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ТА  ПОЗАКОРЕНЕВОГО  ПІДЖИВЛЕННЯ  МІКРОДОБРИВАМИ 
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Наведені трирічні дані ефективності застосування мінеральних добрив та позакореневого 

підживлення мікродобривами нановіт мікро і наномікс в посівах пшениці озимої (Triticum aestivum 

L.), яку вирощували після сої (Glycine max L.) в умовах зрошення. Визначено оптимальну дозу азот-

ного добрива та вплив мікродобрив стимулюючої дії на показники структури урожаю, урожайність 

та економічну ефективність вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях півдня України. 

Встановлено, що в умовах зрошення після попередника соя максимальну врожайність зерна 

8,28 і 8,19 т/га пшениця озима сорту Марія забезпечує за внесення аміачної селітри N120 (N60  під пе-

редпосівну культивацію + N60 рано навесні) і наступного позакореневого підживлення мікродоб-

ривом нановіт мікро, або наномікс. Найкращі показники економічної ефективності одержані при 

внесенні аміачної селітри в дозі N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 рано навесні) і об-

прискуванні посівів у кінці кущення мікродобривом зі стимулюючою дією нановіт мікро, в даному 

випадку умовно чистий прибуток становив 23211 грн/га при собівартості  зерна  2272,23 грн/т  і  

рентабельності 126 %. Також ефективним було підживлення мікродобривом наномікс на фоні вне-

сення аміачної селітри у дозі N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 рано навесні) – умовно чис-

тий прибуток досягав 22807 грн/га при собівартості зерна 2289,96 грн/т і рентабельності 124 %.  

Ключові слова: пшениця озима, добриво, мікродобриво, структура урожаю, урожайність, 

економічна ефективність. 
 

Гострою проблемою сьогодення є по-

шук інноваційних технологічних рішень для 

забезпечення стабілізації виробництва про-

дукції сільськогосподарських культур за  

мінливих  погодних умов [2, 10].  

У вирішені цього питання важливу роль 

відіграє південний Степ України, особливо 

його зрошувані землі [12, 14]. На більшості 

ґрунтів у цій зоні серед елементів живлення 

азот знаходиться у першому мінімумі [3]. То-

му за рахунок застосування азотних добрив є 

можливість одержати максимальний приріст 

урожайності зернових культур. Згідно з на-

шими  дослідженнями, внесення оптимальної 

дози азотного добрива підвищує урожайність 

пшениці озимої (Triticum aestivum  L.) в умо-

вах зрошення на 1,2–2,6 т/га [5].  

         Весняне підживлення посівів пшениці 

озимої   азотними  добривами  в   південному 

Степу є одним з найбільш ефективних при- 

йомів  управління  ростом   і  розвитком  рос- 

лин, підвищення урожайності та якості зерна. 

Встановлено, що підживлення стимулює 

ростові процеси і забезпечує прибавку вро-

жаю зерна 0,9 т/га і більше. Краще цю роботу 

зробити до відновлення весняної вегетації – 

по мерзлоталому ґрунту. У цьому випадку 

рослини відразу після відновлення вегетації 

використовують азот добрив, що сприяє 

швидкому відростанню пагонів, коренів і 

створенню оптимальної густоти стеблостою. 

Доза азотного підживлення повинна стано-

вити 30–60 кг/га д. р. і залежати від перед-

посівного фону живлення та попередника 

[13].  

  Багатьма дослідженнями і практикою 

передових господарств установлена важлива 

роль мікроелементів у житті рослин [1, 6, 7, 

9]. В останні роки створено  різновид  мікро- 

добрива на основі комплексонатів металів 

(хелатів). Їх використання у виробництві 

зростає, оскільки вони мають ряд переваг  

порівняно з більш традиційними  –  добре  за- 

своюються рослинами та значно покращують 
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стан посівів [4].  

Проте всі перелічені питання недостат-

ньо вивченні при вирощуванні пшениці ози-

мої  після сої (Glycine max L.) в умовах зро-

шення.  

Мета дослідження – визначення опти-

мальної норми внесення азотного добрива та 

впливу позакореневого підживлення мікро-

добривами стимулюючої дії на елементи 

структури урожаю, урожайність і економічну 

ефективність вирощування пшениці озимої  

після сої на зрошуваних землях півдня Ук-

раїни.  
         Матеріали та методи дослідження. 

