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Мета. Встановити ефективність окремих видів мінеральних добрив під пшеницю 
озиму з урахуванням післядії гною і мінеральних добрив на чорноземі типовому 
лісостепу лівобережного високого. Методи. Польовий, аналітичний, статистич-
ний з використанням основних статистичних критеріїв. Результати. за даними 
2005 – 2007 рр. високі прирости врожайності зерна пшениці озимої одержано 
від внесення азотних і фосфорних добрив. азот у нормі 60 кг/га підвищив уро-
жайність на 46%, а фосфор (р

2
о

5
) у нормі 120 кг/га — на 30%. Спільне внесення 

обох видів добрив у нормі n
60

P
120

 підвищило врожайність зерна на 62%. уне-
сення калійних добрив (к

2
о) у нормі 90 кг/га не вплинуло на врожайність зерна 

пшениці озимої, але спільне внесення 3-х видів добрив (n
60

P
120

к
90

) підвищило 
врожайність на 71%. ефективність мінеральних добрив у тих самих нормах 
на фоні післядії гною знизилася: від азоту — 21%, фосфору — 20, азоту й фос-
фору — 33, повного мінерального добрива — 35%. через 10 років (за даними 
2015 – 2017 рр.) ефективність мінеральних добрив на природному фоні порівняно 
з 2005 – 2007 рр. знизилася. Прирости врожайності зерна становили: від азоту — 
13%, фосфору — 23, азоту і фосфору — 22, азоту, фосфору й калію — 23%. Ще 
нижчі прирости врожайності від мінеральних доб рив на фоні післядії гною: азот — 
11%, фосфор — 17, азот і фосфор — 13, азот, фосфор і калій — 17%. Висновки.
установлено ефективність окремих видів добрив під пшеницю озиму за два 
періоди — 2005 – 2007 рр. і 2015 – 2017 рр. та на 2-х агрофонах — природний та 
післядія гною. Найбільш висока ефективність мінеральних добрив була за період 
2005 – 2007 рр. на природному фоні, а на фоні післядії гною — дещо знизилася. 
за період 2015 – 2017 рр. ефективність добрив істотно знизилася порівняно з при-
родним фоном 2005 – 2007 рр., що пояснюється накопиченням поживних речовин 
у ґрунті за рахунок систематичного внесення мінеральних добрив під культури 
сівозміни. На фоні післядії гною ефективність мінеральних добрив найнижча за 
рахунок накопичення в ґрунті поживних речовин гною й мінеральних добрив.
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Одним із головних факторів підвищення 
продуктивності землеробства є застосуван-
ня органічних і мінеральних добрив. Відомо, 
що ефективність їх значною мірою зале-
жить від погодно-кліматичних умов, родю-
чості ґрунту, систем застосування добрив та 
інших агрозаходів. Тому за оптимізації норм 
добрив потрібно враховувати ці та інші фак-
тори. Пшениця озима є найважливішою 
продовольчою культурою в Україні. Щорічна 
посівна площа її становить 5 – 6 млн га, об-
сяги застосування мінеральних добрив — 
до 0,7 – 0,8 млн т діючих речовин, які потріб-
но використати з найбільшою економічною 
та екологічною доцільністю.

аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Вплив природних та антропогенних 
факторів на врожайність пшениці озимої ви-
вчали багато дослідників у різних регіонах 
України. Значну увагу вони приділяли агро-
метеорологічним умовам, родючості ґрун-
ту, забезпеченості його вологою та різним 
агрозаходам [1 – 4]. Найбільше проведено 
досліджень з питань впливу органічних 
і мінеральних добрив на врожайність пше-
ниці озимої [5, 6]. Установлено, що вміст 
поживних речовин у ґрунті істотно впли-
ває на ефективність мінеральних добрив, 
отже, потрібно враховувати їх за оптимізації 
норм мінеральних добрив [7]. Ефективність 

мінеральних добрив під пшеницю озиму ши-
роко вивчають у зарубіжних країнах [8 – 11].

