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Постановка проблеми. Урожайність і якість 
зерна пшениці озимої значною мірою залежить 
від забезпечення рослин елементами мінераль-
ного живлення впродовж веґетаційного періоду. 
Інтенсивні сорти характеризуються більш висо-
кими вимогами до умов живлення і тільки за  
повної збалансованості забезпечення поживними 
речовинами можуть формувати високу врожай-
ність. Отримання великої і сталої врожайності 
пшениці доброї якості можливе лише за повної 
взаємодії рослинних угрупувань з умовами на-
вколишнього середовища. Головні групи факто-
рів, які визначають продуктивність пшениці, – 
це умови вирощування: рівень агротехніки, за-
безпеченість рослин усіма необхідними елемен-
тами живлення, високоякісний посівний матері-
ал та погодні умови веґетаційного періоду. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. У лівобережному Лісостепу пшениця 
озима займає близько 50% посіву всіх зернових. 
Вона є однією з найбільш урожайних культур. 
Урожайність пшениці озимої, якість зерна знач-
ною мірою залежить від забезпечення рослин 
елементами мінерального живлення впродовж 
періоду веґетації. Інтенсивні сорти характеризу-
ються більш високими вимогами до умов жив-

лення лише за повної й збалансованої забезпече-
ності поживними речовинами можуть формува-
ти велику врожайність [2]. 
Добрива є одним із найефективніших та 

швидкодіючих факторів підвищення врожайнос-
ті пшениці озимої й поліпшення якості її зерна. 
Значний позитивний вплив добрив на продукти-
вність культури пояснюється тим, що у ґрунті 
поживні речовини містяться у важкорозчинній 
формі, а фізіологічна активність кореневої сис-
теми її недостатньо висока. Тому їх застосування 
забезпечує досить високі прирости врожайності 
пшениці на всіх ґрунтових відмінах [4, 8, 9]. 
У процесі застосування мінеральних добрив 

особливу увагу звертають на забезпечення пше-
ниці азотними добривами, які треба вносити так, 
аби рослини були забезпечені азотом постійно і 
в достатній кількості протягом веґетації. 
Необхідне для отримання великої і сталої вро-

жайності та поліпшення якості зерна є весняно-
літнє підживлення пшениці озимої азотними добри-
вами [3]. Пшениця озима чутливо реагує на азот, 
який у значній мірі визначає розвиток рослин, гус-
тоту стебел та інші ознаки продуктивності. Після 
малоцінних попередників і на недостатньо родючих 
ґрунтах дози внесення азоту знаходяться в межах 
90-150 кг/га, причому N25-30 вноситься під оранку 
або передпосівну культивацію. Після зайнятих па-
рів оптимальна кількість внесення азоту становить 
60-90 кг діючої речовини на га, а на окультурених 
родючих ґрунтах його дозу доцільно зменшити до 
30-45 кг/га. Особливе значення надається піджив-
ленню пшениці озимої, яке проводять на хорошому 
агрофоні двічі, а на низькому – триразово. Перше 
підживлення виконують на таломерзлому ґрунті у 
фазу кущіння озимини, використовуючи 30% від 
повної норми азоту (N30-60), вдруге – у фазу виходу 
рослин у трубку – 50% (N60-90) і решту, 20%, – у тре-
тє підживлення у фазу початку колосіння. Останнє 
підживлення краще проводити позакореневим спо-
собом 20-30 % розчином сечовини [7].  

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Г.П. Жемела  

Наведено дворічні результати впливу мінерального 
живлення та передпосівної обробки насіння на фор-
мування врожайності зерна пшениці м’якої озимої. 
Результатами досліджень виявлено значний вплив 
мінерального підживлення в дозі N50. N75 та передпо-
сівної обробки насіння біологічно активними речови-
нами, особливо, вплив погодних умов. За даними  

нашого дослідження встановлено найвищий приріст 
врожайності пшениці м’якої озимої за застосування 

