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Досліджено вплив варіантів удобрення та обробітку чорнозему типового 

на врожайність культур короткоротаційної сівозміни. Установлено, що 

внесення соломи та сидератів на фоні мінеральних добрив підвищує 

врожайність культур. 
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Was to study the influence of different variants of fertilizing and soil tillage on 

crop yields  in short-term crop rotation. It has been established that the introduction 

of straw and green manure on the background of fertilizers increases the yield of the 

cultures studied. 
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Вступ. Підвищення урожайності та поліпшення якості зерна залежить від 

умов вирощування культури, тому регулювання живлення рослин упродовж 

усього періоду їх вегетації сприяє реалізації генетичного потенціалу сорту [1]. 



У результаті багаторічних досліджень науковцями встановлено, що рівень 

мінерального живлення рослин поряд з попередниками, сортовими 

особливостями культур, що вирощуються, і погодними умовами є важливим 

регулюючим чинником процесу формування зерна з високими якісними 

показниками [2,3]. Саме органічні та мінеральні добрива є потужним засобом 

підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин за умови їх 

правильного застосування в певній системі під окремі культури в рамках 

сівозміни [4]. 

Однак, зазначені дослідження проводилися переважно в сівозмінах з 

тривалим періодом ротації, де забезпечувалось оптимальне розміщення культур 

і періодичність їх повернення на попереднє місце вирощування. У поширених 

зараз сівозмінах з короткою ротацією за максимального насичення зерновими 

культурами вплив систем удобрення на врожайність вирощеного зерна 

вивчений недостатньо. 

Метою досліджень є визначення впливу удобрення та обробітку грунту на 

врожайність та якість зерна культур короткоротаційної сівозміни.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились в умовах 

Правобережного Лісостепу України на чорноземі типовому легкосуглинковому 

фастівського агроґрунтового району в 4-пільній сівозміні: соя; озима пшениця; 

кукурудза на зерно; ячмінь. Варіанти удобрення наступні (норми на 1 га 

сівозмінної площі): 1)контроль (без добрив); 2)солома 1,2т/га+ N12+N55P45K45; 

3)солома 1,2т/га+ N12 + N78P68K68; 4)солома 1,2т/га+ N12 + сидерати + N55P45K45; 

5)солома 1,2т/га+ N12 + сидерати + N78P68K68 Крім цього досліджувались 

обробітки грунту: оранка на 25-27 см; глибокий плоскорізний обробіток на 25-

27 см; мілкий плоскорізний обробіток на 10-12 см. 

Результати досліджень. У наших дослідженнях було встановлено, що на 

врожайність та якість зерна пшениці озимої більший вплив мали варіанти 

удобрення, ніж варіанти обробітку грунту (табл. 1). Так, приріст урожаю цієї 

культури за внесення соломи в поєднанні з одинарною нормою мінеральних 

добрив становив 1,83 – 1,95 т/га залежно від обробітку порівняно з контролем. 

При внесенні соломи на фоні полуторної норми мінеральних добрив приріст  



Урожайність культур короткоротаційної сівозміни залежно від 

обробітку ґрунту та удобрення, т/га (2011-2014). 
О

бр
об

іт
ок

 
гр

ун
ту

 

Варіанти удобрення Соя Пшениця 
озима 

Кукурудза на 
зерно 

Ячмінь 
ярий 

О
ра

нк
а 

на
 2

5-
27

 с
м 

Контроль 
(без добрив) 1,49 2,82 5,33 2,32 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N55P45K45 

2,27 4,65 6,86 3,52 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N78P68K68 

3,27 5,10 7,25 4,20 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N55P45K45 

2,57 4,82 6,95 4,54 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N78P68K68 

3,35 5,22 7,62 4,63 

Гл
иб

ок
ий

 б
ез

по
ли

це
ви

й 
об

ро
бі

то
к 

на
 2

5-
27

 см
 

Контроль 
(без добрив) 1,55 2,94 5,39 2,57 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N55P45K45 

2,22 4,89 6,62 3,42 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N78P68K68 

3,48 5,32 7,45 4,43 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N55P45K45 

2,48 4,72 7,02 4,37 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N78P68K68 

3,50 5,43 8,11 4,90 

М
іл

ки
й 

бе
зп

ол
иц

ев
ий

 
об

ро
бі

то
к 

на
 1

0-
12

 с
м 

Контроль 
(без добрив) 1,63 2,95 5,09 2,26 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N55P45K45 

2,17 4,90 6,43 3,79 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
N78P68K68 

3,28 5,31 7,24 4,87 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N55P45K45 

2,38 5,05 6,50 4,37 

Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N78P68K68 

3,18 5,45 7,26 4,69 

НІР05 0,13 0,19 0,35 0,16 
 

урожаю зростав і був у межах 2,28 – 2,38 т/га. Найвищу врожайність пшениці 

отримано на варіанті удобрення, де вносили солому та сидерати разом з 

полуторною нормою мінеральних добрив (5,22 – 5,45 т/га). Значний позитивний 

вплив добрив на продуктивність культури пояснюється тим, що у ґрунті поживні 

речовини містяться у важкорозчинній формі, а фізіологічна активність кореневої 



системи рослин пшениці не висока. Тому їх застосування забезпечує досить високі 

прирости врожаю пшениці не залежно від обробітку грунту. Розглянувши вплив 

обробітку грунту на врожайність пшениці озимої відмітимо, що дещо вищою 

вона була на мілкому плоскорізному обробітку.  

