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Наведено результати дослідження елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах 

Західного Лісостепу. Встановлено, що у разі  дворазового внесення гумату калію в дозі 0,8 л/га на 

різних етапах росту  та розвитку рослин пшениці озимої на фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90  урожайність 

зерна збільшується на 0,27 т/га (4,3 %), а триразового – на 0,34 т/га (5,4 %). За аналогічної схеми 

застосування гумату  калію  для  листкового  внесення  на  нижчому фоні  мінерального  живлення 

N90 (30 + + 40 + 20) P90K90  приріст урожайності зерна був у межах 0,25–0,29 т/га (4,0–4,6 %). 

Внесення гумату калію позитивно вплинуло на кількість продуктивних стебел на одиниці пло-

щі – збільшення становило 7–9 шт./м
2
 на фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90  і 6–8 шт./м

2
 – N90 (30 + 40 + 20) P90K90, 

кількість зерен в колосі підвищилась на 0,1–0,3 шт., маса 1000 зерен –  на 0,3–0,6 г, відсоток склопо-

дібних зерен –  на 1,2–1,5 % на фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90 і на 0,8–1,3 % на фоні N90 (30 + 40 + 20) P90K90. 

Внесення мінеральних добрив з розрахунку N120 (30 + 60 + 30)P90K90  і  гумату калію (0,8 л/га) у фази 

кущення - виходу в трубку (ІV етап органогенезу), цвітіння (ІХ е. о.)  та  молочної стиглості зерна 

(ХІ е. о.) по 0,8 л/га зумовило підвищення вмісту  білка на 0,4–0,5 %, сирої клейковини на 0,8–1,4 %, 

але  пружність її не змінилася і становила 50 од. приладу ВДК, що  відповідає ІІ класу якості зерна.  

У разі  триразового  внесення  гумату  калію на  фоні  N90 (30 + + 40 + 20) P90K90  вміст білка збільшився на 

0,3 %, а клейковини – на 3,2 %, що свідчить про можливість одержати зерно ІІ класу якості. 

Ключові слова: пшениця озима, гумат калію, вміст білка, врожайність, мінеральне жив-

лення. 
 

Одержання високих врожаїв сільсько-

гоподарських культур безпосередньо по-

в’язане з можливістю інтенсивного внесення 

органічних і мінеральних добрив. Але пос-

тійне зростання їх вартості змушує виробни-

ків вдаватися до пошуку нових шляхів під-

вищення урожайності польових культур. Аг-

рарна наука пропонує нові види добрив, до 

яких належать гуматвмісні препарати. 

Останніми роками гумінові препарати набу-

вають все більшого застосування в аграрно-

му секторі України. Встановлено, що вони 

ефективні у разі відхилення умов навколиш-

нього середовища від оптимальних, в тому 

числі забруднення біосфери, оскільки під-

вищують загальну неспецифічну резистент-

ність організмів до  негативного впливу. За-

стосування таких добрив зумовлює активіза-

цію ростових процесів у рослин, що в кінце-

вому результаті призводить до підвищення їх 

продуктивності, поліпшення якості вироще-

ної продукції [1– 4]. 

Вплив гумінових препаратів на уро-

жайність сільськогосподарських культур по-

в’язаний з тим, що вони прискорюють поділ 

клітин, інтенсифікують їх життєдіяльність, 

підвищують проникність міжклітинних мем-

бран та прискорюють в них біохімічні про-

цеси, а звідси  посилення живлення, дихання 

та фотосинтезу, при цьому на 20−30 % збі-

льшується використання з добрив поживних 

елементів. Завдяки цим препаратам підвищу-

ється стійкість  рослин до несприятливих по-

годних умов та ураження хворобами, зокре-

ма у пшениці озимої помітно посилюється   

зимостійкість за рахунок глибшого розмі-

щення вузла кущення і значного накопичен-

ня в ньому цукрів, повніше реалізується гене-
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тичний потенціал  [5, 6]. 

