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Вступ. На сучасному етапі розвитку землеробства важливою проблемою є не тільки 
одержання максимальних врожаїв культур, а й збереження родючості грунтів і подальше її 
підвищення [1]. Тому раціональні системи обробітку ґрунту та удобрення завжди були і бу-
дуть основною ланкою технології вирощування будь-якої сільськогосподарської культури 
[2].  

Для одержання високих стабільних урожаїв треба дбати про створення досить глибо-
кого родючого шару ґрунту. В цих умовах тривалий час зберігаються оптимальна його будо-
ва, оптимальні параметри водного, повітряного і поживного режимів, формується розвинена 
коренева система рослин, здійснюється ефективний захист від бур’янів, хвороб і шкідників. 

Питання впливу агротехнічних заходів на продуктивність сільськогосподарських рос-
лин розглядалося і розглядається в багатьох роботах. Деякі дослідники [3] стверджують, що 
в умовах ринкової економіки перевага в сільськогосподарському виробництві повинна нале-
жать мало витратним технологіям удобрення польових культур – органічній, біологічній сис-
темам, які дозволяють отримати стабільні врожаї високої якості. 

Науково обґрунтоване використання органічних і мінеральних добрив дозволяє різко 
підвищити врожайність культур, покращити якість сільськогосподарської продукції, підви-
щити стійкість рослин проти посухи, несприятливих умов перезимівлі [4]. Багато дослідни-
ків стверджує, що саме мінімальний обробіток грунту на фоні органо-мінеральної системи 
удобрення збільшує продуктивність сівозміни і вихід кормових одиниць з 1 га [5]. 

Отже даних про варіанти удобрення культур та обробітки грунту в літературі багато і 
вони досить суперечливі. Сьогодні в землеробстві переважають короткоротаційні сівозміни, 
часто зустрічаються монокультури, спостерігається відсутність органічних добрив. Таке 
сільське господарство вимагає розробки систем удобрення, які були б збалансовані по орга-
нічній речовині та давали високу врожайність культур. 

Метою досліджень є вивчення впливу удобрення та обробітку грунту в короткорота-
ційних сівозмінах на врожайність сільськогосподарських культур.  

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились в умовах Правобе-
режного Лісостепу України на чорноземі типовому легкосуглинковому фастівського агроґ-
рунтового району в 5-пільній сівозміні: соя; озима пшениця; кукурудза на зерно; ячмінь; 
рапс. Варіанти удобрення наступні (норми на 1 га сівозмінної площі): 1)контроль (без доб-
рив); 2)солома 1,2т/га+ N12+N55P45K45; 3)солома 1,2т/га+ N12 + N78P68K68; 4)солома 1,2т/га+ 
N12 + сидерати + N55P45K45; 5)солома 1,2т/га+ N12 + сидерати + N78P68K68 Крім цього дослі-
джувались обробітки грунту: оранка на 25-27 см; глибокий плоскорізний обробіток на 25-27 
см; мілкий плоскорізний обробіток на 10-12 см. 

Результати досліджень. Серед зернових колосових культур пшениця озима найвиба-
гливіша до умов живлення. Найбільший ефект дає повне забезпечення потреб рослин озимої 
пшениці всіма елементами живлення. Раніше рекомендувалось співвідношення азоту, фос-
фору і калію як 1:1:1. Дослідження останніх років, а також практика вирощування озимої 
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пшениці за інтенсивною технологією показали, що для одержання максимального врожаю 
зерна високої якості необхідне переважання азоту: 1,5:1:1. Дослідники пропонують такі оріє-
нтовні норми мінеральних добрив в зоні Лісостепу після зернобобових для формування вро-
жаю 50 ц/га зерна озимої пшениці N70P60K60 [6]. 

Порівнюючи, по отриманих даних, плоскорізні обробітки з традиційною оранкою по-
мітно, що найбільша врожайність озимої пшениці спостерігається на мілкому плоскорізному 
обробітку (табл. 1), який дає достовірні прирости 3,2-3,3 ц/га відносно оранки на 3, 4 і 5 варі-
антах удобрення. З варіантів удобрення переважає на всіх обробітках грунту внесення соло-
ми 1,2 т/га + N12+сидерати+N79P68K68, цей варіант має також найвищу середню врожайність 
на фоні мілкого плоскорізного обробітку (48,4 ц/га). 