У даній роботі викладено результати по-
льових досліджень ефективності мінераль-
них добрив під пшеницю озиму на різних 
агрофонах.

Мета досліджень. Встановити ефектив-
ність окремих видів мінеральних добрив під 
пшеницю озиму з урахуванням післядії гною 
і мінеральних добрив на чорноземі типово-
му Лісостепу лівобережного високого.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили в умовах польового стаціонарного 
досліду, який закладено в 1990 р. на чорно-
земі типовому важкосуглинковому ДП «ДГ 
«Граківське «ННц «інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Схема 
досліду включає 15 варіантів, з яких вибрано 
вісім: 1 — без добрив (контроль), 2 — N60

, 
3 — Р

120
, 4 — К

90
, 5 — N

60
Р

120
, 6 — N

60
K

90
, 

7 — P
120

K
90

, 8 — N
60

P
120

K
90

. Пшеницю озиму 
вирощували після чорного пару за періоди 
2005 – 2007 рр. і 2015 – 2017 рр. відповідно 
до ротації сівозміни.

Ефективність мінеральних добрив до-
сліджували на двох агрофонах — природ-
ний і післядія гною. Облік урожаю проводи-
ли за допомогою комбайна «Сампо».

Результати досліджень. За даними 2005 –  
2007  рр. встановлено високу ефективність 

1. Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої за 2005 – 2007 рр. (фон — природний)

№ варіанта
Норма добрив, кг/га д. р. Урожай зерна, т/га Приріст урожаю

N P K 2005 р. 2006 р. 2007 р. Середнє т/га %

1 0 0 0 4,85 1,99 1,96 2,93  –  – 
2 60 0 0 6,50 3,18 3,18 4,29 1,36 46
3 0 120 0 5,56 2,88 2,99 3,81 0,88 30
4 0 0 90 4,88 1,93 1,99 2,93 0 0
5 60 120 0 6,31 3,92 4,00 4,74 1,81 62
6 60 0 90 6,30 3,23 3,23 4,25 1,32 45
7 0 120 90 5,57 2,96 3,00 3,94 1,01 35
8 60 120 90 6,91 4,01 4,11 5,01 2,08 71

НіР, т/га 0,59 0,31 0,60
Р,% 3,4 3,5 7,0

Ключові слова: чорнозем типовий, польовий дослід, мінеральні добрива, пшениця 
озима, урожайність, ефективність, післядія гною, лісостепова зона.
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2. Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої за 2005 – 2007 рр. (фон — післядія гною)

№ варіанта
Норма добрив, кг/га д. р. Урожай зерна, т/га Приріст урожаю

N P K 2005 р. 2006 р. 2007 р. Середнє т/га %

1 0 0 0 5,90 2,90 2,63 3,81  –  – 
2 60 0 0 6,93 3,71 3,24 4,63 0,82 21
3 0 120 0 6,77 3,65 3,25 4,56 0,75 20
4 0 0 90 6,16 2,89 2,49 3,85 0,04 1
5 60 120 0 7,04 4,15 3,98 5,06 1,25 33
6 60 0 90 6,94 3,61 3,59 4,71 0,90 24
7 0 120 90 6,97 3,54 3,25 4,59 0,78 20
8 60 120 90 7,14 4,25 4,07 5,15 1,34 35

НіР, т/га 0,87 0,41 0,57
Р,% 4,4 3,9 5,9

3. Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої за 2015 – 2017 рр. (фон — природний)

