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ВплиВ добриВ на фото
синтетичний потенціал 
і Врожайність жита озимого*

Мета. Вивчити вплив видів, норм і строків уне
сення добрив на формування фотосинтетич
ного потенціалу та врожайності жита озимого. 
Методи. польовий, математикостатистичний. 
Результати. найбільший фотосинтетичний по
тенціал був за роздрібного внесення азотних  
добрив — 4,54 – 5,10 млн м2/га/добу,  
або на 46 – 64% більший від контролю  
(3,11 млн м2/га/добу). Висновки. Установлено, 
що жито озиме формує високу площу листкової 
поверхні, яка істотно зростає за поліпшення  
мінерального живлення рослин. 

Озимі зернові культури дають стійкі вро
жаї в основних районах обробітку і є досить 
чутливими до застосування добрив. Високі 
врожаї зерна доброї якості можна отриму
вати лише за суворої диференціації доз до
брив з урахуванням ґрунтових умов і пла
нованого врожаю. Результати досліджень 
свідчать про те, що фосфорні та калійні до
брива, внесені в гармонійному співвідношен
ні з азотними, сприяють зростанню вмісту  
в зерні білка і життєво важливих незамінних 
амінокислот [7].

Одним із найефективніших напрямів раці
онального використання добрив є комплек
сна діагностика, яка передбачає ґрунтову, 
рослинну і метеорологічну діагностику та дає 
змогу точніше визначити рівень мінерального 
живлення на різних етапах органогенезу або 
фенофазу рослин з обов’язковим біометрич
ним контролем за ростом і розвитком рослин 
упродовж вегетаційного періоду [9].

Листкова діагностика розширює можли
вості прогнозу і сприяє диференційованому 
підходу до поліпшення якості врожаю за до
помогою мінеральних добрив. Проте швидкі 
методи хімічної діагностики живлення рос
лин не позбавлені деяких недоліків, оскільки 
в ряді випадків сік з рослин виділяється дуже 
важко [4].

Дослідженнями Ю.В. Цюк [8] установлено, 
що формування листкової поверхні жита ози
мого істотно залежить від добрива. Так, на VI 
етапі органогенезу індекс жита збільшився 
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з 2,13 до 6,25 за внесення Р135К180N30(II)+ 
N75(IV)+ N30(VII). Фотосинтетичний потенціал 
посіву жита озимого при цьому збільшився 
з 2,63 до 7,24 м2/га/добу.

Мета досліджень — вивчити вплив ви
дів, норм і строків унесення добрив на фор
мування фотосинтетичного потенціалу та 
врожайності жита озимого.

Методика досліджень. Вирощували сорт 
жита озимого Інтенсивне 95 на чорноземі 
опідзоленому важкосуглинистому в умовах 
дослідного поля Уманського національ
ного університету садівництва впродовж 
2010 – 2012 рр. Дослід закладали за схемою, 
наведеною на рисунках. Загальна площа до
слідної ділянки становила 72 м2, облікової — 
40 м2, повторність досліду — 3разова, роз
міщення ділянок — послідовне.

Упродовж вегетаційного періоду жита 
озимого визначали площу листкової по
верхні за методикою А.А. Ничипоровича (за 
допомогою довжини, ширини листка і пе
реказного коефіцієнта, який для злакових 
культур з лінійною формою становить 0,67). 
Збір урожаю жита озимого проводили мето
дом прямого комбайнування. Математичну 
обробку експериментальних матеріалів 
здійснювали методом однофакторного дис
персійного аналізу польового досліду з ви
користанням пакета стандартних програм 
«Microsoft Exel 2003».

Результати досліджень. Фотосинтетич
ний потенціал посіву жита озимого значно 
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зростав від унесення азотних добрив (рис. 1).
Найвищим цей показник був за роздріб

ного внесення азотних добрив — 4,54 –  
5,10 млн м2/га/добу, або на 46 – 64% біль
шим від контролю (3,11 млн м2/га/добу). 
Меншим фотосинтетичний потенціал посі
ву був за внесення N30 – 90 навесні — 3,49 –  
4,37 млн м2/га/добу.

