживних речовин з 

мінеральними добривами: азоту – 2610 кг/га, фосфору (Р2О5) – 2490 кг/га, калію 

(К2О) – 2160 кг/га. Рослини повністю не використовують поживні речовини 

добрив, частина їх залишається в ґрунті й впливає на врожайність культур у 

післядії. 

На агрофоні післядії гною ефективність мінеральних добрив за 2015–

2017 рр. дещо нижча порівняно з природним агрофоном (табл. 6.4). Норма 

азотних добрив 60 кг/га д. р. підвищувала врожайність пшениці озимої на 11 %, 

фосфорних (Р120) – на 17 %, спільно азотних і фосфорних (N60Р120) – на 13 %, а 

азотних, фосфорних і калійних (N60P120K90) – на 17 %. 
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Таблиця 6.4 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га 
Приріст 

урожайності 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Середня за  

три роки 
т/га % 

Без добрив (контроль) 6,04 5,49 5,97 5,83 – – 

N60 6,56 6,02 6,91 6,50 0,67 11 

Р120 6,55 6,26 7,58 6,80 0,97 17 

К90 5,84 5,60 6,08 5,84 0,01 0 

N60Р120 6,58 5,99 7,11 6,56 0,73 13 

N60K90 6,57 6,24 6,97 6,59 0,76 13 

P120K90 6,62 5,98 6,89 6,50 0,67 11 

N60P120K90 6,55 6,24 7,60 6,80 0,97 17 

НІР05 0,49 0,42 0,90    

Р, % 2,6 2,4 4,5    

Для підвищення урожайності пшениці озимої проводилась інокуляція 

насіння препаратом Діазофіт [112]. 

У 2019–2020 рр. вивчали вплив удобрення на врожайність пшениці озимої 

після сої (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої на природному 

агрофоні в 2019 році 

Варіант 

Урожайність, т/га Приріст урожайності 

повторність 
Середня т/га % 

1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 4,32 4,65 4,91 5,09 4,74   

N60 5,02 5,85 5,46 5,42 5,44 0,70 14,8 

Р120 5,13 5,42 5,97 5,97 5,62 0,88 18,6 

К90 4,10 4,79 5,49 4,69 4,77 0,03 0,6 

N60Р120 5,59 5,59 5,50 5,57 5,56 0,82 17,3 

N60K90 4,87 5,68 5,49 5,75 5,45 0,71 15,0 

P120K90 5,13 5,68 5,42 5,68 5,48 0,74 15,6 

N60P120K90 5,71 5,57 5,86 5,90 5,76 1,02 21,5 

НІР05   0,38   

Р, %                                                                                     2,44   

На природному агрофоні в 2019 році врожайність зросла за внесення 

фосфорних добрив на 19 %, спільно з азотними – на 17 %, а за внесення повного 

мінерального добрива – на 22 %. На агрофоні післядії гною ефективність добрив 
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дещо нижча за внесення фосфорних добрив. Приріст врожайності при цьому 

становив 17 %, спільно з азотними добривами – 18 %, а за внесення повного 

мінерального добрива – 20 % (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною в 

2019 році 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га Приріст урожайності 

повторність 
Середня т/га % 

1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 4,40 5,27 4,87 4,69 4,81   

N60 5,58 5,35 5,31 5,42 5,42 0,61 12,7 

Р120 5,66 5,60 5,60 5,68 5,64 0,83 17,3 

К90 4,54 5,09 5,38 5,20 5,05 0,24 5,0 

N60Р120 5,54 5,55 5,93 5,57 5,65 0,84 17,5 

N60K90 5,27 5,57 5,68 5,13 5,41 0,60 12,5 

P120K90 5,35 5,56 5,32 5,42 5,41 0,60 12,5 

N60P120K90 5,79 5,79 5,72 5,79 5,77 0,96 20,0 

НІР05                                                                                   0,31   

Р, %                                                          1,96   

У 2020 році ефективність мінеральних добрив на природному агрофоні 

була значно вищою (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої на природному 

агрофоні в 2020 році 

Варіант 

Урожайність, т/га Приріст урожайності 

повторність 
Середня т/га % 

1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 4,37 3,26 4,68 4,41 4,18   

N60 5,45 6,21 6,84 7,04 6,39 2,21 52,9 

Р120 5,24 5,82 5,45 5,30 5,45 1,27 30,4 

К90 4,27 3,68 5,27 3,85 4,27 0,09 2,2 

N60Р120 6,00 6,70 6,87 7,46 6,76 2,58 61,7 

N60K90 6,11 6,35 6,11 5,86 6,11 1,93 46,2 

P120K90 4,44 3,89 5,52 4,61 4,62 0,44 10,5 

N60P120K90 6,80 6,84 7,43 7,70 7,19 3,01 72,0 

НІР05                                                                             0,71    

Р, %                                                                                     4,29   

Азотні добрива забезпечили приріст урожайності на 53 %, азотні з 

фосфорними – на 62 %, повне мінеральне добриво – на 72 %. 



93 
 

 

Ефективність мінеральних добрив у 2020 році на агрофоні післядії гною 

дещо нижча – азотні добрива та азотні з фосфорними підвищили врожайність 

пшениці на 36 %, а повне мінеральне добриво – на 40 % (табл. 6.8). 

Таблиця 6.8 

Вплив добрив на врожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною в 

2020 році 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га Приріст урожайності 

повторність 
Середня т/га % 

1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 4,72 4,57 4,89 4,82 4,75   

N60 5,34 6,66 6,63 7,22 6,46 1,71 36,0 

Р120 4,93 5,79 5,69 5,89 5,58 0,83 17,5 

К90 4,37 4,37 5,45 4,65 4,71 -0,04 -0,8 

N60Р120 6,21 6,32 6,45 6,84 6,46 1,71 36,0 

N60K90 6,42 6,32 6,42 6,36 6,38 1,63 34,3 

P120K90 5,10 5,07 6,23 5,27 5,42 0,67 14,1 

N60P120K90 6,45 6,59 6,63 6,90 6,64 1,89 39,8 

НІР05                                                                                   0,52   

Р, %                                                                                     3,08   

 

Висновки до розділу 6 

 

Дослідженнями ефективності застосування окремих видів і норм добрив та 

їх поєднань під пшеницю озиму за два періоди – 2005–2007 рр. і 2015–2017 рр. 

та на двох агрофонах – природний та післядія гною встановлено, що найбільш 

вона високою була за період 2005–2007 рр. на природному фоні, а на фоні 

післядії гною дещо знижувалася. За період 2015–2017 рр. ефективність добрив 

суттєво знизилась порівняно з природним фоном 2005–2007 рр., що пояснюється 

накопиченням поживних речовин у ґрунті за рахунок систематичного внесення 

мінеральних добрив під культури сівозміни. На фоні післядії гною ефективність 

мінеральних добрив була найнижчою за рахунок накопичення у ґрунті 

поживних речовин гною й мінеральних добрив. 