№ варіанта
Норма добрив, кг/га д. р. Урожай зерна, т/га Приріст урожаю

N P K 2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє т/га %

1 0 0 0 6,07 4,77 5,72 5,52  –  – 

2 60 0 0 6,66 5,72 6,35 6,24 0,72 13

3 0 120 0 6,94 6,08 7,32 6,78 1,26 23

4 0 0 90 6,13 4,59 5,46 5,39 0,01 0

5 60 120 0 6,74 5,74 7,67 6,72 1,20 22

6 60 0 90 6,60 5,68 6,58 6,29 0,77 14

7 0 120 90 6,67 5,54 7,24 6,48 0,96 17

8 60 120 90 6,99 5,76 7,62 6,79 1,27 23

НіР, т/га 0,51 0,53 0,62

Р,% 2,7 3,3 3,1

мінеральних добрив під пшеницю озиму 
на природному агрофоні. Внесення азоту 
в нормі 60  кг/га підвищило врожайність зерна 
пшениці озимої на 46%, фосфору в нормі 
120  кг/га — на 30%, а спільне внесення азоту 
й фосфору (N

60
P

120
) — на 62% (табл. 1). 

Унесення калійних добрив не вплинуло 
на врожайність зерна пшениці озимої, але 
спільне внесення повного мінерального 
доб рива у нормі N

60
P

120
K

90
 підвищило вро-

жайність на 71%.
Ефективність унесення мінеральних доб-

рив у тих же нормах на фоні післядії гною 
знизилася в 2 рази: азот — 21%, фосфор — 
20, азот і фосфор — 33% (табл. 2). Калійні 
добрива також не діяли, а спільне внесення 

азоту, фосфору й калію підвищило врожай-
ність на 35%. Зниження ефективності міне-
ральних добрив зумовлене надходженням 
у ґрунт поживних речовин із гноєм. За період 
1-ї ротації, яка закінчилась у 2002 р., унесено 
гною 100 т/га: під соняшник — 30 т/га, буряки 
цукрові — 40, кукурудзу на зерно — 30 т/га. 
За 2-гу ротацію унесено 30 т/га під соняш-
ник. На період 2005 – 2007 рр. було внесено 
у ґрунт 130 т/га гною, або 650 кг/га азоту, 
325 кг/га Р

2
О

5
 і 780 кг/га К

2
О, що зумовило 

зниження ефективності мінеральних добрив.
Через 10 років на період 2015 – 2017 рр. 

відповідно до ротації сівозміни продовжу-
вали вивчати ефективність тих самих норм 
мінеральних добрив.
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На природному фоні за 2015 – 2017 рр. 
ефективність мінеральних добрив знизилася 
порівняно з цим же фоном за 2005 – 2007 рр.  
Зниження це зумовлене накопиченням 
у ґрунті поживних речовин за рахунок систе-
матичного внесення мінеральних доб рив під 
культури сівозміни (табл. 3). Азотні добрива 
в нормі 60 кг/га підвищили врожайність зер-
на пшениці озимої на 13%, фосфорні в нормі 
120 кг/га Р

2
О

5
 — на 23%, калійні не впливали 

на величину врожайності.
За 26 років (1990 – 2016 рр.) унесено 

в ґрунт поживних речовин з мінеральними 
добривами: азоту — 2610 кг/га, фосфо-
ру (Р

2
О

5
) — 2490, калію (К

2
О) — 2160 кг/

га. Рослини повністю не використовують 

поживні речовини, частка їх залишається 
в ґрунті та впливає на врожайність у післядії.

Найнижча ефективність мінеральних доб-
рив встановлена за 2015 – 2017  рр. на фоні 
післядії гною (табл. 4). На цей період унесено 
в ґрунт 230 т/га гною та мінеральних добрив: 
азот — 2610 кг/га, фосфор (Р

2
О

5
) — 2490, 

калій (К
2
О) — 2160 кг/га. Норма азоту 60 кг/га  

підвищила врожайність зерна пшениці ози-
мої на 11%, фосфору (Р

120
) — на 17, спільно 

азоту й фосфору (N
60

Р
120

) — на 13, а азоту, 
фосфору й калію (N

60
P

120
K

90
) — на 17%.

Унесення калійних добрив без азотних 
і фосфорних не впливало на величину вро-
жаю зерна пшениці озимої незалежно від 
агрофонів.

