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За результатами досліджень, проведених протягом 2015–2017 рр., встановлено, що на чор-

ноземних ґрунтах лівобережного Лісостепу України максимальна зернова продуктивність нуту 

(Cicer arietinum L.) – 2,54 т/га формується за внесення мінеральних добрив N30Р45К45 + N15 у вигляді 

підживлення (фаза початок гілкування) на фоні допосівного обробляння насіння мікробіологічним 

препаратом ризогумін. Застосування цих агротехнічних прийомів окремо або шляхом поєднання їх в 

єдиному технологічному циклі  призводить до збільшення асиміляційної поверхні посівів нуту, нарос-

тання біомаси рослин та підвищення їх абсолютної сухої маси. 
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Однією з ключових проблем аграрного сектору України є дефіцит білкових ресурсів 

рослинного походження. Її вирішення можливе за рахунок збільшення посівних площ зерно-

бобових культур та підвищення рівня їх продуктивності [7]. 

Останнім часом в Україні внаслідок підвищення попиту на товарну продукцію нуту 

(Cicer arietinum L.), як на світовому, так і на вітчизняному ринках, спостерігається зростання 

зацікавленості сільгоспвиробників до вирощування даної культури [1, 2, 13]. Основними біо-

логічними характеристиками нуту є холодостійкість, посухостійкість, стійкість проти хвороб 

і шкідників [10]. 

Цінність зерна нуту визначається високим вмістом білка (до 31 %), вмістом жиру на 

рівні 7 %, крохмалю – 46–48 %, вітамінів РР, А, В1, В2, В6, мінеральних солей калію, каль-

цію, магнію, сірки, алюмінію, бору, заліза, цинку та ін. Використання нуту в їжу попереджає 

появу новоутворень, розлади функціонування нервової системи, щитовидної залози, покра-

щує діяльність імунної системи, а додавання його до кормового раціону сприяє збільшенню 

маси тварин і надоїв молока [16].  

 Ріст і розвиток являють собою складні динамічні показники стану рослинного орга-

нізму, що включають комплекс взаємопов'язаних фізіологічних і біохімічних процесів, 

найбільш важливим з яких є фотосинтез [6]. В процесі фотосинтетичної діяльності за допо-

могою сонячної радіації рослини засвоюють неорганічні субстрати живлення, синтезуючи з 

них до 90–95 % органічних сполук і забезпечують подальше використання їх в процесах 

метаболізму, росту, органогенезу на завершальні етапи формування урожаю [8, 9]. 

Інтенсивність ростових процесів рослин підвищується після формування фотосинте-

тичної поверхні достатніх розмірів, що тривалий час зберігається в активному стані й віддає 

створені сполуки на формування нових органів [4, 5, 9]. 

Важливими показниками, що свідчать про стан фотосинтетичного апарату, є вміст 

пігментів і їх співвідношення. Хлорофіл діє як фотокаталізатор і його нестача обмежує інтен-

сивність фотосинтезу. Зміни в кількісному складі пігментів фотосинтезу ведуть до зміни  

показників хлорофілу, які перебувають в залежності з господарським урожаєм [12]. 

Інтенсивність процесів фотосинтезу і обміну речовин в рослинному організмі тісно 

пов'язана з мінеральним живленням. З початком лінійного росту і формуванням асиміля-

ційної поверхні поглинання поживних речовин кореневою системою значно посилюється. 

Для нуту як зернобобової культури характерними є автотрофний і симбіотрофний тип азот-

ного живлення. Бульбочкові бактерії за сприятливих умов можуть фіксувати з повітря, що 



міститься в грунті, до 70 % азоту від своєї потреби в цьому елементі живлення. Небезпека 

азотного голодування виникає тоді, коли запаси азоту в сім'ядолях вичерпуються раніше, ніж 

бульбочкові бактерії досягнуть свого повного розвитку (від 20 до 30 днів після появи сходів) 

і почнуть фіксувати азот з повітря для задоволення потреб рослин. У цьому випадку ефекти-

ним може бути стартове внесення азотних добрив (10–20 кг/га азоту) [11]. 

Фосфорні добрива стимулюють формування симбіотичного апарату, що сприяє підви-

щенню азотфіксуючої здатності і фотосинтетичної діяльності рослин, внаслідок чого з над-

земної частини до бульбочок надходить енергетичний матеріал для фіксації азоту з повітря. 

Калій сприяє пересуванню пластичних речовин в рослині, посилює відтік фотоаси-

мілятів з листя [11]. Забезпеченість калієм є особливо важливою умовою для молодих орга-

нів і тканин [14]. 

Оптимізація співвідношення елементів мінерального живлення з урахуванням потре-

би в них рослин, а також використання біопрепаратів на основі ефективних штамів мікроор-

ганізмів є важливими факторами підвищення урожайності. 

