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Анотація. Дослідженнями на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті встановлено, 

що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії органічних, забезпечує 
приріст урожаю зерна районованого сорту ярої пшениці Миронівська яра на 1,73 т/га. 
Урожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні полуторної норми 
мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими показниками якості : 
збору білку- 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини-1,36 т/га. 
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Питання про вплив умов вирощування, біологічних особливостей сортів, 

впливу різних доз мінеральних та органічних добрив, на врожай зерна озимої 

пшениці має теоретичне та практичне значення [1,2]. 

Питання про агроекологічне обґрунтування внесення добрив, застосування 

різних доз мінеральних та органічних добрив на врожай зерна озимої пшениці 

має теоретичне та практичне значення [2,3]. 

Об’єктом дослідження є  характер зміни вмісту елементів живлення в 

рослинах озимої пшениці сорту Миронівська 61 та ярої пшениці сорту 

Миронівська яра, врожайність нових сортів озимої та ярої пшениці за 

викорисання традиційних видів добрив. 

Предметом дослідження є вміст макроелементів в рослинах пшениці, 

врожай та якість зерна районованого сорту пшениці озимої Миронівська 61 та 



ярої Миронівська яра.  

Об’єктом дослідження була озима пшениця сорту  Миронівська 61, 

попередником якої є конюшина. Дослід має трьохкратну повторність. Площа 

облікової ділянки 100 м2, посівної 175 м2. 

Стаціонарний дослід має 12 варіантів.  Робочими варіантами в в зерно-

буряковій сівозміні були наступні: 

Контроль 

Післядія гною - фон 

Фон + P80 

Фон + P80K80 

Фон + N60P80K80 

Фон + N75P120K120 

N60P80K80 

 

В результаті досліджень на лучно-чорноземному грубопилувато -

легкосуглинковому ґрунті встановлено, що тривале застосування мінеральних 

добрив на фоні післядії гною, сприяє підвищенню врожаю зерна озимої  

пшениці сорту Миронівська 61 на 11,4-26,3 ц/га (табл.1), при урожаї на 

контролі відповідно 32,7 ц/га. 

Озима  пшениця має чітко виражені закономірності в нагромадженні 

вмісту білку і клейковини (табл.2). 

Таблиця 1 

Вплив добрив  на врожайність зерна озимої пшениці, ц/га 

Варіант досліду Врожайність, ц/га 
Приріст до контролю 

ц/га % 
Без добрив 
(контроль) 

32,7 - 100 

Післядія 30 т/га 
гною (фон) 

4,1 11,4 34,8 

Фон+Р80 45,5 12,8 39,1 
Фон+Р80К80 46,2 13,5 41,3 



Фон+N80Р80К80 54,9 22,2 67,8 
Фон+N110Р120К120 59,0 26,3 80,4 
N80Р80К80 46,1 13,4 40,9 

 

Таблиця 2 

Вплив тривалого застосування добрив  на якість зерна озимої пшениці 

Варіант досліду 
Білок, 

% 

Збір білка 
«Сира» 

клейкови
на, % 

Збір «сирої» 
клейковини 

ц/га 

приріст 
до 

контролю, 
ц/га 

ц/га 

приріст 
до 
контролю, 
ц/га 

Без добрив 
(контроль) 

9,2 3,0 - 20,1 6,6 - 

Післядія 30 т/га гною 
(фон) 

11,6 5,1 2,1 21,2 9,3 2,7 

Фон+Р80 11,9 5,4 2,4 21,5 9,8 3,2 
Фон+Р80К80 12,1 5,6 2,6 21,1 9,7 3,1 
Фон+N80Р80К80 12,4 6,8 3,8 25,6 14,0 7,4 
Фон+N110Р120К120 12,7 7,5 4,5 27,2 16,0 9,4 
N80Р80К80 12,1 5,6 2,6 24,1 11,1 4,5 
НІР05,% 0,64   1,25   

 

 

Висновки 

1. Внесення мінеральних добрив на фоні післядії органічних підвищувало 

урожай зерна озимої пшениці до 26,3 ц\га, при урожаї на контролі 2,7ц/га. 

Найвищі врожаї зерна озимої і пшениці отримали при внесенні полуторної 

норми мінеральних добрив на фоні післядії органічних, відповідно 59,0 ц/га. 

2. Озима  пшениця має чітко виражені закономірності в нагромадженні 

вмісту білку і клейковини. Мінеральні добрива внесені на фоні післядії 

органічних підвищували вміст білку в озимій пшениці на 2,4-3,5% і клейковини 



на 1,1-7,1% при вмісті їх на контролі 9,2% і 20,1%. 

Література: 

1. Агрохімічний аналіз: підр. для студ вищих навч. закл. / М.М. Городній, 

А.П. Лісовал, А.В. Бикін та ін.; – К.: Арістей. 2005. – 468с. 

2. Антонова А.А. Відтворення родючості чорноземів. / Антонова А.А., 

Головінов А.А. // Агрохімічний вісник. - 2001. - №4. - С. 40–52. 

3. Габібов М.А. Післядія мінеральних добрив при вирощуванні озимої 

пшениці / Габібов М.А. // Зернові культури. - 2001. - №1. - С. 11–19. 

 
References:  

1. Agrohіmіchnij analіz: pіdr. dlya stud vishchih navch. zakl. / M.M. Gorodnіj, A.P. Lіsoval, 

A.V. Bikіn ta іn.; – K.: Arіstej. 2005. – 468s. 

2. Antonova A.A. Vіdtvorennya rodyuchostі chornozemіv. / Antonova A.A., Golovіnov A.A. 

// Agrohіmіchnij vіsnik. - 2001. - №4. - S. 40–52. 

3. Gabіbov M.A. Pіslyadіya mіneral'nih dobriv pri viroshchuvannі ozimoї pshenicі / Gabіbov 

M.A. // Zernovі kul'turi. - 2001. - №1. - S. 11–19. 

 
Abstract. On black carbonate soil it is set researches, that the protracted application of 

mineral fertilizers is on a background the afteraction of organic, the Миронівська furious provides 

the increase of harvest of grain of the districted sort of furious wheat on 1,73 t/he. The productivity 

and quality of grain of furious wheat rise at bringing of one-and-a-half norm of mineral fertilizers 

on a background the afteraction of organic, from accordingly by the high indexes of quality : of 

collection of albumen  of 0,64 т/and and to collection of "raw" gluten of 1,36 t/he. 

Key words: wheat, productivity, fertilizers, dose, albumen, "raw" gluten, sort, soil, crop 

rotation. 
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