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ВСТУП 

Актуальною проблемою сільськогосподарського виробництва є 

забезпечення населення якісними продуктами харчування та 

збереження навколишнього середовища.  

Дефіцит рослинного білка в Україні становить близько 2,0 млн т, 

проте збільшити його виробництво лише за рахунок зернових культур 

без розширення посівів зернобобових неможливо. На сьогодні ці 

культури у структурі посівних площ займають лише 10 % за 

необхідного показника не менше 20 % [381]. Культура люпин дає 

можливість одночасно вирішувати проблему рослинного білка і 

збереження навколишнього середовища. В останнє десятиріччя 

збільшення його посівних площ відбувається переважно за рахунок 

люпину вузьколистого, проте темпи зростання не відповідають науково 

обґрунтованим нормам і важливості культури для сільського 

господарства. Люпин незамінний у вирішенні проблеми підвищення 

родючості ґрунтів, особливо за органічного землеробства, адже 

культура має відносно короткий вегетаційний період і є добрим 

попередником для багатьох культур, сприяє підтриманню позитивного 

балансу гумусу в ґрунті, розпушує орний і підорний горизонти, 

повертає у кореневмісний шар калій та інші макро- й мікроелементи, 

перетворюючи важкорозчинні сполуки фосфору та калію в доступні 

форми, залишає для наступної культури сівозміни 80–220 кг азоту, 30кг 

фосфору і 50 кг калію [120].  

На вирішення важливої народногосподарської проблеми 

збільшення виробництва рослинного білка були спрямовані 

дослідження І. П. Проскури, Ф. П. Юхимчука, В. І. Головченка, 

Н. В. Солодюк, М. С. Корнійчука, А. Г. Бардакова та інших 

дослідників. Ними було створено фузаріозостійкі сорти люпину 

жовтого і білого з низьким умістом алкалоїдів, запропоновано модель 

системи їх захисту від грибних хвороб, обґрунтовано технологію 

вирощування люпинів жовтого і білого. Проте серед вказаних видів 

відсутні сорти, стійкі до антракнозу, що й стало однією з вагомих 

причин кардинального скорочення посівних площ культури у 

виробництві. 



 

У зв’язку зі створенням нових скоростиглих, толерантних до 

антракнозу високопродуктивних сортів люпину вузьколистого назріла 

нагальна потреба удосконалення технології його вирощування з 

урахуванням біологічних особливостей культури та зміни клімату. 

Дослідження, висвітлені в монографії, були спрямовані на 

вивчення особливостей сортів люпину вузьколистого, удосконалення 

технології його вирощування й інтенсифікації, що дає можливість 

виробництву розширити базу сортових технологій, збільшити площу 

під бобовими культурами, а також попередниками для зернових, 

одночасно вирішити актуальну проблему нестачі рослинного білка, 

підвищення родючості ґрунту та збереження навколишнього 

природного середовища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЮПИНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЛЮПИНОСІЯННЯ В УКРАЇНІ 

У ботанічній номенклатурі люпин (Lupinus L.) – це рід родини 

бобових Fabaceae (Leguminose), який налічує понад 847 видів [268, 

287]. У світовому сільському господарстві широко використовують 

поки що 5 видів люпину – жовтий (L. luteus), білий (L. albus), 

вузьколистий (L. angustifolius), мінливий (L. mutabilis) та 

багаторічний (L. polyphyllus). 

Люпин жовтий і вузьколистий вирощують на зелене добриво і 

корм, з них жовтий був першим видом, у якого створені безалкалоїдні 

сорти. Люпин білий має тривалішу історію вирощування, порівняно з 

жовтим, і споживався людьми ще в Стародавній Греції та Римі. 

Несвідома селекція створила цю крупнонасінну форму з 

нерозтріскуваними бобами. У ті часи основними культурними 

формами були різновидності люпину білого, інші види введено в 

широку польову культуру близько 150–170 років тому [287]. 

В Україні вперше досліди з люпином були проведені 

С.М. Богдановим у власному господарстві в Радомишльському повіті 

Київської губернії і в Ботанічному саду Київського університету в 

1888–1915 рр. Перші повідомлення про сівбу люпину в селянському 

господарстві Чернігівської губернії датуються 1903 роком, а в 1926 р. 

його посіви були зафіксовані вже в 24 господарствах [521].  

Після виділення в 30-х роках ХХ ст. безалкалоїдних рослин 

люпину і селекції кормових сортів у багатьох країнах зацікавилися цією 

кормовою культурою, почалося розвиватися товарне насінництво. З 

прийняттям у 1957 р. Постанови Ради Міністрів СРСР «Про заходи по 

розширенню посівів люпину на кормові цілі і на зелене добриво», 

посівні площі культури за рік у зоні Полісся України збільшили з 314 

до майже 500 тис. га [459]. Люпин кормовий, як жодна з інших культур, 

за кілька останніх десятиріч зазнав значних випробувань на право 

існування. У другій половині 60-х років на площах посіву поширилась 

епіфітотія фузаріозного в’янення люпину. Сталося зараження ґрунтів у 

зоні товарного насінництва люпину, де його площі займали до 30 %, а в 

окремих господарствах – і до 50 % орних земель. Урожайність люпину 

різко знизилась, а як наслідок – почали зменшувати й посівні площі. 

Майже двадцять років знадобилося вченим для створення 

фузаріозостійких сортів люпину [240].  



 

Одним із результативних рішень, що сприяли як збільшенню 

посівних площ під цією культурою, так і її врожайності, було 

прийняття у 1985 р. Радою Міністрів Української РСР постанови про 

збільшення виробництва люпину в господарствах УРСР. Завдяки 

реалізації основних положень нормативно-правового акта створено і 

впроваджено у виробництво низку скоростиглих, стійких до 

фузаріозу та інших хвороб сортів люпину [489]. 

Проте наприкінці 80-х років з’явилася ще одна загрозлива 

хвороба – антракноз, якою у роки з теплим і вологим періодом 

вегетації уражуються рослини люпину жовтого і білого, та деякою 

мірою – вузьколистого [489]. Ця проблема в люпиносіянні не 

вирішена до цього часу. 

Динаміку посівних площ та урожайності люпину в Україні 

наочно відображає рис. 1.1.  

Наведені дані за період 1960–2000 рр., нами взято з наукових 

публікацій М. М. Кузюри [256], А. Г. Бардакова та інших авторів [27].  

Певний період у країні не вели облік посівних площ люпину, 

тому з 2001 по 2003 р. навіть у літературних джерелах ці дані не 

відображено. З появою нового покоління високопродуктивних 

фузаріозостійких сортів люпину жовтого та білого, а також сортів 

люпину вузьколистого (російської та білоруської селекції), які 

вважаються стійким до антракнозу, посівні площі під люпином 

кормовим почали зростати і станом на 2010 р. вже становили 42,6 

тис. га.  

В останнє десятиріччя відмічаємо незначне збільшення посівних 

площ люпину кормового, проте темпи зростання не відповідають 

потребам господарств і врешті – важливості культури для сільського 

господарства в умовах сьогодення. Зростання посівних площ 

відбувається за рахунок люпину вузьколистого. 

Незважаючи на важливе агротехнічне і кормове значення 

люпину, площі його вирощування на зерно на сьогодні залишаються 

невисокими, а врожайність – значно нижча ніж генетичний потенціал 

сортів. Урожайність зерна люпину кормового, переважно жовтого, до 

1975 р. знаходилась у межах від 0,60 до 1,08 т/га. Після 2000 р. у 

виробничих умовах вона зросла до 1,85 т/га, що пояснюється появою 

нових високопродуктивних сортів люпину білого і вузьколистого. 

Станом на 2017 р. посівні площі люпину становили лише 14,3 тис. га 

за урожайності 1,83 т/га. 



 

 
Рис. 1. Динаміка посівних площ люпину кормового в Україні та 

рівень врожайності зерна за період з 1960 по 2017 рр. 

 

До причин скорочення посівних площ слід віднести зменшення 

попиту на корми з люпинів у зв’язку зі зниженням кількості худоби в 

Україні, а також скороченням програм і обсягів досліджень по 

культурі люпинів у наукових установах.  

Причинами низької врожайності є недостатнє вивчення біології, 

морфології, закономірностей продукційного процесу рослин люпину, 

без врахування яких неможливо розробляти зональні технології його 

вирощування й адаптації у виробничих умовах, а також недостатня 

кількість створених сортів, посівного матеріалу, нестійкість сортів до 

антракнозу [242, 520]. 

Використання люпину, завдяки здатності у симбіозі з 

бульбочковими бактеріями до фіксації азоту з повітря, високому 

вмісту білка, цукрів і ненасичених жирних кислот за практичної 

відсутності нітратів, інгібіторів трипсину і таніну в зерні, різнобічне: 

поліпшення родючості ґрунтів, біологізації землеробства, на корм 

худобі, виготовлення продуктів харчування, як сировини для 



 

медицини, парфумерії, лакофарбової промисловості тощо [238, 259, 

383, 404, 463, 491]. 

Завдяки можливості різнобічного використання культури у світі 

зростають його посівні площі та проводяться дослідження з 

розширення спектру таких можливостей [553, 573, 585, 602, 626].  

Глибоко проникаюча, добре розгалужена коренева система 

люпину є ефективним «біологічним» розпушувачем, сприяє 

надходженню повітря, підвищує вологоємкість, покращує структуру 

й інші фізичні та хіміко-біологічні властивості ґрунту. Коренева 

система, проникаючи на глибину до двох метрів, завдяки своїм 

виділенням здатна розкладати у ґрунті важкорозчинні фосфати до 

фосфорних сполук, які засвоюються рослинами, а також 

використовувати калій, який вносили під попередник, з підорного 

шару [26, 323, 412, 413, 432]. 

Люпин за можливістю фіксації атмосферного азоту займає третє 

місце після люцерни і конюшини червоної, маючи найвищу 

азотфіксуючу здатність серед однорічних бобових культур, акумулює 

в біомасі від 80 до 400 кг/га екологічно чистого симбіотичного азоту 

[68, 582]. Люпин вузьколистий, зокрема, серед представлених у 

монографії видів люпину має найвищу азотфіксуючу здатність, за 

сприятливих умов питома маса атмосферного азоту від загального 

вмісту в рослинах становить 75–85 % [485], 67–78 % [573, 583] і може 

сягати навіть 95 % [184, 621].  

За даними Ю. О. Тараріки [471], Y. Evans [563], люпин 

вузьколистий за вегетаційний період засвоює азоту з повітря до 200 

кг/га. З цієї кількості 2/3 виноситься з урожаєм, проте 1/3 залишається 

у ґрунті – в післяжнивних рештках міститься 62–67 кг/га азоту, який 

може бути використаний наступними культурами сівозміни, тоді як 

після вирощування люпину білого – 30–40 кг/га [582, 584]. При 

заорюванні зеленої маси люпину (30 т/га) у ґрунт надходить 150 кг/га 

біологічного азоту, еквівалентного 450 кг/га аміачної селітри. За 

загальною кількістю азоту зелена маса люпину прирівнюється до 

гною [9, 147, 471], а іноді за вмістом азоту в біомасі люпин 

перевищує навіть його [30].  

Азот зеленої маси люпину, що приорюється, а також кореневі й 

рослинні рештки поступово мінералізуються і практично не 

вимиваються. Це повільно розчинне азотне добриво. Біологічний азот 

люпину є легкодоступним, екологічно чистим і найдешевшим з усіх 

видів добрив [525]. 



 

У перерахунку на 1 га посіви зернобобових культур фіксують 

51,7 кг азоту в урожаї та 52,7 кг – у рослинних рештках [324, 325, 

327]. За сприятливих умов люпин здатний накопичити у ґрунті 150–

200 кг/га симбіотичного азоту, що еквівалентно внесенню 0,5-0,6 т/га 

аміачної селітри [468]. За даними J. Strommer, люпин здатний 

накопичити до 600 кг/га біологічного азоту [608]. Проте такі 

показники свідчать лише про можливий потенціал, здатний 

реалізуватися за дуже сприятливих умов протягом періоду вегетації 

культури. 

Люпин має коефіцієнт використання ФАР 4,8 %, тоді як 

конюшина, вика, овес і інші культури – 1,98–2,74 %. Він 

використовує фосфор і калій з важкорозчинних сполук, тому в 

результаті вирощування культури покращується не лише азотне, а й 

фосфорне та калійне живлення наступних культур. Заорана зелена 

маса люпину за дією на урожай наступної культури не поступається 

30–40 т/га гною. Люпинове добриво не підвищує вміст гумусу в 

ґрунті, що пояснюється активізацією мінералізаційних процесів і 

втратою при цьому частини азоту. Тому заорювати люпин в ґрунті з 

післяукісних і післяжнивних посівів доцільніше восени. При 

заорюванні в ґрунт лише кореневих і післязбиральних решток втрати 

азоту незначні [471].  

Люпинові сидеральні пари за ефектом використання порівняні з 

підстилковим гноєм, торфоперегнійними компостами, проте витрати 

на вирощування таких парів та застосування у 2-3 рази нижчі, отже 

вища рентабельність використання сидератів [353]. Ефективність 

заорювання 1 т люпинового сидерату, завдяки відносно низьким на 

його вирощування виробничим витратам порівняно із використанням 

підстилкового гною, вища в 3,7 рази [165]. Післядія сидерації на 3 і 4-

й роки поступається гною лише на 15–20 % [282]. Люпин на сидерат 

можна вирощувати як у парових полях, так і післяукісно та 

післяжнивно. З його біомасою при заорюванні в ґрунт у фазі сизих 

бобів надходить 190–230 кг/га азоту, 50–70 кг/га Р2О5 та 160–190 кг/га 

К2О [58]. За вирощування зернобобових культур на сидерат у ґрунті 

може накопичитися до 28 т/га біологічного азоту, що еквівалентно 85 

т аміачної селітри [470]. 