Досліди були закладені на полях Інституту 

зрошуваного землеробства НААН у 2015/16, 

2016/17 і 2017/18 рр. за схемою, наведеною в 

таблиці 1. Дослід  двофакторний, де фактор 

А – фон азотного живлення, фактор В – 

мікродобрива зі  стимулюючою дією: нановіт 

мікро і наномікс. Ґрунт дослідного поля тем-

но-каштановий середньосуглинковий слабко-

солонцюватий з вмістом гумусу 2,3 %,  щіль-  

ністю 1,37 г/см², вологістю в’янення  9,1 %, 

найменшою вологоємністю 20,3 %. Дослід-

ження проводились з сортом Марія. Попе-

редник – соя.  Перед сівбою в орному шарі 

містилось: нітратів – 7,9–15,1 мг, Р2О5 – 53,8–

82,4, К2О – 281–323 мг на 1 кг ґрунту. Під 

передпосівну культивацію залежно від варі-

анту досліду вносили аміачну селітру в дозах  

N30 і N60 та рано навесні у вигляді піджив-

лення N30 і N60. Мікродобрива стимулюючої 

дії (нановіт мікро, 2 л/га і наномікс, 2 л/га) 

використовували у вигляді позакореневого 

підживлення в фазі кущення. 

         Нановіт – нова лінія позакореневих доб-

рив компанії «Agrovit Group» на основі уні-

кального активного комплексу «NANO-АС-

TIV», що містить хелатуючий агент ЕДТА, 

комплекс гормональних, стимулюючих, ан-

тистресових, гумінових речовин та унікаль-

ний багатофункціональний прилипач, що ут-

римує та пролонговано постачає в клітини 

рослин елементи живлення понад 14 днів. 

Складовими нановіт мікро є 51 г/л  азоту (N),  
  

 

1. Показники структури урожаю пшениці озимої залежно від дози мінеральних добрив 

 і підживлення мікродобривами (середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Норма добрива  

(А) 

Продуктив-

них стебел,  

шт./м
2
 

Кількість 

зерен  

у колосі, шт. 

Маса  

зерна  

з колосу, г 

Маса  

1000 зерен,  

г 

Без мікродобрива (В) 

Аміачна селітра N60 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N30 рано навесні) 
544 29 1,20 42,1 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
586 29 1,23 42,2 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
630 29 1,22 41,9 

Мікродобриво нановіт мікро зі стимулюючою дією (В) 

Аміачна селітра N60 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N30 рано навесні) 
566 29 1,22 42,3 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
600 30 1,26 42,5 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
645 31 1,29 42,5 

Мікродобриво наномікс зі стимулюючою дією (В) 

Аміачна селітра N60 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N30 рано навесні) 
575 28 1,19 42,7 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
606 29 1,25 42,9 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпо-

сівну культивацію + N60 рано навесні) 
645 31 1,29 42,0 

 ±  600 ± 27 29 ± 0,8 1,24 ± 0,03 42,3 ± 0,2 
V, % 5,92 3,44 2,92 0,78 
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58 г/л магнію (MgO), 50 г/л сірки (S), 6,5 г/л 

бору (В), 6,5 г/л міді (Cu), 7,7 г/л заліза (Fe), 

12,0 г/л марганцю (Мn), 0,04 г/л молібдену 

(Мо), 6,4 г/л цинку (Zn), а також солі гу-

мінових  кислот, амінокислоти,  фітогормони 

[16].  

Наномікс – водорозчинний комплекс 

органічно зв'язаних хелатованих мікроеле-

ментів заліза 12,4 г/л (Fe), 12,0 г/л марганцю 

(Mn), 5,2 г/л цинку (Zn), 12,5 г/л міді (Cu), 0,1 

г/л кобальту (Co), 2,4 г/л бору (B), 0,2 г/л 

молібдену (Mo), 9,6 г/л магнію (Mg), 48,0 г/л 

аміду (N), 12,0 г/л калію (K2O), 28,8 г/л 

сульфату (SO4) з добавкою природних «енер-

гетичних» кислот (янтарної, яблучної, винної 

та лимонної) і їхніх біологічно активних по-

хідних (сукцинатів, малатів, тартратів і цит-

ратів) [11]. 

 Технологія вирощування пшениці в дос-

ліді, за виключенням досліджуваних факто-

рів, була загальноприйнятою для зрошуваних 

земель південного Степу України  [12–13].  

