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Вивчення впливу азотних добрив та проведення позакореневого 

підживлення озимої пшениці комплексним добривом «Кристалон особливий» 

створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Проведення такого 

заходу обумовлює значні зміни у величині врожайності та показниках якості 

зерна озимої пшениці.  

Ключові слова: добрива, позакореневе підживлення, врожайність, якість, 
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Збільшення виробництва зерна озимої та ярої пшениці, покращення його 

якості залишається основною проблемою виробництва зерна в Україні. 

Вирішити ці завдання можна лише на основі забезпечення достатньої кількості 

поживних речовин у ґрунті, відповідно до етапів органогенезу, що зумовлює 

ефективне використання добрив та дає можливість регулювати фізіолого–

біохімічні та агрохімічні процеси в рослинах [1-3]. 



Польові дослідження проводилися в зерно-буряковій сівозміні за 

схемою:1. Без добрив (контроль); 2. Післядія 30 т/га гною (фон); 3. Фон+Р80; 

4. Фон+Р80К80; 5. Фон+N80Р80К80; 6. Фон+N110Р120К120; 7. N80Р80К80. 

Дослід закладено у трикратному повторенні, розмір посівної ділянки–

172 м2, облікової–100 м2. У досліді використовували аміачну селітру (34 %), 

гранульований суперфосфат (19,5 %) та калій хлористий (60 %). Добрива 

вносили згідно зі схемою досліду. Об'єктом дослідження були озима пшениця 

сорту Миронівська 61 та яра пшениця сорту Миронівська  яра. 

Було закладено дослід по вивченню впливу кореневого підживлення 

азотними добривами та позакореневого підживлення озимої пшениці 

комплексним добривом «Кристалон особливий». «Кристалон особливий» 

вносили з розрахунку 1 кг/га при використанні 250 л води на 1 га на початку 

виходу в трубку, у фазі колосіння у позакореневе підживлення. Добрива 

застосовувалися відповідно до схеми досліду. Дослідження проводилися в 

трикратній повторності на таких варіантах:1. Без добрив (контроль); 

2. Контроль + вода; 3. N45 рано весною поверхнево; 4. N45 рано весною 

поверхнево + кристалон на початку виходу в трубку; 5. N45 рано весною 

поверхнево  + кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі 

колосіння; 6. N45  рано весною поверхнево + N30 на початку виходу в трубку; 

7. N45 рано весною поверхнево  +N30  на початку виходу в трубку + кристалон 

на початку виходу в трубку; 8. N45  рано весною поверхнево  + N30 на початку 

виходу в трубку + кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі 

колосіння. 

Результати досліджень 

Тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною 

сприяє підвищенню врожаю зерна озимої пшениці на 11,4-26,3 ц/га, порівняно з 

контролем 32,7 ц/га, та ярої пшениці відповідно на 6,1-17,3 ц/га, при врожаї у 

контролі відповідно 20,6 ц/га, в середньому за роки досліджень (табл.1,2).  

Найбільший показник урожайності зерна озимої (59 ц/га) та ярої 

(37,9 ц/га) пшениці відмічений у варіанті Фон+N110P120K120  



Внесення азотних добрив в два строки N45 рано весною поверхнево, N30 

на початку виходу в трубку у вигляді аміачної селітри та проведення 

позакореневого підживлення комплексним добривом «Кристалон особливий” 

на початку виходу в трубку, у фазі колосіння обумовило значні зміни у 

величині врожайності пшениці озимої сорту Миронівська  61 (табл.3). 

Таблиця 1  

Вплив тривалого застосування добрив на врожайність зерна озимої 
пшениці та показники його якості 
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Без добрив 
(контроль) 32,7 - - 9,2 3,0 - 20,1 6,6 - 
Післядія 
30 т/га 
гною (фон) 

44,1 11,4 - 11,6 5,1 2,1 21,2 9,3 2,7 

Фон+Р80 45,5 12,8 1,4 11,9 5,4 2,4 21,5 9,8 3,2 
Фон+Р80К80 46,2 13,5 2,1 12,1 5,6 2,6 21,1 9,7 3,1 
Фон+N80Р80К80 54,9 22,2 10,8 12,4 6,8 3,8 25,6 14,0 7,4 
Фон+N110P120K
120 59,0 26,3 14,9 12,7 7,5 4,5 27,2 16,0 9,4 
N80Р80К80 46,1   12,1 5,6 2,6 24,1 11,1 4,5 
НІР 05, ц/га 2,5         

Найбільша врожайність пшениці озимої відмічена у варіанті N45 рано 

весною поверхнево +N30 на початку виходу в трубку + кристалон на початку 

виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння – 55,1 ц/га, з відповідно 

найбільшим приростом до контролю - 24,0 ц/га (за показника у контрольному 

варіанті – 31,1 ц/га). 

Тривале внесення різних доз і співвідношень мінеральних добрив на фоні 

післядії 30 т/га гною позитивно вплинуло на підвищення якості зерна озимої 

пшениці сорту Миронівська 61 та ярої пшениці сорту Миронівська яра (табл. 

1,2,3). 



Врожайність зерна озимої пшениці тісно корелює з вмістом білка 

(r=+0,89) та вмістом «сирої» клейковини (r=+0,89), відповідна кореляція 

(r=+0,88) та (r=+0,86) відмічена по ярій пшениці. 