Позитивний вплив люпину на гумусовий баланс ґрунту не 

викликає сумнівів, проте розміри накопичення гумусу залежать від 

того, що заорюється: вся біомаса на сидерат, чи лише пожнивні та 

кореневі рештки [459]. За вирощування на сидерат з біомасою 



 

люпину в ґрунт заорюється від 150 до 230 кг/га азоту [442, 490], а з 

пожнивними та кореневими рештками – від 60 до150 кг/га [157, 459]. 

Найважливіша роль люпину в агроекологічному аспекті – це 

відновлення нормального циклу органічної речовини й азоту в ґрунті 

[33]. При заорюванні біомаси люпину змінюється склад ґрунтової 

біоти, від життєдіяльності якої залежить його ефективна родючість. 

Заорана зелена маса люпину збільшує чисельність ґрунтових 

мікроорганізмів, покращує їх популяційний склад і підвищує 

біологічну активність ґрунту [57]. 

Люпин не тільки забезпечує власні потреби в азоті, а й збагачує 

ним ґрунт, покращуючи азотне живлення наступних у сівозміні не 

бобових культур [577, 603]. У зоні Полісся та Західних регіонах 

України він є одним із кращих попередників для великої кількості 

сільськогосподарських культур [283]. 

Як сидерат у сівозмінах люпин знижує забур’яненість полів і 

захворюваність рослин, зменшує чисельність шкідників [19, 354]. У 

процесі вегетації люпинів білого і жовтого токсичні речовини не 

нагромаджуються в ґрунті, підвищується його біологічна активність 

за рахунок кореневих виділень та активізації діяльності 

мікроорганізмів. Органічна речовина рослин є енергетичним 

джерелом для розвитку ґрунтової мікрофлори, від життєдіяльності 

якої залежать основні властивості ґрунту та його родючість [392]. 

Інший аспект використання люпину – отримання на корм 

зеленої маси та зерна з високим вмістом білка. Якщо в зерні злаків 

його міститься 8–13 %, гороху, вики, бобів кормових – у середньому 

22–30 %, то залежно від виду і сорту в зерні люпину – від 34 до 45 %. 

У сухій речовині зеленої маси кормового люпину білків міститься від 

18 до 22 %. Білок зерна люпину характеризується високим вмістом 

незамінних амінокислот, за винятком метіоніну, який у даному 

випадку є лімітуючим. Порівняно з іншими бобовими культурами 

білок люпину має високий коефіцієнт перетравлення і на відміну від 

соєвого не потребує витрат на заводську переробку. Люпин за 

вмістом сирого протеїну в 1 кг зерна (люпин жовтий – 367 г, білий – 

320 г, вузьколистий – 290 г) у 3 рази перевищує злакові культури і в 

1,5 рази горох. Виробництво білка люпину за витратами енергії в 1,5–

2,0 рази дешевше, ніж інших зернобобових, та в 3,5–4,0 рази, ніж 

злакових зернофуражних культур [8, 47, 58, 156, 260]. 

Люпин білий у світі використовують також для харчування [552, 

631]. На думку В. І. Головченка [569], створення спеціальних 



 

харчових сортів білого безалкалоїдного люпину і впровадження їх у 

виробництво дозволить збирати значно більше харчового білка, ніж у 

результаті перетворення рослинного білка у продукцію тваринного 

походження. На виробництво такого білка, порівняно з білком 

тваринного походження, потрібно у 13 разів менше енергії та в 4 рази 

орних земель. Тому в США відпрацьовано технологію виробництва 

макаронних виробів із борошна м'якої пшениці та люпину білого. 

Такі макарони не розварюються, відпадає потреба при готуванні 

добавляти сіль і олію, а значить у такому продукті відсутній 

холестерин. У Чилі використовують у їжу пудинги і мармелад з 10 % 

вмістом люпинового борошна. Ці продукти сприяють зниженню 

рівня цукру у крові хворих на діабет [540, 544]. Білкову пасту із зерна 

люпину білого використовують у ковбасній і м’ясоконсервній 

промисловості [596, 629, 631]. 

Алкалоїди люпину сприятливо впливають на фітосанітарний 

стан ґрунтів [445]. Вміст алкалоїдів у зерні та зеленій масі різних 

видів люпину, за даними багатьох дослідників, значно різниться: у 

зерні люпину білого – від 0,75 до 2,74 %, жовтого – від 0,12 до 1,68%, 

синього – від 0,005 до 3,68 %, багаторічного – від 1,07 до 1,75 % [28]. 

У кормових сортах люпину присутність алкалоїдів у великій 

кількості небажана. До кормових відносять сорти безалкалоїдної і 

кормової груп із вмістом алкалоїдів від 0,001 до 0,05 % [456]. 

Алкалоїд люпину спартеїн використовують у фармакології як 

аритмічний засіб, він входить до складу препаратів, які впливають на 

біоелектричну активність серця, моторну і психічну активність 

людини [628]. Вивчається питання використання алкалоїдів люпину 

як природного інсектициду та біологічного регулятора росту [469]. 

Вирощування люпину в сівозмінах забезпечує зниження втрат 

невідновлювальних джерел енергії та ширше використання 

відновлювальних (накопичення біомаси за рахунок сонячної енергії). 

Вартість білка бобових у 2-3 рази нижча, ніж білка злакових культур 

[52, 281, 324]. 

За питомою теплотою згоряння біомаса люпину вузьколистого 

(15,8 МДж/га) перевищує торф (8,1), дрова (10,2), хоча є дещо 

нижчою порівняно з кам’яним вугіллям (22,0 МДж/га) [588, 630].  

Собівартість перетравного протеїну зерна люпину – 156 

умовних одиниць, тоді як зерна гороху – 260, сіна бобових трав – 300, 

люцернового борошна – 360. На вирощування зеленої маси люпину 

енергії затрачається у 4 рази менше, ніж на вирощування кукурудзи, 



 

соняшнику й інших не бобових культур, енергоємність 1 т 

люпинового силосу у 10 разів нижча, ніж з кукурудзи [197]. 

Як бачимо, в умовах сьогодення цінні культури, якими є 

однорічні люпини, використовуються недостатньо. Потребує 

удосконалення технологія їх вирощування, постає необхідність у 

виведенні сортів, стійких до антракнозу, покращення системи 

насінництва. 

Незважаючи на значну кількість досліджень з питань вивчення 

різних елементів технології вирощування люпину кормового, наявна 

інформація з цього питання розрізнена і висвітлює лише окремі 

аспекти даної проблеми, що обґрунтовує доцільність проведення 

нами досліджень та детальний аналіз отриманих результатів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

Для обґрунтування агробіологічних основ інтенсифікації 

вирощування люпину кормового проводили експериментальні 

дослідження за темою дисертаційної роботи впродовж 1999–2015 рр. 

у дослідному полі відділу адаптивних інтенсивних технологій 

зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», що знаходиться у смт Чабани Києво-

Святошинського району Київської області й територіально 

розташованому в Лісостепу Правобережному (Київський 

агроґрунтовий район центральної провінції). 

Ґрунтовий профіль дослідної ділянки представлений сірим 

лісовим крупно пилуватим легкосуглинковим ґрунтом на 

лесовидному суглинку. Агрофізичні властивості 0–20 см шару ґрунту 

дослідних ділянок характеризувались таким рівнем показників: 

питома вага – 2,67, об’ємна маса – 1,37–1,45 г/см
3
, шпаруватість – 

48,7–45,7 %. Фізико-хімічна характеристика ґрунту дослідних 

ділянок: рНсол – 5,3–5,5, гідролітична кислотність – 2,6–2,8, сума 

вбірних основ – 6,8–6,9 мг. екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення 

основами – 70,9–70,6 %. У 0–20 см шарі ґрунту дослідної ділянки 

вміст гумусу (за Тюріним) становив 1,07–1,65 %, лужногідролізованого 

азоту (за Корнфілдом) – 59–64, рухомих фосфатів і обмінного калію (за 

Чириковим) – відповідно 114–126 і 80–90 мг/кг ґрунту. Згідно з 

класифікацією ґрунтів за ступенем забезпеченості їх поживними 

елементами [523], вміст лужногідролізованого азоту 

характеризувався як дуже низький, рухомого фосфору й обмінного 

калію – підвищений, гумусу – низький, кислотність сольової витяжки 

– середня. 

Місце проведення досліджень (Києво-Святошинський р-н 

Київської обл.) вважається зоною достатнього зволоження (ГТК 1,2), 

з теплим, помірно вологим кліматом, проте в окремі роки можливі 

посухи, рідше – суховії. Зима м’яка, з частими відлигами і лише в 

окремі роки з сильними морозами, літо тепле, помірно вологе. Весна і 

осінь мають в основному затяжний, нестійкий характер, але в 

середньому переважають теплі весни з достатніми запасами (160–80 

мм) продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту.  



 

Сума активних температур за вегетаційний період коливається 

від 2600 до 2660 ºС. Перехід температури повітря весною і восени 

через 5
 
ºС відбувається 8 квітня і 26 жовтня, через 10

 
ºС – 26 квітня і 2 

жовтня. Тривалість вегетаційного періоду з температурою повітря 

понад 5 ºС
 
 становить 201 добу, понад 10

 
ºС – 160–165 діб. У літній 

період спостерігається переважно тепла, а в липні–серпні спекотна 

погода. Середньодобова температура повітря у травні-червні досягає 

18–21 ºС, у липні-серпні 22–24 ºС. Абсолютні максимуми 

температури повітря спостерігаємо в липні-серпні (39
 
ºС), абсолютні 

мінімуми в січні-лютому (-33–34 ºС
 
). Перші заморозки відмічають у 

другій декаді жовтня, останні – у третій декаді квітня – на початку 

травня. Тривалість безморозного періоду 160–170 діб. Сумарна 

сонячна радіація за рік сягає 90–95 ккал/см
2 

(3838,5–4051,8 МДж/м
2
), 

на частку сумарної фотосинтетичної активної радіації за період 

вегетації з температурою повітря понад 5
 
ºС припадає 39 ккал/см

2 

(1683,4 МДж/м
2
). Сума опадів за рік становить 600–650 мм, 

змінюючись від 405 мм у найпосушливіші до 925 мм – у вологі роки 

за середньої кількості днів з опадами 130–180. Майже 70 % кількості 

опадів припадає на квітень–жовтень, максимум – на червень-липень. 

У цілому кліматичні умови регіону сприятливі для 

сільськогосподарського виробництва і дозволяють вирощувати високі 

врожаї культур, зокрема кормових люпинів. 

 

 

2.2. Метеорологічні умови в роки проведення досліджень 

Аналіз погодних умов років проведення експериментальних 

досліджень виконували за даними гідрометеорологічного пункту 

«Чабани», розміщеного в зоні діяльності ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Гідротермічні умови, які складалися упродовж 

періоду вегетації досліджуваних культур у 1999–2015 рр., значно 

різнилися між собою, а також від середніх багаторічних показників і 

не завжди були для люпинів сприятливими (додатки А.1, А.2). 

У 1999 р. сівбу провели 14 квітня. За досить високої (10,4 ºС) 

середньодобової температури повітря порівняно з багаторічним 

значенням (6,8 ºС), кількість опадів у квітні становила лише 20,8 мм 

за норми 41,0 мм. У травні відмічали нічні заморозки до -5 ºС. Сума 

середньодобових температур повітря у червні та липні значно 

перевищувала багаторічні показники, а кількість опадів у травні, 

червні та липні була меншою від багаторічних на 5, 25 і 14 мм. 



 

Середньодобова температура повітря в травні перевищувала норму на 

2 ºС, а в червні та липні – на 4 ºС. Гідротермічні коефіцієнти червня і 

липня становили 0,7 і 0,8. 

Період вегетації люпинів у 2000 р. характеризувався 

нерівномірним розподілом опадів за місяцями, посухи змінювались 

затяжними дощами. Сівбу люпинів провели 13 квітня. У квітні й 

першій декаді травня опадів випало менше від норми. 

Середньодобова температура повітря квітня була нижчою за 

багаторічні показники на 6,2
 
ºС, а травня – перевищувала на 6,0

 
ºС. За 

другу і третю декади травня кількість опадів перевищувала норму 

більш ніж удвічі. Аналогічні показники відмічали і в першій декаді 

липня.  

Висока середньодобова температура повітря квітня у 2001 р. 

(11,2 ºС за рівня 6,8 ºС) стримувала появу сходів, які з’явилися лише 

на 14, 12 та 11 добу після сівби залежно від строку її проведення (13, 

20 і 27 квітня). Затяжні, інтенсивні зливи у третій декаді квітня – 45 

мм за декаду (65 мм – за місяць) порівняно з багаторічною41 мм 

спричинили ущільнення ґрунту і зрідження сходів. Недостатня 

кількість опадів у критичний для люпинів період цвітіння–початку 

формування бобів стала причиною значного осипання квіток у 

рослин першого строку сівби, що негативно позначилося на їх 

продуктивності.  

Середньодобова температура квітня 2002 року перевищила 

норму на 1,2 ºС, травня – на 0,6 ºС. Кількість опадів у квітні 

знаходилась у межах норми, а в травні переважала її на 15 мм, проте в 

часі опади були розподілені не рівномірно, що негативно позначилося 

на посівах першого строку сівби. Сівбу люпинів провели 17 квітня, 

сходи з’явились дружно, польова схожість насіння в окремих 

варіантах досягала 90 %. За третю декаду травня та першу декаду 

червня випало 204 мм опадів, крім того 28 травня пройшов град, який 

пошкодив значну частину рослин люпину. У липні була посуха – 

середньодобова температура повітря на 4,6 ºС перевищувала норму, 

за місяць випало лише 14 мм опадів за багаторічного показника 68 

мм, що спричинило осипання бобів і формування невиповненого 

зерна. Кращі умови для росту, розвитку та формування 

продуктивності рослинами люпинів складались за першого строку 

сівби. Необхідно відмітити, що рослини, особливо люпину 

вузьколистого, більшою мірою були пошкоджені градом саме за 

першого строку сівби, і врожай сформувався на бічних пагонах.  



