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Наведено дані досліджень впливу різних норм мінера-
льних добрив на урожайність і вміст білка в зерні пше-
ниці м'якої озимої. Встановлено, що внесення добрив має 
вплив на збільшення врожайності зерна та сприяє збіль-
шенню вмісту білка в зерні.  За допомогою кореляційного 
аналізу встановлено тісний  зв'язок  між урожайністю 
та вмістом білка в зерні пшениці озимої r=0,80). Уро-
жайність пшениці озимої істотно змінюється від по-
годних умов веґетаційного періоду й норм мінерального 
живлення. Найкращі результати спостерігаються за 
повного захисту рослин + «Басфоліар 36 Екстра».  
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Постановка проблеми. Одним із найважли-
віших завдань агропромислового комплексу 
України в сучасних соціально економічних умо-
вах є суттєве збільшення і стабілізація виробни-
цтва зерна. У зерновому балансі України провід-
не місце займає основна продовольча культура – 
пшениця озима. За рахунок збільшення вироб-
ництва високоякісного зерна цієї культури мож-
на суттєво поліпшити економіку сільгоспвироб-
ників [4]. 
Збільшена урожайність зерна з високим вміс-

том білка певною мірою залежить від умов ви-
рощування, завдяки яким можуть бути створені 
реальні передумови для проявлення генетичного 
потенціалу сорту, а також від забезпечення рос-
лин основними елементами живлення впродовж 
усього періоду веґетації.  
Тому вивчення питання системи удобрення та 

визначення реакції на різний рівень мінерально-
го живлення пшениці озимої залишається наразі 
актуальним [1]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Правильне поєднання основних елементів жив-
лення – одна з умов одержання максимальної 
врожайності зерна доброї якості [3]. 
Вирощування зерна, яке б за якістю відповіда-

ло вимогам світових стандартів, – одне з голо-
вних завдань працівників сільського господарст-
ва. Досягається це за своєчасного й якісного ви-

конання всіх технологічних операцій, точного 
дотримання доз, строків і способів внесення до-
брив, поєднання агротехнічного, біологічного і 
хімічного захисту рослин. Одначе в останні роки 
спостерігається різкий спад якості зерна пшениці 
озимої[5]. 
Одним із найголовніших показників якості  

зерна є вміст білка, визначення його обов’язкове 
в усіх стандартах пшениці в світі. За даними  
О. М. Хохлова та М. А. Литвиненка, зменшення 
середнього рівня білковості на 1 % зменшує від-
соток і фізичні об’єми виробництва цінного та 
сильного зерна майже вдвічі [6]. 
Порушення оптимального забезпечення рос-

лин поживними речовинами в різні періоди їх-
нього росту і розвитку неоднаково впливає на 
продуктивність пшениці озимої [2].  
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень є вивчення впливу норм добрив на вро-
жайність та якість зерна пшениці озимої. 
Завдання: встановити зв'язок між урожайніс-

тю пшениці озимої та вмістом білка в її зерні.  
Предметом досліджень є сорт пшениці озимої 

Вдала.  
Методика проведення досліджень. Дослі-

дження проводили в умовах Лівобережного Лі-
состепу на базі дослідного поля Полтавського 
інституту агропромислового виробництва імені 
М. І. Вавилова (2010–2012 рр.) за  методикою 
польового досліду Б. А. Доспєхова. Агротехніка 
вирощування пшениці озимої була загально-
прийнятою. 
Технологічні показники якості зерна визнача-

ли згідно з методиками чинних стандартів у ла-
бораторії якості зерна Полтавської державної 
аграрної академії. Математичну обробку резуль-
татів здійснювали за допомогою програми 
STATISTICA 6.0. 
Результати досліджень. Нашими досліджен-

нями встановлено, що на продуктивність пше-
ниці озимої істотний вплив мали погодні умови 
веґетаційного періоду та мінеральні добрива 
(табл. 1). 
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1. Урожайність зерна пшениці озимої за різних норм мінеральних добрив, т/га 

Роки досліджень Варіанти 
досліду (А) 

Варіанти 
удобрення (В) 2010 2011 2012 

Середнє  
за три роки 

Без/добр. 3,92 4,31 2,42 3,55 
N50P50K50 4,83 5,52 2,63 4,33 
N115P96K51 5,01 6,13 3,01 4,72 

N85P96K51+N30 5,41 6,22 3,48 5,03 
N58P45K25 4,94 5,51 3,22 4,56 

 
Без 
захисту 

N10 на 1т п.пр. 4,61 5,42 2,99 4,34 
Без/добр. 3,92 4,81 3,05 3,92 
N50P50K50 4,92 6,13 3,36 4,80 
N115P96K51 5,03 6,61 3,63 5,08 

