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Проведення позакореневого підживлення азотними добривами та Кристалоном 

особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності пшениці озимої. Найбільший 
приріст врожаю отримано за внесення N45+ N30+кристалон на початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння –24,0 ц\га, з відповідно високими показниками якості зерна, 
вміст білка – 13,9 %, клейковини – 28,6 %. 
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Для отримання високих і стабільних врожаїв якісного зерна пшениці 

озимої важливе значення надається доцільно розробленій і правильно 

організованій системі удобрення [1,2]. 

Родючість і поживний режим ґрунту – фактори, які піддаються ефективній 

дії людини і є одним із головних засобів підвищення урожайності зерна 

пшениці озимої [3]. 

Для підвищення урожайності та показників якості  зерна пшениці озимої 

необхідне проведення позакореневого підживлення N45 +N30 (аміачною 

селітрою) та Кристалоном особливим в дозі 1 кг/га на початку фази виходу в 

трубку, у фазі колосіння. 

Ґрунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний, 

грубопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку. Забезпеченість 

рослин азотом та фосфором середня, калієм низька. Дослідження проводились 

загальноприйнятими методами.  



Результатами дослідження встановлено, що найбільша врожайність 

пшениці озимої сорту “Миронівська–61” відмічена з варіанту N45 +N30 + 

кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, яка 

становила – 55,1 ц/га, з відповідно найбільшим приростом до контролю, який 

становив 24,0 ц/га. 

Дещо менший приріст врожаю зерна пшениці озимої отримано з варіанту 

N45 +N30 + кристалон на початку виходу в трубку – 22,5 ц/га. Урожайність з 

варіантів контроль, контроль + вода становила відповідно – 31, 15, 32,1 ц/га. 

Найвищий вміст білка та “сирої” клейковини в зерні пшениці озимої сорту 

“Миронівська–61” відмічений з варіанту N45 +N30 + кристалон на початку 

виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який становив відповідно – 

13,9 % і 28,6 %, з високими показниками збору білка й клейковини – 7,6 ц/га і 

15,7 ц/га (таблиця 1,2). 

Результати досліджень свідчать про те, що дещо менші показники вмісту 

білка й “сирої” клейковини, отримано з варіанту N45 +N30 + кристалон на 

початку виходу в трубку, які становили 12,5 % і 25,7 %, відповідно показники 

збору – 6,7 і 13,7 ц/га (таблиця 2,3). Вміст білка з варіантів контроль, контроль 

+ вода становив 10,2 %, 10,3 % (таблиця 1), а вміст клейковини  – 18,8 %, 

19,4 % (таблиця 2).  

Для підвищення якості зерна районованого сорту пшениці озимої 

“Миронівська–61” доцільно проводити позакореневе підживлення Кристалоном 

особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами в дозі N45 +N30  у фазі 

колосіння. 

Таблиця 1 

Вплив азоту та кристалону особливого на вміст білка в зерні пшениці 

озимої, %  

Варіант досліду 

Бі
ло

к,
 %
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ір

 б
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, ц

/г
а  Приріст, % 

до контро 
лю, % 

кристалон 
на 

початку 
виходу в 
трубку 

кристалон 
у фазі 

колосіння 



Без добрив (контроль) 10,2 3,2    
Контроль + вода 10,3 3,3 0,1   
N45 рано весною поверхнево 11,0 4,6 0,8   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку 
виходу в трубку 

11,3 5,2 1,1 0,3  

N45 рано весною поверхнево 
+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

12,3 5,8 2,1  1,0 

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку 

12,3 5,7 2,1   

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

12,5 6,7 2,3 0,2  

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

13,9 7,6 3,7  1,4 

НІР05,% 0,63      
Таблиця 2 

Вплив азоту та кристалону особливого на вміст «сирої» клейковини в зерні 

озимої пшениці, %  

Варіант досліду 

«С
ир

а»
 

кл
ей

ко
ви

на
, %

 

Зб
ір

 «
си

ро
ї»

кл
ей

ко
 

ви
ни

, ц
/г

а 
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криста- 
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початку 
виходу в 
трубку 

криста- 
лон 

у фазі 
колосін

ня 
Без добрив (контроль) 18,8 5,8    
Контроль + вода 19,4 6,2 0,6   
N45 рано весною поверхнево 21,4 8,9 2,6   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку 
виходу в трубку 

22,5 10,3 3,7 1,1  

N45 рано весною поверхнево 25,7 12,2 6,9  3,2 



+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 
N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку 

24,5 11,4 5,7   

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

25,7 13,7 6,9 1,2  

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

28,6 15,7 9,8  2,9 

НІР05,% 1,24     
 

Висновки. Проведення позакореневого підживлення Кристалоном 

особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами N45 +N30  у фазі виходу 

в трубку та колосіння забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту 

пшениці озимої “Миронівська–61” – 24,0 ц/га. Найвищий вміст білка та “сирої” 

клейковини в зерні пшениці озимої відмічено під час внесення N45 +N30 + 

кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який 

становив відповідно – 13,9 %, 28,9 %. 
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