 

Сівбу люпинів у 2003 р. провели 21 квітня. Середньодобова 

температура квітня була нижчою від норми на 1,7 ºС, у травні – 

перевищувала її на 4,3 ºС. Кількість опадів у другій та третій декадах 

квітня становила лише 11 і 40 % від багаторічних показників, що 

негативно вплинуло на посіви, особливо першого строку сівби. 

Середньодобова температура повітря червня була у межах норми, а 

кількість опадів становила лише 35 % від багаторічних показників, 

що негативно позначилося на рослинах. Надмірна кількість опадів 

(367 % від норми) випала у першій декаді серпня. Рослини люпинів 

знаходились у фазі сизих бобів, тому ураження їх хворобами було 

мінімальним. Оскільки для посівів люпинів першого строку сівби 

склалися несприятливі умови для росту й розвитку, то врожай зерна 

сформувався на рівні з другим строком сівби. 

У 2004 р. температура повітря та кількість опадів у квітні й 

травні були сприятливими для появи дружніх сходів, росту та 

розвитку рослин (сівбу провели 15 квітня). Проте через посуху в 

червні (перша декада – без опадів, друга – 3 мм, третя – 4 мм) 

спостерігали значне осипання квіток. Надмірна кількість опадів у 

липні (16 % від норми у другій та 204 % – у третій декаді), а також 

температура повітря на 1,3 ºС вища від норми спричинили появу 

антракнозу в посівах білого та жовтого люпинів. Завдяки тому, що 

рослини знаходилися вже у фазі сизих бобів, втрати врожаю від 

небезпечної для люпину хвороби були мінімальними.  

За другу та третю декади квітня у 2005 р. опадів випало 112 %, 

за травень – 123 % від норми. Середньодобова температура повітря 

перевищувала багаторічний показник на 1,6 ºС і 1,4 ºС. Кількість 

дощових днів у квітні після першого строку сівби (13 квітня) 

становила 12, у травні – 11, що призвело до неодноразового 

утворення ґрунтової кірки й ущільнення ґрунту, значного зрідження 

сходів, особливо другого та третього строків сівби. У червні випало 

опадів 129 % від норми за кількості дощових днів – 14, температура 

повітря була нижчою від багаторічного показника на 0,8 ºС. У липні 

вологість повітря становила 52 % від норми, температура повітря 

перевищувала норму на 2,0 ºС.  

У 2006 р. сівбу люпинів провели 3 квітня. Через значну кількість 

опадів травня та червня (181 і 660 % до норми) відбувся розвиток та 

поширився в посівах люпину вузьколистого антракноз. Рослини, які в 

цей період знаходились у фазі стеблування і бутонізації, були уражені 



 

цією хворобою. Зрідження густоти рослин люпину вузьколистого не 

сприяло формуванню культурою значного рівня врожайності.  

Недостатня кількість опадів у березні та квітні 2007 року 

призвела до пересушення ґрунту. Сівбу люпинів провели 4 квітня, 

сходи з’явились на 13–15-ту добу, були недружними і зрідженими. За 

несприятливих умов для росту й розвитку рослини люпинів були 

ослаблені і за широкорядного способу сівби (ширина міжрядь 45 см) 

навіть не зімкнули міжряддя. Значна кількість опадів у першій декаді 

червня (278 % до норми) та середньодобова температура повітря на 

3,3 ºС вища від норми (17,7 ºС) сприяла подальшому росту й розвитку 

рослин люпинів. Недостатня кількість вологи у критичні для люпинів 

фази (сходи і бутонізація), а також висока температура повітря і 

ґрунту у період цвітіння–зав’язування бобів призвели до значного 

осипання квіток і бобів люпину вузьколистого, що позначилося на 

продуктивності рослин.  

У 2008 р. люпини посіяли 10 квітня у перезволожений ґрунт. 

Надмірна кількість опадів у першій і другій декадах квітня (179 і 

473% до норми) стала причиною його ущільнення, тому сходи 

отримали недружні та зріджені. Травень був сприятливим для росту й 

розвитку рослин, проте вони були пошкоджені градом, який випав 28 

травня, що в подальшому вплинуло на рівень їх продуктивності. 

Достатня кількість тепла й опадів у червні і липні сприяли 

формуванню бобів, їх наливу та достиганню.  

У 2009 р. сходи люпині з’явилися на 11–15-ту добу (сівбу 

провели 8 квітня у достатньо зволожений ґрунт). Незначна кількість 

опадів у квітні та травні – відповідно лише 0,8 і 9,2 мм – призвела до 

формування невеликої наземної біомаси рослин культури та міцної 

кореневої системи. Недостатня кількість опадів у червні (лише 12,9 

мм) та перевищення норми середньодобової температури повітря у 

третій декаді червня на 5,0 ºС спричинили значну редукцію квіток і 

сформованих бобів. За гостро посушливих умов та вищих від норми 

показників середньодобової температури повітря липня зерно 

сформувалося щуплим, зі значно нижчими показниками маси 1000 

зерен порівняно з попередніми роками, що визначало рівень 

урожайності культури.  

Сівбу люпині у 2010 р. проводили 14 квітня у достатньо 

зволожений ґрунт. Проте зниження середньодобових температур 

повітря і заморозки на поверхні ґрунту спричинили подовження 

періоду сівба–сходи до 14–16 діб, до того ж вони були зріджені. 



 

Значне підвищення середньодобових температур і недостатня 

кількість опадів протягом періоду вегетації культур стали причиною 

осипання квіток і бобів, зменшення тривалості міжфазних періодів, 

що призвело до значного скорочення в часі періоду вегетації і 

вплинуло на рівень продуктивності люпину білого і вузьколистого. 

Квітень 2011 р. був сприятливим для появи сходів люпину 

вузьколистого, який висіяли 15 числа. Проте, через високі 

температури повітря у третій декаді травня, що на 3–5 ºС 

перевищували норму (15,9 ºС), і дефіцит вологозабезпечення ґрунту 

(кількість опадів від початку року і до кінця травня в зоні діяльності 

ННЦ „Інститут землеробства НААН” становила108 мм за норми 231 

мм, запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту 0–20 см були 

незадовільними і становили 4–10 мм, у метровому 0–100 см – 31–73 

мм) тривалість міжфазних періодів розвитку рослин скоротилася, 

особливо люпину вузьколистого. Середня добова температура 

повітря першої декади червня перевищувала норму на 5-6 ºС (норма 

17,7
о
С). Унаслідок значного підвищення середньодобових температур 

повітря і недостатньої кількості опадів у період бутонізація–

формування, налив та дозрівання бобів спостерігали осипання квіток 

і бобів, що вплинуло на кількість сформованих плодоелементів, зерен 

у бобах і на рослині та масу 1000 шт., і як результат – на рівень 

продуктивності культури. Зниження протягом третьої декади червня 

та липня середньодобової температури повітря та значна кількість 

опадів (більш як у чотири рази перевищила декадну норму та склала 

103,7 мм) хоча і сприяли поповненню вологозапасів ґрунту, проте 

призвели до часткового відновлення вегетації рослин люпину 

вузьколистого і вівса голозерного, незначного проростання зерна в 

бобах, що ускладнило збирання культур і збільшило втрати.  

У 2012 р. люпин вузьколистий висіяли 13 квітня. Вища від 

норми відповідно на 2,5; 5,7 і 5,5 ºС у другій та третій декадах квітня і 

першій – травня середньодобова температура повітря й достатня 

кількість опадів спряли появі дружних сходів і розвитку рослин 

люпину вузьколистого (та вівса голозерного – у сумісних посівах). 

Проте 17,6 мм опадів 8 травня за декадної норми 17,0 мм і 196,2 % від 

норми протягом другої декади спричинили ущільнення ґрунту й 

утворення кірки. Протягом першої декади червня випало 88,9 мм 

опадів і рослини люпину вузьколистого, паралельно з утворенням і 

наливом бобів, почали формувати вегетативну масу. Рослини вівса 

голозерного, на той час у фазі наливу зерна волотей центрального 



 

стебла, почали формувати волоть на пагонах першого порядку. В 

подальшому неодночасне дозрівання рослин люпину вузьколистого і 

вівса голозерного значно утруднило збирання врожаю і призвело до 

значних його втрат.  

Через надмірне перезволоження дослідного поля у 2013 р. сівбу 

люпину вузьколистого провели 30 квітня. Добре прогрітий і 

зволожений ґрунт, високі середньодобові температури повітря першої 

декади квітня, які на 5,2
 
ºС

 
перевищували норму (13,7

 
ºС), сприяли 

появі дружних сходів люпину вузьколистого вже на 5-6-ту добу. 

Середньодобові температури повітря травня і червня, які на 5,2 і 

3,7
о
С перевищували норму (14,9 і 17,9 ºС), й недостатня кількість 

опадів стали причиною скорочення тривалості міжфазних періодів 

розвитку рослин, що негативно позначилося на вегетативному й 

особливо генеративному їх розвитку. Крім того, 28 червня випало 17 

мм опадів, що спричинило вилягання рослин люпину вузьколистого, 

які знаходились у фазі наливу бобів.  

Недостатня кількість опадів протягом квітня (лише 58,8 % від 

норми) та нижча від норми нічна температура повітря у 2014 р. 

спричинили подовження періоду сівба–сходи, початок яких 

спостерігали в люпину вузьколистого лише через шістнадцять діб, 

повні – через двадцять (сівбу провели 3 квітня). Середньодобові 

температури повітря травня, які відповідно на 2,1 ºС перевищували 

норму (14,9
 
ºС) і надмірна кількість опадів (133,5 % до норми у 

першій декаді, 720,8 % – у другій та 230,0 % – у третій) сприяли 

активному росту й розвитку рослин люпину вузьколистого. У червні 

середньодобові температури повітря перевищували норму (17,9 ºС) 

лише на 1,2
 
ºС, кількість опадів у середньому за місяць становила 

лише 71,2 % від норми (73 мм), проте злива (21,4 мм), сильний град і 

шквальний вітер, які відмічали 7 червня, спричинили механічне 

пошкодження рослин досліджуваних культур, крім того, у варіантах 

люпину вузьколистого, де рослини сформувалися вищі, з більшою 

наземною біомасою, відмічали їх вилягання. У липні середньодобові 

температури повітря перевищували норму (19,0 ºС) на 3,4 ºС, 

кількість опадів становила лише 46,8 % від норми (88 мм), що 

спричинило скорочення тривалості міжфазних періодів люпину 

вузьколистого, тому 25–27 липня відмічали повну стиглість зерна 

взятих для дослідження його сортів. У серпні середньодобові 

температури повітря перевищували багаторічну норму (18,3 ºС) на 

3,1
о
С. Кількість опадів за цей період становила 30,6 мм – 44,3 % від 



 

норми.  

У 2015 р. люпин вузьколистий висіяли 14 квітня. Недостатня 

кількість опадів у квітні – 5,6 мм (11 % від норми) та запасів 

ґрунтової вологи, підвищені середньодобові температури повітря 

другої та третьої декад місяця на 1,6 і 2,3 ºС не спряли появі дружних 

сходів, початок появи яких спостерігали на 12-13-ту добу. 

Середньодобова температура повітря травня, наближена до норми, та 

достатня кількість опадів у першій та другій декадах місяця (123,5 і 

113,8 % до норми) спряли укоріненню рослин люпину вузьколистого, 

їх росту й розвитку. У червні, у фази цвітіння й утворення бобів, 

середньодобові температури повітря в першій і другій декадах 

перевищували норму на 4,7 і 3,4 ºС, а кількість опадів за місяць 

становила лише 9,8 мм (13,4 % від норми), спостерігали значне 

осипання квіток і бобів, що значно вплинуло на їх кількість у фазі 

повної стиглості. Липень характеризувався стійким підвищенням 

середньодобових температур і недостатньою кількістю опадів (39,2 

мм за норми 88,0 мм), що пришвидшило достигання культури і 

скорочення періоду вегетації.  

Розвиток сільськогосподарських культур, і кормового люпину 

зокрема в останні роки відбувався переважно у нетипових для зони 

досліджень умовах як за кількістю опадів, так і температурним 

режимом. У зоні проведення досліджень відбувається потепління, про 

що свідчить підвищення середньодобової температури повітря за 

період 1999–2015 рр. квітня у середньому на 2,5 ºС, травня – на 0,8, 

червня – на 1,8, липня – на 3,3, серпня – на 2,4 ºС порівняно з 

середніми багаторічними показниками. 

За кількістю опадів у період вегетації люпинів роки, на думку 

М. М. Кузюри [249], умовно можна розділити на посушливі, коли 

кількість опадів не перевищує 300 мм, нормальні – 300–400 мм, 

вологі – понад 400 мм. З урахуванням цієї градації до першої групи 

можна віднести 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2013 і 

2015 рр., до другої – 2002, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012 і 2014 рр., до 

третьої – жодного. За період проведення досліджень 10 років, або 

58,9 % були посушливими, 7 років, або 41,1 % – з достатньою 

кількістю опадів. 

Із вказаних років лише три (2000, 2003 і 2008) були у цілому 

сприятливими для культури люпин, 6 років (1999, 2009, 2011, 2012, 

2013 і 2015)– малосприятливі, решта – несприятливі. 



 

Урожайність зерна люпину великою мірою залежить від 

погодних умов, зокрема кількості опадів за період вегетації. У люпині 

простежується два критичних періоди щодо вологи: від проростання 

насіння до змикання рядків і бутонізація–формування бобів [25]. 

Кліматичні умови створюють проблеми для ефективного 

функціонування рослинних систем, тому лише сорти з високим 

рівнем адаптивності здатні в таких умовах реалізувати свій 

біологічний потенціал [198]. 

