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Пархуць Б. Продуктивність пшениці озимої залежно від розрахункових норм добрив під 
запрограмовану врожайність в умовах Західного Лісостепу 

Представлено результати вивчення впливу рівня мінерального удобрення на запрограмовану врожайність 55, 
60 і 65 ц/га пшениці озимої сорту Кубус на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України. Вміст 
рухомих форм азоту, фосфору і калію в темно-сірому опідзоленому ґрунті такий: легкогідролізованого азоту за 
Тюріним-Кононовою – 8,8 мг, рухомого фосфору – 10,2 мг і обмінного калію за Чириковим – 11,3 мг на 100 г 
ґрунту. До схеми досліду були залучені такі варіанти: контроль – без добрив; рекомендована норма для заданої 
зони N120P90K90 (1,00 : 0,75 : 0,75); розрахункова норма добрив N121,0P74,7K91,7 (1,00 : 0,62 : 0,76) під запрограмовану 
врожайність 55 ц/га; розрахункова норма добрив N141,0P88,5K108,8 (1,00 : 0,63 : 0,77) під запрограмовану врожайність 
60 ц/га; розрахункова норма добрив N161,0P102,2K126,0 (1,00 : 0,63 : 0,78) під запрограмовану врожайність 65 ц/га. 

Для розрахунків використовували такі коефіцієнти: коефіцієнт використання поживних речовин із ґрунту – 
N – 30, P2О5 – 10, K2О – 20; із мінеральних добрив – N – 80, P2О5 – 40, K2О – 70. 

Найбільшу врожайність, 63,4 ц/га, при запрограмованій урожайності 65 ц/га, у середньому за роки 
досліджень, одержали за внесення розрахункових мінеральних добрив у нормі N161,0P102,2K126,0. Приріст урожайності 
у цьому варіанті становив 28,6 ц/га, або 82,2 %, а до рекомендованої норми N120P90K90 – 13,0 ц/га. Рекомендована 
норма N120P90K90 забезпечила врожайність 50,4 ц/га, що дало приріст урожайності до контролю 15,6 ц/га, або 
44,8 %. Найнижча врожайність пшениці озимої – 34,8 ц/га – була на контрольному варіанті досліду – без внесення 
добрив. 

Найвищий вміст білка, 11,6 %, і його загальний вихід, 7,35 ц/га, одержали за внесення розрахункової норми у 
варіанті за N161,0P102,2K126,0 на запрограмовану врожайність 65 ц/га. В інших варіантах вміст білка був дещо нижчий, 
а на контролі він був найнижчим і становив 10,6 % при загальному виході 3,69 ц/га. 

За внесення розрахункової норми N161,0P102,2K126,0 одержали найвищий чистий прибуток 19040 грн/га та 
рівень рентабельності 100,2 %.  

Ключові слова: пшениця озима, добрива, урожайність, якість. 
 
Parkhuts B. Productivity of winter wheat depending on the calculated norms of fertilizers for the 

programmed yield in the Western Forest-Steppe 
The research presents results of studying the influence of the level of mineral fertilizers for the programmed yield of 

55, 60 and 65 c/ha of winter wheat of Kubus variety on dark gray podzolic soils in the Western Forest-Steppe of Ukraine. 
The content of mobile forms of nitrogen, phosphorus and potassium in dark gray podzolic soil is as follows: lightly 
hydrolyzed nitrogen according to Tiurin-Kononova 8.8 mg, mobile phosphorus 10.2 mg and exchangeable potassium 
according to Chirikov 11.3 mg per 100 g of soil. The following options were included in the scheme of the experiment: 
control – without fertilizers; recommended norm for this zone N120P90K90 (1.00 : 0.75 : 0.75); the calculated norm of 
fertilizers N121.0P74.7K91.7 (1.00 : 0.62 : 0.76) for the programmed yield of 55 c/ha; calculated norm of fertilizers 
N141.0P88.5K108.8 (1.00 : 0.63 : 0.77) for the programmed yield of 60 c/ha; the calculated norm of fertilizers N161.0P102.2K126.0 
(1.00 : 0.63 : 0.78) for the programmed yield of 65 c/ha. 

