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ВпЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ДОБРИВ НА пРОДУКТИВНІСТь 
ФОТОСИНТЕЗУ ТА ВРОжАйНІСТь 
пшЕНИЦІ ЯРОї

Мета. Визначити вплив систематичного 
застосування мінеральних добрив на фоні післядії 
30 т/га гною на врожайність зерна районованого 
сорту пшениці ярої Миронівська яра, а також на деякі 
фізіологічні процеси в рослинах за вирощування 
на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті. 
Методи. проводили польові дослідження в зерно-
буряковій сівозміні, фенологічні спостереження та 
біометричні вимірювання площі листкової поверхні. 
Результати. Дослідженнями на лучно-чорноземному 
карбонатному ґрунті встановлено, що тривале 
застосування мінеральних добрив на фоні післядії 
органічних забезпечує приріст урожаю зерна 
районованого сорту пшениці ярої Миронівська 
яра на 1,62 т/га. Найбільший показник чистої 
продуктивності фотосинтезу становить 11,5 г/м2  
за добу у варіанті, де вивчали дію полуторної норми 
мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га  
гною, у період найінтенсивнішого росту рослин 
пшениці ярої (порівняно з контролем) — 7,45 г/м2. 
Висновки. Внесення мінеральних добрив у різних 
дозах і співвідношеннях на фоні післядії 30 т/га гною 
підвищує урожайність зерна пшениці ярої сорту 
Миронівська яра на 0,51 – 1,62 т/га, за урожайності 
на контролі 2,18 т/га. В усі фази росту і розвитку 
рослин пшениці ярої кількість сухої речовини 
в удобрених варіантах перевищувала її показники 
у варіанті без добрив (контроль). Оптимальні 
показники площі листкової поверхні пшениці ярої, 
чистої продуктивності фотосинтезу виявлено 
у варіанті, де вивчали вплив полуторної норми 
мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною. 

Формування посівів з оптимальною площею 
листкової поверхні — найважливіша умова 
отримання високих врожаїв, яка може бути 

Ключові слова: пшениця яра, приріст урожаю, площа листків,  
суха речовина, продуктивність фотосинтезу.

діагностичним показником урожайності [3, 5, 
7]. Продуктивність посівів, рівень біологічних 
і господарських врожаїв сільськогосподарських 
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культур мають визначатися не одним показ-
ником, а динамічним співвідношенням усіх 
елементів фотосинтезу [4, 6].

Найбільші і найкращі за якістю врожаї 
можна отримати лише у посівах, які мають 
оптимальні за розмірами площі листків і про-
цеси їх формування [3]. 

Зв’язок між фотосинтезом і врожаєм дуже 
складний та мінливий. Загальна кількість на-
громадженої органічної речовини залежить 
від співвідношення між процесами їх синтезу 
і розкладання [9, 10]. Уміст сухої речовини 
має безпосереднє відношення до кормової 
цінності культури. З огляду на це важливим 
моментом є вивчення динаміки накопичення 
сухої речовини рослинами пшениці [6].

Мета досліджень — вивчення впливу 
систематичного застосування мінеральних 
добрив на фоні післядії 30 т/га гною на уро-
жайність пшениці ярої, а також на деякі фізіо-
логічні процеси в рослинах за вирощування 
на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті.

Методика досліджень. Польовий дослід 
було закладено на дослідному полі кафедри 
агрохімії та якості продукції рослинництва 
ім. О.і. Душечкіна на агрономічній дослідній 
станції (Васильківський р-н, Київська обл.). 

Ґрунт дослідної ділянки: лучно-чорнозем-
ний карбонатний грубопилувато-легкосуглин-
ковий на лесовидному суглинку. Орний шар 
характеризується середнім вмістом гумусу 
(на контролі — 4,7%), реакція ґрунтового 
розчину — 8,1 – 8,3. Забезпеченість рослин 
азотом і фосфором — середня, калієм — 
низька. Польові дослідження проводили 

в зерно-буряковій сівозміні за схемою: конт-
роль (без добрив), післядія 30 т/га гною — 
фон, фон+Р80, фон+Р80К80, фон+N80Р80К80, 
фон+N110Р120К120, N80Р80К80.