Аналіз погодних умов років досліджень показав, що вони значно 

різнилися між собою і від середніх багаторічних параметрів. 

Визначення коефіцієнтів суттєвості відхилень погодних умов 

конкретного року від середніх багаторічних показників проводили за 

формулою 1.1 [199]: 



)( XXi
Kc


  (2.1) 

де Kc – коефіцієнт суттєвості відхилень; 

Xi – елемент погоди конкретного року; 

Х – показник середньої багаторічної величини; 

σ – середнє квадратичне відхилення. 

Рівень коефіцієнтів суттєвості відхилень відповідає градації: 

Кс=0÷1 – умови наближені до звичайних, Кс=1÷2 – умови суттєво 

відрізняються від середніх багаторічних, Кс>2 – умови наближені до 

нетипових. 

Аналіз середньодобових місячних температур повітря у період 

вегетації люпинів кормових упродовж 1999–2015 рр. свідчить про те, 

що значення коефіцієнтів суттєвості відхилень від багаторічних 

показників коливалося в діапазоні від -0,4 до 0,5, що за градацією 

умов наближалися до середніх (рис. 2.1). Від’ємні значення 

коефіцієнтів, які свідчать про зниження температури повітря 

порівняно з багаторічними показниками, відмічали лише в окремі 

місяці 1999–2001, 2003 і 2004 рр. Решта значень були у межах норми 

або перевищували її, що свідчить про кліматичні зміни, а точніше – 

потепління в зоні проведення досліджень. 

Аналізуючи коефіцієнти суттєвості відхилень показників 

кількості опадів протягом періоду вегетації люпину вузьколистого, 

жовтого і білого від багаторічних значень, виявили іншу 

закономірність (рис. 2.2).  
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Рис. 2.1 Коефіцієнти суттєвості відхилень від багаторічних 

значень показників середньодобових температур повітря 

протягом періоду вегетації люпинів кормових 
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Рис. 2.2 Коефіцієнти суттєвості відхилень від багаторічних 

значень показників кількості опадів протягом періоду вегетації 

люпинів кормових  

 

Надмірна кількість опадів упродовж періоду проведення 

досліджень, коли умови суттєво відрізнялися від середніх 

багаторічних показників, була лише у травні 2014 р. з коефіцієнтом 



 

суттєвості відхилення 1.1. Переважна кількість коефіцієнтів 

суттєвості відхилень місячної кількості опадів від багаторічних 

показників мала від’ємні значення, тобто опадів було менше від 

норми. За 1999–2015 рр. відмічали п’ятнадцять місяців, коли умови 

суттєво відрізнялися від середніх багаторічних. 

 

 

2.3. Схеми, умови закладання та проведення досліджень 

Відповідно до завдань виконаної автором дисертаційної роботи 

впродовж 1999–2015 рр. було закладено і проведено 12 польових і 

один лабораторний дослід [75].  

Дослід 1 (польовий): «Сортова реакція люпину вузьколистого на 

строк сівби та гідротермічні умови в Лісостепу Правобережному», 

2007–2010 рр. Сорти люпину вузьколистого: Крістал, Надєжда, 

Сідерат 38, Брянскій 1272, Бєлозьорний 110, Мітан, Свєтанік, Глатко, 

Владлєн, Снєжеть. Строк сівби: перший – за фізичної стиглості 

ґрунту та прогрівання на глибині загортання насіння до 5-7 
о
С, 

другий – через 7, третій – через 14 діб. Спосіб сівби – широкорядний 

(ширина міжрядь 45 см) з нормою висіву насіння 1,2 млн шт./га. 

Дослід 2 (польовий): «Вплив строку, способу сівби і норми 

висіву насіння на продуктивність люпину білого і вузьколистого», 

2007–2010 рр. Вид люпину: вузьколистий (сорт Брянський 123) і 

білий (сорт Серпневий і № 59/23). Строк сівби: перший – за фізичної 

стиглості ґрунту та прогрівання на глибині загортання насіння до 5-

7
о
С, другий – через 7, третій – через 14 діб. Ширина міжрядь і норма 

висіву насіння: 45 см – 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 і 1,4 млн шт./га, 15 см – 

0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 і 1,6 млн шт./га. 

Дослід 3 (польовий): «Визначити оптимальні мінерально-

бактеріальні системи удобрення люпинів кормових», 2001–2005 рр. 

Вид люпину: жовтий (сорт Обрій), білий (№ 59/23) і вузьколистий 

(сорт Брянскій Л-3). Удобрення: без добрив (контроль), N20; Р45К90; 

N20Р45К90. Передпосівне оброблення насіння: без оброблення 

(контроль), штам бактерій роду Rhizobium lupini відповідно № 4Л, 

№21б і № 359а. Спосіб сівби – широкорядний (ширина міжрядь 45 

см), норма висіву насіння люпину білого 0,8, жовтого – 1,2, 

вузьколистого – 1,4 млн шт./га.  

Дослід 4 (польовий): «Особливості формування врожаю 

люпином вузьколистим за різної інтенсивності агрохімічного 

навантаження в агроценозі», 2006–2010 рр. Удобрення та 



 

інокулювання насіння: без добрив (контроль); без добрив, сівба 

насіння, інокульованого штамом бактерій роду Rhizobium lupini 

№359а (надане лабораторією ґрунтової мікробіології ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»), Р45К90; Р45К90 + штам № 359а; N20; побічна 

продукція попередника (4 т/га соломи пшениці озимої + N10 на 1 т 

соломи); побічна продукція попередника + штам № 359а. Сівбу 

проводили широкорядним способом (ширина міжрядь 45 см) з 

нормою висіву насіння люпину вузьколистого сорту Бєлозьорний 

110– 1,4 млн шт./га. 

Дослід 5 (польовий): «Біологічна ефективність препарату 

Фітодоктор на люпині жовтому», 1999–2004 рр. Оброблення насіння: 

водою (контроль), препаратом Фундазол (2 кг/т насіння), препаратом 

Фітодоктор з розрахунку 10 г (за титру 1х 10
9
 КУО/мл) на 10 л води, 

витрата води – з розрахунку 300 л/га. Обприскування рослин – 

триразове з інтервалом 7 діб, починаючи з фази 2-х пар листків. Сівбу 

люпину жовтого сорту Кастричник проводили широкорядним 

способом (міжряддя 45 см), норма висіву насіння – 1,2 млн шт./га. 

Дослід 6 (польовий): «Ефективність біологічних препаратів та 

прилипача ЕПАА на люпині жовтому», 2003–2005 рр. Оброблення 

насіння: без оброблення (контроль), препаратом Фундазол (2 кг/т 

насіння), біопрепаратами: Мікосан Н (лужний екстракт афілофоральних 

грибів, 3 %), Агростимулін (комплекс регуляторів росту природного 

походження та синтетичного аналогу фітогормону ауксинової 

природи), Емістим С (продукт вирощування грибів-епіфітів з кореневої 

системи лікарських рослин), Імуноцитофіт (етиловий ефір арахідонової 

кислоти, 0,62 %), Фітодоктор (суспензія ендофітного штаму Bacillus 

amyloguefaciens 26 Д). Дію вказаних біопрепаратів на люпин жовтий 

сорту Кастричник вивчали у поєднанні з прилипачем мікробного 

походження екзополісахарид поліакриламід (ЕПАА), який, крім 

закріплення стимуляторів росту, сприяє кращому їх проникненню в 

насінину. Насіння обробляли перед сівбою біопрепаратами з 

додаванням 0,2 % розчину 8 % гелю ЕПАА. Сівбу люпину жовтого 

сорту Кастричник проводили широкорядним способом (міжряддя 45 

см) з нормою висіву насіння 1,2 млн шт./га. 

Дослід 7 (польовий): «Ріст, розвиток і продуктивність рослин 

люпину жовтого залежно від строку застосування препаратів 

біологічного походження», 2006–2009 рр. Оброблення насіння та 

обприскування рослин: водою (контроль І), препаратом Фундазол (2 

кг/т насіння) (контроль ІІ), біопрепаратами: Мікосан (лужний екстракт 



 

афілофоральних грибів, 3 %), Агат 25К (комплекс бактеріальної 

суспензії та макро- і мікроелементів), Зав’язь (продукт 

мікробіологічного синтезу, що містить комплекс гіберелових кислот), 

Епін (природний біомодулятор), Біосил (комплекс регуляторів росту 

природного походження і синтетичних аналогів фітогормонів). 

Обприскували рослини вказаними біопрепаратами у фазі: гілкування, 

бутонізації, цвітіння. Спосіб сівби – широкорядний (міжряддя 45 см), 

норма висіву насіння люпину жовтого сорту Бурштин – 1,2 млн шт./га. 

Дослід 8 (польовий): «Розробити систему хімічного захисту 

посівів люпинів кормових від бур’янів», 2001–2003 рр. Варіант 

захисту: без захисту (контроль І), ручні прополювання (контроль ІІ), 

ґрунтові гербіциди – Півот (0,75 л/га), Фронтьєр (1,5 л/га), Трофі 

супер (2,0 л/га), післясходові протизлакові гербіциди – Центуріон + 

Аміго (0,7+2,1 л/га), Поаст (3,0 л/га). Сівбу проводили широкорядним 

способом (ширина міжрядь 45 см), люпину жовтого сорту Промінь і 

вузьколистого сорту Зірковий – нормою висіву насіння 1,2, люпину 

білого сорту Боркі – 1,0 млн шт./га. Гербіциди вносили ранцевим 

обприскувачем з розрахунку 300 л/га робочого розчину: ґрунтові – 

через 1-2 доби після сівби, післясходові протизлакові – у фазі розетки 

рослин люпину за масової появи злакових бур’янів.  

Дослід 9 (польовий): «Вплив досліджуваних елементів 

технології вирощування та їх поєднання на продуктивність люпину 

вузьколистого», 2011–2015 рр. Сорти люпину вузьколистого: Пелікан 

і Олімп. Спосіб сівби і норма висіву насіння: широкорядний 

(міжряддя 45 см) – 1,0; 1,2 і 1,4 млн шт./га; звичайний рядковий 

(міжряддя 15 см) – 1,2; 1,4 і 1,6 млн шт./га. Удобрення: без добрив 

(контроль), Р45К90 – рекомендована в зоні проведення досліджень, 

N68Р48К66 – розрахункова (на заплановану врожайність 3,50 т/га), 

N38Р48К66+N30 (у фазі бутонізації). Регулятор росту рослин: без 

оброблення насіння (контроль), оброблення регулятором росту 

біологічного походження Nano-Gro. У день сівби насіння обробляли 

препаратом на основі активного штаму азотфіксувальних бактерій 

роду Rhizobium lupini № 359а. 

Дослід 10 (польовий): «Продуктивність агрофітоценозу люпину 

вузьколистого та пшениці ярої залежно від щільності посіву та 

співвідношення компонентів», 2006–2010 рр. Сівбу пшениці ярої 

сорту Рання 93 проводили звичайним рядковим способом на глибину 

4-5 см та перехресно люпин вузьколистий сорту Брянскій 1121 на 

глибину 3-4 см. Норми висіву насіння люпину – 1,4; 1,2 і 1,0, пшениці 



 

– 2,5; 3,5 і 4,5 млн шт./га. Контролем були одновидові посіви культур 

з нормою висіву відповідно 1,4 і 4,5 млн шт./га. Удобрення: без 

добрив (контроль), Р45К90, N30Р45К45 і N60Р90К90.У день сівби 

проводили інокулювання насіння люпину штамом бактерій роду 

Rhizobium lupini № 367а. 

Дослід 11 (лабораторний): «Добір сортів люпину вузьколистого 

і пшениці ярої для сумісного вирощування», 2006 р. Сорти люпину 

вузьколистого: Брянскій 1121, Бєлозьорний 110, Сідерат 38, Мітан, 

Глатко та пшениці м’якої (Елегія миронівська, Миронівська яра, 

Рання 93) і твердої (Харківська 41, Ізольда). Для сумісного 

пророщування брали кількість насіння зернобобового і злакового 

компонента у співвідношенні 3:7. Облік пророслого насіння, 

визначення довжини зародкового стебла і корінців вели через чотири 

доби після закладання досліду. 

Дослід 12 (польовий): «Формування продуктивності 

агрофітоценозу люпину вузьколистого з вівсом голозерним залежно 

від агротехнічних прийомів вирощування», 2010–2015 рр. Удобрення: 

без добрив (контроль), N30 і N30P45K45. Сівбу люпину вузьколистого 

сорту Переможець проводили з нормою висіву насіння 1,2 млн шт./га, 

вівса голозерного сорту Саломон – перехресно з нормою 1,5, 2,5 та 

3,5 млн шт./га. Контроль – одновидові посіви з нормою висіву 

насіння відповідно 1,2 і 4,5 млн шт./га. У день сівби насіння люпину 

вузьколистого інокулювали штамом бактерій № 359а роду Rhizobium 

lupini, вівса голозерного – препаратом Агробактерин на основі штаму 

асоціативних бактерій роду Agrobacterium radiobacter. 

Дослід 13 (дрібноділянковий): «Формування продуктивності 

зернобобовими культурами на ґрунті, забрудненому важкими 

металами», 2006–2008 рр. Культури: люпин вузьколистий, боби 

кормові, квасоля звичайна. Фони важких металів: природний фон 

кислоторозчинної фракції досліджуваних елементів – цинку – 5, 

свинцю – 10, кадмію – 0,2 мг/кг ґрунту (контроль); штучно створені 

фони з перевищенням природного фону важких металів у 5, 10 і 100 

разів. Сівбу проводили широкорядним способом (ширина міжрядь 45 

см) з нормами висіву насіння, рекомендованими для зони 

вирощування. Удобрення: люпину вузьколистого – Р45К45, квасолі 

звичайної і бобів кормових – по N60Р60К60. 