Насіння пшениці озимої сорту Марія, 

що створений в Інституті зрошуваного зем-

леробства і занесений до Реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні 

на 2013 р., висівали сівалкою СН-16 звичай-

ним рядковим способом з  шириною  між-

ряддя 15 см в оптимальні строки: у 2015 і 

2017 рр.  – 26 вересня, а в 2016 р. – 23 верес-

ня. Норма висіву становила 5 млн схожих на-

сінин/га.  

За агрометеорологічними умовами роки 

дослідження різнились: 2016 р. – виявився 

середньовологим, 2017 р. – середньосухим, 

2018 р. – сухим. Тому в 2015/16 р. був про-

ведений лише один вологозарядковий полив 

нормою 500 м
3
/га, в 2016/2017 р. – два веге-

таційні поливи загальною нормою 800 м
3
/га, 

а в 2017/2018 р. – три вегетаційні поливи за-

гальною нормою 1350 м
3
/га. 

 Дослідження проводились за методич-

ними рекомендаціями Інституту зрошуваного 

землеробства 2014 р. [8]. Повторність 3-ра-

зова. Посівна площа ділянки 25,0 м
2
, облі-

кова – 20,6 м
2
.  

         Збирання й облік врожаю здійснювали 

прямим комбайнуванням, використовуючи 

комбайн “Sampo-130”. Дані врожаю зерна 

приводили до стандартної вологості та 100 % 

чистоти і піддавали  математичній  обробці  з 

використанням персонального комп’ютера 

[15]. 

 Результати дослідження. За резуль-

татами досліджень 2016–2018 рр. встановле-

но,  що за вирощування  пшениці  озимої піс-

ля сої в умовах зрошення, внесення різних 

доз азотного добрива позитивно впливало на 

показники структури врожаю зерна. Так, в 

разі внесення аміачної селітри  у дозі N60 (N30 

під передпосівну культивацію + N30 рано на-

весні) в середньому формувалось 544 про-

дуктивних стебел/м
2
, 29 зернин у колосі, їх-

ня маса становила 1,20 г, а маса 1000 зерен – 

42,1 г (див. табл. 1). Внесення аміачної селіт-

ри у дозах N90 (N30  під  передпосівну  куль-

тивацію + N60 рано навесні) та N120 (N60 під 

передпосівну культивацію + N60 рано на-

весні) значно покращувало ці показники.     

 У середньому  за  три  роки  найбільшу 

кількість продуктивних стебел (630 шт./м
2
) 

пшениця озима утворила за внесення аміач-

ної селітри  в дозі N120 (N60 під передпосівну 

культивацію + N60 рано навесні). За внесення 

N90 (N30 під передпосівну культивацію + N60 

рано навесні) продуктивних стебел сформу-

валося 586 шт./м
2
, що на 44 шт./м

2
 менше, 

ніж у варіанті з внесенням N120 (N60 під пе-

редпосівну культивацію  +  N60  рано  навес-

ні),  але  на  42 шт./м
2 

більше, ніж на ділянках 

з внесенням N60 (N30 під передпосівну куль-

тивацію + N30 рано навесні).  

         За три роки досліджень кількість зерен у 

колосі в середньому була однаковою на всіх 

фонах азотного удобрення, а маса зерна з 

одного колосу (1,23 г) та маса 1000 зерен 

(42,2 г)  характеризувались вищими показни-

ками за внесення N90 (N30 під передпосівну 

культивацію + N60 рано навесні). Разом з тим 

у варіанті N120 (N60  під передпосівну  культи- 

вацію + N60 рано навесні) одержано меншу на 

0,2–0,3 г масу 1000 зерен – 41,9 г. Але в цьо-

му варіанті порівняно з іншими одержано 

більший продуктивний стеблостій. Тобто 

збільшення густоти продуктивного стебло-

стою може призводити до зменшення маси 

1000 зерен.  

Позакореневе підживлення мікродобри- 

вами нановіт мікро і наномікс позитивно 

впливає на продуктивний стеблостій –  кіль-

кість рослин на одиниці площі збільшується 

відповідно на 14–22  і  15–31  шт./м
2
  та  566– 

 



 

        Зернові культури, Том 2, № 2, 2018. С. 252–260       https://doi.org/10.31867/2523-4544/0033 

 

255 

645 і 575–645 шт./м
2
. Інші показники струк-

тури врожаю також покращуються: кількість 

зерен у  колосі  досягає 29–31 шт. (нановіт 

мікро) і 28–31 шт. (наномікс), маса зерна  з  

одного  колосу – 1,22–1,29  і  1,19–1,29 г та 

маса 1000 зерен – 42,3–42,5 і 42,0–42,9 г про-

ти відповідно 29 шт., 1,20–1,23 г і 41,9–42,2 г 

у варіантах без внесення мікродобрив. 