Розмір посівної ділянки — 171,5 м2, об-
лікової — 100 м2. Повторність досліду 3-ра-
зова. Відбирали рослинні проби з метою 
визначення вмісту елементів живлення за 
основними фазами вегетації рослин. 

Протягом вегетаційного періоду рослин 
пшениці ярої проводили фенологічні спосте-
реження та біометричні вимірювання площі 
листкової поверхні.

Відбір i підготовку зразків рослин пшениці 
до аналізу здійснювали за вказівками [1, 2, 8]. 

Результати досліджень. Аналіз отрима-
них даних свідчить про те, що наростання 
площі листків пшениці ярої упродовж веге-
таційного періоду відбувається нерівномірно 
(табл. 1). 

Наростання площі листків на почат-
ку вегетації відбувається дуже повільно. 
В удобрених варіантах цей показник ста-
новив 31,8 – 51,8 тис. м2/га, на контролі — 
31,3 тис. м2/га. 

Установлено, що застосування мінераль-
них добрив на фоні післядії 30 т/га гною іс-
тотно вплинуло на наростання площі листко-
вої поверхні рослин пшениці ярої. Найвищий 
показник наростання площі листків пшениці 
ярої виявлено у варіанті, де вносили полу-
торну норму добрив на фоні післядії 30 т/га 
гною, який становив 51,8 тис. м2/га.

Найбільший показник чистої продуктив-
ності фотосинтезу становить 11,5 г/м2 за 

1. Вплив тривалого застосування добрив на показники фотосинтезувальної активності пшениці 
ярої (2009 – 2011 рр.)

Варіант досліду

Площа листків, тис. м2/га Чиста продуктивність фотосинтезу,  
г/м2 за добу

Рік

2009 2010 2011 
середнє  
за 3 роки

2009 2010 2011 
середнє  
за 3 роки

Без добрив (контроль) 31,3 30,9 31,7 31,3 7,09 7,45 7,82 7,45

Післядія 30 т/га гною (фон) 31,2 31,8 32,6 31,8 7,14 7,5 7,87 7,50

Фон+Р80 33,7 34,3 35,1 34,3 7,25 7,63 8,01 7,63

Фон+Р80К80 39,7 40,5 41,5 40,5 7,7 8,1 8,5 8,1

Фон+N80Р80К80 44,9 45,6 46,7 45,7 8,74 9,2 9,66 9,2

Фон+N110Р120К120 50,9 51,6 52,9 51,8 10,9 11,6 12,2 11,5

N80Р80К80 43,2 43,7 44,8 43,9 8,28 8,7 9,13 8,7

  НіР05 5,22 5,70 6,64 5,85 0,84 1,06 0,89 0,93
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добу у варіанті, де вивчали дію полуторної 
норми мінеральних добрив на фоні після-
дії 30 т/га гною, у період найінтенсивнішого 
росту рослин пшениці ярої, порівняно з конт-
ролем — 7,45 г/м2. Результати досліджень 
свідчать про те, що добрива впливають 
на приріст сухої речовини в рослинах пше-
ниці ярої (табл. 2).

В усі фази росту і розвитку рослин пше-
ниці ярої кількість сухої речовини в удо-
брених варіантах перевищувала її по-
казники у варіанті без добрив (контроль). 
У період найінтенсивнішого росту рослин 
пшениці ярої за умов тривалого застосу-
вання добрив кількість сухої речовини 
на контролі (без добрив) становила 756 г 
(маса 100 сухих рослин). Приріст сухої ре-
човини пшеницею ярою сорту Миронівська 
яра в удобрених варіантах у фазі ку-
щення коливався в межах 29,2 – 53,6 г; 

виходу в трубку — 434,5 – 664,0 г, колосін-
ня — 632,0 – 777,5 г; у фазі повної стиглос-
ті — 797,0 – 881,5 г. Накопичення сухої речо-
вини у варіанті (без добрив), на контролі за 
основними фазами росту і розвитку рослин 
пшениці становило — відповідно 21,1; 225,5; 
610,5; 756,0 г.

Отже, у процесі росту і розвитку рослин 
пшениці ярої суха речовина нарощується не-
рівномірно, що пов’язано з рівнем мінераль-
ного живлення. Найінтенсивніше нарощуван-
ня сухої речовини спостерігалося від початку 
фази весняного кущення до фази виходу 
в трубку, в період росту стебла, і від фази 
виходу в трубку до фази цвітіння. Саме цим 
визначаються потреби рослин пшениці ярої 
до умов живлення в різні періоди вегетації.