Дослідження проводили за схемою двох-, трьох-, чотирьох- і 

п’ятифакторних дослідів.  



 

Розміри посівної ділянки у дослідах – 10–22 м
2
, облікової – 8–20 

м
2 

за п’яти-шестиразового повторення. За вирощування зернобобових 

культур у дрібноділянковому досліді на ґрунті, забрудненому 

важкими металами, облікова площа становила 4 м
2
 за чотириразового 

повторення. 

Всі роки досліджень попередником люпину була пшениця 

озима.  

Технології вирощування культур – загальноприйняті для зони 

Лісостепу, за винятком елементів, що вивчали. 

Мінеральні добрива вносили весною під передпосівну 

культивацію згідно зі схемами дослідів у формі аміачної селітри (N – 

34 %), простого гранульованого суперфосфату (Р2О5 – 19,5 %) та 

калій магнезії (К2О – 28 %). 

У роки досліджень захист одновидових посівів люпину від 

бур’янів передбачав внесення на 2-3-тю добу після сівби ґрунтового 

гербіциду Харнес (2 л/га), по вегетуючих – Фюзілад форте (1 л/га). 

 

 

2.4. Методики проведення досліджень 

Польові досліди закладали і проводили з урахуванням вимог 

методики дослідної справи за Б. А. Доспєховим [153], А. С. 

Кононовим [233], В. Н. Прохоровим та ін. [453] і методики Інституту 

кормів УААН (1994 р.) [308]. 

Відповідно до завдань дисертаційної роботи фенологічні 

спостереження, а також облік густоти рослин у фазах повні сходи і 

повна стиглість на закріплених ділянках площею 1 м
2
 у несуміжних 

повтореннях проводили згідно з «Методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур» [307]. 

Забур’яненість агроценозу визначали через 30 діб після 

внесення гербіцидів (перший) і перед збиранням врожаю (другий). 

Перший облік проводили кількісним методом, другий – кількісно-

ваговим [390]. 

Наростання вегетативної маси і накопичення сухої речовини 

визначали за фазами розвитку у відібраних з двох несуміжних 

повторень пробах. 

Площу листкової поверхні визначали в динаміці за фазами росту 

та розвитку методом «висічок» [351, 352], фотосинтетичний 

потенціал посіву, чисту продуктивність фотосинтезу – за А. А. 

Ничипоровичем [350]. 



 

Масу сирих бульбочок на рослинах люпину визначали за 

методикою Г. С. Посипанова [401, 402]. 

Морфофізіологічні дослідження в динаміці за етапами 

органогенезу проводили згідно з методикою Ф. М. Куперман [261]. 

Відбір снопового матеріалу із закріплених весною ділянок з 

площі 1 м
2 

у несуміжних повтореннях здійснювали за одну-дві доби 

до збирання врожаю за «Методикою державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур» [307]. 

Облік урожаю проводили методом поділянкового обмолоту 

комбайном «Сампо 500» з наступним очищенням зерна і 

перерахунком на 100 % чистоту та 14 % вологість. 

Аналіз структури врожаю проводили згідно з «Методикою 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур» 

[306]. 

Фізичні показники якості зерна визначали згідно з ДСТУ 4138-

2002 – масу 1000 зерен, з ГОСТ 12041-82 – вологість зерна. 

Хімічні та технологічні показники якості зерна визначали 

методом інфрачервоної спектрометрії на інфрачервоному аналізаторі 

NIR 4250 Systev 4500 з комп’ютерним забезпеченням ADIDM 3114. 

У рослинницькій продукції вміст загального азоту визначали за 

стандартом 10846-91, фосфору і калію – ДСТУ 4114 та за іншими 

методиками [303]. 

Коефіцієнт конкурентоздатності рослин в агроценозі люпину 

вузьколистого зі злаковим компонентом вираховували за формулою 

2.2 за методикою В. Н. Прохорова [423]: 

CRab=
baabaa

ab

ZZY

Y

*Y

Y
:

* bb

ba  (2.2) 

де CRa b – коефіцієнт конкурентоздатності рослин в агроценозі; 

Yaa – урожайність на одиниці площі культури a в одновидовому 

посіві, т/га; 

Yab – урожайність на одиниці площі культури a за вирощування з 

культурою b, т/га; 

Yba – урожайність на одиниці площі культури b за вирощування з 

культурою a, т/га; 

Ybb – урожайність на одиниці площі культури b в одновидовому 

посіві, т/га; 

Zab – частина площі змішаного посіву, відведена під культуру a; 

Zba – частина площі змішаного посіву, відведена під культуру b. 



 

Якщо CR=0, компоненти агроценозу мають однакову 

конкурентну здатність. Чим більше числове значення CR, тим більша 

різниця в їхній конкурентній здатності. 

Індекс інтенсивності конкуренції компонентів у люпиново-

злаковому агрофітоценозі розраховували за формулою 2.3 [423]: 

 
(2.3) 

де Waa – біомаса компонента a в монокультурі, г/росл.; 

Wbb – біомаса компонента b в монокультурі, г/росл.; 

Wab – біомаса компонента a за вирощування з компонентом b, 

г/росл.; 

Wba – біомаса компонента b за вирощування з компонентом a, 

г/росл.  

За відсутності конкуренції Сі=0, за повної конкуренції Сі=1, 

тобто чим більше значення Сі, тим інтенсивніша конкуренція між 

компонентами в агроценозі. 

Відбір ґрунтових зразків проводили весною перед внесенням 

добрив, у відповідні фази росту та розвитку, а також у фазі повної 

стиглості культури, вміст легкогідролізованого азоту визначали за 

Корнфілдом, рухомих форм фосфору і калію – за Чириковим, вміст 

гумусу – за Тюріним, рН – методом ЦИНАО. 

Математичний аналіз результатів польових і лабораторних 

досліджень проводили за допомогою дисперсійного та кореляційного 

методів й комп’ютерної програми Agrostat [153, 154, 204, 499]. 

Для розрахунків економічної ефективності окремих елементів та 

технології вирощування люпину кормового на зерно в цілому 

(витрати на 1 га, собівартість 1 т зерна, чистий прибуток та рівень 

рентабельності) застосовували розрахунковий метод за цінами, що 

склались на серпень 2018 р. згідно з методиками, запропонованими 

Мациборою В. І. [301] та Саблуком П. Т. і ін. [435, 436]. 

Енергетичну ефективність окремих елементів та технології 

вирощування люпину кормового на зерно в цілому розраховували 

згідно з методиками для визначення енергетичної оцінки технологій 

вирощування сільськогосподарських культур [302, 305, 306]. 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОЦЕНОЗУ 

КОРМОВИХ ЛЮПИНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СТРОКУ, СПОСОБУ 

СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ 

 

 

3.1. Сортова реакція люпину вузьколистого на строк сівби, 

погодні умови та їх екологічна стійкість у зоні Лісостепу 

Урожайність люпину, як і інших сільськогосподарських 

культур, великою мірою залежить від технології його вирощування, 

зокрема від вибору сорту, строку та способу сівби, норми висіву 

насіння [162, 285, 286, 289]. 

Як вказують M. Рулко [597], К. Є. Овчаров [359], висіяне в ґрунт 

насіння сільськогосподарських культур по-різному реагує на дефіцит 

ґрунтової вологи. Найстійкішими до нього в період проростання і у 

фазі сходів є вика посівна та люцерна синя, малостійкими – 

конюшина червона і пелюшка, нестійким – люпин. На думку авторів, 

насіння люпину характеризується значною всмоктувальною 

здатністю, тому більшою мірою потребує ґрунтової вологи, що 

необхідно враховувати, особливо за сівби в поукісних та пожнивних 

посівах. 

За даними А. С. Кононова [237], види люпину і зокрема 

новостворені сорти люпину вузьколистого залежно від морфотипу 

по-різному реагують на вказані агротехнічні заходи. Люпин належить 

до культур ранньовесняного строку сівби. Насіння, висіяне в ранні 

строки, потрапляє в умови (порівняно низька температура ґрунту, 

достатня кількість вологи), сприятливі для проходження стадії 

яровизації, завдяки якій скорочується період вегетації культури [2, 50, 

232, 384, 388, 413]. Слід також враховувати, що кількість вологи, 

потрібна для проростання насіння люпину білого, становить 113 % 

від його маси, жовтого – 140, вузьколистого – 170 %, тобто їх 

необхідно висівати у вологий ґрунт [158, 453]. 

Стадія яровизації насіння люпину відбувається за температури 

ґрунту на глибині його загортання 4–10
 
ºС [425]. Проте, як стверджує 

К. І. Савічев [438], скоростиглі сорти люпину жовтого на яровизацію 

реагують значно слабше, ніж пізньостиглі. У різних за 

скоростиглістю сортів за ранніх строків сівби зменшується різниця в 

довжині вегетаційного періоду, а за пізніх – проявляється чіткіше.  



 

На відміну від вищеназваних авторів, R. Silvester-Bradley [604] 

вважає, що яровизація насіння люпину, зокрема білого є однією з 

причин зниження насіннєвої продуктивності культури, особливо в 

роки з холодною затяжною весною. З неяровизованого насіння 

розвиваються високорослі, добре розгалужені рослини, а за ранніх 

строків сівби після яровизації вони низькорослі та практично не 

галузяться. За даними А. І. Коровіна [244], М. М. Кузюри [256], 

причиною зниження врожаю зерна ярих зернових культур (пшениці, 

вівса, ячменю), а також люпину в умовах холодної, затяжної весни є 

не яровизація, а низькі температури, під дією яких знижується 

польова схожість насіння, що позначається на густоті посіву та рівні 

врожаю.  

Строк сівби значно впливає не лише на тривалість вегетаційного 

періоду рослин, а й на характер формування вегетативних і 

генеративних органів люпину. Причина криється у зміщенні фаз 

розвитку рослин в інші метеорологічні умови. Так, облистяність, 

висота рослин, кількість квіток, бобів і насіння зростає до середніх 

строків сівби і зменшується – до пізніх. Строк сівби, змінюючи умови 

формування врожаю, значно впливає і на якість отриманого зерна [2, 

52, 230, 231, 386, 411]. 

У зв’язку з тим, що люпин має гени яровизації, які за надранньої 

сівби спричиняють зменшення надземної біомаси та висоти рослин, а 

при запізненні призводять до зниження зернової продуктивності, 

висівати культуру необхідно в оптимальний період [1, 118, 120]. 

Оптимальна температура ґрунту для проростання насіння люпину 

вузьколистого 9–14 (мінімальна 2–4 ºС) на глибині 10 см, жовтого 

10–14 ºС (мінімальна 4–6 ºС), білого 15–16
 
ºС (мінімальна 4–6 ºС) 

[173, 288, 459, 527, 528]. Ранню сівбу необхідно проводити за 

температури ґрунту на глибині загортання насіння 5–7 ºС, середній 

строк – 10–12
 
ºС, пізній – через 7–10 діб. За пізніших строків сівби 

спостерігали підвищення польової схожості на 4–6 %, скорочення 

періоду вегетації на 1–3 доби, тобто у сучасних скоростиглих сортів 

люпину жовтого помічено меншу реакцію рослин на зміну строків 

проведення агрозаходу [258, 523, 532]. 

На думку А. С. Кононова [238], за своїми біологічними 

особливостями сорти жовтого, вузьколистого і білого люпину 

вологолюбиві. Тому строк сівби має бути раннім, за вологості ґрунту 

60–70 % від повної польової вологоємності та температури на глибині 

загортання насіння 6–8 ºС.  



 

Б. Н. Мотрук [331] вважає, що висівати люпин найкраще у 

першу п’ятиденку (3–5-та доба) від початку сівби ранніх зернових, 

коли ґрунт на глибині загортання насіння прогрівається до 6–8 °С. У 

роки з ранньою весною цей інтервал збільшують до 10–12 діб, а за 

пізньої весни висівати культуру доцільно водночас із ранніми 

зерновими культурами.  

Для проростання насіння люпин вузьколистий потребує суму 

середньодобових температур повітря 150 ºС та протягом періоду 

вегетації рослин – 1600–1800 ºС, тоді як жовтий – відповідно 170 ºС і 

1700–1900 ºС, білий – 180 ºС і 1990–2200 ºС [8, 11, 158–160, 453]. 

Найбільш раннього строку сівби потребує люпин вузьколистий, 

потім жовтий і білий. Сівбу необхідно проводити рано, але не варто 

перетворювати в надранній строк, до фізичної стиглості ґрунту і 

прогрівання його на глибині загортання насіння до 5–7 ºС, тому що 

отримаємо зріджені сходи. 

За даними деяких авторів [41, 502, 511], на польову схожість 

впливає багато чинників, і строки сівби не завжди є найголовнішим 

резервом створення оптимальних умов для проростання насіння. На 

думку А. О. Бабича [15], строк сівби має значний вплив на тривалість 

періоду появи сходів. Відмічається кращий розвиток рослин, сходи 

яких з’явилися першими, і відставання у яких вони були останніми.  

На думку М. К. Іжика [193], збільшення періоду появи сходів 

впливає на інтенсивність росту проростків, адже значна частина 

запасів поживних речовин насінини використовується на її дихання і 

проростка, а також зростає ймовірність пошкодження проростків 

хворобами та шкідниками. За низьких позитивних температур у 

проростках відбувається фізіологічна перебудова внутрішньої 

клітинної структури, порушується спрямованість процесів обміну, що 

часто спричиняє їх загибель. 

Різні види люпину для життєдіяльності в період від проростання 

насіння до достигання потребують неоднакової кількості тепла. За 

даними І. П. Такунова [464], для отримання високої врожайності 

зерна люпину вузьколистого сприятливі умови складаються за 

середньодобових температур повітря 15–17 ºС і 200–250 мм опадів за 

період від сходів до дозрівання. На думку автора, вирощування 

люпину вузьколистого на зерно можливе за суми середньодобових 

температур повітря понад 1800
 

ºС, а для сортів колосовидного 

морфотипу – 1600–1650
 

ºС. Для люпину жовтого ці показники 



 

становлять 16,0–17,5 ºС, 250–300 мм та 2600 ºС, для білого – 

відповідно 16,1–17,0 ºС і 275–325 мм та 2800 ºС [151, 152]. 