 Встановлено, що для позакореневого 

підживлення рослин одним з найбільш ефек-

тивних добрив є гумат калію [7–9] – продукт 

переробки торфу, з якого екстраговано ак-

тивні речовини: азот, фосфор, калій, мікрое-

лементи, а гумінові кислоти з нерозчинних 

форм переведено у розчинні одновалентні 

солі. Крім гумінових речовин, в його складі є 

вуглеводи, амінокислоти, фульвокислоти, ві-

таміни та певна мікрофлора; за рахунок цих 

складових, з одного боку,  можливо добити-

ся одержання безпечної і якісної продукції, а, 

з іншого – оздоровлення ґрунту, поліпшення 

його структури, регулювання вмісту в ньому 

фізіологічно активних елементів, гумусових 

речовин, відновлюючи тим самим природну 

родючість сільськогосподарських угідь. Таке 

рідке органо-мінеральне добриво є альтерна-

тивою мінеральним добривам, оскільки міс-

тить поживні речовини, які поступово виві-

льняються впродовж періоду вегетації при 

взаємодії з ґрунтом та рослиною, що й зумо-

влює  його екологічні, агрономічні та еконо-

мічні переваги порівняно зі стандартними 

формами добрив. 

Добрива, що містять гумат калію, не 

лише позитивно впливають на ріст і розви-

ток рослин, посилюють схожість та енергію 

проростання насіння, але й стимулюють ко-

ренеутворення, сприяють підвищенню вро-

жайності пшениці озимої (Triticum aesti-

vum L.), вмісту і якості клейковини та білка в 

зерні. Позакореневе підживлення допомагає 

зменшити дефіцит окремих елементів жив-

лення у критичні фази розвитку рослин [10]. 

Мета дослідження – встановити ефек-

тивність гумату калію у системі удобрення 

пшениці озимої і виявити його вплив на про-

дуктивність рослин та якість зерна залежно 

від обсягів його застосування. 

Матеріали і методи дослідження. 
Польові дослідження проводили на базі Ін-

ституту сільського господарства Карпатсько-

го регіону НААН. Робота виконана із вико-

ристанням методичних підходів для польо-

вих і лабораторних досліджень. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісо-

вий поверхнево-оглеєнний з такими основ-

ними   показниками:  гумус  (за  Тюриним) – 

2,2 %;  рН (сольової  витяжки) – 6,2;  азот 

лужногідролізований (за Корнфілдом) – 

114,7 мг/кг ґрунту; рухомі форми фосфору 

(за Кірсановим) – 112,0 мг/кг ґрунту; калію 

(за Кірсановим) – 111,0 мг/кг ґрунту. 

Схема досліду передбачала такі варіан-

ти удобрення пшениці озимої: 1. N120 (30 + 60 + 30) 

P90K90 (фон 1 – контроль); 2. Фон 1 + обробка 

гуматом калію у фази кущення - виходу в 

трубку (0,8 л/га) (ІV етап органогенезу – е. 

о.)  і цвітіння (ІХ е. о.) (0,8 л/га);  3. Фон 1 + 

обробка  гуматом  калію  у  фази  кущення 

(0,8 л/га) (ІІІ е. о.), виходу в трубку (0,8 л/га) 

(V е. о.) і молочної стиглості зерна (0,8 л/га) 

(ХІ  е. о.);   4.  N90 (30 + 40 + 20)  P90K90   (фон  2); 

5. Фон 2  + обробка  гуматом калію у  фази  

кущення - виходу в трубку (0,8 л/га) (ІV е. о.) 

та цвітіння (0,8 л/га) (ІХ е. о.); 6. Фон  2  +  

обробка рослин гуматом  калію у фази  ку-

щення (0,8 л/га)  (ІІІ е. о.),  виходу в  трубку 

(0,8 л/га) (V е. о.) і молочної стиглості зерна  

(0,8 л/га) (ХІ е. о.).  

Агротехніка вирощування пшениці ози-

мої відповідала зональним рекомендаціям: 

після збирання попередника проводили дис-

кування поля у два сліди на глибину 8–10 см, 

через 12–14 днів  – оранку на 20–22 см. Пе-

редпосівний обробіток ґрунту – комбінова-

ними агрегатами. Норма висіву – 5,5 млн  

схожих  насінин на 1 га.  