бактеріальних речовин поліміксобактерин та  
діазофіт у дозі 150 мл/т. 
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З метою отримання великої врожайності по-
трібно мати добрі посівні якості насіння. Най-
більш надійним та ефективним засобом захисту 
сходів пшениці озимої від шкідників і хвороб є 
передпосівна інкрустація насіння з введенням у 
плівкоутворювальний розчин суміші фунгіциду, 
інсектициду та регуляторів росту [1].  
Встановлено, що крім підвищення врожайнос-

ті на 10-25%, регулятори росту рослин скорочу-
ють термін дозрівання, зменшують у рослинах 
вміст нітратів, отрутохімікатів та важких мета-
лів, зменшують втрати при збиранні, транспор-
туванні та зберіганні, а також підвищують хар-
чову цінність вирощеної продукції [6]. 
У дослідах Л.Ю. Керефова виявлено, що за 

обробки насіння пшениці озимої емістимом С у 
дозі 10 мл/т одержано приріст урожайності  
3,6 ц/га, а агростимуліном у цій же дозі –  
4,4 ц/га, за урожайності в контролі 49,7 ц/га [5].  
Мета досліджень та методика їхнього про-

ведення. Мета роботи полягає у встановленні 
впливу мінеральних добрив та передпосівної об-
робки насіння бактеріальними препаратами для 
підвищення врожайності зерна пшениці м’якої 
озимої. Облік урожайності проводили методом 
поділянкового обмолоту з наступним очищен-
ням зерна і перерахунком на 100 % -ву чистоту 
та на 14%-ву вологість.  
Дослідження з пшеницею м’якою озимою  

сорту Василина проводили в умовах Лівобереж-
ного Лісостепу на базі дослідного поля Полтав-
ського інституту агропромислового виробництва 
ім. М.І. Вавилова. Повторність – триразова, по-
передник − горох, норма висіву 5,0 млн. схожих 
насінин на 1 га, глибина загортання насіння  
4-6 см. Сівбу проводили в оптимальні строки 
сівалкою СЗ-3,6. Перед сівбою протруювали на-
сіння протруйником віал 0,4 л/т, ріст-
стимулюючими речовинами аґат-25 К 40 г/т, а 
також сумісній обробці вимпелом + аґат-25 К 
200 мл/т та передпосівної інокуляції бактеріаль-
ними препаратами (поліміксобактерин і діазо-
фіт) у дозі 150 мл/т. Навесні вносили азотне доб-
риво по варіантах: N50, N75 по мерзлоталому  
ґрунті, в період відновлення веґетації. 
За роки досліджень нами встановлено вплив 

погодних умов на формування врожайності та 
поліпшення її якості. Так, у 2008 р. були сприят-
ливі погодні умови: від колосіння до початку 
воскової стиглості випали надмірні опади (бли-
зько 205,2 мм), а від початку воскової до повної 
стиглості стояла спекотна погода за середньодо-
бової температури 20,8°С, опадів у травні випало 

48,3 мм, червні – 37,7 мм, у липні – 119,2 мм. У 
2009 р. виявилися менш сприятливі погодні умо-
ви: кількість опадів була набагато менша, ніж у 
минулому році (120 мм), стояла спека – 19,6 °С, 
опадів у травні випало 46,0 мм, у червні – 29,9 
мм, у липні – 69,5 мм. 
Результати досліджень. Урожайність пшени-