У середньому за 2016–2018 рр. найкра-

ще поєднання показників структури врожаю 

зерна забезпечується при застосуванні мікро-

добрив зі стимулюючою дією на фоні азотно-

го живлення N120 (N60 під передпосівну куль-

тивацію + N60 рано навесні). На фоні N120 по-

закореневе підживлення рослин пшениці ози-

мої мікродобривами нановіт мікро і наномікс 

зумовлювало збільшення  кількості  продук-

тивних стебел  на 15 шт./м
2
, озерненості ко-

лосу на 2 зернини, маси зерна з колосу на 

0,07 г, маси 1000 зерен на 0,1–0,6 г  порівня-

но з варіантом без цього заходу.
 

         Установлено, що врожай зерна значно 

залежить від норми внесення азотних добрив 

та позакореневого підживлення препаратами 

нановіт мікро і наномікс. Так,  у середньому 

за три роки досліджень внесення аміачної 

селітри в нормі N60 (N30 під передпосівну 

культивацію + N30 рано навесні) забезпечує 

врожайність 6,57 т/га, а N90 (N30  під  передпо- 

сівну культивацію + N60 рано навесні) і N120 

(N60 під передпосівну культивацію + N60 рано  

навесні) – відповідно 7,18 і 7,58 т/га, або на 

0,61 і 1,01 т/га вищу  (рис. 1 і табл. 2). 

 Різниця в рівнях урожайності між фо-

ном азотного удобрення N120 (N60 під перед-

посівну культивацію + N60 рано навесні) та 

N60 (N30 під передпосівну культивацію + N30 

рано навесні) і N90 (N30 під передпосівну 

культивацію + N60 рано навесні) була ма-

тематично достовірною і становила 1,01 та 

0,40 т/га (НІР05 для фактора А = 0,36 т/га) 

відповідно.  

Найвищий приріст урожаю (1,01 т/га, 

або 15,4 %) забезпечило внесення норми 

азотних добрив N120 (N60 під передпосівну 

культивацію + N60 рано навесні). Це вказує 

на те, що для отримання максимального вро-

жаю зерна в умовах зрошення пшениця ози-

ма  навіть після ранньостиглих сортів сої по-

требує внесення підвищеної норми азотних 

добрив (N120). 

Позакореневе підживлення пшениці ози-

мої  у фазі кущення мікродобривами нановіт 

мікро і наномікс на всіх фонах азотного жив-

лення збільшує урожайність відповідно на 

0,28–0,69 і 0,27–0,61 т/га, або на 3,9–9,1 і 4,1–

8,0 %. Такі прирости урожаю зерна були ма-

тематично достовірними (НІР05 для фактора 

В дорівнює 0,19 т/га).  

          Слід відмітити, що позакореневе під-

живлення  пшениці  озимої   мікродобривами 

нановіт мікро і наномікс забезпечує  практич- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 1. Урожайність зерна пшениці озимої  залежно від фону мінеральних добрив та 

позакореневого підживлення мікродобривами, т/га (середня за 2016–2018 рр.). 
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 2. Приріст урожайності пшениці озимої  залежно від норми внесення  мінеральних добрив 

 і мікродобрив (середній за три роки) 
 

 
Норма добрива (А) 

Приріст від: 

добрив (А) мікродобрив (В) 

т/га % т/га % 
Без мікродобрива зі стимулюючою дією (В) 

Аміачна селітра N60 (N30 під передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

- - - - 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

0,61 9,3 - - 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

1,01 15,4 - - 

Мікродобриво нановіт мікро зі стимулюючою дією (В) 

Аміачна селітра N60 (N30 під передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

- - 0,28 4,3 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

0,61 8,9 0,28 3,9 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

1,43 20,7 0,69 9,1 

Мікродобриво наномікс зі стимулюючою дією (В) 
Аміачна селітра N60 (N30 під передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

- - 0,27 4,1 

Аміачна селітра N90 (N30 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

0,65 9,5 0,31 4,3 

Аміачна селітра N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

1,36 19,7 0,61 8,0 

 

НІР05, т/га: для часткових відмінностей А = 0,36; В = 0,19. 
 