Ефективність мінеральних добрив на чорноземі типовому різного рівня 

родючості висвітлено в наукових працях [38, 108–113]. 
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РОЗДІЛ 7 

ВПЛИВ ДОБРИВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА 

ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 

 

Пшениця озима є основною продовольчою культурою в Україні. Зерно її 

використовують для внутрішніх потреб та експортують в інші країни світу. 

Збільшення обсягів виробництва зерна високої якості є одним із основних завдань 

аграрного виробництва. Відомо, що якість зерна залежить від багатьох чинників 

перш за все, від застосування органічних і мінеральних добрив. Дослідження 

якості зерна пшениці озимої проводили на варіантах: 1 – без добрив (контроль), 

2 – N60; 3 – Р120; 4 – К90; 5 – N60Р120; 6 – N60K90; 7 – P120K90; 8 – N60P120K90. У зерні 

пшениці визначали вміст білка й клейковини на природному агрофоні та на фоні 

післядії гною, внесеного під культури сівозміни. Уміст білка в зерні визначали на 

приладі Спектран-119М. Встановлено, що в контрольному варіанті досліді 

природного агрофону вміст білка становив 12,4 %, внесення азотних добрив у 

нормі 60 кг/га д. р. підвищило його до 13,7 %, спільне внесення азотних і 

фосфорних добрив у нормі N60Р120 - до 14,1 %, а повного мінерального добрива в 

нормі N60P120K90 – до 14,5 % (табл. 7.1). Найбільший приріст вмісту білка 

забезпечило спільне внесення азотних і фосфорних добрив. 

Таблиця 7.1 

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   
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На агрофоні післядії гною вміст білка в зерні становив 12,9 %, що вище 

порівняно з контрольним варіантом природного агрофону (табл. 7.2). Із парних 

поєднань різних видів мінеральних добрив найбільший вплив забезпечило 

N60Р120, уміст білка при цьому зріс до 14,2 %, а за внесення повного 

мінерального добрива в нормі N60P120K90 – до 14,9 %. Післядія гною суттєво 

підвищує вміст білка в зерні пшениці озимої. 

Таблиця 7.2 

Вплив добрив на вміст білка в зерні пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною 

Варіант досліду 

Уміст білка в зерні, % 
Приріст до 

контролю, % 
Рік Середній за 

три роки 2017 2019 2020 

Без добрив (контроль) 12,8 12,8 13,0 12,9 – 

N60 13,9 14,2 14,3 14,1 9,3 

Р120 13,2 13,2 13,3 13,2 2,3 

К90 13,1 13,9 13,2 13,4 3,8 

N60Р120 13,8 14,5 14,4 14,2 10,0 

N60K90 12,5 14,1 13,9 12,7 – 

P120K90 12,2 13,0 12,7 12,6 – 

N60P120K90 13,9 15,3 15,4 14,9 15,5 

НІР05, % 0,9 0,8 1,0   

Р, % 2,6 1,9 3,6   

Вплив добрив на вміст клейковини у зерні пшениці озимої вивчали 

упродовж трьох років (2015–2017). Встановлено, що уміст клейковини у зерні 

пшениці озимої суттєво змінювався залежно від погодних умов (табл. 7.3). У 

2015 році вміст її в зерні без внесення добрив на природному агрофоні становив 

20,8 %, внесення N60Р120 підвищило вміст до 23,3 %, а повного мінерального 

добрива (N60P120K90) – до 23,7 %. У 2016 році вміст клейковини в зерні пшениці 

озимої був високий (25,3 %), а зростання його до 27,3 % відбулося у тих же 

варіантах досліду, що і в 2015 році. У 2017 році вміст клейковини у зерні 

пшениці озимої у контрольному варіанті досліду становив 21,8 %, що майже на 

рівні показника 2015 року. Суттєве зростання її вмісту (до 25,5 %) відбулося за 

внесення азотних добрив у нормі 60 кг/га д. р., азотних і фосфорних (N60P120) – 

до 24,3 %, азотних і калійних (N60K90) – до 25,4 % та за повного мінерального 

добрива – 25,0 %. 
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Середній вміст клейковини у зерні пшениці озимої за три роки досліджень 

на ділянках без внесення добрив становив 22,6 %, за внесення N60Р120 – 25,0 % та 

N60P120K90 – 25,3 %. 

Таблиця 7.3 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої  

на природному агрофоні  

Варіант досліду 

Уміст клейковини в 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 1,1 

Р120 22,2 26,1 23,7 24,0 1,4 

К90 20,2 24,3 23,4 22,6 – 

N60Р120 23,3 27,3 24,3 25,0 2,4 

N60K90 22,2 25,3 25,4 24,3 1,7 

P120K90 20,5 25,7 21,5 22,6 – 

N60P120K90 23,7 27,3 25,0 25,3 2,7 

НІР05, % 2,3 2,0 2,5   

Р, % 3,6 2,6 3,5   

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

зерні на ділянках без внесення добрив становив 23,6 %, тобто на 1 % більше ніж 

на природному агрофоні (табл. 7.4).  

Таблиця 7.4 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною  

Варіант досліду 

Уміст клейковини в зерні, % 
Приріст до 

контролю, % 
Рік Середній за 

три роки 2015 2016 2017 

Без добрив (контроль) 22,7 25,2 23,0 23,6 – 

N60 20,5 25,2 25,0 23,6 – 

Р120 23,4 25,2 24,6 24,4 0,8 

К90 20,6 26,1 24,8 23,8 0,2 

N60Р120 23,7 26,4 24,9 25,0 1,4 

N60K90 22,6 24,5 25,5 24,2 0,6 

P120K90 20,9 25,5 24,2 23,5 – 

N60P120K90 23,5 25,5 28,4 25,8 2,2 

НІР05, % 2,0 1,9 2,5   

Р, % 3,0 2,5 3,4   
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За внесення N60Р120 вміст клейковини зріс до 25 % та до 25,8 % – за 

внесення N60P120K90. Це свідчить про те, що мінеральні добрива позитивно 

впливають на вміст клейковини в зерні пшениці озимої також на агрофоні 

післядії гною. 

Дані, отримані в досліді в 2019 році, підтверджують отримані в попередні 

роки закономірності впливу окремих видів мінеральних добрив та їх поєднань 

на вміст клейковини у зерні пшениці озимої на чорноземі типовому. Так, уміст її 

в зерні пшениці озимої на ділянках без внесення добрив становить 19,7 % 

(табл. 7.5). Внесення азотних добрив підвищило його вміст до 22,5 %. Фосфорні 

й калійні добрива та їх спільне застосування не впливало  на вміст клейковини в 

зерні. Парні поєднання азотних з фосфорними добривами (N60Р120) сприяли 

підвищенню вмісту клейковини в зерні до 23,6 %. Найбільший вміст клейковини 

(25,3 %) було отримано за повного внесення мінеральних добрив (N60P120K90). 