Результати дослідження. Гідротер-

мічний режим вегетаційних періодів був 

сприятливим для проведення передпосівних 

обробітків грунту, сівби і появи дружних 

сходів пшениці озимої. Перед закладанням 

досліду запаси продуктивної вологи в орно-

му шарі були добрими та високими (32,6–

37,8 і 62,4–66,8 мм). 

Впродовж вегетації пшениці озимої за-

пасів продуктивної вологи було достатньо 

для формування високого урожаю зерна, зок-

рема, в шарі ґрунту 0–40 см її кількість на 

час виходу рослин в трубку становила  36,1–

38,2 мм, колосіння – 63,6–67,7, молочної 

стиглості  зерна – 88,6–92,1 мм. 

         Вивчення ефективності застосування 

гумату калію шляхом листкового піджив-

лення рослин на різних етапах органогенезу 

(III – кущення (0,8 л/га), V – вихід в трубку 

(0,8 л/га), IX –  цвітіння (0,8 л/га), ХІ  – мо-

лочна стиглість зерна (0,8 л/га) проводили на 

різних фонах мінерального живлення: фон 1 

(контроль) – N120 (30 + 60 + 30) P90K90  та  фон  2 – 

 N90 (30 + 40 + 20) P90K90 з роздрібним внесенням  
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відповідної дози азоту на ІV і VIII етапах ор-  
 

ганогенезу.  

         При сівбі пшениці озимої сорту Арктіс 

в оптимальні строки і внесенні  мінеральних 

добрив у дозі N30P90K90 під передпосівну ку-

льтивацію виживаність рослин після перези-

мівлі становила 93,3–95,1 %,  а на 1 м
2 

 налі-

чувалося  368–376 рослин (табл. 1). 
 

1. Густота стояння рослин, польова схожість та виживаність (середнє за 2017–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 

Кількість 
рослин 
на 1 м

2
 

восени,  
шт. 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

Кількість 
 рослин на  
1 м

2
 після  

перезимівлі,  
шт. 

 Вижи-
ваність 
 рослин, 

% 

N120 (30 + 60 + 30) P90K90 (фон 1 – контроль)  403 73,3 376 93,3 
Фон 1 + обробка гуматом калію  рослин на ІV 
та ІХ е. о.  

395 71,8 371 93,9 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин на ІІІ, 
V та ХІ е. о.  

391 71,1 368 94,1 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90 (фон 2) 394 71,6 370 93,9 

Фон 2 + обробка гуматом калію рослин на ІV  
та ІХ е. о.  

402 73,1 378 94,0 

Фон 2 + обробка гуматом калію рослин на ІІІ, 
V та ХІ е. о.  

390 70,9 371 95,1 

 

Застосування гумату калію позакорене-

во у різні фази росту і розвитку рослин пше-

ниці озимої  зумовлювало формування біль-

шої кількості продуктивних колосоносних 

пагонів на одиниці площі. Зокрема, на фоні 

мінерального удобрення N120 (30 + 60 + 30) P90K90 

їх налічувалось 557–559 шт./м
2
, а  на фоні 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90 – 548–550 шт./м
2
 (табл. 

2). 

         При внесенні  мінерального  добрива  з 
  

2. Кількість колосоносних пагонів у фазі молочної стиглості зерна 

 (середнє за 2017–2018 рр.) 
  

Варіант досліду 

Кількість колосоносних 

пагонів на 1 м
2
, шт. 