Сучасні сорти люпину завдяки генетичним можливостям здатні 

формувати високий рівень врожаю зерна, проте його реалізація у 

виробничих умовах досить низька [175]. Погодно-кліматичні умови 

не завжди сприяють одержанню стабільних урожаїв культур, що 

пов’язано з дією несприятливих для сільського господарства 

метеорологічних явищ [18, 318]. Створені сорти більшою мірою 

реагують зниженням рівня врожайності на невідповідність 

абіотичних і біотичних факторів середовища біологічним потребам 

рослин [176].  

Строк сівби істотно впливає на умови росту, розвитку і якість 

проведення збирання. За ранніх строків сівби розвиток рослин 

люпину кормового прискорюється, знижується їх висота і 

скорочується період вегетації внаслідок дії понижених температур і 

проходження стадії яровизації [504]. За даними В. В. Гринь [119, 

120], частина сучасних сортів люпину термонейтральні внаслідок 

наявності домінантних мутантних генів, які блокують реакцію 

яровизації. Так, за раннього строку сівби рослини зеленоукісного 

сорту Гуллівер формувалися низькорослими, хоча рівень урожайності 

зерна був високим, а при запізненні з сівбою відмічали високу 

врожайність зеленої маси. 

Через відсутність сортів люпину вузьколистого вітчизняної 

селекції на період проведення досліджень нами було взято іноземні 

сорти, які, як стверджує низка авторів [11, 119, 464, 468], різнилися 

між собою за типом використання продукції, морфотипом, 

тривалістю періоду вегетації, масою 1000 зерен і вмістом алкалоїдів у 

зерні (табл. 3.1). 

Погодні умови років проведення досліджень різнились між 

собою та порівняно з середніми багаторічними показниками як за 

температурним режимом, так і кількістю опадів протягом вегетації 

рослин.  

Для досліджуваних нами сортів люпину вузьколистого 

тривалість періоду сівба–сходи майже не залежала від сорту, проте 

значною мірою від суми середньодобових температур повітря й 

особливо кількості опадів.  

У роки досліджень (2007–2010 рр.) вказаний період за першого 

строку сівби становив 15, другого – 13, третього – 12 діб за суми 



 

середньодобових температур 139,4; 151,0; 141,7 і 127,7
 
ºС та кількості 

опадів відповідно 21,2; 22,9; 21,9 і 4,2 мм.  

Таблиця 3.1  

Характеристика сортів люпину вузьколистого за 

використанням, морфотипом, тривалістю періоду вегетації та 

масою 1000 зерен 

Сорт 
Тип 

використання 
Морфотип 

Тривалість 

періоду 

вегетації, 

діб 

Маса 

1000 

зерен, г 

Вміст 

алкалоїдів 

у зерні, % 

Сідерат 38 Сидеральний Гіллястий, 

дикий 

90–95 160–170 0,81–0,95 

Надєжда Зернофуражний Редукований, 

колосовидний* 

80–86 1201–30 0,03 

Брянскій 

1272 

Зернофуражний Редукований, 

колосовидний* 

80–86 130–140 0,03 

Крістал Універсальний Заблоковані 

гілки 3-4 

порядку, 

квазидикий 

96–102 140–170 0,05–0,06 

Мітан Універсальний Редукований, 

щитковидний 

90–100 130–160 0,03–0,05 

Свєтанік Універсальний Редукований, 

щитковидний 

90–100 130–160 0,03-0,04 

Бєлозьорний 

110 

Універсальний Гіллястий,  

дикий 

94–105 135–150 0,04-0,05 

Глатко Універсальний Редукований, 

щитковидний  

95–105 130–160 0,04–0,06 

Владлєн Універсальний заблоковані 

гілки 3–4 

порядку, 

псевдодикий 

100–110 135–165 0,05-0,06 

Снєжеть Універсальний Заблоковані 

гілки 2-3 

порядку, 

псевдодикий 

90–100 160–190 0,03-0,04 

Примітка. *За твердженням Г. І. Таранухо [469], морфотип сортів Надєжда і 

Брянскій 1272 – епігональний. 

 

Про залежність тривалості періоду сівба–сходи від суми 

середньодобових температур за різних строків сівби свідчать 

коефіцієнти парної кореляції, які вказують на середню обернену 

залежність (r=-0,429 і -0,529) за першого й другого та сильну (r=-



 

0,865) за третього строків сівби. Аналогічну закономірність зміни 

тривалості вказаного періоду спостерігали і від кількості опадів – 

коефіцієнт парної кореляції становив 0,487; 0,372 і 0,673 відповідно. 

Строк сівби значно впливав на тривалість періоду вегетації 

рослин, який за першого строку становив від 84 до 90 діб, за другого 

– від 83 до 89, за третього – від 80 до 89 діб (додаток А.3). За першого 

строку сівби протягом періоду вегетації сума середньодобових 

температур становила від 1595 до 1772, за другого – від 1538 до 1670, 

за третього – від 1655 до 1714 ºС. Кількість опадів упродовж періоду 

вегетації люпину вузьколистого за першого строку сівби становила 

153, за другого – 173, третього – 178 мм. Істотна залежність 

тривалості періоду вегетації від суми середньодобових температур і 

кількості опадів чітко підтверджується рівнем коефіцієнтів парної 

кореляції, які за першого строку сівби становили 0,934 і 0,886, 

другого – 0,999 і 0,836 і третього – 0,866 і 0,871 відповідно. 

Продуктивність рослин в онтогенезі залежить насамперед від 

кількості квіток і бобів, що сформувалися, та кількості бобів, що 

збереглися до фази повної стиглості культури. Гідротермічні умови, 

що складалися за різних строків сівби, значною мірою впливали на 

ріст і розвиток рослин, що позначилося на кількості генеративних 

органів. Так, за першого строку сівби на рослині формувалось у 

середньому 34 квітки, за другого і третього – на 8,8 і 26,5 % менше 

[80]. Реалізація квіток у бобах до фази повної стиглості мала іншу 

закономірність і становила відповідно 39,5; 35,7 і 42,5 %.  

Найбільшу кількість квіток сформували рослини сортів з 

колосовидним (епігональним) типом гілкування – Надєжда (47,3 

шт./росл.) і Брянскій 1272 (43,0 шт./росл.) за першого строку сівби 

(табл. 3.2).  

Запізнення з сівбою призводило до значного зменшення 

кількості квіток і бобів на рослині. У рослин сортів з епігональним 

типом гілкування стебла кількість бобів на період збирання була 

найменшою. Високий рівень редукції пояснюється тим, що рослини 

решти сортів мають бічне галуження, тому формування бобів і налив 

зерна відбувалося неодночасно на центральній китиці та бокових 

пагонах. У рослин сортів Надєжда і Брянскій 1272 квітки і боби 

розміщуються лише на центральній китиці, період формування бобів 

і наливу зерна був коротший. За середньодобових температур, що 

перевищували багаторічні показники, та недостатньої кількості 



 

опадів у період формування бобів і наливу зерна, що відмічали в усі 

роки досліджень, перевагу мали рослини з бічним галуженням. 

 

Таблиця 3.2 

Кількість квіток і бобів на рослинах люпину вузьколистого 

залежно від сорту та строку сівби, шт./росл.,  

середнє за 2008–2010 рр. 

Сорт 

Кількість квіток Зав’язалося бобів Збереглося бобів 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Крістал 31,7 24,4 24,5 19,1 14,4 12,9 16,4 11,7 12,1 

Надєжда 47,3 40,8 30,3 16,3 15,1 14,4 10,8 10,3 9,2 

Сідерат 38 32,3 38,8 32,9 18,7 15,9 17,7 12,6 10,8 11,5 

Мітан 38,7 26,4 24,1 17,2 13,1 12,1 12,9 9,9 10,0 

Свєтанік 22,8 30,0 17,2 13,1 11,9 10,2 10,8 8,8 8,6 

Брянскій 1272 43,0 34,3 32,6 19,1 17,2 21,9 12,3 11,9 11,6 

Бєлозьорний 110 27,7 31,5 24,1 15,9 15,7 12,3 13,0 12,2 10,7 

Глатко 25,0 26,2 19,2 15,9 16,2 13,3 15,2 11,5 12,5 

Владлєн 37,4 30,9 26,0 19,2 14,1 13,7 13,5 12,8 11,4 

Снєжеть 32,6 30,6 23,0 19,9 11,9 13,7 16,9 11,7 10,8 

X  33,9 31,4 25,4 17,4 14,6 14,2 13,4 11,2 10,8 

Sx 2,5 1,7 1,7 0,7 0,6 1,0 0,7 0,4 0,4 

V,% 23,0 17,0 20,7 12,3 12,5 23,3 15,7 10,8 11,5 

S 7,8 5,3 5,3 2,1 1,8 3,3 2,1 1,2 1,3 

 

У решти сортів за меншої кількості сформованих квіток і бобів 

редукція бобів до фази повної стиглості була незначною. Причому у 

фазі повної стиглості найбільшу різницю у кількості бобів залежно 

від строку сівби відмічали у сортів Крістал і Снєжеть – відповідно 4,3 

і 6,1 шт./росл. 

Статистичний аналіз показників кількості сформованих квіток і 

бобів на рослинах та їх збереження до фази повної стиглості свідчить 

про те, що інтервал коливань показників і коефіцієнт варіації значною 

мірою залежали від строку сівби. Залежність кількості сформованих на 

рослинах квіток від строку сівби була переважно сильною(за першого і 

третього строків сівби V=20,7÷23,0 %, за другого – V=17,0 %), 

сформованих бобів – переважно середньою (лише за третього строку 

V=23,3 %, що пояснюється високими середньодобовими температурами 

повітря, які спричиняли обпадання квіток), кількості бобів, що 

збереглась до фази повної стиглості – середньою (V=10,8÷15,7 %). 



 

Гідротермічні умови значно вплинули на показники озерненості, 

продуктивності рослин та маси 1000 зерен. Озерненість рослин за 

першого строку сівби становила у середньому 41,6 шт./росл., за 

другого та третього – на 7,4 і 9,3 шт./росл. менше. Запізнення зі 

строком сівби спричиняло формування зерна з меншою масою 1000 

зерен. Про рівень залежності показників елементів продуктивності 

люпину вузьколистого від строку сівби та гідротермічних умов 

свідчать дані табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Коефіцієнти парної кореляційної залежності елементів 

продуктивності люпину вузьколистого за різних строків сівби від 

гідротермічних умов 2007–2010 рр. 

Показник 

продуктивності 

культури 

Сума середньодобових 

температур, ºС
 
 

Кількість опадів, мм 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Кількість квіток, 

шт./росл. 
- 0,686 - 0,749 - 0,551 - 0,499 - 0,859 - 0,779 

Кількість бобів, 

шт./росл. 
- 0,483 - 0,561 - 0,626 - 0,419 - 0,644 - 0,665 

Кількість зерен, 

шт./росл. 
0,437 - 0,007 - 0,335 0,366 - 0,143 - 0,358 

Маса зерна, г/росл. 0,327 0,245 0,047 0,320 0,189 - 0,079 

Маса 1000 зерен, г 0,095 0,307 0,658 0,150 0,493 0,485 

 

За даними, отриманими А. І. Тютюнниковим [493], в 1 кг зерна 

люпину міститься стільки білка, як у 4,6 кг зерна кукурудзи, 5,0 кг 

вівса, 5,4 кг ячменю.  

Строк сівби по-різному впливав на рівень отриманої 

урожайності зерна сортів люпину, що досліджували, та його якість 

(табл. 3.4).  

Вищу врожайність вони формували за першого строку сівби. 

Виняток становили сорти Брянскій 1272 і Глатко, у яких 

максимальною вона була за другого строку. За першого строку сівби 

урожайність коливалася у межах від 2,10 до 3,06 т/га, за другого – від 

2,21 до 2,73, за третього – від 1,87 до 2,55 т/га. Сорти Надєжда і 

Глатко на 7-добове запізнення з сівбою реагували зниженням рівня 

врожайності лише на 0,07 і 0,06, що було у межах похибки, на 14 

діб – на 0,12 і 0,34 т/га. 

 



 

Таблиця 3.4 

Урожайність зерна сортів люпину вузьколистого залежно від 

строку сівби, т/га, середнє за 2007–2010 рр.  

Сорт  
Строк сівби 

НІР05 
1-й 2-й 3-й 

Крістал 2,86 2,73 2,40 0,05 

Надєжда  2,45 2,38 2,33 0,05 

Сідерат 38 3,06 2,72 2,55 0,06 

Мітан 2,63 2,21 1,90 0,05 

Свєтанік 2,58 2,36 1,90 0,04 

Брянскій 1272 2,10 2,25 1,88 0,07 

Бєлозьорний 110 2,56 2,58 2,35 0,05 

Глатко 2,36 2,30 2,02 0,06 

Владлєн 2,72 2,47 1,95 0,05 

Снєжеть 2,64 2,41 1,87 0,07 

 

Сорти Брянскій 1272 і Бєлозьорний 110 на запізнення із строком 

сівби на 7 діб реагували зростанням рівня врожаю на 0,02 і 0,15 т/га, 

при запізненні на 14 діб – зниженням його рівня на 0,22 і 0,21 т/га 

відповідно. 