The following coefficients were used for calculations: coefficient of nutrients utilization from soil – N–30, P2О5 – 
10, K2О – 20; nutrients utilization coefficient from mineral fertilizers – N – 80, P2О5 – 40, K2О – 70. 

The highest yield of 63.4 c/ha with a programmed yield of 65 c/ha, on average over the years of research, was 
obtained by applying the calculated mineral fertilizers in the norm of N161.0P102.2K126.0. The increase of yield in this variant 
was 28.6 c/ha, or 82.2 %, and to the recommended norm N120P90K90 – 13.0 c/ha. The recommended norm N120P90K90  

provided a yield of 50.4 c/ha, which gave an increase in yield to control 15.6 c/ha, or 44.8 %. The lowest yield of winter 
wheat – 34.8 c/ha – was in the control variant of the experiment – without fertilizers. 

The highest protein content of 11.6 % and its total yield of 7.35 c/ha was obtained by making the calculated norm in 
the variant of N161,0P102,2K126,0 for the programmed yield of 65 c/ha. In other variants, the protein content was slightly lower, 
and in the control it was the lowest and was 10.6 % with a total yield of 3.69 c/ha. 
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By introducing the calculated norm of N161,0P102,2K126,0, the highest net profit of 19040 UAH/ha and the level of 
profitability of 100.2 % was achieved. 

Key words: winter wheat, fertilizers, yield, quality. 
 
Постановка проблеми. Проблему збіль-

шення виробництва пшениці озимої вирішують 
переважно за рахунок подальшого значного 
підвищення продуктивності ріллі. Цьому сприяє 
актуальний напрям в агрономічній науці та 
сільськогосподарській практиці – програмування 
врожаїв. Низка вітчизняних і зарубіжних учених 
запропонувала декілька методів, завдяки яким 
можна розрахувати, яку кількість поживних ре-
човин необхідно внести з органічними і міне-
ральними добривами, щоб одержати, наприклад, 
високі врожаї пшениці озимої, у відповідних 
ґрунтово-кліматичних умовах із відомим вмістом 
у ґрунті доступних форм азоту, фосфору та калію 
[4; 5]. 

Залежно від рівня врожайності пшениця 
озима може засвоїти близько 10–30 % елементів 
живлення з ґрунтових запасів, а решту потреби 
рослин забезпечують мінеральні добрива [2]. 

Орієнтовні коефіцієнти використання 
поживних речовин з ґрунту для пшениці озимої 
такі: азот – 20–35, фосфор – 5–15, калій – 8–20, а з 
мінеральних добрив коефіцієнти використання 
поживних речовин коливаються в таких межах: 
азоту – 50–80; фосфору – 20–45; калію – 55–80 [2]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Програмування врожаю стає одним із головних 
напрямів науково-технічного прогресу в сільсь-
кому господарстві. Під програмуванням розу-
міють створення суворого регулювання факторів 
росту і розвитку рослин і в підсумку – врожаю 
сільськогосподарських культур, зокрема пшениці 
озимої. Проте сільськогосподарська наука має ще 
недостатньо даних стосовно регулювання факто-
рів у польових умовах. Урожай і якість сільсько-
господарських культур залежать від комплексу 
факторів їхніх росту і розвитку: переважно від 
родючості ґрунтів, кількості внесених добрив, 
сортів і якості насіння, рівня агротехнічних 
прийомів [3; 5; 6]. 

Дослідження з програмування врожаїв у 
різних зонах України на різних типах ґрунтів з 
різними культурами проводили В. Д. Муха, 
Р. М. Панас, В. А. Пилипець, Г. В. Устименко, 
О. В. Харченко, М. М. Городній. 

Сьогодні наукові основи програмування 
врожаю розробляють більше ніж у двадцяти 
наукових закладах України. Рекомендовані ними 

методи широко впроваджують за вирощування 
основних сільськогосподарських культур [5]. 

В основі визначення оптимальних норм 
добрив є балансовий метод розрахунку за кожним 
елементом живлення. Розрахунково-балансовий 
метод ґрунтується на порівнянні валового виносу 
елементів живлення запрограмованою врожай-
ністю з можливим виносом їх за рахунок запасів 
елементів живлення у ґрунті. 