загальна продуктивна 

N120 (30 + 60 + 30) P90K90 (фон 1 – контроль)  570 550 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин на ІV та ІХ е. о.  578 557 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин на ІІІ,V, ХІ е. о.  574 559 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90 (фон 2) 564 542 

Фон 2 + обробка гуматом калію рослин на ІV та ІХ е. о.  562 548 

Фон 2 + обробка  гуматом калію рослин на ІІІ, V та ХІ е. о.  574 550 

 

розрахунку N120(30+60+30) P90K90  продуктивних 

стебел було 550 шт./м
2
, у разі зменшення  до-

зи внесення азотних добрив до N90 їх чисе-

льність зменшувалась на 8 шт./м
2
 (до 542 

шт./м
2
). Позакореневе внесення гумату калію   

призводило до збільшення кількості продук-

тивних стебел на 6–9 шт./м
2
.  

         За результатами досліджень урожай-

ність пшениці озимої в основному залежала 

від дози внесення мінеральних добрив (табл. 

3).  Якщо в  контролі  її  рівень  становив 

6,23 т/га,  то  на   фоні  2  урожайність   зерна 

 зменшилась на 0,45 т/га. 

         За дворазового внесення гумату калію в 

дозі 0,8 л/га на різних етапах росту і розвит-

ку рослин пшениці озимої на фоні 1 урожай-

ність зерна зростала на 0,27 т/га (4,3 %), а 

триразового  (відповідно до схеми досліду) – 

на 0,34 т/га (5,4 %). За аналогічної схеми за-

стосування гумату калію для листкового під-

живлення на фоні  мінерального живлення 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90   приріст  зерна становив 

0,25–0,29 т/га (4,0–4,6 %), що свідчить про 

ефективність  цього агрозаходу. 

          Отже, продуктивність рослин озимини 

формувалась за рахунок поліпшення елемен- 
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3. Урожайність пшениці озимої залежно  від технології вирощування 

 і застосування біопрепарату (середнє за 2017–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 

Урожайність 

зерна,  

т/га 

Приріст  

до контролю  

Приріст 

 до фону 2  

т/га % т/га % 

N120 (30 + 60 + 30) P90K90 (фон 1 – контроль)  6,23 - - - - 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин 

на ІV та ІХ е. о.  
6,50 0,27 4,3 - - 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин 

на ІІІ, V та ХІ е. о.  
6,57 0,34 5,4 - - 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90( фон 2) 5,78 -0,45 -7,2 - - 

Фон 2 + обробка  гуматом калію рослин 

на ІV та ІХ е. о.  
6,03 -0,2 -3,2 0,25 4,0 

Фон 2 + обробка гуматом калію рослин 

на ІІІ, V та ХІ е. о.  
6,07 -0,16 -2,6 0,29 4,6 

   НІР05, т/га  0,09–0,11     

 

тів структури врожаю (табл. 4). Зокрема, вне-

сення гумату  калію позитивно  вплинуло на 

кількість продуктивних стебел на одиниці 

площі (збільшення становило 7–9 шт./м
2
 на

 

4. Структура врожаю та фізичні показники якості зерна залежно  

від  технології  вирощування і застосування біопрепарату  

(середнє за 2017–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 

Елементи структури урожаю 
Маса 

1000 

зерен,  

г 

Натура 

зерна, 

г/л 

Скло- 

подіб- 

ність, 

% 

кількість 

продуктив- 

них стебел 

шт./м
2
 

кількість 

зерен  

у колосі, 

шт. 

маса зерна 

з колосів 

І–ІІ  

порядку, г 

N120 (30 + 60 + 30) P90K90  

(фон 1 – контроль)  
550 37,2 1,36 37,8 763 64,8 

Фон 1 + обробка гуматом калію 

рослин на ІV та ІХ е. о.  
557 37,4 1,39 38,2 770 66,0 

Фон 1 + обробка гуматом калію 

рослин на ІІІ, V і ХІ е. о.  
559 37,5 1,40 38,4 772 66,3 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90 (фон 2) 542 36,7 1,30 37,0 760 54,2 

Фон 2 + обробка гуматом калію 

рослин на ІV та ІХ е. о.  
548 36,8 1,33 37,3 764 55,0 

Фон 2 + обробка  гуматом калію 

рослин на ІІІ, V та ХІ е. о.  
550 37,0 1,34 37,3 765 55,5 

 

фоні 1 та  6–8 шт./м
2  

на фоні  2),  чисельність 

зерен в колосі зростала на 0,1–0,3 шт., маса 

1000 зерен – на 0,3–0,6 г, відсоток  склопо-

дібних зерен – на 1,2–1,5 % на фоні 1 і на 

0,8–1,3 % на фоні 2. 

