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У статті висвітлено дворічні (2013–2014 рр.) дані 
з визначення сортових особливостей споживання 
основних елементів живлення за різних попередників 
та фонів мінерального живлення в умовах східної 
частини Лісостепу України. Встановлено, що найбіль-
ше поживних речовин на формування 1 т зерна за-
трачає сорт Новація. Так, у середньому витрати 
поживних речовин на фоні без добрив становили  
28 кг азоту, 10 кг фосфору та 14 кг калію, а на фоні 
післядії – 30 т/га гною зі внесенням N60P60K60 – 36 кг 
азоту, 14 кг фосфору та 15 кг калію. 

Ключові слова: пшениця тверда яра, сорт, 
попередник, фон живлення, поживні речовини. 

Постановка проблеми. Вибір режиму жив-
лення для пшениці твердої ярої має вирішальне 
значення у формуванні врожаю зерна та його 
якості. Пшениця тверда яра є чутливою культу-
рою до добрив та добре використовує їх після-
дію, оскільки має слаборозвинену кореневу сис-
тему. Досліджень з визначення оптимальної дози 
мінеральних добрив у різних ґрунтово-
кліматичних умовах проведено достатньо, проте 
встановлені оптимальні значення потребують 
періодичного оновлення у зв’язку зі зміною ро-
дючості ґрунтів, створення селекціонерами но-
вих високопродуктивних інтенсивних сортів та 
значним підвищенням вартості мінеральних до-
брив, що в поєднанні зі зміною умов зволоження 
робить ці дослідження актуальними. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У науковій літературі досить велика кількість 
даних про винос основних елементів живлення 
пшеницею ярою. За літературними даними на 
формування врожайності 1 т/га зерна рослини 
пшениці твердої ярої виносять із ґрунту 35–45 кг 
азоту, 8–12 кг фосфору і 17–27 кг калію. Така 
розбіжність у широких межах пов’язана з рів-
нем родючості ґрунтів, умовами навколишньо-

го середовища, добривами та врожайністю ку-
льтури [1, 2]. В умовах європейської частини 
Росії на формування 1 т/га зерна пшениця тверда 
яра витрачає 48–61 кг азоту, 16 кг фосфору та 
26–30 кг калію [3]. В умовах північного Казах-
стану пшениця тверда яра виносить 50–43 кг 
азоту, 9 кг фосфору та 24–34 кг калію [4]. За да-
ними вітчизняних науковців для формування 
врожаю зерна 1 т/га та відповідної кількості по-
бічної продукції рослини пшениці ярої виносять 
із ґрунту у середньому 30 кг азоту, 17 кг фосфору 
та 20 кг калію [5–7]. Також під час вибору режиму 
живлення потрібно враховувати і вид пшениці, 
бо пшениця тверда, у порівнянні з м’якою, вино-
сить значно більше азоту. Так, на формування 1 т/га 
зерна твердій пшениці потрібно 35 кг азоту, 
м’яка ж пшениця використовує 22–25 кг азоту, 
проте пшениця м’яка більше потребує фосфору 
на формування продукції [7–9]. 
Метою досліджень було визначити сортові 

особливості споживання сучасними сортами 
пшениці твердої ярої основних елементів жив-
лення за різних попередників в умовах східної 
частини Лісостепу України. 
Завданням досліджень було визначити норми 

витрат поживних речовин, коефіцієнти викорис-
тання та окупність добрив зерном сортів пшени-
ці твердої ярої для потреби на формування вро-
жаю зерна залежно від попередника. 
Умови і методика проведення досліджень. 

Польові дослідження проводили впродовж 
2013–2014 рр. у стаціонарній паро-зерно-
просапній сівозміні лабораторії рослинництва 
та сортовивчення Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва НААН за чергування культур 
чорний пар – пшениця озима – буряк цукровий 
– пшениця яра – горох на зерно – пшениця 
озима – кукурудза на зерно 0,5 + соя 0,5 – 
пшениця яра – соняшник. 
Досліди закладали за багатофакторними 
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схемами методом розщеплених ділянок з ура-
хуванням усіх вимог методики польового до-
сліду [10, 11]. Ділянками першого порядку бу-
ли такі попередники: кукурудза на зерно, соя, 
буряки цукрові; другого порядку – фони міне-
рального живлення без добрив (контроль), сі-
возмінний фон, який формується під впливом 
природної родючості ґрунту і чергування ку-
льтур та післядія 30 т/га гною зі внесенням під 
зяблеву оранку складного мінерального добри-
ва – нітроамофоски. Ділянками третього поряд-
ку були сорти пшениці твердої ярої: Спадщи-
на, Ізольда, Жізель, Династія, Новація. 
Лабораторні дослідження з визначення ос-