но однакові прирости урожаю зерна – різниця   

варіювала в межах помилки досліду. За вне-

сення аміачної селітри N60 (N30 під перед-

посівну культивацію + N30 рано навесні) і N90 

(N30 під передпосівну культивацію + N60 рано 

навесні) та застосування нановіт мікро і на-

номікс прирости врожаю були відповідно 

0,28 і 0,28 т/га та 0,27 і 0,31 т/га, або 4,3 і 3,9 

та 4,1 і 4,3 %, а на фоні N120 (N60 під 

передпосівну культивацію + N60 рано навес-

ні) були значно вищі – 0,69 і 0,61 т/га, або 9,1 

і 8,0 %. Дисперсійна обробка одержаних да-

них уможливила встановити дію та взаємо-

дію норм внесення азотного добрива та по-

закореневого підживлення мікродобривами 

на урожай зерна пшениці озимої  (рис. 2). 

Частка впливу досліджуваних факторів 

була такою: норма азотного добрива (фактор 

А) – 63 %, мікродобриво (фактор В) – 27 %, а 

взаємодія факторів АВ – 2 %. Звідси можна 

зробити висновок, що в середньому за три 

роки  досліджень,  на   урожайність   пшениці  

озимої найбільше  впливала  норма  внесення 

азотного  добрива,  а  потім  мікродобриво  зі 

стимулюючою дією. 

У середньому за 2016–2018 рр. внесен-

ня різних норм азотних добрив забезпечило   

умовно чистий прибуток на рівні 17638–

18844 грн/га, собівартість зерна – 2380,89–

2457,47 грн/т, рентабельність – 109–118 % 

(табл. 3).  

          При цьому найнижча собівартість 1 т 

зерна 2380,89 грн з рівнем рентабельності 

115 % відмічена за внесення азотного доб-

рива загальною нормою N90 (N30 під перед-

посівну культивацію + N60 рано навесні). 

Внесення аміачної селітри у нормі N120  (N60 

під передпосівну культивацію + N60 рано 

навесні) збільшувало витрати, а значить і со-

бівартість продукції до 2457,47 грн/т і змен-

шувало рівень рентабельності до 109 %. 

Проте зібраний урожай зерна за цієї норми 

добрив був більший, ніж за інших, тому от-

риманий умовно чистий прибуток був вищий 

і становив 19844 грн/га. Найменший умовно 

чистий  прибуток  17639 грн/га  забезпечило 

внесення N60  (N30  під передпосівну культива- 

цію + N30 рано навесні). 
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Рис. 2. Частка впливу норми азотних добрив (фактор А) і мікродобрив (фактор В)  

на урожайність пшениці озимої (середнє за 2016–2018 рр.). 

 
3. Економічна ефективність вирощування пшениці озимої після сої залежно від норм добрив 

 та підживлення нановіт мікро і наномікс (середня за 2016–2018 рр.) 
 

Норма добрива  
(А) 

Витрати, 
грн/га 

Умовно чистий 
прибуток,  

грн/га 

Собівартість 
 1 т зерна,  

грн 

Рента- 
бельність,  

% 

Без мікродобрива зі стимулюючою дією (В) 
Аміачна селітра N60 (N30 під 
передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

15583 17639 2394,37 118 

Аміачна селітра N90 (N30  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

17090 19356 2380,89 116 

Аміачна селітра N120 (N60  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

18599 19844 2457,47 109 

Мікродобриво нановіт мікро зі стимулюючою дією (В) 
Аміачна селітра N60 (N30 під 
передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

15730 18867 2331,35 125 

Аміачна селітра N90 (N30  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

17237 20604 2317,33 122 

Аміачна селітра N120 (N60  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

18724 23211 2272,23 126 

Мікродобриво наномікс зі стимулюючою дією (В) 
Аміачна селітра N60 (N30 під 
передпосівну культивацію + N30 
рано навесні) 

15728 18801 2331,37 124 

Аміачна селітра N90 (N30  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

17268 20806 2303,15 123 

Аміачна селітра N120 (N60  під 
передпосівну культивацію + N60 
рано навесні) 