Мета досліджень – вивчення впливу різних доз мінеральних добрив, способів їх 

внесення, допосівної інокуляції насіння на формування продуктивності нуту. Для досягнення 

цієї мети передбачалося вирішення наступних завдань: 

– дослідити вплив інокуляції насіння на симбіотичну діяльність, площу асиміляційної 

поверхні посівів та урожайність нуту; 

– з'ясувати дію різних доз мінеральних добрив, способів їх внесення на зернову 

продуктивність посівів нуту. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди закладали на дослідному полі Полтавської 

державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і 

агропромислового виробництва НААН в 2015–2017 рр. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малоґумусний важкосуглинковий із вміс-

том ґумусу в шарі 0–20 см 4,9–5,2 %; азоту, що гідролізується – 5,4–6,8 мг/100 г ґрунту (за 

Тюріним та Кононовою); Р2О5  в оцтовокислій витяжці – 10,0–12,3 (за Чириковим); обмін-

ного калію – 17,0–17,7 мг/100 г ґрунту (за Масловою), реакція ґрунтового розчину слабо-

кисла (рН сольової витяжки 6,3).  

Технологія вирощування нуту була загальноприйнятою для зони східного Лісостепу, 

крім прийомів, що вивчалися. Дослідження проводили згідно з методикою польового досліду 

Б. О. Доспєхова [3]. Повна схема досліду наведена в таблиці 1.  

Для інокуляції насіння використовували мікробіологічний препарат комплексної дії 

ризогумін з розрахунку 300 г на одну гектарну норму насіння. Мінеральні добрива вносили 

під основний обробіток грунту. Підживлення проводили в фазі  початок гілкування. У 

досліді висівали сорт нуту Пам’ять. 

Посівна площа ділянки становила 40 м
2
, а облікова – 20 м

2
. Повторність варіантів у 

досліді  триразова. Розміщення варіантів – систематичне.  

Гідротермічні умови вегетаційного періоду нуту в роки проведення досліджень були 

неоднорідними, що дало змогу всебічно оцінити агротехнічні прийоми, що вивчалися. 

Результати досліджень. Біологічна продуктивність рослин визначається розмірами 

асиміляційної поверхні, тривалістю і продуктивністю її фотосинтетичної роботи, що в свою 

чергу залежать від біометричних параметрів рослин і режиму їх живлення. 

Результати наших досліджень свідчать, що агротехнічні прийоми вирощування мали 

позитивний вплив на формування асиміляційного апарату рослин нуту (табл. 1). Найбільш 

розвиненим він був за поєднання допосівної обробки насіння ризогуміном і внесення міне-

ральних добрив N30Р45К45 + N15 (підживлення). 

У варіантах із внесенням різних доз мінеральних добрив, інокуляцією насіння, поєд-

нанням даних агротехнічних прийомів площа листкової поверхні посіву збільшувалася  

порівняно з контролем відповідно на 3,4–10,6;  0,7 та 4,2–12,0 тис. м
2
/га. 

Інтенсивне формування листкової поверхні сприяло активізації фотосинтетичної дія-

льності, що в кінцевому підсумку позитивно позначилося на наростанні надземної біомаси і 



накопиченні сухої речовини рослинами нуту.  
 

1. Вплив інокуляції насіння, мінеральних добрив та способів їх внесення на морфологічні 

ознаки рослин нуту – фаза цвітіння (2015–2017 рр.) 
 

Варіант 

Фітомаса  

однієї рослини, 

г 

Маса  рослини  

в абсолютно 

сухому стані, г 

Площа листкової 

поверхні,  

тис. м
2
/га 

Висів насіння без інокуляції 

Без добрив (контроль) 22,5 5,03 31,2 

N15Р15К15 27,6 6,13 34,6 

N30Р30К30 28,7 6,92 37,0 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 27,5 6,41 37,6 

N45Р45К45 28,9 7,49 41,5 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 30,2 7,72 41,8 

  Висів інокульованого насіння 

Без добрив (контроль) 24,7 5,37 31,9 

N15Р15К15 29,4 7,23 35,4 

N30Р30К30 31,6 7,45 38,6 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 31,6 7,52 39,1 

N45Р45К45 33,2 8,76 42,9 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 33,5 9,11 43,2 
 

Важливе значення у цьому процесі відіграє кількість рослин на одиниці площі, забез-

печеність їх впродовж вегетації достатньою кількістю елементів мінерального живлення та 

наявність у ґрунті специфічного вірулентного штаму бактерій.  