Кукурудза порівняно з іншими зерновими культурами краще реагує на 

внесення добрив і в зв’язку з тривалим вегетаційним періодом засвоює поживні 

речовини з грунту практично до завершення дозрівання зерна [5]. Саме тому 

спостерігається  значний позитивний вплив удобрення на урожайність та якість 

зерна цієї культури.  

Найвищу врожайність кукурудзи отримано за внесення соломи та 

сидератів у поєднанні з полуторною нормою мінеральних добрив на глибокому 

плоскорізному обробітку – 8,11 т/га. Найменшою ж вона була на контролі при 

застосуванні мілкого плоскорізного обробітку і становила 5,09 т/га. За внесення 

соломи разом з одинарною нормою мінеральних добрив приріст урожаю 

кукурудзи становив 1,23 – 1,53 т/га, а при збільшенні норми мінеральних 

добрив до полуторної (N78P68K68) приріст зростав і сягав 1,92 – 2,15 т/га, 

порівняно з контролем. Залучення сидератів у систему удобрення сприяло 

значному підвищенню врожаю культури лише за умови внесення максимальної 

норми мінеральних добрив, приріст урожаю при цьому становив 2,17 – 2,72 

т/га, тоді як на варіанті, де вносили солому й сидерати на фоні одинарної норми 

мінеральних добрив урожайність культури зростала на 1,41 - 1,63 т/га 

порівняно з контролем. З-поміж варіантів обробітку грунту найкращий вплив 

мав глибокий плоскорізний обробіток, де врожайність кукурудзи на зерно 

коливалася в межах 5,39 – 8,11 т/га. 

Ячмінь ярий - це культура з коротким вегетаційним періодом і надмірно 

швидким засвоєнням елементів живлення через слабко розвинену кореневу 

систему на початкових періодах росту. Внесення органічних та мінеральних 

добрив під основний обробіток грунту сприяло значному приросту врожаю цієї 

культури. Так, варіант удобрення, де вносили солому на фоні одинарної норми 

мінеральних добрив сприяв збільшенню врожаю ячменю ярого на 0,85 – 1,53 

т/га, порівняно з контролем. При збільшенні норми мінеральних добрив до 



N78P68K68 приріст врожаю зростав і становив 1,56 – 1,88 т/га. Найвищу 

врожайність ячменю ярого отримано на варіанті удобрення солома 1,2 т/га + 

N12 + сидерати + N78P68K68 при застосуванні глибокого плоскорізного обробітку 

(4,90 т/га), найменшою вона була на контролі за мілкого плоскорізного 

обробітку і становила 2,26 т/га. 

Соя є досить вимогливою до поживних речовин і виносить з ґрунту значно 

більше азоту, фосфору і калію ніж озима пшениця, кукурудза, ячмінь. На 

контролі урожайність цієї культури коливалася в межах 1,49 – 1,63 т/га, а за 

внесення соломи разом з одинарною нормою мінеральних добрив ми отримали 

приріст врожаю 0,54- 0,78 т/га. Внесення соломи та полуторної норми 

мінеральних добрив підвищило врожайність сої на 1,65 – 1,93 т/га, порівняно з 

контролем. Це вказує на значний позитивний вплив мінеральних добрив на 

врожайність досліджуваної культури. Слід відмітити, що залучення сидератів у 

систему удобрення сприяло підвищенню врожайності сої, яке становило від 

1,55 до 1,95 т/га, порівняно з контролем. Розглянувши вплив варіантів 

обробітку на врожайність сої, відмітимо, що тенденції до збільшення врожаю за 

певного обробітку не спостерігалося і вона була майже на одному рівні на всіх 

обробітках грунту. 

Висновки. Внесення органічних (солома, сидерати) та мінеральних добрив 

суттєво підвищувало врожайність досліджуваних культур. Найбільше 

вирізнявся варіант, де вносили солому та сидерати на фоні полуторної норми 

мінеральних добрив. Приріст урожаю пшениці озимої при цьому складав 2,40 - 

2,50 т/га, кукурудзи на зерно - 2,17 – 2,72 т/га, а ячменю ярого 2,31 – 2,43 т/га, 

сої – 1,55 – 1,95 т/га відносно контролю. З-поміж варіантів обробітку грунту на 

врожайність пшениці озимої найкращий вплив мав мілкий плоскорізний 

обробіток, а на врожайність кукурудзи на зерно та ячменю ярого – глибокий 

плоскорізний обробіток.  
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