Результати досліджень показали, що на 
ґрунтах зі середнім рівнем забезпеченості рослин 
рухомими формами основних елементів живлення 
оптимальною нормою мінеральних добрив під 
пшеницю озиму є N90-120P90-100K90-100 [2].  

Рекомендовані норми мінеральних добрив у 
різних ґрунтово-кліматичних зонах різні, причому 
різняться вони переважно від типу ґрунту попе-
редника й сорту. Тому необхідно було встановити 
в умовах Західного Лісостепу на темно-сірих 
опідзолених ґрунтах для сорту пшениці озимої 
Кубус розрахункові норми внесення мінеральних 
добрив на запрограмовану врожайність 55, 60 і 
65 ц/га для досягнення найкращих показників її 
продуктивності та якості.  

 
Постановка завдання. Основним завдан-

ням наших досліджень було встановити вплив 
рівня мінерального удобрення на запрограмовану 
врожайність 55, 60 і 65 ц/га пшениці озимої сорту 
Кубус на темно-сірих опідзолених ґрунтах Захід-
ного Лісостепу України. 

Виклад основного матеріалу. Для одер-
жання запрограмованого врожаю дослідження 
проводили впродовж 2017–2020 рр. в умовах 
Рогатинського району Івано-Франківської області. 
Вміст рухомих форм азоту, фосфору й калію в 
темно-сірому опідзоленому ґрунті такий: легкогід-
ролізованого азоту за Тюріним-Кононовою 8,8 мг, 
рухомого фосфору – 10,2 мг і обмінного калію за 
Чириковим – 11,3 мг на 100 г ґрунту.  

До схеми досліду входили такі варіанти: 
контроль – без добрив; рекомендована норма для 
заданої зони N120P90K90 (1,00 : 0,75 : 0,75); розра-
хункова норма добрив N121,0P74,7K91,7 
(1,00 : 0,62 : 0,76) під запрограмовану врожайність – 
55 ц/га; розрахункова норма добрив N141,0P88,5K108,8 
(1,00 : 0,63 : 0,77) під запрограмовану врожай- 
ність – 60 ц/га; розрахункова норма добрив 
N161,0P102,2K126,0 (1,00 : 0,63 : 0,78) під запрогра-
мовану врожайність – 65 ц/га. 
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Азотні добрива у формі аміачної селітри 
(34 %, ГОСТ 2-85) вносили восени в передпосівну 
культивацію та навесні у ІІІ і ІV етапах 
органогенезу. Фосфорні у формі гранульованого 
суперфосфату (19 %, ГОСТ – 5956-78) і калійні у 
формі калію хлористого (56 %, ГОСТ 4568-95) 
вносили в передпосівну культивацію. Посівна 
площа елементарної ділянки становила 100 м2, а 
облікової – 65 м2 у чотириразовому повторенні [1]. 
Попередником була вико-вівсяна суміш. 

Вирощували районований сорт пшениці 
озимої Кубус, занесений до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поширення в Україні 
з 2010 року. Технологія вирощування загально-
прийнята для Західного Лісостепу України. 
Метеорологічні умови були сприятливими 
впродовж проведення досліджень. Для якісної 
оцінки врожаю визначали вміст білкового азоту в 
зерні на інфрачервоному аналізаторі «Інфрапід – 
61». 

Розрахунок норми азоту, фосфору й калію 
під запрограмовану врожайність 55, 60 і 65 ц/га 
проводили за формулою [2]: 

100 ,г
азоту

д

У В С КН
К

× × − ×
=  

де У – запрограмована врожайність, т/га; В – 
винос елементів живлення для формування 1 ц 
зерна, кг; С – запас рухомих сполук елемента 
живлення у ґрунті, кг/га; Кг – коефіцієнт 
використання поживних речовин з ґрунту; Кд – 
коефіцієнт засвоєння елемента живлення з добрив. 