Інтенсивність накопичення рослинами органічної надземної біомаси підвищувалася 

по мірі зростання дози мінеральних добрив, про що свідчить збільшення фітомаси рослин та 

їх абсолютно сухої маси, відповідно на 5,1–7,7 і 1,1–2,7 г порівняно з контролем. За  висіву 

інокульованого насіння на різних фонах мінерального удобрення значення цих показників 

підвищувалися порівняно з контрольним варіантом відповідно на 6,9–11,0 і 2,2–4,1 г.  

Надземна частина рослин нуту була найбільш розвиненою при поєднанні інокуляції 

насіння мікробіологічним препаратом ризогумін та внесення мінеральних добрив в дозі 

N30Р45К45 + N15 (підживлення).  

Для оцінки можливої активності фотосинтезу листкових пластинок і рослини в цілому 

вирішальне значення має концентрація фотосинтетичних пігментів. Їх роль полягає у погли-

нанні квантів видимої частини сонячного спектра і участі в перетворенні світлової енергії в 

енергію хімічних зв'язків. Найбільш важливу роль у цьому процесі відіграє зелений пігмент – 

хлорофіл. Від його кількості та ефективності роботи залежить продуктивність рослин.  

Одним із основних факторів, що визначають інтенсивність утворення хлорофілу є 

мінеральне живлення рослин. У науковій літературі є свідчення, що саме азотні добрива сти-

мулюють утворення зеленого пігменту [15].  

За результатами досліджень найвищий вміст хлорофілу в листках рослин нуту відмі-

чався у варіантах з внесенням N45Р45К45,  при цьому внесення азоту вроздріб у дозах 30 кг/га 

діючої речовини  під основний обробіток грунту та 15 кг/га діючої речовини на початку 

гілкування сприяло підвищенню рівня вмісту зелених пігментів на 0,67 мг/г сухої речовини 

листків порівняно з одноразовим внесенням N45. Дана закономірність простежувалася і на 

фоні мінерального удобрення N30Р30К30.  

У цілому внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню значень суми хлорофілу 

а і хлорофілу в порівняно з контрольним варіантом на 3,54 мг/г, а інокуляція насіння перед 

сівбою та сумісна дія добрив і бактеризація – відповідно на 0,61–7,08 і 4,93–8,55 мг/г сухої 

речовини листків (табл. 2). 

Особливості використання продуктів фотосинтетичної діяльності на формування 

бобів та їх налив визначали величину господарсько-цінної частини врожаю. 

Важливим елементом структури врожаю є висота рослин на час збирання. Макси-



мальних її значень рослини набувають, як відомо, за оптимальних умов розвитку. В такому 

випадку на потужній рослині утворюється більша кількість продуктивних пагонів. 
 

2. Вплив інокуляції насіння, мінеральних добрив та способів їх внесення на вміст   

хлорофілу в листкових пластинках рослин нуту –  фаза цвітіння (2015–2017 рр.) 
 

Варіант  
Вміст фотосинтетичних пігментів, мг/г сухої речовини листків 

хлорофіл а хлорофіл b a + b a/b 

Висів насіння без інокуляції 

Без добрив (контроль) 20,82 4,51 25,33 4,62 

N15Р15К15 21,05 4,89 25,94 4,30 

N30Р30К30 21,75 6,30 28,05 3,45 

N15Р30К30  + N15 (підживлення) 21,63 6,69 28,32 3,23 

N45Р45К45 24,39 6,99 31,38 3,48 

N30Р45К45  + N15 (підживлення) 24,52 7,89 32,41 3,11 

  Висів інокульованого насіння 

Без добрив (контроль) 21,31 7,56 28,87 2,82 

N15Р15К15 22,64 7,62 30,26 2,97 

N30Р30К30 23,73 8,20 31,93 2,89 

N15Р30К30  + N15 (підживлення) 23,32 7,69 31,01 3,03 

N45Р45К45 24,90 8,31 33,21 2,99 

N30Р45К45  + N15 (підживлення) 25,38 8,50 33,88 2,99 
 

Внесення  мінеральних  добрив позитивно впливало на лінійний  ріст рослин, форму-  

вання їх індивідуальної продуктивності, про що свідчать збільшення висоти порівняно з 

контролем на 3,5–4,6 см, кількості бобів і зерен у них відповідно на 2,5–4,9 та 1,9–3,2 шт., 

маси 1000 зерен на 9,1–16,7 г. Найвищі значення цих показників були відмічені у варіантах з  

мінеральним удобренням  N45Р45К45, як з внесенням одночасно всієї дози азоту під основний 

обробіток, так і вроздріб – підживлення N15 в фазі початок гілкування (табл. 3).  
 

3. Вплив інокуляції насіння, мінеральних добрив та способів їх внесення на величину 

елементів структури продуктивності рослин нуту (2015–2017 рр.) 
 