4. Вплив добрив на врожайність зерна пшениці озимої за 2015 – 2017 рр. (фон — післядія гною)

№ варіанта
Норма добрив, кг/га д. р. Урожай зерна, т/га Приріст урожаю

N P K 2015 р. 2016 р. 2017 р. Середнє т/га %

1 0 0 0 6,04 5,49 5,97 5,83  –  – 

2 60 0 0 6,56 6,02 6,91 6,50 0,67 11

3 0 120 0 6,55 6,26 7,58 6,80 0,97 17

4 0 0 90 5,84 5,60 6,08 5,84 0,01 0

5 60 120 0 6,58 5,99 7,11 6,56 0,73 13

6 60 0 90 6,57 6,24 6,97 6,59 0,76 13

7 0 120 90 6,62 5,98 6,89 6,50 0,67 11

8 60 120 90 6,55 6,24 7,60 6,80 0,97 17

НіР, т/га 0,49 0,42 0,90

Р, % 2,6 2,4 4,5

Установлено ефективність унесен-
ня окремих видів добрив під пшеницю 
озиму за два періоди — 2005 – 2007  рр. 
і 2015 – 2017  рр. на 2-х агрофонах — при-
родний та післядія гною. Найвища ефек-
тивність мінеральних добрив встановле-
на за період 2005 – 2007 рр. на природному 
фоні, а на фоні післядії гною дещо знизила-
ся. За період 2015 – 2017 рр. ефективність 

добрив істотно знизилася порівняно з при-
родним фоном 2005 – 2007  рр., що пояс-
нюється накопиченням поживних речовин 
у ґрунті за рахунок систематичного вне-
сення мінеральних добрив під культури 
сівозміни. На фоні післядії гною ефектив-
ність мінеральних добрив найнижча за 
рахунок накопичення у ґрунті поживних 
речовин гною й мінеральних добрив.

Висновки

лисовой н.В.1, Шимель В.В.2, никоненко В.н.3

ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии 
имени А.Н. Соколовского», ул. Чайковская, 4, 
г. Харьков, 61024, Украина; e-mail: 1labl@meta.

ua, 2shimel62@ukr.net, 3Nikonenko_slava@ukr.net

Эффективность минеральных удобрений 
под пшеницу озимую на черноземе типич-
ном Лесостепи левобережной высокой
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цель. Определить эффективность отдельных 
видов минеральных удобрений под пшеницу  
озимую с учетом последействия навоза и ми-
неральных удобрений на черноземе типичном 
Лесостепи левобережной высокой. Методы. 
Полевой, аналитический, статистический с ис-
пользованием основных статистических крите-
риев. Результаты. По данным 2005 – 2007  гг. 
высокие приросты урожайности зерна пшени-
цы озимой получены при внесении азотных 
и фосфорных удобрений. Азот в норме 60 кг/га 
повысил урожайность на 46%, фосфор в нор-
ме 120 кг/га — на 30%. Совместное внесение 
этих видов удобрений в норме N

60
P

120
 повысило 

урожайность зерна на 62%. Внесение калий-
ных удобрений (К

2
О) в норме 90 кг/га не влия-

ло на урожайность зерна пшеницы озимой, но 
совместное внесение всех трех видов удобре-
ний (N

60
P

120 
К

90
) повысило урожайность на 71%. 