Таблиця 7.5 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої на природному 

агрофоні в 2019 році 

Варіант досліду 

Уміст клейковини в зерні, % 
Приріст до 

контролю 
Повторність 

Середній 
1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 18,7 22,0 19,6 18,5 19,7  

N60 20,7 22,7 23,3 23,4 22,5 2,8 

Р120 18,8 17,6 23,0 20,1 19,9 0,2 

К90 19,5 19,2 19,3 18,8 19,2 – 

N60Р120 22,1 25,2 21,4 25,6 23,6 3,9 

N60K90 24,1 21,9 23,2 23,0 23,1 3,4 

P120K90 19,3 19,6 18,9 19,3 19,3 – 

N60P120K90 26,1 24,7 24,9 25,6 25,3 5,6 

НІР05                                                                                               2,0  

Р, %                                                                                                3,2  

 

На агрофоні післядії гною закономірність впливу добрив на вміст 

клейковини в зерні пшениці озимої така ж, як і на природному агрофоні. У 

контрольному варіанті вміст клейковини в зерні становив 20,3 % (табл. 7.6).  
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Таблиця 7.6 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною в 2019 році 

Варіант досліду 

Уміст клейковини в зерні, % 
Приріст до 

контролю 
Повторність 

Середній 
1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 20,4 20,4 19,9 19,6 20,3  

N60 21,8 25,3 22,0 24,3 23,4 3,1 

Р120 19,4 20,6 21,0 20,4 20,4 0,1 

К90 21,7 22,3 23,2 24,0 22,8 2,5 

N60Р120 25,0 24,1 23,4 22,6 23,8 3,5 

N60K90 22,8 23,5 22,4 22,7 22,9 2,6 

P120K90 18,8 21,8 21,9 19,5 20,5 0,2 

N60P120K90 23,5 27,6 24,8 26,3 25,6 5,3 

НІР05                                                                                                   1,8  

Р, %                                                                                                    2,7                                                                                                                       

Систематичне внесення азоту з добривами підвищило вміст клейковини у 

зерні пшениці озимої до 23,4 %, а за спільного внесення з фосфорними 

добривами цей показник зріс до 23,8 %. Повне мінеральне добриво (N60P120K90) 

забезпечило найбільший вміст клейковини в зерні пшениці озимої (25,6 %).  

За результатами 2020 року  вміст клейковини у зерні пшениці озимої без 

внесення добрив на природному агрофоні становив 19,2 % (табл. 7.7).  

                                                                                                              Таблиця 7.7 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої після сої 

на природному агрофоні в 2020 році 

Варіант досліду 

Уміст клейковини в зерні, % 
Приріст до 

контролю 
Повторність 

Середній 
1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 15,2 20,4 20,8 20,2 19,2 – 

N60 21,8 21,5 24,2 22,3 22,5 3,3 

Р120 20,9 20,2 19,0 20,0 20,0 0,8 

К90 19,2 21,6 17,7 20,3 19,7 0,5 

N60Р120 25,1 24,4 27,7 24,3 25,4 6,2 

N60K90 20,8 21,9 22,8 19,7 21,3 2,1 

P120K90 19,9 22,0 20,3 20,1 20,6 1,4 

N60P120K90 26,9 24,7 21,9 23,7 24,3 5,1 

НІР05                                                                                                 2,49  

Р, %                                                                                                  3,92   
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Внесення азотних добрив у нормі 60 кг/га д. р. підвищувало її вміст до 

22,5 %, а в поєднанні з фосфорними добривами в нормі N60P120 – до 25,4 %, що є 

найвищим в порівнянні з іншими варіантами досліду. 

На агрофоні післядії гною без внесення добрив вміст клейковини у зерні 

пшениці озимої становив 19,3 % (табл. 7.8). Внесення азотних добрив в нормі 

60 кг/га д. р. підвищувало її вміст до 23,1 %, а в поєднанні з фосфорними 

(N60P120) – до 23,3 %. 

Таблиця 7.8 

Вплив добрив на вміст клейковини в зерні пшениці озимої  

на агрофоні післядії гною в 2020 році 

Варіант досліду 

Уміст клейковини в зерні, % 
Приріст до 

контролю 
Повторність 

Середній 
1 2 3 4 

Без добрив (контроль) 18,4 17,3 22,3 19,2 19,3  

N60 20,6 22,5 24,1 25,0 23,1 3,8 

Р120 20,7 20,7 19,6 19,1 20,0 0,7 

К90 20,5 20,5 20,2 18,9 20,0 0,7 

N60Р120 21,1 19,5 27,4 25,1 23,3 4,0 

N60K90 24,8 17,1 23,4 21,7 21,8 2,5 

P120K90 19,3 21,1 18,8 15,9 18,8 – 

N60P120K90 28,2 20,6 25,9 25,7 25,1 5,8 

НІР05                                                                                                 3,43  

Р, %                                                                                                   5,45  
 

Найбільший вміст клейковини у зерні пшениці озимої (25,1 %) одержано 

за внесення повного мінерального добрива (N60P120К90). 

 

Висновки до розділу 7 

 

Якість зерна пшениці озимої покращується, в першу чергу від внесення 

азотних добрив та за поєднання азотних з фосфорними. Якість зерна суттєво 

підвищується під впливом післядії гною. 

Вплив добрив на якість зерна пшениці озимої висвітлено в друкованих 

працях [121, 122]. 
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РОЗДІЛ 8 

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 

2015–2017рр. Пшеницю озиму вирощували після чистого пару на двох 

агрофонах – природний та післядія гною. 

Для статистичної обробки експериментальних даних використано 

комп’ютерну програму багатофакторного регресійного аналізу, яка оцінює 

ефекти повної квадратичної моделі та визначає оптимальні норми мінеральних 

добрив. Обробку врожайних даних проводили окремо за роками досліджень 

(2015–2017 рр.). 

 

8.1 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2015 рік 

 

Урожайні дані обробляли за допомогою комп’ютерної програми 

багатофакторного регресійного аналізу (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1  

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2015 рік 

 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність 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 
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Продовж. табл. 8.1 

 

Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

на рис. 8.1. 

 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. 8.1 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

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 2401,5

6 

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 
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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) 

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

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

даними побудовані графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розкид даних урожаю 

 

Рис. 8.2 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці озимої:  

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 
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За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: азотних –

60 кг/га д. р., фосфорних – 120 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної урожайності зерна 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) 

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 урожайність пшениці озимої була майже на 

рівні природного агрофону (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2  

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною за 2015 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р.  Урожайність за повтореннями, ц/га Y 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

1 0 0 0 0 61,9 59,1 60,0 60,5 60,38 

2 60 0 90 0 59,1 68,9 64,6 66,0 64,65 

3 0 120 90 0 65,1 69,6 68,5 61,5 66,18 

4 60 120 0 0 60,9 68,2 68,8 64,4 65,58 

5 0 60 45 0 65,7 60,9 68,7 58,7 63,50 

6 30 120 45 0 62,5 62,6 69,1 66,7 65,23 

7 30 60 90 0 60,0 67,9 70,7 69,1 66,93 

8 60 120 90 0 62,8 67,2 65,3 66,6 65,48 

9 0 120 0 0 62,9 61,5 71,3 66,1 65,45 

10 60 0 0 0 67,5 63,2 61,7 67,6 65,00 

11 0 0 90 0 65,9 59,1 62,0 68,2 63,80 

12 60 60 45 0 64,1 66,9 63,9 59,3 63,55 

13 30 0 45 0 66,7 60,8 64,4 67,0 64,73 

14 30 60 0 0 66,4 72,5 67,5 64,1 67,63 

15 30 60 45 0 65,7 60,7 70,3 70,5 66,80 

Середні 30,00 60,00 45,00 0 63,81 64,61 66,45 65,09 64,99 

Дисп 600,00 2400,00 1350,00  6,29 17,41 11,92 12,10 2,89 

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 
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Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

на рис. 8.3.  