ці м’якої озимої у роки досліджень залежала від 
мінерального підживлення по мерзлоталім ґрунті 
та препаратів передпосівної обробки насіння, що 
сприяло збільшенню врожайності. Виявлено, що 
внесення різних доз азоту навесні та передпосів-
ної обробки насіння від хвороб віалом сприяє 
отриманню великої врожайності. Як свідчать 
дані наших досліджень, приріст урожайності від 
застосування протруйника та азотного піджив-
лення у дозі 50-75 кг/га д.р., що становила у  
2008 р. 1,06 т/га, у 2009 р.– 0,69 т/га, на фоні N50, 
а за внесення N75 у 2008 р. 1,15 т/га, у 2009 р. – 
0,60 т/га. За результатами досліджень було вияв-
лено вплив азотного підживлення. Також досить 
ефективним заходом стимуляції насіння та по-
ліпшення його якості у пшениці м’якої озимої 
були плівкоутворюючі регулятори росту (вим-
пел, аґат-25 К). Проведені дослідження засвідчи-
ли доцільне застосування агату-25 К та внесення 
азотних добрив в дозі N50: приріст урожайності 
становила у 2008 р. 0,16 т/га, у 2009 р. –  
0,67 т/га, а за внесення N75 і сумісній обробці 
насіння вимпелом + агат-25 К приріст врожайно-
сті становила у 2008 р. 0,48 т/га, у 2009 р. –  
0,61 т/га. Передпосівна інокуляція насіння полі-
міксобактерином та діазофітом забезпечила збі-
льшення врожайності пшениці м’якої озимої, 
відповідно, поліміксобактерином та підживлен-
ня N50 у 2008 р. 1,36 т/га, у 2009 р – 0,93 т/га, при 
внесенні азотних добрив в період відновлення 
вегетації по мерзлоталім грунті на фоні N75 ста-
новила у 2008 р. 1,24 т/га, у 2009 р. – 0,66 т/га. 
Так, за внесення азотного живлення N50 і перед-
посівної інокуляції діазофітом спостерігавсь 
найбільший приріст урожайності, що становила 
у 2008 р. 1,39 т/га, у 2009 р. – 0,93 т/га, а за під-
живлення N75 приріст становив у 2008 р.  
1,26 т/га, у 2009 р.– 0,87 т/га, порівняно з конт-
ролем N50: у 2008 р. 8,40 т/га, у 2009 р. –  
5,83 т/га, а на фоні N75 у 2008 р. 8,36 т/га, у 2009 р. – 
6,15 т/га.  
Таким чином, позакореневе підживлення N50, 

N75 та передпосівна обробка насіння бактеріаль-
ними препаратами в дозі 150 мл/т є ефективною 
(див. табл.). 
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Урожайність пшениці м'якої озимої в залежності від передпосівної обробки насіння та 
мінерального живлення 

Урожайність, т/га Приріст до контролю Препарати 2008 р. 2009 р. 
Середнє 
за 2 роки 2008 р. 2009 р. 

Без обробки насіння – контроль 
P50K50 + N50 підживлення 8,40 5,83 7,12 – – 

P75K75 + N75 -//- 8,36 6,15 7,26 – – 
Протруєння 

P50K50 + N50 підживлення + віал, 0,4 л/т 9,46 6,52 7,94 1,06 0,69 
P75K75 + N75 -//- 9,51 6,75 8,13 1,15 0,60 

Регулятори росту 
P50K50 + N50 підживлення + аґат-25 К 40 г/т 8,56 6,50 7,53 0,16 0,67 

P75K75 + N75 -//- + вимпел +  
аґат-25 К, 200 мл/т 8,84 6,76 7,79 0,48 0,61 

Поліміксобактерин 
P50K50 + N50 підживлення +  
поліміксобактерин, 150 мл/т 9,76 6,76 8,26 1,36 0,93 

P75K75 + N75 -//- 9,60 6,81 8,21 1,24 0,66 
Діазофіт 

P50K50 + N50 підживлення +  
діазофіт, 150 мл/т 9,79 6,76 8,28 1,39 0,93 

P75K75 + N75 -//- 9,62 7,02 8,32 1,26 0,87 
 
Висновки: 1. За результатами проведених до-

сліджень встановлено, що азотне підживлення по 
мерзлоталім ґрунті N50, N75 і передпосівної іноку-
ляції насіння рістстимулюючими та біологічно 
активними речовинами (вимпел + аґат-25 К, полі-
міксобактерин та діазофіт) сприяє збільшенню 

врожайності.  
2. За даними науковими дослідженнями встано-

влено найвищий приріст врожайності пшениці 
м’якої озимої за застосування бактеріальних речо-
вин поліміксобактерин та діазофіт у дозі 150 мл/т. 
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