Решта сортів за другого строку сівби знижували рівень урожаю 

від 0,22 до 0,42 т/га, за третього – від 0,46 до 0,77 т/га. Отже, навіть у 

варіантах одного строку сівби врожайність залежала від сорту, що 

свідчить про необхідність їх підбору для вирощування в конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах. При запізненні з сівбою на 7 діб 

зниження рівня врожаю максимальним було в сорту Мітан – 60,0 

кг×га/добу, мінімальним у сорту Глатко – 8,6 (кг×га)/добу (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Показники зміни рівня врожайності зерна сортів люпину 

вузьколистого при запізненні з сівбою, (кг×га)/добу,  

середнє за 2007–2010 рр. 
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1-й–2-й -18,6 -10,0 -48,6 -60,0 -31,4 +21,4 +2,9 -8,6 -35,7 -32,9 

2-й–3-й -47,1 -7,1 -24,3 -44,3 -65,7 -52,9 -32,9 -40,0 -74,3 -77,1 

1-й–3-й -32,9 -8,6 -36,4 -52,1 -48,6 -15,7 -15,0 -24,3 -55,0 -55,0 



 

У сортів Брянскій 1272 і Бєлозьорний 110 запізнення з сівбою на 

7 діб навпаки, сприяло зростанню врожайності відповідно на 21,4 і 

2,9 кг×га/добу. При запізненні з сівбою ще на 7 діб найвищий темп 

зниження рівня врожайності відмічали у сортів Владлєн і Снєжеть – 

74,3 і 77,1 кг×га/добу, найнижчий – у сорту Надєжда – 7,1 кг×га/добу. 

На 14-добове запізнення з сівбою найбільшою мірою реагували сорти 

Владлєн і Снєжеть. 

Сорти люпину вузьколистого для формування врожаю впродовж 

періоду вегетації потребували різну кількість опадів та суму 

середньодобових температур повітря навіть за сівби в один строк. 

Про залежність урожайності досліджуваних сортів, висіяних у різні 

строки, від суми середньодобових температур та кількості опадів 

свідчать коефіцієнти парної кореляційної залежності (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Коефіцієнти парної кореляційної залежності врожайності сортів 

люпину вузьколистого за різних строків сівби від гідротермічних 

умов, середнє за 2007–2010 рр. 

Сорт  

Сума середньодобових 

температур, ºС
 
 

Кількість опадів, мм 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Крістал 0,917 0,781 0,604 - 0,211 0,552 0,294 

Надєжда - 0,327 0,370 0,067 0,831 0,675 0,418 

Сідерат 38 0,385 0,705 0,403 0,455 0,287 0,313 

Мітан - 0,478 0,342 0,345 0,502 - 0,353 0,620 

Свєтанік - 0,339 0,672 0,132 0,696 0,384 - 0,458 

Брянскій 1272 0,090 0,574 - 0,881 0,909 0,490 - 0,176 

Бєлозьорний 110 - 0,353 - 0,063 0,839 0,275 - 0,557 - 0,297 

Глатко - 0,281 0,056 0,252 0,697 - 0,276 - 0,544 

Владлєн 0,738 0,074 0,493 0,191 - 0,693 - 0,770 

Снєжеть - 0,099 0,017 0,151 0,427 - 0,475 - 0,759 

 

Найбільшою залежність урожайності від суми середньодобових 

температур повітря за всіх строків сівби була відмічена у сорту Крістал. 

Залежність рівня врожайності люпину вузьколистого від тривалості періоду 

вегетації за першого і другого строків сівби була незначною, за третього – 

середньою, про що свідчать показники парної кореляції (табл. 3.7). 

Аналогічною була залежність рівня врожайності і від кількості 

сформованих квіток, проте від кількості бобів за всіх строків сівби 



 

вона була середньою. Кореляційний зв'язок урожайності люпину 

вузьколистого з озерненістю та продуктивністю рослин був тісним 

(r=0,676 і 0,858).  

Таблиця 3.7  

Коефіцієнти парної кореляційної залежності врожайності зерна 

люпину вузьколистого за різних строків сівби від елементів 

продуктивності та тривалості періоду вегетації, 2007–2010 рр. 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 Залежність урожайності від: 

тривалості 

періоду 

вегетації, 

діб 

кількості 

квіток, 

шт./росл. 

кількості бобів 

на період 

збирання, 

шт./росл. 

кількості 

зерен, 

шт./росл. 

маси 

зерна, 

г/росл. 

маси 

1000 

зерен, г 

1-й -0,247 - 0,256 0,359 0,627 0,755 0,357 

2-й -0,232 0,107 0,552 0,858 0,755 0,138 

3-й -0,414 0,419 0,351 0,779 0,676 - 0,206 

 

Максимальною частка впливу фактора строк сівби у формуванні 

приросту врожаю зерна люпину вузьколистого у середньому за роки 

досліджень була у сорту Брянскій 1272 – 69,9 %, мінімальною – у 

сорту Глатко – 8,5 % (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Частка впливу досліджуваних факторів на формування 

врожайності зерна різними сортами люпину вузьколистого у 

2007–2010 рр., % 

 

Частка фактора гідротермічні умови у формуванні приросту 

врожайності мінімальною була у сорту Брянскій 1272 – 18,2 %, у решти 



 

сортів значною – від 53,0 до 89,8 %. У цілому частка фактору сорт 

становила 27,1 %, строк сівби – 27,5, гідротермічні умови – 43,1 %.  

Математичні моделі дають можливість розрахувати врожайність 

зерна люпину вузьколистого залежно від комплексу погодних умов за 

різних строків сівби (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Математичні моделі залежності урожайності зерна люпину 

вузьколистого від гідротермічних умов, середнє за 2007–2010 рр. 
Строк 

сівби 
Математична модель залежності 

1-й 
Y=-1,7514+0,6763٠Х1-0,0194٠Х1

2
-2,333٠Х2+0,8046٠Х2

2
, R=0,667, 

D=44,5%з оптимальною точкою: Y=2,5 т/га, Х1=1743,0
о
С, Х2=144,9 мм 

2-й 

Y=-21,5254+2,4317٠Х1-0,0684٠Х1
2
+3,6801٠Х2-1,1184٠Х2

2
, 

R=0,697,D=48,6%з оптимальною точкою: Y=3,1 т/га, Х1=1777,6
о
С, 

Х2=164,5 мм 

3-й 
Y=4,2795+0,4569٠Х1-0,0177٠Х1

2
-5,9940٠Х2+1,7300٠Х2

2
, R=0,344, 

D=11,8%з оптимальною точкою: Y=2,0 т/га, Х1=1290,6
о
С, Х2=173,2 мм 

Примітка. Y – урожайність зерна, т/га;  

Х1 – сума середньодобових температур, 
0
С; Х2 – кількість опадів, мм. 

R – множинний коефіцієнт кореляції; D – коефіцієнт детермінації.  

 

Як показують коефіцієнти множинної кореляції та детермінації, 

врожайність зерна люпину від гідротермічних умов найбільше 

залежала за другого строку сівби (R=0,697, D=48,6 %), дещо менше – 

за першого (R=0,667, D=44,5 %) і не значно за третього (R=0,344, 

D=11,8 %), де сформувалась найнижча врожайність.  

При виборі сорту люпину для вирощування його на зерно 

необхідно враховувати як потенційний рівень урожайності, так і 

можливу якість отриманого зерна [507]. 

Вміст білка в зерні люпину зумовлений як біологічними 

особливостями видів і сортів, так і умовами вирощування [17, 318]. 

Залежно від вказаних факторів вміст білка у зерні люпину жовтого 

може коливатись від 38 до 46 %, люпину білого – від 29 до 40, 

люпину вузьколистого – від 29 до 38 % [55].  

За даними Ф. М. Бровенка [44], Л. Б. Наймарка [335, 336], вміст 

протеїну в зерні люпину був вищий за ранніх строків сівби, за даними 

І. К. Комарова [230] – за пізніх.  

Вміст білка у зерні люпину вузьколистого значно різнився 

залежно від біологічних особливостей сорту, строку сівби та 

гідротермічних умов років проведення досліджень (табл. 3.9). 



 

Таблиця 3.9 

Показники якості зерна сортів люпину вузьколистого залежно від 

строку сівби, середнє за 2008–2010 рр. 

Сорт 

Вміст, % 

сирого білка сирої олії 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Крістал 31,78 31,98 31,95 8,13 7,47 7,94 

Надєжда 31,65 30,85 31,69 8,28 7,97 7,65 

Сідерат 38 31,82 32,28 31,93 7,16 7,97 8,37 

Мітан 31,36 31,45 31,93 6,75 8,65 6,23 

Свєтанік 32,24 31,80 32,17 7,02 7,19 8,00 

Брянскій 1272 31,84 31,21 32,23 7,84 7,49 8,01 

Бєлозьорний 110 31,12 31,00 32,02 7,14 8,97 6,16 

Глатко 31,99 31,94 30,85 8,18 7,16 7,61 

Владлєн 31,91 32,33 30,16 7,46 7,87 8,48 

Снєжеть 32,07 31,01 31,50 8,62 7,17 8,22 

X  31,78 31,59 31,64 7,66 7,79 7,67 

Sx 0,10 0,17 0,21 0,20 0,20 0,26 

V% 1,0 1,7 2,1 8,3 8,0 10,7 

S 0,33 0,55 0,66 0,63 0,63 0,82 

 

Залежно від сорту показник варіював у межах від 30,16 до 

32,33%, хоча за роки досліджень – від 28,65 до 33,96 % [102]. У сортів 

Крістал, Сідерат 38 і Бєлозьорний 110 різниця між показниками 

вмісту сирого білка за роки досліджень становила від 2,37 до 2,62 %, 

у сортів Надєжда, Мітан, Свєтанік, Глатко і Снєжеть – від 3,02 до 

3,72, у сортів Брянскій 1272 і Владлєн була найбільшою і досягала 

навіть 4,63 і 5,22 % [102, 103]. Вміст білка в зерні залежав від 

гідротермічних умов, які складалися протягом періоду вегетації 

культури, тому значно варіював за роками. У 2008 р. мінімальні 

показники відмічені у сорту Надєжда – 29,47 %, максимальні – 

31,22% – у сортів Крістал і Свєтанік. 

У 2009 р. показники були в межах від 31,17 (сорт Бєлозьорний 

110) до 31,62 % (сорт Владлєн), у 2010 р. –від 31,81 (сорт 

Бєлозьорний 110) до 33,67 % (сорт Брянскій 1272). Отримані 

результати підтверджуються дослідженнями А. В. Мироненка [312], 

який стверджує, що різниця між показниками вмісту білка в зерні 

одного й того ж сорту в різні роки вирощування може сягати 7 %. 

За першого строку сівби максимальний вміст сирого білка був у 

сортів Свєтанік – 32,2, Глатко – 31,99 і Снєжеть – 32,07 %, за другого 



 

– у сортів Крістал – 31,98, Сідерат 38 – 32,28 і Владлєн – 32,33 %, за 

третього – у сортів Надєжда – 31,69, Мітан – 31,93, Брянскій 1272 – 

32,23 і Бєлозьорний 110 – 32,02 %.  

Статистичний аналіз показників умісту сирого білка та олії в 

зерні люпину вузьколистого свідчить про те, що залежно від строку 

сівби інтервал коливань кількісних показників та коефіцієнти варіації 

був незначним (для вмісту сирого білка V=1,0÷2,1 %, сирої олії –

V=8,0÷10,7 %). 

За міжнародним класифікатором роду Lupinus L. [493], вміст 

сирого білка в зерні досліджуваних нами сортів можна 

охарактеризувати як середній. Зв'язок умісту білка з рівнем 

урожайності за трьох строків сівби був сильним і мав обернену 

залежність. Залежність показника від гідротермічних умов можна 

розглядати як неоднозначну (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Показники кореляційної залежності вмісту сирого білка в зерні 

сортів люпину вузьколистого залежно від строку сівби та 

гідротермічних умов, середнє за 2008–2010 рр. 

Сорт 

Сума середньодобових 

температур, ºС Кількість опадів, мм 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Крістал - 0,971 - 0,960 - 0,671 0,018 0,381 0,436 

Надєжда - 0,886 - 0,805 - 0,642 0,986 0,877 0,452 

Сідерат 38 - 0,983 - 0,922 - 0,743 - 0,278 - 0,063 0,043 

Брянскій 1272 - 0,932 - 0,821 - 0,918 - 0,519 - 0,482 0,320 

Бєлозьорний 110 0,837 - 0,753 - 0,668 0,174 - 0,358 0,496 

Мітан - 0,943 - 0,814 - 0,739 - 0,247 - 0,209 0,598 

Свєтанік - 0,957 - 0,893 - 0,513 - 0,018 0,088 0,399 

Глатко - 0,812 - 0,974 0,814 - 0,216 0,122 - 0,673 

Владлєн - 0,970 - 0,676 0,854 0,015 - 0,271 - 0,872 

Снєжеть - 0,987 0,953 0,210 0,099 -0,083 - 0,038 

 

Залежність умісту білка від суми середньодобових температур 

за період вегетації була переважно сильною й оберненою з 

максимальними показниками кореляційної залежності за першого 

строку сівби, проте послаблювалася за запізнення з сівбою на 7 і 14 

діб.  



 

Від кількості опадів за період вегетації залежність вмісту сирого 

білка в зерні за першого строку сівби була незначною. Виняток 

становили сорти з колосовидним морфотипом стебла – Надєжда і 

Брянскій 1272, де відмічали сильну пряму (r=0,986) і середню 

обернену (r=-0,519) залежність. За другого строку сівби сильну 

залежність помічено у сорту Надєжда, середню – у сортів Крістал, 

Брянскій 1272 і Бєлозьорний 110, у решти сортів – слабку. За 

третього строку сівби у сортів Глатко і Владлєн залежність була 

сильною й оберненою (r=-0,673 і r=-0,872), у сортів Сідерат 38, 

Брянскій 1272 і Снєжеть – слабкою, у решти сортів – середньою 

прямою. 