 

 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 = 65,9511 0,0165 0,01558   -0,0025 -0,0002 0,00076  

tb = 135,78 1,7322 3,2719   -3,9285 -1,3555 2,7258  

          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0004 -0,0004       

tb =  -2,367 -1,7997       

          

 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 = 30 X2cp = 60 X3cp = 45    

          

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,84949     

84,9% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

          

 Коефіцієнт Фішера F = 7,52542    

Табличні значення: F05 = 3,58058 F01 = 6,37068    

Оскільки F> F05, то модель значима за критерієм Фішера   

          

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,306 t01 = 3,355  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька незначимих за критерієм Стьюдента членів 
 

Рис. 8.3 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 

 

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Стьюдента має такий вигляд: 

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

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

х(P - 60,0)2 + 0,0007586(K - 0,0004201(N - 30,0)(P - 60,0) - 0,0004259(N - 30,0)х 

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

х(K -45,0) = 67,8 ц/га 

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

добрив (N, P, K) за середніх і нульових значень двох інших. За розрахованими 
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даними побудовано графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.4). 
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   Розкид даних урожаю 
 

Рис. 8.4 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми добрив: азотних – 35 кг/га д. р., 

фосфорних – 100 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності зерна пшениці озимої має 

такий вигляд: 

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

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

х(P - 60,0)2 + 0,0007586(K - 0,0004201(N - 30,0)(P - 60,0) - 0,0004259(N - 30,0)х 

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

х(K -45,0) = 67,8 ц/га 
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Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною становить 

66,0 ц/га, а її приріст від мінеральних добрив в оптимальних нормах (N35P100K0) 

– 1,8 ц/га. 

 

8.2 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2016 рік 

 

У 2016 році дані врожайності пшениці озимої обробляли також за 

допомогою комп’ютерної програми (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3  

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2016 рік 

 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 0 0 0 0 44,8 45,0 49,6 51,3 47,68 

2 60 0 90 0 56,9 61,8 53,1 55,4 56,80 

3 0 120 90 0 57,2 53,7 52,1 58,5 55,38 

4 60 120 0 0 60,9 55,8 55,1 57,9 57,43 

5 0 60 45 0 55,2 55,7 60,5 53,5 56,23 

6 30 120 45 0 56,9 57,3 54,6 50,4 54,80 

7 30 60 90 0 58,0 50,7 54,5 50,0 53,30 

8 60 120 90 0 56,0 58,1 56,9 59,3 57,58 

9 0 120 0 0 62,6 63,4 55,2 62,0 60,80 

10 60 0 0 0 54,5 60,3 59,7 54,4 57,23 

11 0 0 90 0 47,1 51,1 48,2 36,9 45,83 

12 60 60 45 0 58,7 64,5 52,9 52,6 57,18 

13 30 0 45 0 53,3 54,5 58,2 62,6 57,15 

14 30 60 0 0 57,9 61,7 61,9 67,3 62,20 

15 30 60 45 0 58,0 61,8 54,2 62,5 59,15 

Середнє 30,00 60,00 45,00 0 55,87 57,03 55,11 55,64 55,91 

Дисп 600,00 2400,00 1350,0  20,28 27,78 13,77 49,58 17,51 

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 

на рис. 8.5.  
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 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 = 57,6105 0,06767 0,0355 -0,0366   -0,0007   
tb = 46,67 2,3257 2,4402 -1,8846   -1,6837   

          
  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0015        
tb =  -2,7795        

          

 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 = 30,0 X2cp = 60,0 X3cp = 45,0    

          

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,7831     

73,9% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

          

 Коефіцієнт Фішера F = 5,09516    

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. 8.5 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 

 

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Ст’юдента 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 

 

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 

пшениці озимої (рис. 8.6). 
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       Розкид даних урожаю 
 
 

Рис. 8.6 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

 

За графіками визначено оптимальні норми добрив: азотних – 

60,0 кг/га д. р., фосфорних – 70,0 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності 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. 
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На агрофоні післядії гною врожайність зерна пшениці вища, ніж на 

природному агрофоні (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4  

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною за 2016 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р.  Урожайність за повтореннями, ц/га Y 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

1 0 0 0 0 55,8 56,6 49,9 57,4 54,93 

2 60 0 90 0 58,5 63,2 63,4 64,5 62,40 

3 0 120 90 0 56,4 59,7 59,1 59,9 58,78 

4 60 120 0 0 58,4 57,9 61,4 61,9 59,90 

5 0 60 45 0 58,0 62,8 63,4 58,0 60,55 

6 30 120 45 0 54,0 60,6 66,7 59,4 60,18 

7 30 60 90 0 58,5 61,3 64,9 60,3 61,25 

8 60 120 90 0 58,5 63,2 63,4 64,5 62,41 

9 0 120 0 0 61,8 59,3 65,9 63,3 62,58 

10 60 0 0 0 56,3 58,6 65,1 60,9 60,23 

11 0 0 90 0 50,7 57,9 57,8 57,6 56,00 

12 60 60 45 0 62,5 54,4 66,8 62,9 61,65 

13 30 0 45 0 57,0 58,1 61,3 63,7 60,03 

14 30 60 0 0 59,7 63,1 64,3 66,6 63,43 

15 30 60 45 0 59,8 59,6 64,0 65,7 62,28 

Середні 30,00 60,00 45,00 0 57,73 59,75 62,50 61,77 60,44 

Дисп 600,00 2400,00 1350,00  8,07 6,47 17,55 8,26 5,34 

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 

на рис. 8.7.  

 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 = 62,1417 0,04585 0,01709   -0,0009 -0,0005   

tb = 44,824 1,5912 1,1863   -0,4764 -1,0884   

          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0007 0,00069  -0,0002     

tb =  -1,3894 0,9578  -0,5876     

          

Рис. 8.7 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 
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 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 = 30 X2cp = 60 X3cp = 45    

          

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,86774     

86,8% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

          

 Коефіцієнт Фішера F = 11,8097    

Табличні значення: F05 = 3,48166 F01 = 6,05694    

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. 8.7, аркуш 2 

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Стьюдента має такий вигляд: 

Yp = 62,14 + 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) 

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 врожай зерна 

пшениці озимої (рис. 8.8) 

 

Рис. 8.8 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці озимої  
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   Розкид даних урожаю 

Рис. 8.8, аркуш 2:  

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми добрив: азотних – 60 кг/га д. р., 

фосфорних – 70 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності зерна 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. 