         Дані  впливу  гумату  калію  на  якість  

зерна сорту Арктіс наведені в таблиці 5. 

За результатами досліджень на фоні 1  

одержано  зерно ІІ класу якості, а на фоні 2 – 

ІІІ класу, окрім варіанту з триразовим вне-

сенням позакоренево гумату калію. Інтенси-

фікація внесення мікродобрива і стимулято-

ра росту – гумату калію на фоні 2 унемож-

ливила одержати показники якості зерна на 

рівні фону 1.  

          Внесення мінеральних добрив з розра-

хунку N120 (30 + 60 + 30) P90K90 і гумату калію у 

фази кущення - виходу  в  трубку (0,8 л/га) 

(ІV е. о.), цвітіння (ІХ е. о.) і молочної стиг-

лості зерна (ХІ е. о.) по 0,8 л/га  зумовило 

підвищення  вмісту білка на 0,4–0,5 % і сирої  

клейковини  на 1,8–2,4 %, але  пружність  ос- 
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5.  Показники якості  зерна пшениці озимої залежно від  технології  вирощування  

 і внесення біопрепарату (середнє за 2017–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 

 Вміст, % Пружність  

клейковини,  

од. приладу ВДК 

Клас  

 якості білка клейковини 

N120 (30 + 60 + 30) P90K90 (фон 1 – контроль)  15,3 24,8 50 ІІ 

Фон 1 + обробка гуматом калію рослин 

на ІV та ІХ е. о.  

 

15,7 25,6 50 ІІ 

Фон 1 + обробка  гуматом калію рослин 

на ІІІ, V та ХІ е. о.  

 

15,8 26,2 50 ІІ 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90( фон 2) 13,4 20,0 52 ІІІ 

Фон 2 + обробка гуматом калію рослин 

на ІV та ІХ е. о.  

 

13,6 21,8 53 ІІІ 

Фон 2 + обробка  гуматом калію рослин 

на ІІІ, V та ХІ е. о.  

 

13,7 23,2 52 ІІ 
 

танньої не змінилася і становила 50 од. при-

ладу ВДК. При  внесенні  гумату  калію  на 

фоні 2 (N90 (30 + 40 + 20) P90K90)  вміст  білка  пі-

двищувався  на 0,2–0,3 %, а клейковини  –  

на 1,8–3,2 %. 

Інтенсифікація застосування мікродоб-

рива і стимулятора росту – гумату калію на 

фоні 2 унеможливила  одержати показники 

якості на рівні фону 1 або підвищити клас 

якості з ІІІ до ІІ.  

Висновки  

За рахунок внесення гумату калію по-

закоренево у фазі кущення - виходу в трубку 

(V е. о. – 0,8 л/га)  кількість продуктивних 

колосоносних пагонів на одиниці посівної 

площі на фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90 збільши-

лась  на  7–9 шт./м
2
,  а  N90 (30 + 40 + 20) P90K90  –  

на  6–8 шт./м
2
. 

У разі дворазового внесення гумату ка-

лію в дозі 0,8 л/га на фоні 1 урожайність зер-

на підвищилась на 0,27 т/га (4,3 %), а трира-

зового – на 0,34 т/га (5,4 %). За аналогічної 

схеми застосування гумату калію для лист-

кового  підживлення на  фоні 2 (N90 (30 + 40 + 20) 

P90K90) приріст урожаю зерна варіював у ме-

жах 0,25–0,29 т/га (4,0–4,6 %). 

За рахунок внесення гумату калію кіль-

кість  зерен  в  колосі  збільшилась  на  0,1–

0,3 шт.), маса 1000 зерен – на 0,3–0,6 г, від-

соток склоподібних зерен  – на 1,2–1,5 % на 

фоні 1 і на 0,8–1,3 % на фоні 2. 