Таблиця 2 

Вплив тривалого застосування добрив на врожайність зерна ярої 

пшениці та показники його якості 
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Без добрив 
(контроль) 20,6 - - 14,8 3,0 - 31,9 6,5 - 
Післядія 
30 т/га 
гною (фон) 

26,7 6,1 - 16,1 4,3 1,3 33,7 8,9 2,4 

Фон+Р80 30,5 9,9 3,8 15,6 4,7 1,7 32,4 9,8 3,3 
Фон+Р80К80 28,7 8,1 2,0 16,1 4,6 1,6 33,8 9,6 3,1 
Фон+N80Р80К80 34,5 13,9 7,8 16,3 5,6 2,6 34,6 12,0 5,5 
Фон+N110P120K
120 37,9 17,3 11,2 16,8 6,4 3,3 36,1 13,6 7,1 
N80Р80К80 32,1 11,5 5,4 16,2 5,2 2,2 34,4 10,9 4,4 
НІР 05, ц/га 2,41         
SХ, % 1,2         

Отримані результати свідчать про те, що найвищі показники якості зерна 

озимої пшениці при проведенні підживлення азотом та комплексним добривом 

«Кристалон особливий» з вмістом білка 13,9%, «сирої» клейковини – 28,6 % 

відмічені у варіанті N45 рано весною поверхнево +N30 на початку виходу в 

трубку + кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, 

порівняно з контролем – 10,2%, 18,8%. 

Встановлені високі коефіцієнти кореляції між урожайністю зерна озимої 

пшениці та вмістом білка (r=+0,93), між урожайністю та вмістом «сирої» 

клейковини (r=+0,95). При тривалому застосуванні добрив на лучно-



чорноземному карбонатному ґрунті спостерігається підвищення вмісту 

проламінів та глютелінів в зерні озимої та ярої пшениці. Отримані результати 

свідчать про те, що на варіантах, що удобрювалися, хлібопекарсько –

 технологічні показники борошна були вищими, порівняно з контролем. 

Таблиця 3  

Вплив азоту та кристалону особливого на врожайність зерна озимої 

пшениці 

Варіант досліду 

Врож
ай 

ність, 
ц/га 

Приріст, ц/га 

до 
контролю 

до 
контролю +

 вода 

кристалон 
на початку 
виходу в 
трубку 

кристалон у 
фазі 

колосіння 

Без добрив (контроль) 31,1     

Контроль + вода 32,1 1,0    
N45 рано весною поверхнево 41,6 10,5 9,5   
N45  рано весною поверхнево 
+ кристалон на початку 
виходу в трубку 

46,0 14,9 13,9 4,4  

N45 рано весною поверхнево + 
кристалон на початку виходу 
в трубку + кристалон у фазі 
колосіння 

47,8 16,7 15,7  1,8 

 N45  рано весною поверхнево 
+N30 на початку виходу в 
трубку  

46,9 15,8 14,8   

N45  рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

53,6 22,5 21,5 6,7  

N45  рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку +  
кристалон у фазі колосіння 

55,1 24,0 23,0  1,5 

НІР 05, ц/га 1,7     

ВИСНОВКИ 

1. Внесення мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною на середньо 

забезпеченому азотом, фосфором та калієм лучно–чорноземному карбонатному 



ґрунті сприяє підвищенню врожаю зерна озимої пшениці сорту Миронівська 61 

на варіантах, які удобрюються, на 11,4-26,3 ц/га, при врожаї у контролі 

відповідно 32,7 ц/га, сорту Миронівська яра відповідно на 6,1–17,3 ц/га, при 

врожаї у контролі 20,6 ц/га. Найбільший приріст врожаю зерна озимої 26,3 та 

ярої 17,3 ц/га пшениці отримано на варіанті N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га 

гною  

2. Проведення позакореневого підживлення озимої пшениці сорту 

Миронівська 61 кристалоном особливим в нормі 1 кг/га на початку виходу в 

трубку, 1 кг/га у фазі колосіння на фоні N45 рано весною поверхнево і N30 на 

початку виходу в трубку підвищує врожайність зерна на 24 ц/га, при врожаї у 

контролі 31,1 ц/га. 

3. Найбільший вміст білка та «сирої» клейковини в зерні озимої та ярої 

пшениці отримано у варіанті, де вносилися N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га 

гною, які становили відповідно 12,4%, 27,5% для озимої пшениці та 15,9%, 

34,9% для ярої пшениці, при вмісті у контролі білка 9,2, 14,8,%, «сирої» 

клейковини – 20,1, 31,9% відповідно для озимої та ярої пшениці; позитивний 

вплив мало підживлення озимої пшениці азотними добривами та комплексним 

добривом «Кристалон особливий», збільшуючи вміст білка на 0,8 – 3,7%, при 

вмісті у контролі 10,2% та «сирої» клейковини на 0,6–9,8%, при вмісті у 

контролі 18,8%. 
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Abstract  



According to our results, long-term mineral fertilizers application on the background of 30 

t/ha manure aftereffect promotes maintenance of constant humus content, substantial increasing of 

nutrients content in arable and subarable soil layers. 

Systematic fertilizer application in crop rotation has a sufficient influence on dry substance 

accumulation by wheat plants, and accordingly on nutrients content in plants and as a result on 

their carrying out with the yield. 

Investigation of nitrogen fertilizers influence and as a result foliar dressing of winter wheat 

by composite fertilizer “Kristalon special” creates favorable conditions for plant growth and 

development. This action causes significant changes of winter wheat productivity. 

Effectiveness of long-term fertilizers application in crop rotation and its direct application 

in meadow-chernozem calcareous soil were determined. 

Key words: productivity, foliar fertilizer, soil, elements of nutrition, variety, dynamics 
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