Установлено, що внесення азотних до
брив істотно підвищувало врожайність 
зерна жита озимого. Так, у середньому за 
3 роки досліджень урожайність на неудо
брених ділянках становила 2,63 т/га, у варі
анті з найбільшою нормою азотних добрив 
(фон + N60(II)+ N60(IV)) — 4,69 т/га, приріст 
був 78% (рис. 2). У роки досліджень уро
жайність значно змінювалася і становила 
відповідно в 2010 р. у варіантах без добрив 
2,42 т/га, з найбільшою нормою азотних 
добрив — 4,69 т/га, або на 90% більше від 
контролю, 2011 р. — 3,07 і 4,86   т/га, або 
більше на 60%, 2012 р. — 2,39 і 4,51 т/га, 
або більше на 88%, що було істотним по
рівняно з НІР05 = 0,29 – 0,32.

Однак різні терміни і дози внесення азотних 
добрив порізному впливали на величину вро
жайності зерна жита озимого. Так, унесення 
30 – 90 кг/га д.р. азотних добрив лише на II ета  
пі органогенезу жита озимого підвищувало 
врожайність до 3,73 – 4,22 т/га. Перенесення 
30 – 60 кг/га д.р. азотних добрив у підживлення 
на IV етапі органогенезу забезпечувало вро
жайність зерна на рівні 3,44  – 3,63 т/га.

Найвища врожайність зерна жита озимого 
за роздрібного внесення азотних добрив була 
у варіанті фон + N60(II)+ N60(IV) — 4,69 т/га,  
а найнижчу врожайність отримано у варіанті 
фон + N30(II)+ N30(IV) — 4,14 т/га.

Унесення лише фосфорних і калійних до
брив підвищувало врожайність зерна порів
няно з контролем на 0,47 т/га. У варіантах  
К60+ N60(II) і P60+ N60(II) цей показник стано
вив відповідно 3,72 і 3,89 т/га, що на 20 – 25% 
вище порівняно з фосфорнокалійним фоном.

За допомогою регресійного аналізу нами 
знайдено тісний кореляційний зв’язок між 
урожайністю зерна жита озимого і фотосин
тетичним потенціалом, який описується та
ким рівнянням регресії:

Y = 0,9475X + 0,2723, 
де Y — фотосинтетичний потенціал посіву, 
млн м2/га/добу; X — урожайність зерна, т/га. 

За шкалою Чеддока, в якій використову
ється коефіцієнт детермінації для якісної 
оцінки істотності зв’язку, вона становить 
0,7 – 0,9, тобто є високою.
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рис. 1. сумарний фотосинтетичний потен
ціал посіву жита озимого за період кущін
ня — молочна стиглість зерна залежно від 
норм і строків унесення азотних добрив: 
1 — без добрив (контроль); 2 — р60К60 — фон; 3 — 
К60 + N60 (іі); 4 — р60 + N60 (іі); 5 — фон + N30 (іі); 6 — 
фон + N60 (іі); 7 — фон + N90 (іі); 8 — фон + N0(іі) + 
N30(іV); 9 — фон + N0(іі) + N60(іV); 10 — фон + N30(іі) + 
N30(іV); 11 — фон + N60(іі) + N30(іV); 12 — фон + N30(іі) 
+ N60(іV); 13 — фон + N60(іі) + N60(іV). для рис. 1,2.

2,63
3,1

3,72 3,89 3,73
4,09 4,22

3,44 3,63
4,14 4,41 4,58 4,69

0

1

2

3

4

5

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а

11 312111098765432

Варіант досліду

рис. 2. Урожайність зерна жита озимого за
лежно від норм і строків унесення азотних 
добрив

Формування площі листкової поверхні  
жита озимого істотно залежить від умов 
мінерального живлення рослин, насамперед 
азотом. На цей показник найбільше впли-
ває роздрібне внесення азотних добрив. 

Найвищі показники коефіцієнта викорис-
тання фотосинтетичноактивної радіації 
забезпечують варіанти удобрення з 2-разо-
вим підживленням жита озимого напровесні 
та під час відновлення весняної вегетації.

Висновки
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