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Анотація. Вивчено вплив різних доз та способів внесення добрив на 

урожай та якість зерна тритикале ярого. Встановлено, що оптимальні 

показники продуктивності та якості зерна отримано за внесення 

N30P45K45+нутрібор 2кг/га (в позакореневе підживлення). 

Ключові слова. добриво, т рит икале яре, врож айніст ь, якіст ь зерна. 
Abstract. The effect of different doses and methods of applying fertilizers on the 

yield and grain quality of spring triticale is studied. It is found that the optimal 

productivity and quality of grain are obtained with the use of N30P45K45+nutribor of 

2kg/ga (foliar nutrition). 
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Одним із шляхів розв’язання проблеми продовольчого та фуражного 

фонду зерна є виведення не тільки нових сортів і гібридів, але й нових видів 



злакових рослин. До таких культур належить тритикале, в якому вдало поєднані 

висока екологічна пластичність жита з урожайністю та якістю пшениці [6]. 

У багатьох регіонах світу тритикале стало важливою зерновою і кормовою 

культурою, що займає 2,9 млн. га [7]. Вивчення біологічних особливостей 

останнього показало, що його рослини утворюють колос недетермінованого 

типу, здатні давати велику кількість плодових квіток, а відповідно і зерен.  

Тритикале теоретично за своїм біологічним потенціалом може переважати 

всі інші колосові культури, якщо вченим вдасться підвищити його фертильність 

до рівня пшениці [5]. 

Амплітуда зміни елементів колоса у тритикале значно ширша, ніж у 

пшениці при вирощуванні в різних зонах. Тому тритикале має ще 

нереалізований широкий потенціал мінливості елементів структури колоса, що 

є важливим для підвищення врожаю у цілому [2]. 

Продуктивність тритикале залежить від багатьох факторів, які можна 

поділити на природні і антропогенні. Так, серед природних виділяють фактори, 

які не підлягають регуляції – це світловий та температурний режими території 

загальна кількість опадів і їх розподіл по періодам року, а також тривалість 

вегетаційного періоду. Природні фактори визначають урожайний потенціал 

зони, або верхню теоретично можливу межу урожайності культури [1, 3]. При 

цьому необхідна повна оптимізація антропогенних факторів, як передбачає 

раціональне використання сорту, насіння, добрив, своєчасне виконання заходів 

по захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів[5]. 

Матеріали досліджень. Польовий дослід було закладено на дослідному 

полі кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна на 

агрономічній дослідній станції НУБіП України, Васильківського району 

Київської області. Ґрунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний на 

лесовидному суглинку. Орний шар його характеризується середнім вмістом 

гумусу (на варіанті без добрив – 4,3%), забезпеченість азотом і фосфором 

середня, калієм – низька. Для проведення дослідів використовували прості 

мінеральні добрива – аміачну селітру, суперфосфат гранульований, калійну сіль, 



а також комплексне добриво nutribor, до складу якого входить 8% B, 1 – Mn, 

0,04 – Mo, 5 – MgO, 0,1 – Zn, 12 % S. 

Дослід закладено згідно схем: 1. Без добрив (контроль); 2. P45K45; 3. 

N30P45K45; 4. N60P45K45; 5. N30P45K45 + nutribor 2 кг/га (основне удобрення); 6. 

N30P45K45 + nutribor 2 кг/га (позакореневе підживлення). Площа посівної ділянки 

становила 100, облікової – 80 м2. Повторність досліду – триразова, агротехніка – 

загальноприйнята для зони Північного Лісостепу України. Пряма дія 

мінеральних добрив вивчалася при вирощуванні районованого сорту тритикале 

ярого − Вікторія, попередником якого були однорічні трави (вико-вівсяна 

суміш). 

Результати досліджень. В одержанні високих урожаїв тритикале важливу 

роль відіграють мінеральні добрива, оскільки частка їхньої участі коливається у 

межах 35–80% [4]. Проте, навіть невисокі норми добрив здатні значно 

підвищити врожайність за рахунок кращого їх засвоєння кореневою системою 

тритикале ярого. 