18717 22807 2289,96 124 

  ±  17186 ± 1000 20215 ± 1426 2342,01 ± 45,07 121 ± 4 

V, % 7,57 9,18 2,50 4,55 
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         Позакореневе підживлення озимини мік-

родобривами зі стимулюючою дією нановіт 

мікро і наномікс хоча і зумовлювало збіль-

шення витрат, але за рахунок вищої врожай-

ності – відповідно 6,85–8,28, 6,84–8,19 т/га 

знижувалася  собівартість 1 т зерна на 63,02–

185,24 і 63,00–167,51 грн та підвищувалися 

умовно чистий прибуток на 1227–3367 і 

1162–2963 грн/га та рентабельність  на 6–17 і 

6–15 %. Найкраще поєднання всіх показни-

ків економічної ефективності відмічено при 

внесенні аміачної селітри N120 (N60 під перед-

посівну культивацію + N60 рано навесні) і   

обприскуванні посівів у кінці фази кущення 

мікродобривом зі стимулюючою дією нановіт 

мікро, тут умовно чистий прибуток становив 

23211 грн/га при собівартості зерна 2272,23 

грн/т і рентабельності 126 %. Також ефек-

тивним було підживлення мікродобривом на- 

номікс  на  фоні   внесення   аміачної   селітри 

N120 (N60 під передпосівну культивацію + N60 

рано навесні),  що  забезпечило умовно  чис-

тий  прибуток на рівні 22807 грн/га при собі-

вартості зерна 2289,96 грн/т і рентабельнос-

ті 124 %.  

Висновки 

Отже, в умовах зрошення після попе-

редника соя максимальну врожайність зерна 

(8,28 і 8,19 т/га) пшениця озима сорту Марія 

забезпечує за внесення аміачної селітри N120 

(N60 під передпосівну культивацію + N60 рано 

навесні) із наступним позакореневим під-

живленням мікродобривом нановіт мікро, 

або наномікс. За такого внесення забезпечу-

ються кращі показники економічної ефектив-

ності – умовно чистий прибуток становить 

23211 і 22807 грн/га при собівартості зерна  

2272,23 і 2289,96 грн/т та рівні рентабель-

ності 126 і 124 % відповідно. 
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Заец С. А., Коваленко А. А. Продуктивность пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) в зависи-

мости от нормы минеральных удобрений и внекорневой подкормки микроудобрениями.  
 

Зерновые культуры. 2018. Т. 2.  № 2. С. 252–260. 
 

Институт орошаемого земледелия НААН, пгт  Надднепрянское, г. Херсон, 73483, Украина 

В статье приведены данные об эффективности применения минеральных удобрений и вне-

корневой подкормки микроудобрениями нановит микро и наномикс в посевах пшеницы озимой, 

выращиваемой после сои  в условиях орошения. Определена оптимальная норма азотного удобрения 

и установлено влияние микроудобрений стимулирующего действия на показатели структуры уро-

жая, урожайность и экономическую эффективность выращивания пшеницы озимой на орошаемых 

землях юга Украины. 

Выявлено, что в условиях орошения после предшественника соя, максимальную урожайность 

зерна (8,28 и 8,19 т/га) пшеница озимая сорта Мария формирует при внесении аммиачной селитры 

N120 (N60 под предпосевную культивацию  + N60 рано весной) с последующей внекорневой подкормкой 

микроудобрением нановит микро, или наномикс. Наиболее высокие показатели экономической эф-

фективности получены при внесении аммиачной селитры N120 (N60 под предпосевную культивацию + 

N60 рано весной) и опрыскивании посевов в конце фазы кущения микроудобрением нановит микро:  

условная чистая прибыль составляла 23211 грн/га при себестоимости зерна 2272, 23 грн/т и рен-

табельности 126 %. Также эффективным приемом является подкормка растений микроудобре-

нием наномикс на фоне внесения аммиачной селитры N120 (N60 под предпосевную культивацию + N60 

рано весной) – это обеспечивает условную чистую прибыль 22807 грн/га при себестоимости зерна 

2289,96 грн/т и рентабельности 124 %. 
 