N85P96K51+N30 5,42 6,72 3,72 5,38 
N58P45K25 5,41 6,12 3,57 5,10 

 
Повний 
захист 

N10 на 1т п.пр. 5,12 6,13 3,38 4,98 
Без/добр. 4,02 4,92 3,48 4,14 
N50P50K50 4,92 6,32 3,63 4,95 
N115P96K51 5,12 6,71 3,96 5,26 

N85P96K51+N30 5,72 6,92 4,25 5,53 
N58P45K25 5,62 6,32 3,84 5,19 

Повний захист 
+ 
«Басфоліар 36 
Екстра» 

N10 на 1т п.пр. 5,43 6,22 3,53 4,95 
0,36 0,42 0,21  
0,22 0,33 0,17  

         НІР05 фактора А 
         НІР05 фактора В 
НІР05  взаємодії А і В 0,17 0,11 0,09  

2. Вміст білка в зерні пшениці озимої за різних норм мінеральних добрив, % 

Роки досліджень Варіанти 
досліду (А) 

Варіанти 
удобрення (В) 2010 2011 2012 

Середнє  
за три роки 

Без/добр. 8,2 8,0 8,5 8,2 
N50P50K50 9,8 9,6 10,0 9,8 
N115P96K51 10,8 10,5 10,8 10,7 

N85P96K51+N30 11,9 11,4 12,0 11,7 
N58P45K25 11,5 11,1 11,8 11,4 

 
Без 
захисту 

N10 на 1т п.пр. 10,5 10,0       10,3 10,3 
Без/добр. 8,4 8,0 9,1 8,5 
N50P50K50 8,5 8,2 9,2 8,6 
N115P96K51 11,6 11,1 11,2 11,3 

N85P96K51+N30 12,1 11,6 12,3 12,0 
N58P45K25 11,6 10,7 11,8 11,4 

 
Повний 
захист 

N10 на 1т п.пр. 10,0 8,7 10,0 9,6 
Без/добр. 9,3 9,0 9,5 9,3 
N50P50K50 10,2 9,6 10,3 10,0 
N115P96K51 11,6 11,2 12,0 11,4 

N85P96K51+N30 12,8 12,2 13,1 12,5 
N58P45K25 11,1 10,8 12,1 11,3 

Повний захист 
+ 
«Басфоліар 36 
Екстра» 

N10 на 1т п.пр. 10,4 9,8 11,0 10,4 
0,9 0,8 0,9  
0,4 0,5 0,4  

               НІР05 фактора А 
                НІР05 фактора В 
          НІР05 взаємодії А і В 0,1 0,1 0,2  
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Білок,% = 1,3235 + 1,9179 * урожайність,т/га
Кореляція: r =  ,80177
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Рис. Кореляційна залежність між урожайністю та вмістом білка зерна пшениці озимої,  
2010–2012 рр. 

Урожайність пшениці озимої істотно зміню-
валася за внесення мінеральних добрив упро-
довж трьох років досліджень. У середньому за 
три роки врожайність пшениці на неудобрених 
ділянках становила 3,52 т/га і зростала до  
5,17 т/га у варіанті з N85P96K51+N30 із повним за-
хистом + «Басфоліар 36 Екстра». Проте вона 
значно змінювалась  упродовж років досліджень. 
Так, у 2011 р. урожайність була найбільша, най-
менша в 2012 р., що пов’язано, на нашу думку,  
з впливом погодних умов. 
Вміст білка у пшениці озимій за середніми дани-

ми варіював у межах 8,2–12,5 %. За роками найбі-
льший вміст білка був у 2012 році у варіанті удоб-
рення N85P96K51 + N30 і становив 13,1 %. Най-
меншим його вміст був у 2011 році у варіанті без 

добрив – 8,0 %. 
За допомогою кореляційного аналізу нами 

встановлено тісний  зв'язок  між урожайністю та 
вмістом білка в зерні пшениці озимої (r = 0,80), 
що наведено на рисунку. 
Висновки: 
1. Нами встановлено певні закономірності  

формування врожайності зерна пшениці озимої 
залежно від мінерального живлення та кореля-
ційний зв'язок між вмістом білка в зерні й уро-
жайністю. 

2. Врожайність пшениці озимої істотно змі-
нюється під впливом погодних умов веґетацій-
ного періоду та норм мінерального живлення. 
Найкращі результати спостерігаються за повного 
захисту рослин + «Басфоліар 36 Екстра».  
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