 

Варіант 
Висота 

рослин, см 

Кількість бобів  

з 1 рослини, шт. 

Кількість зерен  

з 1 рослини, шт. 

Маса 1000 

зерен, г 

 Висів насіння без інокуляції 

Без добрив (контроль) 56,8 13,9 12,2 285,0 

N15Р15К15 60,3 16,4 14,1 294,1 

N30Р30К30 58,9 16,0 14,2 296,6 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 60,2 17,9 14,3 297,2 

N45Р45К45 61,5 18,4 15,1 303,1 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 61,4 18,8 15,4 301,7 

Висів інокульованого насіння 

Без добрив (контроль) 57,6 15,5 13,6 292,2 

N15Р15К15 61,9 17,7 15,5 303,0 

N30Р30К30 61,5 18,4 16,2 302,3 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 61,2 19,1 16,3 303,9 

N45Р45К45 61,7 19,9 16,5 306,3 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 62,3 20,1 17,3 307,3 
 

 

  Інокуляція насіння за внесення різних доз мінеральних добрив сприяла збільшенню 

висоти рослин нуту на 5,1–5,5 см, кількості бобів і зерен у них на 3,8–6,2 шт. і 3,3–5,1 шт. 

відповідно, маси 1000 зерен на 18–22,3 г порівняно з контролем.  

Найбільш сприятливі умови для формування індивідуальної продуктивності рослин 

нуту створювалися за сівби інокульованим насінням на фонах мінерального удобрення 



N45Р45К45, N30Р45К45 + підживлення N15 в фазі початок гілкування. 
 

4. Вплив інокуляції насіння, мінеральних добрив та способів їх внесення 

на урожайність зерна нуту (2015–2017 рр.) 
 

Варіант 
Урожайність, т/га Відхилення, ± 

2015 р. 2016 р. 2017 р. середнє т/га % 

Висів насіння без  інокуляції  

Без добрив (контроль) 2,14 2,01 1,65 1,93 – – 

N15Р15К15 2,34 2,14 1,95 2,14 0,21 10,9 

N30Р30К30 2,32 2,18 2,23 2,24 0,31 16,1 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 2,32 2,20 2,26 2,26 0,33 17,1 

N45Р45К45 2,48 2,28 2,49 2,42 0,49 25,4 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 2,40 2,32 2,53 2,42 0,49 25,4 

Висів інокульованого насіння 

Без добрив (контроль) 2,24 2,09 1,77 2,03 – – 

N15Р15К15 2,47 2,24 2,06 2,26 0,23 11,3 

N30Р30К30 2,56 2,28 2,32 2,39 0,36 17,7 

N15Р30К30 + N15 (підживлення) 2,46 2,27 2,36 2,36 0,33 16,3 

N45Р45К45 2,62 2,32 2,51 2,48 0,45 22,2 

N30Р45К45 + N15 (підживлення) 2,60 2,37 2,65 2,54 0,51 25,1 

НІР 0,95 – фактор А (добрива) 

             – фактор В (інокуляція) 

             – взаємодія факторів АВ 

0,05 0,04 0,04 – – – 

0,08 0,08 0,07 – – – 

0,11 0,11 0,09 – – – 
 

Кількість рослин на одиниці площі та їх індивідуальна продуктивність визначали 

загальну урожайність  нуту (див. табл. 4). Найбільш продуктивними виявилися посіви за по-

єднання інокуляції насіння та внесення мінеральних добрив N30Р45К45 + N15 (підживлення).  

Слід відмітити, що в цілому за варіантами досліду зернова продуктивність посівів 

нуту збільшувалася, порівняно з контролем, за внесення різних доз мінеральних добрив на 

0,21–0,49 т/га, шляхом інокуляції насіння – на 0,10 т/га і за поєднання цих агротехнічних 

прийомів – на 0,33–0,61 т/га. За даними дисперсійного аналізу прирости урожайності зерна 

нуту від технологічних факторів, що вивчалися в досліді, порівняно з контролем є суттєвими. 

Висновок. Таким чином, внесення мінеральних добрив, допосівна інокуляції насіння 

та їх поєднання посилюють інтенсивність формування асиміляційної поверхні посівів нуту, її 

фотосинтетичну роботу, наростання біомаси рослин та їх абсолютно сухої маси, що в кінце-

вому рахунку впливає на індивідуальну продуктивність рослин і загальну урожайність зерна 

культури. 

Найбільш доцільним заходом є сівба інокульованим насінням на фоні мінерального 

удобрення N30Р45К45 + N15 у вигляді підживлення на початку гілкування, що уможливлює 

підвищити рівень урожайності нуту до 2,54 т/га.  
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