Ключевые слова: пшеница озимая, удобрение, микроудобрение, структура урожая, урожай-

ность,  экономическая эффективность. 
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Zayets' S. О., Kovalenko O. A. Productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on the 

norms of mineral fertilizers and foliar feeding with microfertilizers. Grain Crops. 2018. 2 (2). 252–260. 
Institute of Irrigated Agriculture NAAS, Naddnipryanske village, Kherson, 73483, Ukraine 
 

The aim of the study was to determine the optimum nitrogen fertilizer norm and the effect of foliar 

application of stimulating micro fertilizers on the yield structure indexes, yields and economic efficiency of 

winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivation after soybean (Glycine max L.) on the irrigated lands of the 

South of Ukraine. 
The studies were conducted at the fields of the Institute of Irrigated Agriculture of the NAAS in 

2015/16, 2016/17 and 2017/18 with accordance to the scheme presented in the Table 1. It was a two-factor 

study, where factor A – nitrogen nutrition background, factor B – stimulating micro fertilizer: nanovit micro 

and nanomix. The soil of the experimental field is dark-chestnut, medium loamy, slightly solonetzous one 

with the humus content of 2.3 %, the bulk density of 1.37 g/cm², the wilting point of 9.1 %, the field capa-

city of 20.3 %. In the years of study in pre-sowing period, the arable layer contained: nitrates 7.9–15.1 mg, 

P2O5 – 53.8–82.4, K2O – 281–323 mg per 1 kg of the soil. Under pre-sowing cultivation, depending on the 

experimental variant, ammonium nitrate was applied in doses of N30 and N60, and in the early spring, the 

crops were fertilized with N30 and N60. Stimulating micro  fertilizers  nanovit   micro  (2 l/ha)  and  nanomix 

(2 l/ha) were used as a foliar fertilization in the tillering stage. 

Foliar fertilization with micro fertilizers nanovit micro and nanomix has a positive effect on the 

formation of productive stalks. Their application increases the number of productive stalks per the unit of 

area, respectively, by 14–22 and 15–31 stalks per m
2
, which is 566–645 and 575–645 stalks per m

2
. Other 

indexes of the yield structure are also improved: the number of kernels per ear reaches 29–31 (nanovit micro) 

and 28–31 (nanomix), the weight of grain per ear – 1.22–1.29 and 1.19–1.29 g, and the weight of 1000 se-

eds – 42.3–42.5 and 42.0–42.9 g against 29 kernels, 1.20–1.23 g and 41.9–42.2 g on the variants with no 

micro fertilizers applied. 
The best combination of the yield structure is provided by the application of micro fertilizers with 

stimulating activity on the nitrogen nutritive background of N120 (N60 in pre-sowing period + N60 in the early 

spring). On the background of N120, the foliar fertilization of the winter wheat plants with micro fertilizer 

nanovit micro and nanomix increases the number of productive stalks by 15 stalks per m
2
, the kernels content 

per ear by 2, the weight of grain per ear on 0.07 g, and the weight of 1000 seeds by 0.1–0.6 g in comparison 

to the variant without them. 

The foliar fertilization of winter with micro fertilizers nanovit micro and nanomix provides almost 

the same increases in grain yields – the difference in the yields was within the error of the experiment. At the 

application of ammonium nitrate in the norms of N60 (N30 before sowing + N30 in the early spring) and N90 

(N30 before sowing + N60 in the early spring) and application of nanovit micro and nanomix, the yield 

increases were 0.28 and 0.28 t/ha, and 0.27 and 0.31 t/ha, or 4.3 and 3.9 and 4.1 and 4.3 %, and on the 

background of N120 (N60 before sowing + N60 in the early spring) they were much more high – 0.69 and 0.61 

t/ha, or 9.1 and 8.0 %. This fact points out  that in order to obtain the maximum grain yield in the irrigated 

conditions, winter wheat, even after the early soybean varieties, requires the application of an increased 

nitrogen fertilizers norm (N120). 

Therefore, in the irrigated conditions after the previous crop of soybean (Glycine max L.) the 

maximum grain yield of 8.28 and 8.19 t/ha of winter wheat of the Maria variety could be ensured by the 

application of ammonium nitrate of N120 (N60 before sowing + N60 in the early spring) with consequent foliar 

fertilization with micro fertilizer nanovit micro or nanomix. This application provides the best economic 

efficiency indexes – conditionally pure profit is 23211 and 22807 UAH/ha at the cost price of grain – 

2272.23 and 2289.96 UAH/t, and profitability level – 126 and 124 %, respectively. 

Keywords: winter wheat, fertilizer, micro fertilization, harvest structure, productivity,  economic 

efficiency. 

 

 


