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Актуальність досліджень полягає у встановленні ефективних попередників та доз внесення 

азотних добрив для отримання стабільних врожаїв високої якості зерна пшениці озимої в умовах 
зростаючого потепління клімату. Мета. Вивчити вплив зернобобового попередника гороху на врожай-
ність пшениці озимої (Triticum aestivum L.) та встановити оптимальну дозу азотних добрив за біологі-
зації її вирощування. Методи. Довготривалий польовий та аналітичний. Результати. Наведено дані 
досліджень щодо впливу бобового попередника гороху та доз внесення азотних добрив на продуктив-
ність пшениці озимої. Установлено, що бобовий попередник горох та азотні добрива істотно під-

вищили врожайність та якість зерна пшениці озимої. З’ясовано, що збільшення дози внесення азот-
них добрив під пшеницю озиму з 40 до 80 кг/га за обох попередників було ефективним. Висновки.  

Застосування під пшеницю озиму у ланці з горохом N80Р60К60 забезпечило найвищу врожайність  
зерна – 5,42 т/га з перевищенням до контролю без добрив на 1,02 т/га. За попередника вівсяниці вне-
сення N80Р60К60 супроводжувалось зменшенням урожайності зерна на 1,03 т/га. Збільшення дози 
азотних добрив під пшеницю озиму з 40 до 80 кг/га ефективнішим визначено у ланці з горохом – 

врожайність зерна зросла на 0,56 т/га, тоді як у ланці з вівсяницею – на 0,38 т/га. Встановлено чіт-
ку кореляційну залежність між дозою внесення азотних добрив і врожайністю зерна пшениці ози-
мої: з коефіцієнтом детермінації у ланці з вівсяницею – 0,9999, ланці з горохом – 0,9966. Ефективним 
визначено заорювання соломи гороху під пшеницю озиму на фоні дози мінеральних добрив N60Р60К60 – 
врожайність зерна порівняно з внесенням лише мінеральних добрив підвищилась на 0,23 т/га за абсо-
лютного показника 5,36 т/га. Внесення мінеральних добрив в обох ланках посилило наростання стеб-

лової маси, забезпечивши врожайність соломи у ланці з горохом на 0,4–0,7 т/га вищу, ніж у ланці з 
вівсяницею. За попередника горох істотно покращилась якість зерна пшениці озимої. На контролі 
без добрив вміст білка в зерні пшениці після гороху становив 11,4 %, вівсяниці – 11,0 %; за внесення 
дози добрив N40Р60К60 – відповідно 11,8 % та 11,4 %; N60Р60К60 – 12,0 % та 11,5 %, N90Р60К60 – 12,1 % 
та 11,7 %. За рахунок бобового попередника гороху вміст білка в зерні порівняно з попередником вів-
сяницею підвищився на 0,4–0,5 %. 
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Вступ. Оптимізація азотного живлення 
та вибір ефективних попередників є основою 
отримання високих і сталих врожаїв пшениці 
озимої [1, 2]. В умовах глобального потеп-
ління введення до структури сівозмін бобо-
вих попередників відіграє вагому екологічну 
роль, зменшує азотне навантаження на агро-
екосистему та дозволяє економити кошти на 
закупку добрив [3, 4]. 

Гострий дефіцит гною та висока вар-
тість мінеральних добрив переорієнтовують 
виробництво на максимальне залучення внут-
рішніх  резервів  сівозмін  до  системи міне-
рального живлення сільськогосподарських 
культур [5, 6].  Зернобобові  культури  соя  та 
горох найкраще відповідають сучасним еко-
номічним  запитам  і  дедалі  ширше впрова-
джуються в Україні  як основний  бобовий 

попередник при вирощування пшениці ози-
мої. Бобові культури формують у ґрунті 
сприятливе трофічне середовище, наповню-
ють ґрунт азотом, сприяють процесам гумі-
фікації, що у комплексі забезпечує сталість 
вирощування пшениці озимої та підвищує її 
продуктивність [7, 8]. У структурі аграрного 
виробництва США частка бобових культур у 
сівозмінах становить 30 %. Це дозволяє змен-
шити внесення азотних добрив на третину, 
здешевлює виробництво та сприяє отриман-
ню екологічно чистої продукції [9]. 