На фоні N120 (30 + 60 + 30) P90K90 при вне-

сенні гумату калію у фази кущення  - виходу 

в трубку (0,8 л/га) (ІV е. о.), цвітіння (ІХ е. 

о.)  і  молочної  стиглості  зерна  (ХІ е. о.) по 

0,8 л/га  вміст білка підвищився на 0,4–0,5 %, 

клейковини – на 1,8–2,4 %,  її пружність не 

змінилася і становила 50 од. приладу ВДК, 

що загалом відповідає ІІ класу якості зерна. 

При внесенні гумату калію на фоні 2 (N90 (30 + 

40 + 20) P90K90) вміст білка  збільшився  на 0,2–

0,3 %, клейковини – на 1,8–3,2 %, що також 

дає  можливість одержати  зерно ІІ  класу 

якості.  
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УДК  633.11:631.559:631.8 
 

Шувар А. М., Рудавская Н. Н., Бегэн Л. Л. Дорота Г. М. Влияние гумата калия на  урожайность и 

качество зерна озимой пшеницы.  Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 1. С. 139–145.      
 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, ул. Грушевского, 5, с. Оброшино,  

Пустомытовский район, Львовская область, 81115, Украина 
 

   Изложены результаты исследования элементов технологии выращивания озимой пшеницы в 

условиях Западной Лесостепи. Установлено, что двухразовое внесение гумата калия в дозе 0,8 л/га 

на разных этапах роста и развития растений озимой пшеницы на фоне N120 (30 + 60 + 30) P90K90 позволи-

ло увеличить урожайность зерна на 0,27 т/га (4,3 %), а трехразовое – на 0,34 т/га (5,4 %). По ана-

логичной схеме применение гумата калия для листового внесения на низком фоне минерального пи-

тания N90 (30 + 40 + 20) P90K90 получено приросты урожайности в пределах 0,25–0,29 т/га (4,0–4,6 %). 

   Внесение гумата калия положительно влияло на количество продуктивных стеблей на единице 

площади – увеличение составляло 7–9 шт./м
2
 на фоне N120(30 + 60 + 30) P90K90 и на 6–8 шт./м

2
 на фоне 

N90(30 + 40 + 20) P90K90),  количество зерен  в  колосе возросло на 0,1–0,3 шт., масса 1000 зерен увеличи-

лась на 0,3–0,6 г, процент стекловидных зерен – на 1,2–1,5 % на фоне N120 (30 + 60 + 30) P90K90  и на 0,8–

1,3 % на фоне N90 (30 + 40 + 20) P90K90. 

https://dps.agrobiz.net/article/view/gumatvmisni-preparati-naukovo-tehnologichni-pidhodi-do-virobnitstva-i-zastosuvannya-u-silskomu-gospodarstvi/
https://dps.agrobiz.net/article/view/gumatvmisni-preparati-naukovo-tehnologichni-pidhodi-do-virobnitstva-i-zastosuvannya-u-silskomu-gospodarstvi/
https://dps.agrobiz.net/article/view/gumatvmisni-preparati-naukovo-tehnologichni-pidhodi-do-virobnitstva-i-zastosuvannya-u-silskomu-gospodarstvi/
https://dps.agrobiz.net/article/view/gumatvmisni-preparati-naukovo-tehnologichni-pidhodi-do-virobnitstva-i-zastosuvannya-u-silskomu-gospodarstvi/
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Внесение минеральных удобрений из расчета N120 (30 + 60 + 30) P90K90 и гумата калия в фазы ку-

щения - выхода в трубку  (0,8 л / га)  (IV этап органогенеза),  цветения  (IX э. о.)  и  молочной  спело-

сти зерна (ХI э. о.)   по  0,8 л/га обусловило повышение содержания белка на 0,4–0,5 %, сырой клейко-

вины на 1,8–2,4 %, упругость клейковины не изменилась и составила 50 единиц прибора ИДК, что   

соответствует II классу качества зерна, при трѐхразовом внесении гумата калия на фоне N90 (30 + 40 + 

20) P90K90 содержание белка возрастало на 0,3 %, а клейковины – на 3,2 %, что также позволяет по-

лучить зерно ІІ класса качества. 