 

8.3 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2017 році 

 

У 2017 році врожайність пшениці озимої була найвищою, порівняно з 

попередніми роками (табл. 8.5). 
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Таблиця 8.5  

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2017 рік 

 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 0 0 0 0 61,9 50,5 62,6 53,8 57,20 

2 60 0 90 0 68,2 62,1 71,0 61,7 65,75 

3 0 120 90 0 75,6 70,9 73,9 69,0 72,35 

4 60 120 0 0 75,4 78,5 82,0 71,0 76,73 

5 0 60 45 0 75,8 74,1 60,1 64,3 68,58 

6 30 120 45 0 74,2 69,1 76,6 73,1 73,25 

7 30 60 90 0 72,6 71,4 73,1 73,2 72,58 

8 60 120 90 0 76,4 73,4 79,0 75,9 76,18 

9 0 120 0 0 73,4 74,5 75,7 69,3 73,23 

10 60 0 0 0 60,2 61,9 70,1 54,9 61,78 

11 0 0 90 0 56,7 54,3 54,6 52,8 54,60 

12 60 60 45 0 69,7 67,6 75,2 73,7 71,55 

13 30 0 45 0 58,2 60,4 65,2 63,8 61,90 

14 30 60 0 0 74,3 70,1 69,7 65,3 69,85 

15 75 55 45 0 67,8 59,6 72,6 69,7 67,43 

Середнє 33,00 59,667 45,0 0 69,36 66,56 70,76 66,10 68,20 

дисп 726,00 2401,56 1350,0  44,63 60,52 51,01 52,73 42,07 

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 

на рис. 8.9. 

 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 = 71,3183 0,06291 0,1165   -0,0023 -0,0006   

tb = 67,174 3,568 12,093   -2,4399 -2,1956   

          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0006 0,00061       

tb =  -1,5853 1,2831       

          

Рис. 8.9 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої  
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 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 = 0,9529     

95,3% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  
 Коефіцієнт Фішера F = 36,456    

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. 8.9, аркуш 2  

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Ст’юдента має такий вигляд: 

Уp = 71,32 + 0,06291(N - 33,0) + 0,1165(P - 59,667) - 0,002278(N - 33,0)2 -  

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

– 0,0006152(P - 59,667)2 – 0,0005654(N - 33,0)(P - 59,667) + 0,0006065(N - 33,0)(K - 45,0)  

                       (2,1)           (-1,5)                                                    (1,2) 

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. 8.10). 
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Рис. 8.10 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої  
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Рис. 8.10, аркуш 2: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми добрив: азотних – 50 кг/га д. р., 

фосфорних – 120 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозного врожаю пшениці озимої має такий 

вигляд: 

Уp = 71,32 + 0,06291(N - 33,0) + 0,1165(P - 59,667) - 0,002278(N - 33,0)2 - 0,0006152 х 

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

х (P - 59,667)2 – 0,0005654(N - 33,0)(P - 59,667) + 0,0006065(N - 33,0)(K - 45,0) =  

                       (2,1)           (-1,5)                                                    (1,2) 

= 76,5 ц/га 

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

Мінеральні добрива в оптимальній нормі (N50P120) забезпечили приріст 

урожайності 5,2 ц/га.  

Урожайність на агрофоні післядії гною була ще вищою, ніж на 

природному агрофоні (табл. 8.6). 
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Таблиця 8.6  

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною за 2017 рік 

 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га Y 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

1 0 0 0 0 68,8 61,9 67,1 68,3 66,53 

2 60 0 90 0 70,6 54,8 71,1 64,4 65,23 

3 0 120 90 0 78,2 43,7 72,8 67,9 65,65 

4 60 120 0 0 73,6 63,9 75,7 71 71,05 

5 0 60 45 0 78,2 59,3 74,2 67,9 69,90 

6 30 120 45 0 76,4 72,9 78,0 70,3 74,40 

7 30 60 90 0 79,4 72,4 72,7 72,4 74,23 

8 60 120 90 0 75,6 75,4 79,3 73,6 75,98 

9 0 120 0 0 74,3 75,9 78,7 74,1 75,75 

10 60 0 0 0 69,2 67,8 73,8 65,6 69,10 

11 0 0 90 0 69,1 64,5 74,2 61,2 67,25 

12 60 60 45 0 76,5 71,4 80,5 73,2 75,40 

13 30 0 45 0 69,3 62,8 73,7 68,6 68,60 

14 30 60 0 0 76,4 71,8 72,4 70,4 72,75 

15 75 55 45 0 73,7 72,7 70,5 72,8 72,43 

Середні 33,00 59,67 45,00 0 73,95 66,08 74,31 69,45 70,95 

Дисп 726,00 2401,56 1350,00  12,85 72,47 12,27 12,81 13,36 

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 

на рис. 8.11. 

 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 = 73,8998 0,03058 0,04402   -0,0015 -0,0008   

tb = 46,242 1,1522 3,0547   -1,0982 -1,8083   

          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =   0,00102       

tb =   1,4278       

          

 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    

          

Рис. 8.11 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 
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 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,6642     

66,4% мінливість Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

          

 Коефіцієнт Фішера F = 3,5604    

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. 8.11, аркуш 2 

Рівняння регресії після виключення незначимих членів за критерієм 

Стьюдента 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) 

       (1,8)                                   (-1,4) 

 

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. 8.12). 
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Рис. 8.12 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої  
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   Розкид даних урожаю 
 

Рис. 8.12, аркуш 2:  

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначаються оптимальні норми добрив: азотних – 

50 кг/га д. р., фосфорних – 90 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності 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 (N50P90 К0) забезпечили 

приріст урожайності 1,6 ц/га. 

 

8.4 Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні математичні моделі її врожайності за 2015-2017 рр. 

 

Середня врожайність пшениці озимої за 2015-2017 рр. на агрофоні післядії 

гною, була на 2,7 ц/га вищою, ніж на природному за рахунок накопичення в 

ґрунті поживних речовин гною (табл. 8.7). Ефективність оптимальних норм 
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мінеральних добрив за роки досліджень була вищою на природному агрофоні, 

порівняно з агрофоном післядії гною. 

Таблиця 8.7 

Урожайність пшениці озимої та ефективність оптимальних норм добрив за 

2015-2017 рр. 

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: азотних – на 8,4 кг/га, фосфорних (Р2О5) – на 16,6 кг/га. 

Ефективність калійних добрив на чорноземах типових важкосуглинкових 

Лівобережного Лісостепу високого відсутня. 

За результатами проведених досліджень встановлено оптимальні норми 

мінеральних добрив на природному агрофоні по чорному пару: азотних – 

56,7 кг/га, фосфорних (Р2О5) – 103,3 кг/га. На агрофоні післядії гною норми 

добрив були дещо нижчими: азотних – 48,3 кг/га, фосфорних (Р2О5) – 86,7 кг/га. 

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. 