В останні роки органічний напрям ве-
дення сільськогосподарського виробництва 
набуває широкої популярності у країнах Єв-
ропи – Німеччині, Франції, Великобританії. Зі 
зростанням посушливості клімату біологічно 
спрямовані  системи  землеробства  слугують  

–––––––––––––––––––––––––––– 
Відомості про авторів: 

Іваніна Вадим Віталійович, доктор с.-г. наук, завідувач відділу землеробства і агрохімії,    

е-mail: v_ivanina@ukr.net,    https://orcid.org/0000-0002-9471-114Х 

Коротенко Ілля Миколайович, аспірант, е-mail: korotenko.illya.kim@gmail.com, https://orcid.org/0000-

0002-5279-4717 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0237
mailto:v_ivanina@ukr.net
mailto:korotenko.illya.kim@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5279-4717
https://orcid.org/0000-0002-5279-4717


            Зернові культури. Том 6. № 2. 2022. С. 100–105             https://doi.org/10.31867/2523-4544/0238           101 

елементом сталості вирощування сільського-

сподарських культур [10, 11].  

Метою досліджень було вивчити вплив 

зернобобового попередника гороху на вро-

жайність пшениці озимої (Triticum aestivum 

L.) та встановити оптимальну дозу азотних 

добрив за біологізації її вирощування. 

Матеріали і методика досліджень. 
Дослідження проводили у стаціонарному 

польовому досліді Уладово-Люлинецької 

дослідно-селекційної станції упродовж 

2018–2020 рр. Площа посівної ділянки – 

100 м
2
, облікової – 50 м

2
. Розміщення варіан-

тів у дослідах – систематичне послідовне, 

повторність чотириразова. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем вилу-

гуваний легкосуглинковий, має таку агрохіміч-

ну і фізико-хімічну характеристику 0–30 см 

шару: рН сольове – 5,9–6,4; Нг за Каппеном 

– 1,09–1,26 мг-екв./100 г ґрунту; сума увіб-

раних основ за Каппеном-Гільковіцем – 

23,8–27,2 мг-екв./100 г ґрунту; вміст гумусу 

за Тюріним – 4,0–4,2 %; лужногідролізова-

ного азоту – 120–127 мг/кг ґрунту; рухомих 

сполук фосфору та калію за Чиріковим – від-

повідно 136–157 і 78–84 мг/кг ґрунту.  

Дослідження проводили в двох ланках 

сівозміни: 1) кукурудза на зерно (Zea mays) – 

вівсяниця (Lolium pratense) –  пшениця ози-

ма; 2) кукурудза на зерно – горох (Pisum 

sativum. L.) – пшениця озима. Вівсяницю та 

горох вирощували за післядії добрив; пше-

ницю озиму – за прямої дії добрив. З осені 

під глибоку оранку в посівах пшениці озимої 

вносили 40, 60 та 80 кг/га азоту на фоні фос-

фору і калію дозою по 60 кг/га. Під пшеницю 

озиму застосовували амонійну селітру, супер-

фосфат простий гранульований та калій хло-

ристий із заорюванням добрив на глибину  

0–30 см. Сорт пшениці озимої – Богдана. Аг-

ротехніка вирощування загальноприйнята 

для даної зони.  

Збирання врожаю пшениці озимої про-

водили пробними снопами з наступним  

зважуванням і перерахунком на 1 га. Вміст 

білка в зерні пшениці озимої визначали за 

Барнштейном; загальний азот перераховува-

ли на протеїн за коефіцієнтом – згідно з 

ДСТУ 3768-2004. Результати досліджень 

опрацьовували методом дисперсійного та 

кореляційного аналізів. 