Ключевые слова: озимая пшеница, гумат калия, содержание белка, урожайность, минеральное 

питание. 

 

UDC 633.11:631.559:631.8     
                                   

Shuvar A. M., Rudavska N. M., Begen L. L., Dorota G. M. Impact of potassium humate on crop yield and 

quality of winter wheat grain. Grain Crops. 2020. 4 (1). 139–145. 
Institute of Agriculture of the Carpathian Region NAAS, 5, Hrushevskoho Str., vill. Obroshyne, Pustomyty distric,  

Lviv region, 81115, Ukraine 
 

The results of research of elements of technology of winter wheat cultivation in the conditions of the 

Western Forest-Steppe zone of Ukraine on gray forest surface-gleyed soil type with average supply of basic 

nutrients are given. The efficiency of potassium humate application by foliar feeding of plants at different 

stages of organogenesis (III – tillering (0.8 l/ha), V – tube yield (0.8 l/ha), IX – flowering) (0.8 l/ha) ), XI – 

milk ripeness (0.8 l/ha) was carried out on different backgrounds of mineral nutrition: background of nutri-

tion 1 (control) – N120 (30 + 60 + 30) P90K90  and background of nutrition  2 – N90 (30 + 40 + 20) P90K90 with retail ap-

plication of the appropriate dose of nitrogen in the IV and VIII stages of organogenesis. Arctic winter wheat 

variety was sown in the optimal time (III decade of September) in a five-field crop rotation of the plant 

growing department of the Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS. 

It was determined that in the case of double application of potassium humate at a dose of 0.8 l/ha at 

different stages of growth and development of winter wheat plants  on the background  of  nutrition  N120 (30 + 

+ 60  + 30) P90K90  grain yield increased by 0.27 t/ha (4, 3 %), and three times – by 0.34 t/ha (5.4 %). 

According to a similar scheme of application of potassium humate for foliar application on the lower 

background of mineral nutrition N90 (30 + 40 + 20) P90K90, the increase in grain yield was in the range of 0.25–

0.29 t/ha (4.0–4.6 %). These productivity indicators were formed by improving the elements of the crop 

structure. The introduction of potassium humate had a positive effect on the number of productive stems per 

unit area (increase was 7–9 pcs/m
2
 on the background of  nutrition  N120 (30 + 60 + 30) P90K90  and 6–8 pcs/m

2
 – 

N90 (30 + 40 + 20) P90K90, the number of grains in the ear increased by 0.1–0.3 pieces, the weight of 1000 grains – 

by 0.3–0.6 g, the percentage of vitreous grains – by 1.2–1.5 % on the background of nutrition N120 (30 + 60 + 30) 

P90K90  and by 0.8–1.3 % against the background of power supply N90 (30 + 40 + 20) P90K90. 

Application of mineral fertilizers at the rate of N120 (30 + 60 + 30) P90K90  and potassium humate (0.8 l/ha) 

in the phase of tillering – tube exit (IV stage of organogenesis), flowering (IX) and milk ripeness (XI) at 0,8 

l/ha caused an increase in the content of crude protein by 0.4–0.5 %, crude gluten by 0.8–1.4 %, but its elas-

ticity did not change and amounted to 50 units. VDK device, which generally corresponds to the II class of 

grain quality. 

With three applications of potassium humate on background 2 (N90 (30 + 40 + 20) P90K90) the protein con-

tent increased by 0.3 %, crude gluten – by 3.2 %, which also allows to obtain grain of class II quality. That 

is, the intensification of the application of microfertilizers and growth stimulants of potassium humate on the 

background 2 did not allow to obtain indicators of wheat grain quality at the level of background 1. 

The use of potassium humate foliar increased the level of profitability of growing winter wheat by 

5.2–6.9 % on both backgrounds of mineral nutrition. 

Key words: winter wheat, potassium humate, protein content, yield, mineral nutrition. 

 

 

 