 

8.5 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2019 рік 

 

У 2019-2020 рр. попередниками пшениці озимої була соя. Урожайні дані 

наприродному агрофоні представлено в табл. 8.8. 
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Таблиця 8.8  

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2019 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 0 0 0 0 43,2 46,5 49,1 50,9 47,43 

2 60 0 90 0 48,7 56,8 54,9 57,5 54,48 

3 0 120 90 0 51,3 56,8 54,2 56,8 54,78 

4 60 120 0 0 55,9 55,9 55,0 55,7 55,63 

5 0 60 45 0 46,5 50,4 55,3 57,5 52,43 

6 30 120 45 0 54,6 56,8 61,5 57,1 57,50 

7 30 60 90 0 51,3 59,7 60,8 58,2 57,50 

8 60 120 90 0 57,1 55,7 58,6 59,0 57,60 

9 0 120 0 0 51,3 54,2 59,7 59,7 56,23 

10 60 0 0 0 50,2 58,5 54,6 54,2 54,38 

11 0 0 90 0 41,0 47,9 54,9 46,9 47,68 

12 60 60 45 0 57,7 56,8 58,0 57,9 57,60 

13 30 0 45 0 50,2 52,0 57,1 51,5 52,70 

14 30 60 0 0 55,3 57,5 59,0 58,6 57,60 

15 30 60 45 0 57,4 58,5 57,2 58,0 57,78 

Середнє 30 60 45 0 51,45 54,93 56,66 55,97 54,75 

ДИСПР 600,00 2400,00 1350,0  24,23 14,70 9,31 12,04 11,01 

  

Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

на рис. 8.13. 
 

 Рівняння регресії       

Ур = b0 + (b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b4*x4) + (b5*x11 + b6*x22 + b7*x33 + b8*x44) + 

 + (b9*x12 + b10*x13 + b11*x14 + b12*x23 + b13*x24 + b14*x34)  

     

 *Коефіцієнти регресії b і статистики Стьюдента tb    

 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 

b = 57,2739 0,0705 0,04179   -0,0024 -0,0006 0,0002  

tb = 173,44 10,886 12,906   -5,5753 -5,347 1,0476  

          
  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0008 0,0003       

tb =  -6,6322 1,8846       

         

 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  

Рис. 8.13 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 
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  X3 = K x3 = X3 – X3cp x33 = x3*x3   

X1cp = 30 X2cp = 60 X3cp = 45    

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,984     

98,4 % мінливості Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

 Дисперсійне відношення Фішера F = 61,492 dfR = 7 dfe = 7  

Табличні значення: F05 = 3,78704 F01 = 6,99283    

Оскільки F> F01, то модель значима в цілому за критерієм Фішера   

          

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,365 t01 = 3,499  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька членів, що не є значимими за критерієм Стьюдента  

Рис. 8.13, аркуш 2. 

Рівняння регресії після виключення членів, що не є значимими за 

критерієм Стьюдента має такий вигляд: 

Ур =  57,27 + 0,0705(N - 30,0) + 0,04179(P - 60,0) - 0,002373(N - 30,0)2 - 0,0005691х  

   tb                                   (10,9)                   (12,9)                       (5,6)                              (5,3)      

х (P -60,0)2 +0,0001982(K - 45,0)2 - 0,0008003(N - 30,0)(P - 60,0)  + 0,0003032(N - 30,0) х  

                          (1)                                     (6,6)                                     (1,9)        

х (K - 45,0) 

 

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

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

даними будуються графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.14). 
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Рис. 8.14 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої  
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Рис. 8.14, аркуш 2:  

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: норма 

азотних – 50 кг/га д. р., фосфорних – 100 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності зерна пшениці озимої має 

такий вигляд: 

Ур =  57,27 + 0,0705(N - 30,0) + 0,04179(P - 60,0) - 0,002373(N - 30,0)2 - 0,0005691*х 

   tb                                   (10,9)                   (12,9)                       (5,6)                              (5,3)      

х (P -60,0)2 +30,0)(K - 45,0)0,0001982 (К – 45,0)2 - 0,0008003(N - 30,0)(P - 60,0) +  

                                                      (1)                                     (6,6)                                  (1,9)        

+ 0,0003032N = 58,8 ц/га 

На природному агрофоні одержано врожайність пшениці озимої 58,8 ц/га.  

На агрофоні післядії гною урожайність пшениці озимої була майже на рівні 

природного агрофону (табл. 8.9). 

Таблиця 8.9  

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною за 2019 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність 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 44,0 52,7 48,7 46,9 48,08 

2 60 0 90 0 52,7 55,7 56,8 51,3 54,13 

3 0 120 90 0 53,5 55,6 53,2 54,2 54,13 

4 60 120 0 0 55,4 55,5 59,3 55,7 56,48 

5 0 60 45 0 50,9 54,9 50,4 54,9 52,78 

6 30 120 45 0 57,5 58,2 56,4 57,7 57,45 
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Продовж. табл. 8.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 30 60 90 0 57,8 57,9 57,9 57,8 57,85 

8 60 120 90 0 57,9 57,9 57,2 57,9 57,73 

9 0 120 0 0 56,6 56,0 56,0 56,8 56,35 

10 60 0 0 0 55,8 53,5 53,1 54,2 54,15 

11 0 0 90 0 45,4 50,9 53,8 52,0 50,53 

12 60 60 45 0 57,0 57,0 56,0 57,1 56,78 

13 30 0 45 0 46,2 55,3 54,6 53,5 52,40 

14 30 60 0 0 57,0 57,2 57,2 57,8 57,30 

15 30 60 45 0 58,2 57,9 57,0 57,9 57,75 

Середнє 30 60 45 0 53,73 55,75 55,17 55,05 54,92 

Дисп 600,00 2400,00 1350,0  22,32 4,17 7,78 9,32 8,23 

 

Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

на рис. 8.15. 
 
 

 Рівняння регресії       

Ур = b0 + (b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b4*x4) + (b5*x11 + b6*x22 + b7*x33 + b8*x44) + 
 + (b9*x12 + b10*x13 + b11*x14 + b12*x23 + b13*x24 + b14*x34)  

 *Коефіцієнти регресії b і статистики Стьюдента tb    

 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b = 56,9789 0,058 0,03808   -0,0022 -0,0005 0,00039  

tb = 113,44 5,8878 7,7319   -3,4508 -3,1935 1,3536  

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0004   -0,0002     

tb =  -2,251   -1,2863     

 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 = 30 X2cp = 60 X3cp = 45    

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,95046     

95,0 % мінливості Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

 Дисперсійне відношення Фішера F = 19,1862 dfR = 7 dfe = 7  

Табличні значення: F05 = 3,78704 F01 = 6,99283    

Оскільки F> F01, то модель значима в цілому за критерієм Фішера   

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,365 t01 = 3,499  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька членів, що не є значимими за критерієм Стьюдента  

 

Рис. 8.15 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 
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Рівняння регресії після виключення членів, що не є значимими за 

критерієм Стьюдента має такий вигляд: 

Ур =  56,98 + 0,058(N - 30,0) + 0,03808(P - 60,0) - 0,002235(N - 30,0)2 - 0,000517х  

   tb                             (5,9)                       (7,7)                        (3,5)                              (3,2)      

х (P -60,0)2 +0,0003896(K - 45,0)2 - 0,0004132(N - 30,0)(P - 60,0) -  

                              (1,4)                              (2,3)                                     

- 0,0001574(Р - 60,0)(K - 45,0) 

   (1,3)        

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

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

даними будуються графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.16). 
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Рис. 8.16 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 
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За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: норма 

азотних – 40 кг/га д. р., фосфорних – 90 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності зерна пшениці озимої має 

такий вигляд: 

Ур =  56,98 + 0,058(N - 30,0) + 0,03808(P - 60,0) - 0,002235(N - 30,0)2 - 0,000517х  

   tb                             (5,9)                       (7,7)                        (3,5)                              (3,2)      

х (P -60,0)2 +0,0003896(K - 45,0)2 - 0,0004132(N - 30,0)(P - 60,0) -  

                              (1,4)                              (2,3)                                     

- 0,0001574(Р - 60,0)(K - 45,0) = 58,9 ц/га. 