Результати досліджень. Результати 

досліджень показали, що азотні добрива та 

бобові попередники істотно впливали на 

продуктивність пшениці озимої. За поперед-

ника гороху врожайність зерна пшениці ози-

мої була значно вищою, ніж за попередника 

вівсяниця. На контролі без добрив у ланці з 

горохом врожайність зерна становила 4,40 т/га, 

у ланці з вівсяницею – 3,62 т/га. Накопичен-

ня горохом біологічного азоту у ґрунті ство-

рювало кращі умови азотного живлення 

пшениці озимої, що надавало їй перевагу у 

темпах росту і розвитку і підвищило вро-

жайність зерна за рахунок бобового компо-

нента на 0,78 т/га (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Врожайність пшениці озимої залежно від ланки сівозміни і системи удобрення, УЛДСС 
 

№ 

вар. 

Ланка  

сівозміни 

(фактор А) 

Дози добрив під пшеницю 

озиму (фактор В) 

Врожайність зерна,  

т/га 

Середнє 

за 2018–

2020 рр., 

т/га 

Врожайність 

соломи  

 2018–2020 рр., 

т/га 
2018 

р. 

2019 

р. 

2020 

р. 

1а кукурудза на 

зерно – вівся-

ниця – пшени-

ця озима 

Без добрив (контроль) 3,02 4,30 3,54 3,62 2,9 

2а N40Р60К60 3,32 4,95 3,76 4,01 3,3 

3а N60Р60К60 3,50 5,20 3,89 4,20 3,4 

4а N80Р60К60 3,60 5,50 4,08 4,39 3,5 

1 кукурудза на 

зерно – горох – 

пшениця озима 

Без добрив (контроль) 4,56 4,60 4,04 4,40 3,4 

2 N40Р60К60 4,98 5,15 4,46 4,86 3,7 

3 N60Р60К60 5,32 5,36 4,72 5,13 4,0 

4 N80Р60К60 5,64 5,62 5,01 5,42 4,2 

12 N60Р60К60 + солома гороху 5,70 5,55 4,83 5,36 4,1 

НІР05 (фактор А) 0,19 0,14 0,14 0,15 0,11 

НІР05 (фактор В) 0,13 0,17 0,12 0,17 0,13 

     НІР05 (фактор А+В) 0,34 0,31 0,28 0,31 0, 23 
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Застосування у ланці з вівсяницею азо-

тних добрив дозами 40, 60 та 80 кг/га по фо-

ну фосфору і калію дозою 60 кг/га забезпе-

чило врожайність зерна відповідно 4,01, 4,20 

та 4,39 т/га зі зростанням порівняно з конт-

ролем без добрив – на 0,39, 0,58 та 0,77 т/га. 

У ланці  з горохом  внесення мінеральних 

добрив дозою N40Р60К60 забезпечило вро-

жайність зерна пшениці озимої 4,86 т/га, 

N60Р60К60 – 5,13 т/га, N80Р60К60 – 5,42 т/га. 

Збільшення дози азотних добрив з 40 до 

80 кг/га у ланці з горохом підвищило вро-

жайність зерна порівняно з контролем без 

добрив на 0,46–1,02. Азотні добрива за ви-

рощування пшениці озимої після бобового 

попередника істотніше підвищили врожай-

ність зерна, ніж за її вирощування після зер-

нового попередника вівсяниця.  

Ефективним визначено заорювання со-

ломи  гороху під пшеницю озиму на фоні мі- 

неральних добрив. За внесення під пшеницю 

озиму N60Р60К60 + солома гороху врожайність 

зерна становила 5,36 т/га, що було на 

0,23 т/га  вищим, ніж за внесення мінераль-

них добрив. 

Встановлено, що внесення N40Р60К60 у 

ланці з горохом підвищило врожайність зер-

на пшениці озимої порівняно з ланкою з вів-

сяницею на 0,85 т/га, N60Р60К60 – на 0,93 т/га, 

N80Р60К60 – на 1,03 т/га. Вплив бобового по-

передника і мінеральних добрив на врожай-

ність пшениці озимої у досліді був співстав-

ним: за рахунок попередника гороху вро-

жайність зросла на 0,85–1,03 т/га, за рахунок 

добрив – на 0,46–1,02 т/га. 