Результатами досліджень установле-
но, що систематичне застосування до-
брив зумовлює значні зміни урожайності 

2. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на накопичення сухої речовини в рослинах 
пшениці ярої (середнє за 2009 – 2011 рр.) маса 100 сухих рослин, г

Варіант досліду
Фаза росту і розвитку рослин

кущення вихід в трубку колосіння повна стиглість

Без добрив (контроль) 21,1 225,5 610,5 756,0

Післядія 30 т/га гною (фон) 29,2 434,5 649,0 828,5

Фон+Р80 40,5 464,5 632,0 797,0

Фон+Р80К80 42,7 464,0 782,0 840,5

Фон+N80Р80К80 51,7 580,0 746,0 864,0

Фон+N110Р120К120 53,6 664,0 777,5 881,5

N80Р80К80 38,2 507,5 651,0 748,0

  НіР05,г 5,4 60,8 59,8 36,6

3. Вплив тривалого застосування добрив на урожайність зерна пшениці ярої (2009 – 2011 рр.), т/га

Варіант досліду

Урожайність Приріст до контролю

Рік

2009 2010 2011 
у середньому  

за 3 роки
2009 2010 2011

у середньому 
за 3 роки

Контроль 2,08 2,40 2,06 2,18  –  –  –  – 

Післядія 30 т/га гною  –  фон 2,44 2,90 2,73 2,69 0,36 0,5 0,67 0,51

Фон+Р80 2,73 3,37 3,12 3,07 0,65 0,97 1,06 0,89

Фон+Р80К80 2,62 3,12 2,94 2,89 0,54 0,72 0,88 0,71

Фон+N80Р80К80 3,25 3,66 3,52 3,47 1,17 1,26 1,46 1,29

Фон+N110Р120К120 3,62 3,97 3,83 3,80 1,54 1,57 1,77 1,62

N80Р80К80 2,98 3,45 3,26 3,23 0,9 1,05 1,2 1,05

НіР0,05, т/га 0,15 – 0,24 
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пшениці ярої сорту Миронівська яра (табл. 3). 
Найвища урожайність була за внесення 
N110Р120К120 на фоні післядії 30 т/га гною — 
3,8 т/га зерна пшениці ярої. Тривале засто-
сування мінеральних добрив на фоні післядії 
30 т/га гною сприяє підвищенню врожайності 
зерна пшениці ярої на 0,51 – 1,62 т/га, за уро-
жайності на контролі — відповідно 2,18 т/га 
(див. табл. 3).

Аналіз урожайних даних свідчить про те, 
що найвищу прибавку врожаю зерна пше-
ниці ярої (1,62 т/га) отримано за внесення 

фон+N110Р120К120 на фоні післядії гною. 
Дещо меншу прибавку врожаю отримано за 
внесення одинарної норми добрив на фоні 
післядії гною (1,29 т/га). Найменшу прибав-
ку врожаю отримано у варіантах, де вноси-
ли фосфорні та фосфорно-калійні добрива 
на фоні післядії органічних (відповідно 0,71 
і 1,05 т/га). 

Отримані результати свідчать про те, що 
врожайність зерна пшениці тісно корелює 
з показником накопичення сухої речовини, 
коливаючись у межах r=+0,90 – 0,96.

Внесення мінеральних добрив у різних до-
зах і співвідношеннях на фоні післядії 30 т/га  
гною підвищує урожайність зерна пшениці 
ярої сорту Миронівська яра на 0,51 – 1,62 т/га  
за урожайності на контролі 2,18 т/га. 
Внесення мінеральних добрив на фоні піс-
лядії 30 т/га гною вплинуло на приріст су-
хої речовини в рослинах пшениці ярої. В усі 
фази росту і розвитку рослин кількість 

сухої речовини в удобрених варіантах пе-
ревищувала її показники у варіанті без до-
брив (контроль). За вирощування пшениці 
ярої сорту Миронівська яра оптимальні по-
казники площі листкової поверхні, чистої 
продуктивності фотосинтезу виявле-
но у варіанті, де вивчали дію полуторної 
норми мінеральних добрив на фоні післядії  
30 т/га гною. 
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