   (1,3)        

 

8.6 Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та 

прогнозні моделі врожайності за 2020 рік 

 

Урожайні дані на природному агрофону представлено в табл. 8.10. 

Таблиця 8.10  

Урожайність пшениці озимої на природному агрофоні за 2020 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 0 0 0 0 43,7 32,6 46,8 44,1 41,81 

2 60 0 90 0 61,1 63,5 61,1 58,6 61,07 

3 0 120 90 0 44,4 38,9 55,2 46,1 46,15 

4 60 120 0 0 60,0 67,0 68,7 74,6 67,57 

5 0 60 45 0 44,1 36,4 46,8 39,2 41,64 

6 30 120 45 0 61,1 64,2 74,9 69,7 67,49 

7 30 60 90 0 60,7 60,7 71,1 68,0 65,15 

8 60 120 90 0 68,0 68,4 74,3 77,0 71,91 

9 0 120 0 0 52,4 58,2 54,5 53,0 54,52 

10 60 0 0 0 54,5 62,1 68,4 70,4 63,84 

11 0 0 90 0 42,7 36,8 52,7 38,5 42,68 

12 60 60 45 0 72,5 69,0 76,7 73,2 72,87 

13 30 0 45 0 55,5 54,1 64,2 63,2 59,25 

14 30 60 0 0 62,8 59,0 67,3 68,7 64,45 

15 75 55 45 0 63,2 65,9 70,1 70,1 67,31 

Середнє 33,00 59,67 45,00 0 56,44 55,79 63,52 60,97 59,18 

ДИСПР 726,00 2401,56 1350,0  81,46 155,57 94,35 167,31 114,46 
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Текстова інформація математичної моделі врожайних даних представлена 

на рис. 8.17. 
 

 Рівняння регресії       

Ур = b0 + (b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b4*x4) + (b5*x11 + b6*x22 + b7*x33 + b8*x44) + 
 + (b9*x12 + b10*x13 + b11*x14 + b12*x23 + b13*x24 + b14*x34)  

 *Коефіцієнти регресії b і статистики Стьюдента tb    

 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b = 64,5042 0,33425 0,06471   -0,0073    

tb = 44,409 10,888 3,8355   -4,4579    

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =   0,00088       

tb =   1,0523       

 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 = 59,6667 X3cp = 45    

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,984     

94,0 % мінливості Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

 Дисперсійне відношення Фішера F = 39,38 dfR = 4 dfe = 10  

Табличні значення: F05 = 3,47805 F01 = 5,99434    

Оскільки F> F01, то модель значима в цілому за критерієм Фішера   

          

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,228 t01 = 3,169  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька членів, що не є значимими за критерієм Стьюдента  

 

Рис. 8.17 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці 

озимої 

Рівняння регресії після виключення членів, що не є значимими за 

критерієм Стьюдента має такий вигляд: 

Ур =  64,5 + 0,3343(N - 33,0) + 0,06471(P - 59,667) - 0,007334(N - 33,0)2 + 0,0008768х  

   tb                (10,9)             (3,8)                       (4,5)                  (1,1)      

х (N - 33,0)(K - 45,0) 

 

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

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

даними будуються графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.18). 
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Рис. 8.18 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: норма 

азотних – 45 кг/га д. р., фосфорних – 120 кг/га д. р., калійних – 0. 

Математична модель прогнозної врожайності зерна пшениці озимої має 

такий вигляд: 

Ур =  64,5 + 0,3343(N - 33,0) + 0,06471(P - 59,667) - 0,007334(N - 33,0)2 + 0,0008768х  

   tb                (10,9)             (3,8)                       (4,5)                  (1,1)      

х (N - 33,0)(K - 45,0) =  73,1 ц/га 

 

 Урожайні дані на агрофоні післядії гною представлено в табл. 8.11. 
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Таблиця 8.11  

Урожайність пшениці озимої на агрофоні післядії гною за 2020 рік 

Номер 

варіанта 

Норми добрив, кг/га д. р. Урожайність за повтореннями, ц/га 

N P K H Y1 Y2 Y3 Y4 Y  

1 0 0 0 1 47,2 45,7 48,9 48,2 47,51 

2 60 0 90 6 64,2 63,2 64,2 63,6 63,78 

3 0 120 90 7 51,0 50,7 62,3 52,7 54,18 

4 60 120 0 5 62,1 63,2 64,5 68,4 64,54 

5 0 60 45 0 50,1 46,8 47,9 50,5 48,83 

6 30 120 45 0 64,5 65,2 64,5 68,0 65,58 

7 30 60 90 0 58,6 61,1 65,6 65,9 62,80 

8 60 120 90 8 64,5 65,9 66,3 69,0 66,45 

9 0 120 0 3 49,3 57,9 56,9 58,9 55,74 

10 60 0 0 2 53,4 66,6 66,3 72,2 64,63 

11 0 0 90 4 43,7 43,7 54,5 46,5 47,10 

12 60 60 45 0 64,5 68,7 63,2 71,8 67,05 

13 30 0 45 0 55,2 63,8 69,7 63,0 62,94 

14 30 60 0 0 55,5 66,3 67,3 66,3 63,84 

15 30 60 45 0 63,8 65,6 68,0 69,0 66,62 

Середнє 30 60 45 0 56,52 59,62 62,01 62,28 60,11 

ДИСПР 600,00 2400,00 1350,0  48,57 68,04 43,04 71,30 50,18 

Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці озимої 

представлена на рис. 8.19. 
 Рівняння регресії       

Ур = b0 + (b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b4*x4) + (b5*x11 + b6*x22 + b7*x33 + b8*x44) + 
 + (b9*x12 + b10*x13 + b11*x14 + b12*x23 + b13*x24 + b14*x34)  