Встановлено чітку кореляційну залеж-

ність між дозою внесення азотних добрив і 

врожайністю зерна пшениці озимої: з коефі-

цієнтом детермінації у ланці з вівсяницею – 

0,9999, ланці з горохом – 0,9966 (рис. 1).   
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Рис. 1. Кореляційна залежність між дозою азотних добрив та врожайністю пшениці  

озимої, УЛДСС, середнє за 2018–2020 рр.; одинарна доза азотних добрив – 40 кг/га. 

 

Внесення  мінеральних  добрив  в обох 

ланках сівозміни сприяло більш інтенсивно-

му наростанню стеблової маси. Так, у ланці з 

вівсяницею врожайність соломи пшениці 

озимої за внесення N40Р60К60 підвищилась 

порівняно з контролем без добрив – на 

0,4 т/га, N60Р60К60 – на 0,5 т/га, N80Р60К60 – на 

0,6 т/га; у ланці з горохом – на 0,3, 0,6 та 

0,8 т/га, відповідно. При цьому врожайність 

соломи у ланці з горохом була вищою, ніж у 

ланці з вівсяницею, на 0,4–0,7 т/га. 

Посилене азотне живлення рослин 

пшениці озимої, створене внесенням азотних 

добрив та бобовим попередником горохом, 

позитивно позначилось на якості зерна. За 

попередника гороху вміст білка в зерні був 

значно вищим, ніж за попередника вівсяниці. 

Так, на  контролі без добрив вміст білка в 

зерні пшениці після гороху становив 11,4 %, 

вівсяниці – 11,0 %; за внесення дози добрив 

N40Р60К60 – відповідно 11,8 % та 11,4 %; 

N60Р60К60 – 12,0 % та 11,5 %, N90Р60К60 –

12,1 % та 11,7 %. Вирощування пшениці ози-

мої після гороху супроводжувалась збіль-

шенням вмісту білка в зерні порівняно з по-

передником вівсяницею – на 0,4–0,5 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від ланки сівозміни 

 та системи удобрення, УЛДСС, середнє 2018–2020 рр., %. 

 

За  обох  попередників  пшениця  озима доб-

ре відгукувалась на збільшення доз внесення 

азотних добрив. За рахунок мінерального 

азоту добрив, внесеного під пшеницю озиму 

дозою 40–80 кг/га, вміст білка в зерні порів-

няно з контролем без добрив підвищився в 

обох ланках на 0,4–0,7 %.  

Найкращі показники якості зерна 

отримали за вирощування пшениці озимої 

після гороху з внесенням під цю культуру 

N80Р60К60: вміст білка в зерні – 12,1 % з пере-

вищенням до контролю без добрив – 0,7 %. 

Висновки. 1. Застосування під пшени-

цю озиму у ланці з горохом N80Р60К60 забез-

печило найвищу врожайність зерна – 

5,42 т/га з перевищенням  до контролю без 

добрив на 1,02 т/га. Внесення під пшеницю 

озиму N80Р60К60 за попередника вівсяниці 

супроводжувалось зменшенням урожайності 

зерна на 1,03 т/га.  

Збільшення дози  внесення  азотних 

добрив під пшеницю озиму з 40 до 80 кг/га 

ефективнішим визначено у ланці з горохом – 

врожайність зерна зросла на 0,56 т/га, тоді як 

у ланці з вівсяницею – на 0,38 т/га. 

2. Ефективним визначено заорювання 

соломи гороху під пшеницю озиму на фоні 

дози мінеральних добрив N60Р60К60 – вро-

жайність зерна порівняно з внесенням лише 

мінеральних добрив підвищилась на 0,23 т/га 

за абсолютного показника 5,36 т/га. 