100 г
азоту

д

У В С КН кг га
К

× × − ×
= = = =

 
100 5,5 32 264 30 9680 121,0 / ;

80 80
гУ В С КН кг га× × − × × × − ×

= = = =
 

100 г
фосфору

д

У В С КН кг га
К

× × − ×
= = = =

 
100 5,5 11 306 10 2990 74,7 / ;

40 40
гУ В С КН кг га× × − ×

= = = =
 

100 г
калію

д

У В С КН кг га
К

× × − ×
= = = = 

100 5,5 24 6780 20 6420 91,7 / .
70 70

гУ В С КН кг га× × − × × × − ×
= = = = Ана

логічно розраховували норми внесення азоту, 
фосфору й калію на запрограмований урожай 60 і 
65 ц/га пшениці озимої. 

У таблиці наведено фактичну врожайність і 
вміст білка у зерні пшениці озимої в середньому 
за 2018–2020 рр. 

Найбільшу врожайність – 63,4 ц/га, у 
середньому за роки досліджень, одержали за вне-
сення розрахункових мінеральних добрив у нормі 
N161,0P102,2K126,0. Приріст урожайності в цьому 
варіанті становив 28,6 ц/га, або 82,2 %, а до 
рекомендованої норми – N120P90K90 13,0 ц/га. Реко-
мендована норма N120P90K90 забезпечила врожай-
ність 50,4 ц/га, що дало приріст урожайності  
15,6 ц/га, або 44,8 %. 

 
Таблиця  

Вплив норм мінеральних добрив на врожайність і вміст білка  
у зерні пшениці озимої (середнє за 2018–2020 рр.) 

Приріст 
урожайності 

Приріст 
виходу білка 

 
 

Варіант досліду 
 

Урожай-
ність,  
ц/га ц/га % 

Вміст 
білка, 

% 

Загаль-
ний вихід 
білка, ц/га ц/га % 

Контроль – без добрив 34,8 - - 10,6 3,69 - - 
N120P90K90 50,4 15,6 44,8 11,2 5,64 1,95 52,8 
N121,0P74,7K91,7 54,8 20,0 57,5 11,4 6,25 2,56 69,4 
N141,0P88,5K108,8 59,1 24,3 69,8 11,5 6,80 3,11 84,3 
N161,0P102,2K126,0 63,4 28,6 82,2 11,6 7,35 3,7 99,2 

 
НІР05                         0,7–1,0 ц/га  
 

Найнижчу врожайність пшениці озимої,  
34,8 ц/га, одержали у контрольному варіанті – без 
внесення добрив. 

Найвищий вміст білка, 11,6 %, і його 
загальний вихід – 7,35 ц/га одержали за внесення 

розрахункової норми у варіанті за N161,0P102,2K126,0 
на запрограмовану врожайність 65 ц/га. В інших 
варіантах вміст білка був дещо нижчий, а 
найнижчим він був у контрольному варіанті – 
10,6 % при загальному виході білка 3,69 ц/га.  
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Найнижчий прибуток, 7880 грн/га, і рівень 
рентабельності 60,6 % одержано у контрольному 
варіанті – без внесення добрив. 

У третьому й четвертому варіантах досліду 
чистий прибуток і рівень рентабельності відпо-
відно становили 15880 і 17460 грн/га та 93,4 і 
97,0 %. 

Найвищу економічну ефективність одер-
жано за внесення мінеральних добрив у нормі 
N161,0P102,2K126,0 на запрограмований урожай 
65 ц/га, але фактично одержаний 63,4 ц/га: чистий 
прибуток 19040 грн/га; рівень рентабельності 
100,2 %. 

 
Висновки. На темно-сірих опідзолених 

ґрунтах Західного Лісостепу України за вирощу-
вання пшениці озимої сорту Кубус після поперед-
ника вико-вівсяної суміші пропонуємо вносити 
мінеральні добрива під запрограмовану 
врожайність 55 ц/га в нормі N121,0P74,7K91,7, 60 ц/га 
в нормі N141,0P88,5K108,8 і 65 ц/га в нормі 
N161,0P102,2K126,0. За такого внесення мінеральних 
добрив можна одержати приблизно такі ж 
урожайності – 54,8, 59,1 і 63,4 ц/га, як і запрогра-

мовані. Чистий прибуток у зазначених варіантах 
становив від 15880 до 19040 грн/га, а рівень 
рентабельності – від 93,4 % до 100,2 %.  
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