Эффективность минеральных удобрений в тех 
самых нормах на фоне последействия навоза 
снизилась: азота — на 21%, фосфора — 20, 
азота и фосфора — 33, полного минерального 
удобрения — на 35%. После 10 лет по данным 
2015 – 2017  гг. эффективность минеральных 
удобрений на естественном агрофоне снизи-
лась по сравнению с 2005 – 2007  гг. Приросты 
урожая зерна составили: от азота — 13%, фос-
фора — 23, азота и фосфора — 22, азота, фос-
фора и калия — 23%. Наименьшие приросты 
урожая от минеральных удобрений получены 
на фоне последействия навоза: от азота — 11%, 
фосфора — 17, азота и фосфора — 13, азота, 
фосфора и калия — 17%. Выводы. Определена 
эффективность отдельных видов минеральных 
удобрений под пшеницу озимую на периоды — 
2005 – 2007 гг. и 2015 – 2017 гг. и на 2-х агрофо-
нах — естественный и последействие навоза. 
Наиболее высокая эффективность минеральных 
удобрений установлена в период 2005 – 2007 гг. 
на естественном фоне, а на фоне последей-
ствия навоза — заметно снизилась. На период 
2015 – 2017 гг. эффективность удобрений умень-
шилась по сравнению с естественным фоном 
2005 – 2007 гг. за счет накопления питательных 
веществ в почве в результате систематического 
внесения минеральных удобрений под культуры 
севооборота. На фоне последействия навоза 
эффективность минеральных удобрений наи-
меньшая за счет накопления в почве питатель-
ных веществ навоза и минеральных удобрений.

Ключевые слова: чернозем типичный, по-
левой опыт, минеральные удобрения, пшеница 
озимая, урожайность, эффективность, после-
действие навоза, лесостепная зона.
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Efficiency of fertilizers under winter wheat 
on typical chernozem of high left – bank 
Forest – steppe

The purpose. To determine efficiency of some 
kinds of fertilizers under winter wheat in view 
of after – effect of dung and fertilizers on typical 
chernozem of high left – bank Forest – steppe. 
Methods. Field, analytical, statistical with use of 
basic statistical criteria. Results. According to data 
of 2005 – 2007 tall accretions of productivity of 
grain of winter wheat were gained at importation 
of nitrogenous and phosphate fertilizers. Nitrogen 
in dose of 60 kg/hectare has increased productivity 
on 46%, phosphorus in dose of 120 kg/hectare — 
on 30%. Joint importation of these fertilizers in 
dose of N60P120 increased productivity of grain 
on 62%. Importation of potassium fertilizers

 
(К

2О
) in 

dose of 90 kg/hectare did not influence productivity 
of grain of winter wheat, but joint importation of 
three kinds of fertilizers (N

60
P

120
К

90
) increased 

productivity on 71%. Efficiency of fertilizers in 
those doses on the background of after – effect 
of dung decreased for: Nitrogen — on 21%, 
phosphorus — 20, nitrogen and phosphorus — 33, 
full fertilizer — on 35%. After 10 years according 
to data of 2015 – 2017 efficiency of fertilizers 
on natural soil fertility decreased in comparison 
with 2005 – 2007. Gain of grain yield made from: 
nitrogen — 13%, phosphorus — 23, nitrogen and 
phosphorus — 22, nitrogen, phosphorus and 
potassium — 23%. The least gain of yield from 
fertilizers on the background of after – effect of 
dung were from: nitrogen — 11%, phosphorus — 
17, nitrogen and phosphorus — 13, nitrogen, 
phosphorus and potassium — 17%. Conclusions. 
Efficiency is determined of some kinds of fertilizers 
under winter wheat for the periods of 2005 – 2007 
and 2015 – 2017, and for 2 soil backgrounds — 
natural and after – effect of dung. The highest 
performance of fertilizers was fixed in 2005 – 2007 
on natural background, while on the background of 
after – effect of dung it noticeably decreased. For 
the period of 2015 – 2017 efficiency of fertilizers 
was diminished in comparison with natural 
background of 2005 – 2007 due to accumulation of 
nutrients in soil as a result of regular importation of 
fertilizers under rotating crop. On the background 
of after – effect of dung efficiency of fertilizers was 
the least due to accumulation in soil of nutrients of 
dung and fertilizers.

Key words: typical chernozem, field experiment, 
fertilizers, winter wheat, productivity, efficiency, 
after – effect of dung, forest – steppe zone.
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