новних елементів живлення проводили в лабо-
раторії інструментальних методів досліджень 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 
О. Н. Соколовського» НААН згідно з вимогами 
проведення досліджень в агрохімії [12, 13]. 
Технологія вирощування пшениці твердої 

ярої була загальноприйнята для східної части-
ни Лісостепу України, окрім досліджуваних 
елементів. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 
типовий глибокий слабовилугований на пилу-
вато-суглинковому лесі, який характеризується 
зернисто-грудкуватою структурою, добрими 
фізико-механічними властивостями. Вміст ґу-
мусу (за Тюріним) становить 5,8 %; рН – 5,8; 
гідролітична кислотність – 3,29 мг-екв на 100 г 
ґрунту. 
Результати досліджень. У проведених нами 

дослідженнях протягом 2013–2014 рр. забезпе-
ченість ґрунту такими основними поживними 
елементами, як азот, фосфор і калій у доступній 
для рослин формі залежала від попередників та 
фонів живлення. Так, після попередника кукуру-
дза на зерно на фоні без добрив (контроль) запас 
гідролізованого азоту в середньому сягав 129 мг/кг 
ґрунту (дуже високий вміст), рухомого фосфору 
– 90 мг/кг ґрунту (середній вміст) та рухомого 
калію – 132 мг/кг ґрунту (високий вміст), після 
попередника соя – 125 мг/кг (дуже високий), 85 
мг/кг (середній) та 126 мг/кг (високий), після 
попередника буряки цукрові – 113 мг/кг (дуже 
високий), 88 мг/кг (середній) та 119 мг/кг (під-
вищений) відповідно до елементів. 
У випадку застосування мінеральних добрив у 

дозі N60P60K60 запас поживних речовин у ґрунті 
підвищувався залежно від попередників. Після 
попередника кукурудза на зерно запас гідролізо-
ваного азоту в середньому сягав 149 мг/кг ґрунту 
(дуже високий вміст), рухомого фосфору – 165 мг/кг 
ґрунту (високий вміст) та рухомого калію – 177 мг/кг 
ґрунту (високий вміст), після попередника соя – 
142 мг/кг (дуже високий), 157 мг/кг (високий) та 

163 мг/кг (високий), після попередника буряки 
цукрові – 129 мг/кг (дуже високий), 149 мг/кг 
(підвищений) та 160 мг/кг (високий) відповідно 
до елементів живлення. 
Дослідженнями встановлено, що на форму-

вання 1 т зерна сорту пшениці твердої ярої після 
попередника кукурудза на зерно в середньому 
витрачали 24 кг N, 9 кг P2O5 та 12 кг K2O, після 
попередника соя витрачали 29 кг N, 8 кг P2O5, 11 кг 
K2O, а після попередника буряки цукрові в серед-
ньому – 26 кг азоту N, 9 кг P2O5 та 12 кг K2O. Із 
внесенням мінеральних добрив на фоні післядії 
30 т/га гною витрати поживних речовин підви-
щувалися та становили після попередника куку-
рудза на зерно в середньому по сортах 31 кг N, 
12 кг P2O5 та 14 кг K2O, після попередника соя 
витрачали 32 кг N, 14 кг P2O5, 13 кг K2O, а після 
попередника буряки цукрові – 34 кг N, 13 кг 
P2O5 та 13 кг K2O. 
Серед сортів найбільше поживних речовин 

витрачав сорт Новація. Так, у середньому по по-
передниках витрати поживних речовин на фоні 
без добрив становили 28 кг N, 10 кг P2O5 та 14 кг 
K2O, а на фоні післядії 30 т/га гною зі внесенням 
N60P60K60 – 36 кг N, 14 кг P2O5 та 15 кг K2O. За-
трати поживних речовин на фоні без застосуван-
ня добрив для сорту Спадщина становили 27 кг, 
9 кг та 11 кг, для сорту Ізольда – 27 кг, 8 кг та 12 
кг, для сорту Жізель – 26 кг, 9 кг та 11 кг та для 
сорту Династія – 25 кг, 9 кг, 11 кг відповідно до 
елементів живлення N, P2O5 та K2O. На фоні із 
застосуванням мінеральних добрив затрати для 
сорту Спадщина становили 31 кг, 13 кг та 12 кг, 
для сорту Ізольда – 30 кг, 11 кг та 13 кг, для сор-
ту Жізель – 33 кг, 14 кг та 14 кг та для сорту Ди-
настія – 31 кг, 13 кг, 14 кг відповідно до елемен-
тів живлення N, P2O5 та K2O. 
У середньому по попередниках сорти пшениці 