3. Посилене  азотне живлення, яке 

створював бобовий  попередник горох та 

азотні  добрива, істотно підвищило якість 

зерна пшениці  озимої. Найвищий вміст білка 

в зерні  пшениці озимої отримали за її виро-

щування після гороху з внесенням під цю 

культуру N80Р60К60: вміст білка в зерні – 

12,1 % з  перевищенням  до  контролю  без  

добрив – 0,7 %. 
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Topicality. Global warming requires the search for effective predecessors and doses of nitrogen ferti-

lizers to obtain stable yields of high quality winter wheat grain. Purpose. To study the influence of the grain 

legume predecessor (peas) on the yield of winter wheat (Triticum aestivum L.), and establish the optimal 

dose of nitrogen fertilizers for the biologization of its cultivation. Methods. Long-term field and analytical. 

Results. The data of researches on the influence of legume predecessor (peas) and doses of nitrogen fertiliz-

ers on the productivity of winter wheat are given. It was found that the legume predecessor (peas) and nitro-

gen fertilizers significantly increased the yield and quality of winter wheat grain. It was defined that increas-

ing the dose of nitrogen fertilizers for winter wheat from 40 to 80 kg/ha on both predecessors was effective. 

Conclusions. The application of N80P60K60 for winter wheat in the crop rotation link with peas provided the 

highest grain yield – 5.42 t/ha with an excess to the control without fertilizers by 1.02 t/ha. Under the prede-

https://doi.org/10.1016/j.agee.2009.08.010
https://doi.org/
https://doi.org/
https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Krnjaja
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2012771477_Zorica_Tomic
https://www.researchgate.net/journal/0718-5820_Chilean_journal_of_agricultural_research
https://www.researchgate.net/journal/0718-5820_Chilean_journal_of_agricultural_research
https://doi.org/10.4067/
https://doi.org/10.15159/AR.18.064
https://doi.org/10.15159/AR.18.064
https://doi.org/10.17221/3%2F2014-pse
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorburn%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biggs%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dominati%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Probert%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Probert%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huth%20NI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dodd%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snow%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parton%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424304/
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpls.2017.00731
https://doi.org/10.1016/%0bj.agee.2009.08.010
https://doi.org/10.1016/%0bj.agee.2009.08.010
https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Krnjaja
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2012771477_Zorica_Tomic
Chilean%20journal%20of%20agricultural%20research
Chilean%20journal%20of%20agricultural%20research


            Зернові культури. Том 6. № 2. 2022. С. 100–105             https://doi.org/10.31867/2523-4544/0238              105 

cessor (meadow fescue), the application of N80P60K60 decreased grain yield by 1.03 t/ha. It was found that an 

increase in the nitrogen fertilizer dose from 40 to 80 kg/ha for winter wheat was more effective in the peas 

link  – grain yield increased by 0.56 t/ha, while in the meadow fescue link – by 0.38 t/ha. A clear correlation 

between dose of nitrogen fertilizers and winter wheat grain yield was established: with the coefficient of de-

termination in the meadow fescue link – 0.9999, the peas link – 0.9966. The plowing of pea straw under win-

ter wheat against the background of the dose of mineral fertilizers N60P60K60 was determined to be effective; 

the grain yield increased by 0.23 t/ha compared to the application of mineral fertilizers alone, with an abso-

lute indicator of 5.36 t/ha. The application of mineral fertilizers in both links increased the growth of stem 

mass, ensuring the straw yield in the peas link by 0.4–0.7 t/ha higher than in the meadow fescue link. Under 

peas as a predecessor, the quality of winter wheat grain has significantly improved. In the control without 

fertilizers, the protein content in wheat grain after peas was 11.4 %, after meadow fescue – 11.0 %; for the 

application of a dose of N40P60K60 fertilizers – 11.8 % and 11.4 %, respectively; N60P60K60 – 12.0 % and 

11.5 %, N90P60K60 – 12.1 % and 11.7 %. Due to the legume predecessor (peas), the protein content in the 

grain increased by 0.4–0.5 % compared to the meadow fescue as a predecessor. 

Key words: nitrogen, predecessor, peas, productivity, winter wheat 
 