 *Коефіцієнти регресії b і статистики Стьюдента tb    

 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b = 64,3575 0,24361 0,03421   -0,0071    

tb = 99,837 16,033 4,5026   -8,076    
          

  b9 b10 b11 b12 b13 b14   

b =  -0,0009        

tb =  -3,1225        

 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 = 30 X2cp = 60 X3cp = 45    

 Коефіцієнт детермінації R2 = 0,9724     

97,2 % мінливості Y пояснюється прийнятою квадратичною моделлю  

 Дисперсійне відношення Фішера F = 88,0763 dfR = 4 dfe = 10  

Табличні значення: F05 = 3,47805 F01 = 5,99434    

Оскільки F> F01, то модель значима в цілому за критерієм Фішера   
          

Табличні значення статистики Стьюдента t05 = 2,228 t01 = 3,169  

Коефіцієнт b значимий за Стьюдентом, якщо tb >t05   

Модель може містити кілька членів, що не є значимими за критерієм Стьюдента  

Рис. 8.19 Текстова інформація математичної моделі врожайності пшениці озимої 
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Рівняння регресії після виключення членів, що не є значимими за 

критерієм Стьюдента має такий вигляд: 

Ур =  64,36 + 0,2436(N - 30,0) + 0,03421(P – 60,0) - 0,007085(N - 30,0)2 - 0,000884х  

   tb                 (16)              (4,5)               (8,1)                    (3,1)      

х (N - 30,0)(Р - 60,0) 

 

За допомогою рівняння регресії розраховано ефективність окремих видів 

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

даними будуються графіки впливу мінеральних добрив на врожайність зерна 

пшениці озимої (рис. 8.20). 
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Рис. 8.20 Вплив окремих видів добрив на врожайність зерна пшениці 

озимої: 

- графіки У – при середніх значеннях фіксованих факторів; 

- графіки У0 – при нульових значеннях фіксованих факторів. 

За графіками визначено оптимальні норми мінеральних добрив: норма 

азотних – 45 кг/га д. р., фосфорних – 120 кг/га д. р., калійних – 0. 
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Математична модель прогнозної врожайності зерна пшениці озимої має 

такий вигляд: 

Ур =  64,36 + 0,2436(N - 30,0) + 0,03421(P - 60,0) - 0,007085(N - 30,0)2 - 0,000884х  

   tb                 (16)              (4,5)               (8,1)                    (3,1)      

х (N - 30,0)(Р - 60,0) = 67,7 ц/га. 

 

8.7 Оптимальні норми мінеральних добрив під пшеницю озиму по сої 

за 2019-2020 рр. 

 

Середня врожайність пшениці озимої після сої на природному агрофоні за 

2019–2020рр. (табл. 8.13) становить 6,60 т/га на післядії гною – 6,33 т/га. 

Таблиця 8.12 

Урожайність пшениці озимої та ефективність оптимальних норм добрив 

після сої за 2019–2020 рр. 

Рік Агрофон 

Урожай-

ність, 

т/га 

Оптимальна норма 

добрив, кг/га д. р. 
Приріст урожайності 

від оптимальних 

норм добрив, ц/га N P K 

2019 
природний 5,88 50 100 0 1,5 

післядія гною 5,89 40 90 0 1,9 

2020 
природний 7,31 45 120 0 8,7 

післядія гною 6,77 45 120 0 3,3 

Середнє 
природний 6,60 48 110 0 5,1 

післядія гною 6,33 43 105 0 2,6 

 

Висновки до розділу 8 

 

Оптимальні норми на природному агрофоні по чорному пару становлять – 

N57Р103К0, а на післядії гною - N48Р87К0, а прирости врожаю 0,4 і 0,17 т/га 

відповідно. 

Оптимальні норми на природному агрофоні по сої становлять – N48Р110К0, 

а на післядії гною – N48Р110К0, а прирости врожаю 0,51 і 0,26 т/га відповідно. 

Оптимізація норм мінеральних добрив та математичні моделі врожайності 

висвітлено в друкованих працях [186, 187]. 
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РОЗДІЛ 9 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД 

ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ 

 

9.1 Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму 

 

Оцінку ефективності мінеральних добрив під пшеницю озиму проводили 

за методикою В. Г. Мінеєва [197]. Ефективність їх визначали за окупністю 1 кг 

діючих речовин NPK приростом урожаю. Розрахунок проводили на природному 

агрофоні та післядії гною (240 т/га). За норми добрив прийняті оптимальні 

норми мінеральних добрив на природному агрофоні та післядії гною (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму 

(середнє за 2015-2017 рр.) 

 

Агрофон 

Сумарна 

кількість 

діючих 

речовин, кг/га 

Урожай, 

ц/га 

Приріст 

урожаю від 

добрив, кг/га 

Окупність 1 кг 

діючих 

речовин NPK, 

кг зерна 

Природний 160 64,6 400 2,5 

Післядія гною 135 67,3 170 1,3 

 

Окупність 1 кг діючих речовин NPK мінеральних добрив на чорноземі 

типовому в середньому за 3 роки становить 2,5 кг зерна, а на фоні післядії гною 

зменшується до 1,3 кг. Окупність невисока, але позитивна. 

 

9.2 Енергетична ефективність мінеральних добрив під пшеницю 

озиму 

 

В аграрному виробництві важливо зменшити витрати енергії на 

виробництво одиниці сільськогосподарської продукції. Мінеральні добрива 

відносяться до енерговитратних статей, тому проводяться розрахунки 
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енергетичної ефективності застосування мінеральних добрив. Енергетичний 

коефіцієнт мінеральних добрив на природному агрофоні становить 1,3, а на 

післядії гною – 0,6 (табл. 9.2). 

Таблиця 9.2 

Енергетична ефективність застосування мінеральних добрив під 

пшеницю озиму (середнє за 2015-2017 рр.) 

Агрофон 

Приріст 

урожаю, 

ц/га 

Уміст 

енергії в 

прирості 

врожаю, 

МДж/га 

Енерговитрати, МДж/га 
Енергетичний 

коефіцієнт 

(Ке) азот фосфор усього 

Природний 4,0 7132,0 4892,9 602,3 5495,2 1,3 

Післядія гною 1,7 3031,1 4892,9 602,3 5495,2 0,6 

 

Застосування мінеральних добрив на агрофоні післядії гною (240 т/га) є 

енерговитратним. 

 

Висновки за розділом 9 

 

Окупність мінеральних добрив на агрофоні післядії гною нижче, ніж на 

природному агрофоні; енергетичний коефіциент нижче 1, тобто застосування 

мінеральних добрив на агрофоні післядії гною менш ефективне та 

енерговитратне. 

Матеріали висвітлено в друкованих працях [38, 108, 109]. 
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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 покращення 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. Найбільші втрати їх з колоїдного комплексу 

проходять за внесення азотних добрив (N100)  7,64 ммоль та при поєднанні 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 
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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 коливається в межах 410–440 кг/га. 

6. Тривале внесення 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 на 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 на 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 на 
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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 мг/кг, 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 рухомого фосфору в 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. 

10. Уміст рухомих сполук калію на період закладання досліду на 

природному агрофоні становив 232,0 мг/кг ґрунту і зберігся на рівні 229 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 покращується за внесення мінеральних 

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

азотних добрив (N60) підвищує 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 
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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 

урожайності: 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. 

14. 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 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 %. 

 ґрунти з ненасиченим колоїдним комплексом на кальцій потребують 

хімічної меліорації. 
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