З питання удобрення і якості зерна кукурудзи проведено багато досліджень. Проте 
аналіз літературних даних показав, що стосовно даного питання у науковців не існує спільної 
думки. Результати досліджень, навіть на одному й тому ж ґрунті однієї зони, не співпадають, 
і навіть суперечать, один одному. В наших дослідженнях стійка (достовірна) закономірність 
спостерігається лише на глибокому плоскорізному обробітку грунту, який переважає за вро-
жайністю традиційну оранку на 4,2 – 10,2 ц/га, мілкий плоскорізний обробіток же поступа-
ється їй. З варіантів удобрення найвища врожайність була отримана при внесенні соломи 1,2 
т/га+ N12+N79P68K68 – 95,5 ц/га та на фоні сидератів – 97,8 ц/га. 

Система удобрення сої повинна бути комбінованою, оскільки соя певну частину еле-
ментів живлення здатна засвоювати самостійно, а для високої врожайності потрібна оптима-
льна і збалансована кількість елементів живлення. Досить високий рівень продуктивності сої 
на чорноземах типових досягли дослідники при внесенні N45Р30К30, врожайність культури 
при цьому становить 3,17 т/га [7]. 

 

Таблиця 1 
Середня врожайність культур ланки короткоротаційної сівозміни, ц/га 

Обробіток 
ґрунту Варіанти удобрення 

Пшениця 
озима 2010-

2012 рр. 

Кукурудза на 
зерно 2011-

2012 рр. 

Соя 
2010-

2011 рр. 

Ячмінь 
2010, 

2012 рр. 

оранка на 
25-27 см 

Контроль (без добрив) 27,3 56,2 15,5 26,1 
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 43 80,7 24 35,6 
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 43,7 87,3 32,9 40,0 

Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N55P45K45 41,8 81,8 26,1 36,1 
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N78P68K68 45,6 95,5 33,8 37,85 

глибокий 
плоскоріз-
ний обро-

біток на 25-
27 см 

Контроль (без добрив) 29,9 55,5 15,8 24,4 
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 43,2 84,9 22,3 37,0 
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 44,5 95,5 34,0 37,6 

Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N55P45K45 40,6 90,0 24,6 37,6 
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N78P68K68 45,7 97,8 33,4 39,3 

мілкий 
плоскоріз-
ний обро-

біток на 10-
12 см 

Контроль (без добрив) 28,1 53,0 15,8 24,9 
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 42,0 76,9 22,3 36,5 
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 46,9 89,4 32,1 38,6 

Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N55P45K45 45,1 80,3 24,5 35,9 
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N78P68K68 48,8 93,1 30,9 37,0 

НІР05, т/га для обробітку 1,5 3,1 1,2 1,3 
для удобрення 1,8 4,2 1,4 1,5 

 

Під різними обробітками грунту під сою ми отримали приблизно однакову врожай-
ність цієї культури, але найвищою вона була на оранці. З варіантів удобрення виділялись 
два: солома 1,2 т/га+ N12+N79P68K68 і соломи 1,2 т/га+ N12+N79P68K68+ сидерати незалежно від 
обробітку грунту 30,9-34,0 ц/га. 

За літературними даними [8] для ячменю є оптимальне поєднання органічних (наси-
ченість 13 т/га) та мінеральних добрив (насиченість 252 кг/га) на чорноземних грунтах, що 
забезпечує в післядії врожайність зерна в середньому 41,4 ц/га. 
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Нами було встановлено, що прирости від обробітків були в межах похибки в більшос-
ті випадків і не має істотної переваги якогось із них. Серед варіантів удобрення на оранці і 
мілкому плоскорізному обробітку мало перевагу внесення соломи 1,2 т/га+ N12+N79P68K68 – 
40 і 38,6 ц/га, а на глибокому плоскорізному – поєднання соломи 1,2 т/га+ N12+N79P68K68 з 
сидератами, що дає врожайність 39,3 ц/га. 

Висновки. Порівнюючи обробітки грунту в ланці короткоротаційної сівозміни можна 
стверджувати, що під озиму пшеницю доцільно проводить мілкий плоскорізний обробіток на 
10-12 см, під кукурудзу на зерно - глибокий плоскорізний обробіток на 25-27 см, під сою і 
ячмінь – традиційну оранку. З варіантів удобрення, не залежно від обробітків грунту і куль-
тури, найбільша врожайність спостерігається на варіантах: солома 1,2 т/га+ N12+N79P68K68 і 
солома 1,2 т/га+ N12+N79P68K68 + сидерати. 
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