Врожайність тритикале ярого зростає в основному за рахунок збільшення 

кількості зерен у колосі та їхньої маси. При використанні nutribor, який містить 

бор, посилювалися ріст пилкових трубочок і проростання пилку, збільшувалася 

кількість квіток та зерен, тому ці варіанти і відрізнялися кращими показниками 

структури. 

Найпомітніше на врожайність тритикале ярого впливає повне мінеральне 

добриво (табл. 1). Так, при внесенні P45K45 приріст урожаю зерна порівняно з 

контролем становив 5,1 ц/га; N30P45K45 – 9,2 і N60P45K45 – 14,3 ц/га.  

Таблиця 1 

Вплив добрив на врожайність тритикале ярого  

Варіант Урожайність, 
ц/га 

Приріст урожаю 
ц/га % 

Без добрив (контроль) 41,3 – 100 
P45K45 46,4 5,1 112 
N30P45K45 50,5 9,2 122 
N60P45K45 55,6 14,3 135 
N30P45K45+nutribor 2кг/га (основне) 52,2 10,9 126 



N30P45K45+nutribor 2кг/га (позакоренево) 54,1 12,8 131 
НІР05              0,8–1,2 

Таким чином, при внесенні норми добрив N60P45K45 урожайність в 

середньому зросла до 135 % проти контролю, і це завдяки азотному живленню. 

У варіантах, де, крім N30P45K45, в основне удобрення і позакоренево 

вносили nutribor в нормі 2 кг/га також спостерігався приріст урожаю порівняно 

із фоном (для цих варіантів фоном є N30P45K45). Він становив у варіанті 

N30P45K45+nutribor 2 кг/га (основне) – 1,7 ц/га, N30P45K45+nutribor 2 кг/га 

(позакоренево) – 3,6 ц/га. 

У результаті досліджень встановлено, що внесення різних доз і 

співвідношень мінеральних добрив позитивно вплинуло на підвищення якості 

зерна тритикале ярого. Використання норми добрив N60P45K45 підвищує вміст 

білка в зерні тритикале на 1,2, а клейковини на 4,9% порівняно з контролем, де 

білка було 10,5, а клейковини – 18,9% (табл. 2.). 

У варіантах із застосуванням nutribor вищий вміст білка і клейковини 

отримали при внесенні nutribor в позакореневе підживлення – відповідно 11,6 і 

23,6%. Застосування азоту дає можливість у виробничих умовах підвищити 

вміст білка та клейковини в зерні, а отже, й поліпшити його якість. 

Таблиця 2 

Вплив добрив на вміст білка та сирої клейковини у зерні тритикале  

Варіант Вміст білка, 
% 

Вихід 
білка, ц/га 

Вміст 
клейковини, 

% 

Вихід 
клейковини, 

ц/га 
Без добрив (контроль) 10,5 4,3 18,9 7,8 

P45K45 10,9 5,1 19,7 9,1 
N30P45K45 11,2 5,7 21,3 10,8 
N60P45K45 11,7 6,5 23,8 13,2 
N30P45K45+nutribor 
2кг/га (основне) 11,3 5,9 22,3 11,6 

N30P45K45+nutribor 
2кг/га (позакоренево) 11,6 6,4 23,6 13,3 

НІР05                      0,21–0,15                             0,63–0,80 

Оскільки, добрива були внесені з дотриманням науково обґрунтованих 

(невисоких) норм, це забезпечило максимально можливе їх засвоєння 



рослинами тритикале, а відповідно і менше надходження в підземні води, зміну 

кислотності ґрунту, його фізико-хімічних властивостей. 

Висновки. Використання комплексного добрива nutribor в позакореневе 

підживлення на фоні основного удобрення N30P45K45 сприяло підвищенню 

врожайності зерна тритикале ярого на 12,8 ц/га, при врожаї на фоні 41,3 ц/га.  

Застосування добрив під тритикале яре в нормі N60P45K45 та N30P45K45+ 

nutribor 2кг/га (позакоренево) сприяє покращенню показників якості зерна, 

достовірно підвищуючи вміст білка відповідно на 1,2 і 1,3 %, та «сирої» 

клейковини на 4,9, 5,7 %, при показниках на контролі відповідно 10,5 та 18,9 %. 
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