твердої ярої засвоювали поживні речовини з 
ґрунту на рівні N – 26 %, Р2О5 – 10 %, К2О – 10 %. 
Найкраще засвоєння поживних речовин з ґрунту 
було після попередника соя: на фоні без добрив 
коефіцієнт використання становив у середньому 
N – 26 %, Р2О5 – 11 %, К2О – 10 %, а на фоні вне-
сення добрив використання поживних речовин 
збільшувалося і в середньому по сортах стано-
вило N – 30 %, Р2О5 – 12 %, К2О – 11 %. Най-
менше використання поживних речовин з ґрунту 
було після попередника кукурудза на зерно на 
фоні без добрив N – 17 %, Р2О5 – 9 %, К2О – 9 %, 
а на удобреному: N – 29 %, Р2О5 – 10 %, К2О – 11 %.  
Коефіцієнти використання азоту для сортів 

Династія та Новація в середньому встановлені на 
рівні 21 %, а для сортів Спадщина, Ізольда та 
Жізель – 22 % на фоні без застосування добрив. 
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У випадку застосування добрив коефіцієнти ви-
користання азоту підвищувалися та становили 
для сортів Спадщина та Династія 28 %, Ізольда – 
29 %, Жізель – 31 % та Новація – 33 %. Коефіцієнт 
використання фосфору на фоні без застосування 
добрив для сорту Ізольда становив 9 %, Спад-
щина, Династія та Новація – 10 %, а для сорту 
Жізель – 11 %. У сорту Жізель коефіцієнт вико-
ристання в разі застосування мінеральних доб-
рив у середньому по попередниках не змінювався 
та становив 11 %, такі ж коефіцієнти викорис-
тання фосфору були і у сортів Спадщина, Динас-
тія та Новація. У сорту Ізольда коефіцієнт вико-
ристання становив 10 %. 
Найменші коефіцієнти використання калію на 

фоні без добрив встановлені у сортів Спадщина, 
Жізель та Династія – 9 %. Для сортів Ізольда та 
Новація коефіцієнт використання калію становив 
10 %. У сорту Спадщина коефіцієнт використання 
калію під час внесення мінеральних добрив не 
змінювався та становив 9 %. У сорту Новація 
встановлено найвищий коефіцієнт використання 
калію – 12 %. Для сортів Ізольда та Жізель цей 
показник становив 11 %, а для сорту Династія – 
10 %.  
Під час визначення окупності добрив урожаєм 

зерна встановлено, що найбільшу окупність 1 кг 
д. р. NPK зерном у середньому по сортах відмі-
чено після попередника кукурудза на зерно – 
3,39 кг. Після попередника соя спостерігалась 

найменша окупність 1 кг д. р. NPK зерном – 1,61 кг. 
Після попередника буряки цукрові окупність 1 кг 
д. р. NPK зерном становила 2,08 кг. 
Серед сортів найбільшу окупність 1 кг д. р. 

NPK зерном відмічено у сорту Ізольда після по-
передника кукурудза на зерно – 3,78 кг, що у порів-
нянні із середньою окупністю по сортах – вище 
на 0,39 кг. Після попередників соя та буряки цук-
рові найвищу окупність 1 кг д. р. NPK зерном 
встановлено у сорту Новація – 2,51 кг та 2,85 кг 
відповідно до попередників. У сорту Жізель після 
попередників кукурудза на зерно та соя була 
найменша окупність 1 кг д. р. NPK зерном – 3,16 кг 
та 0,74 кг відповідно до попередників. Після по-
передника буряки цукрові найменшу окупність 
встановлено у сорту Спадщина – 1,41 кг. 
Висновок. Проведеними дослідженнями 

встановлено потреби сучасних сортів пшениці 
твердої ярої в поживних речовинах в умовах схід-
ної частини Лісостепу України для розрахунку 
доз добрив під запланований урожай. Встанов-
лено, що сорти витрачають на формування 1 т 
зерна таку кількість поживних речовин: сорт 
Спадщина – 22–32 кг N, 9–14 кг P2O5 та 10–12 кг 
K2O; Ізольда – 23–31 кг N, 7–12 кг P2O5 та 12–13 кг 
K2O; Жізель – 26–37 кг N, 9–15 кг P2O5 та 10–
14 кг K2O; Династія – 24–33 кг N, 8–13 кг P2O5, 
10–14 кг K2O; Новація – 26–39 кг N, 9–14 кг P2O5 
та 11–14 кг K2O. 
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