Збір сирого білка значно залежав від рівня врожайності зерна 

люпину і максимальним формувався за першого строку сівби – від 

0,67 до 0,97 т/га. Запізнення з сівбою на 7 діб спричинило зниження 

цього показника до0,70–0,88 т/га, на 14 діб – до 0,59–0,81 т/га. 

Максимальний збір білка у середньому забезпечили сорти Сідерат 38 

і Крістал за першого строку сівби – 0,97 і 0,91 т/га. 

Сира олія люпину кормового за вмістом олеїнової, лінолевої і 

ліноленової кислот перевищує показники в гороху і бобах кормових, 

а в люпину жовтого за жирнокислотним складом вона ідентична 

соєвій. Залежно від виду люпину в зерні може міститися олії від 3,7 

до 21,5 % [459].  

На показники вмісту сирої олії в зерні люпину вузьколистого 

впливали сортові особливості рослин, строк сівби та гідротермічні 

умови років проведення досліджень. Чіткої закономірності 

залежності рівня показника від вказаних чинників не спостерігали. 

Максимальний вміст сирої олії в зерні відмічали у сортів Снєжеть, 

Надєжда і Владлєн – відповідно, 8,00; 7,97 і 7,94 %. 

Гідротермічні умови, які складаються останніми роками, є 

несприятливим фактором для ефективного функціонування 

агроекосистем. Погодні умови змінюються з року в рік, впливаючи на 

урожайність культур, але не завжди сприятливо [318, 430]. Причому, 

швидкість зміни кліматичних умов істотно вища порівняно з темпами 

формування нових біоценотичних систем, що створює проблеми для 

ефективного функціонування організму рослини, тому лише сорти з 

високим рівнем адаптивності здатні в таких умовах реалізувати свій 

біологічний потенціал [199, 201, 389]. Тому основним завданням 

селекції на сучасному етапі є підвищення адаптивності сортів до умов 

зовнішнього середовища [163]. 



 

У процесі створення нових сортів необхідно проводити 

дослідження з визначення рівня врожайності культур за різних 

строків сівби, давати комплексну оцінку за параметрами екологічної 

пластичності та стійкості, що дасть можливість оптимізувати 

виробництво зерна культури стосовно агрокліматичних умов зони та 

агротехніки вирощування з метою отримання стабільної за роками 

урожайності. 

На думку В. В. Хангільдіна [510], інтенсивним вважається сорт, 

який за оптимальних умов вирощування кожного року за 

врожайністю посідає перше місце серед досліджуваних; пластичним 

– перше місце за середнім урожаєм з урахуванням усіх років 

випробування; стабільним – із найменшою різницею між 

максимальним і мінімальним урожаєм. 

Екологічну пластичність сортів люпину вузьколистого ми 

оцінювали за урожайністю як найваріабельнішою ознакою. Маючи 

показники екологічної пластичності сортів, можна оптимізувати 

виробництво зерна культури за конкретних агрокліматичних і 

агротехнічних умов вирощування з метою отримання продукції 

стабільної за роками. Дисперсійний аналіз показників середньої 

урожайності за строками сівби і ступенем взаємодії генотип-

середовище при вирощуванні досліджуваних сортів дає змогу 

визначити їх екологічну стійкість, яка характеризується двома 

показниками – пластичністю і стабільністю [450]. Основою 

підрахунку є регресійний аналіз, який проводили за методикою S. F. 

Eberhart, W. A. Russel [561] в інтерпретації В. З. Пакудіна і Л. М. 

Лопатіной [369, 370]. Параметрами, які характеризують пластичність, 

нами використано коефіцієнт регресії (bi), а стабільність – середнє 

квадратичне відхилення фактичних показників від теоретичних (Si
2
). 

Результати розрахунків адаптивності сортів люпину вузьколистого 

показали, що в умовах зони вирощування переважна кількість сортів 

були пластичними (коефіцієнт пластичності перевищував одиницю), 

за винятком сортів Сідерат 38, Надєжда і Брянскій 1272 (табл. 3.11).  

Сорти з високою пластичністю більшою мірою реагують на 

покращення умов вирощування, але за несприятливих умов значно 

знижують рівень урожайності [99]. 

Амплітуда коливання врожайності відображає коефіцієнт 

стабільності. Із п’яти сортів зі середньою пластичністю і двох 

високопластичних високий показник стабільності врожайності 

відмічено лише у сорту Свєтанік (Si
2
=0,007), середній – у сорту 



 

Владлєн (Si
2
=0,023), решта сортів характеризувалася низькою 

стабільністю врожайності. 

 

Таблиця 3.11 

Урожайність і показники пластичності та стабільності 

досліджуваних сортів люпину вузьколистого 

Сорт 
Урожайність, т/га Пластичність* Стабільність** 

2007 2008 2009 2010 серед. bi 
вели-

чина 
Si

2
 

вели-

чина 

Крістал 3,18 2,77 2,50 1,91 2,59 1,013 ++ 0,257 + 

Надєжда 2,83 2,58 1,96 2,20 2,39 0,225 + 0,216 + 

Сідерат 38 3,11 3,05 2,70 2,21 2,77 0,978 ++ 0,096 + 

Мітан 1,97 2,61 2,64 1,79 2,25 1,168 ++ 0,058 + 

Свєтанік 2,22 2,75 2,38 1,78 2,28 1,187 ++ 0,007 +++ 

Брянскій 1272 2,09 2,17 1,96 2,09 2,08 0,012 + 0,012 ++ 

Бєлозьорний 110 2,24 2,78 2,90 2,06 2,50 1,056 ++ 0,059 + 

Глатко 1,76 2,93 2,69 1,51 2,23 1,889 +++ 0,119 + 

Владлєн 2,28 2,65 2,72 1,86 2,38 1,119 ++ 0,023 ++ 

Снєжеть 1,84 2,77 2,78 1,82 2,30 1,353 +++ 0,143 + 

НІР05 0,67 0,29 0,31 0,34 0,20     

Середнє, хJ 2,35 2,71 2,52 1,92 2,38     

Індекс умов, ІJ -0,02 0,33 0,15 -0,45 0,34     

Примітка. Пластичність*: +++ – висока, ++ – середня, + – низька; 

стабільність**: +++ – висока, ++ – середня, + – низька. 

 

Екологічно адаптовані низькопластичні сорти Сідерат 38, 

Надєжда і Брянскій 1272 стійкі до нерегульованих факторів 

середовища і майже не реагували на фактори інтенсифікації, хоча 

сорт Сідерат 38 був високоврожайним. Низькопластичні сорти з 

низьким рівнем урожайності та високими показниками стабільності, 

до яких можна віднести сорт Брянскій 1272, є широко адаптованими, 

бо не знижують рівня врожайності за несприятливих умов 

середовища, але є нерентабельними для вирощування й належать до 

екстенсивних. 

Дослідження показали, яке важливе значення для технології 

вирощування культури має підбір сорту згідно з його 

характеристиками за типом використання, морфотипом, показниками 

тривалості періоду вегетації, вмісту алкалоїдів у зерні. З обраних для 

дослідження сортів найкращим за продуктивністю й адаптивністю 

для зони Лісостепу виявилися сорти Сідерат 38, Крістал і 

Бєлозьорний 110. 



 

3.2. Продуктивність агроценозу люпинів кормових залежно від 

строку, способу сівби та норми висіву насіння 

Густота рослин є не тільки каркасом просторової побудови 

наземної частини рослин, а й кореневої системи. Посіви, оптимізовані 

за кількістю й рівномірністю розміщення рослин, мають найкращі 

умови ґрунтового, світлового і повітряного живлення [55, 432, 451, 

483, 512]. Найбільше впливають на майбутню архітектоніку 

стеблостою в агроценозі вже на початкових етапах росту й розвитку 

спосіб сівби і норма висіву насіння [275]. Норма висіву насіння 

зумовлюється біологічними властивостями сорту, ґрунтово-

кліматичними умовами, рівнем забезпечення поживними речовинами, 

технологічними заходами догляду за посівами й іншими факторами 

[409] та впливає на фітоклімат агрофітоценозу протягом 

вегетаційного циклу і його взаємодію із зовнішнім середовищем 

[141]. 

А. А. Ничипорович [347] розглядає оптимальну норму висіву як 

один із чинників максимально досконалої оптико-фізіологічної 

системи посівів для формування врожаю. Оптимальним стеблостоєм 

необхідно вважати таку кількість продуктивних стебел на одиниці 

площі, яка дає повне змикання рослин і дозволяє з найбільшою 

ефективністю використовувати площу живлення та освітлену 

поверхню листків, що забезпечує найвищу продуктивність 

фотосинтезу і максимальний врожай у даних умовах. 

М. С. Купцов [264] вважає, що для люпину кормового норма 

висіву насіння – це питання, яке потрібно постійно досліджувати, 

адже для індетермінантних форм люпину вузьколистого 

оптимальною є густота стояння рослин 100–120 шт./м
2
, для 

напівдетермінантних – 120–140, детермінантних – 140–160 шт./м
2
, 

тобто навіть у межах одного виду люпину норма висіву насіння 

значно різниться.  

У загущених посівах сильногілкуючих сортів створюється 

підвищений режим вологості, що сприяє розвитку інфекції й 

ураженню рослин антракнозом, фомозом, бурою плямистістю та 

іншими хворобами [240]. Одні дослідники рекомендують висівати 

високі норми насіння [196], інші – зменшити до науково 

обґрунтованого мінімуму [228]. 

За даними деяких авторів [40, 273], норма висіву насіння 

зумовлює його польову схожість. Як свідчать результати досліджень 

ряду авторів [6, 139, 188, 446], збільшення норми висіву знижує 



 

польову схожість насіння. Причиною цього явища може бути 

наявність збудників хвороб і шкідників у ґрунті, які внаслідок 

загущення швидше поширюються й інфікують більшу кількість 

насіння та проростків. Щільніше розташування насіння може 

спричинити нестачу кисню за проростання, особливо при глибокому 

загортанні насіння в ґрунт. Імовірним є зниження польової схожості 

через нестачу поживних речовин для проростків, тому частина з них 

гине. Проте, на думку цих дослідників, основне пояснення такого 

явища – проростаючи насіння виділяє в ґрунті надлишкові продукти 

своєї життєдіяльності. Це аміак, цукор, та інші активно діючі хімічні 

речовини, які змінюють склад і реакцію ґрунтового розчину, що в 

результаті позначається на підсиленні чи гальмуванні дії певних 

ферментів, тоді як при зрідженому посіві більша їх частина 

поглинається ґрунтом. 

Поки насінина використовує запасні поживні речовини з 

ендосперму, щиток зародка не пропускає токсичних речовин до 

ростучих корінців і паростка. Коли ж зародкові корінці починають 

вбирати поживні речовини з ґрунту, вони всмоктують інгібітори 

разом із розчином. Це сповільнює енергію проростання, призводить 

до ослаблення розвитку рослин протягом періоду вегетації. Частина 

нормально пророслих насінин унаслідок дії інгібіторів не виносить 

пагона на поверхню ґрунту і гине, знижуючи польову схожість [278]. 

Значна частина рослин гине внаслідок внутрішньовидової 

конкуренції. Краще розвинуті рослини поглинають необхідні для 

формування біомаси вологу і поживні речовини, випереджають у 

рості ослаблені рослини і збільшують їх пригнічення, затінюючи від 

сонячних променів, що згодом призводить до загибелі. Особливо 

гостро проявляється конкурентна боротьба під час росту стебла та 

інтенсивного наростання вегетативної маси [278, 447]. У різних 

ґрунтово-кліматичних зонах до збирання залишається 65–95 % від 

кількості сходів, без врахування рівня польової схожості [218].  

Деякі автори [192] навпаки,стверджують про зростання польової 

схожості при збільшенні норм висіву, пояснюючи це тим, що у 

загущених рядках насіння має більшу можливість подолати 

покриваючий їх шар ґрунту, або тим, що виділене в процесі у ґрунт 

тепло позитивно впливає на проростання насіння і появу сходів. 

На показники схожості насіння впливають і способи сівби. Це 

пояснюється зміною відстані між насінинами в рядку [129]. На думку 

Н. К. Іжика [193, 194], чим ближче насінини розміщені в рядку, тим 



 

сильніший їх негативний взаємовплив. Щоб зменшити негативні 

явища, відстань між насінинами, а потім і рослинами має бути не 

меншою ніж 2,6 см. М. Є. Ніколаєв [343] вважає, що рослини за 

рядкових способів сівби мають занадто близьке розміщення насіння в 

рядку і непридатну для ефективної роботи кореневої системи площу 

живлення у формі витягнутого прямокутника. На його думку, 

критична відстань між насінинами в рядку становить від 1,0 до 1,4 см.  

За даними В. В. Лихочвора [278] та В. П. Гудзя [129] критичною 

є відстань між насінинами 3-4 см, а якщо вона менша, знижується не 

тільки польова схожість у рядку, а й значно обмежуються можливості 

утворення бокових пагонів рослинами. Щільне їх стояння залишає 

простір для формування стебел лише у бік міжрядь. Рослини, які 

формуються у площині рядка, не можуть сформувати свою 

автономну кореневу систему, тому мають обмежені можливості 

живлення і фотосинтетичної діяльності. Навіть якщо бокові пагони не 

утворюють зерна, вони позитивно впливають на урожайність, бо 

формують більший асиміляційний апарат для рослин, який 

нагромаджує значну частину пластичних речовин. Чим довше 

функціонують бокові продуктивні стебла, тим вища зернова 

продуктивність рослин. Щільне розміщення рослин у рядку 

призводить до сильної внутрішньовидової конкуренції. Рослини 

взаємопригнічуються, в результаті одні відмирають, а інші 

залишаються ослабленими [278]. 

За даними Львівського державного аграрного університету 

(1995 р.), урожайність пшениці озимої значно залежала від способів 

сівби: за вузькорядного становила 6,12 т/га, розкидного – 6,14, 

перехресного – 6,17 т/га. Ефективність розкидного способу не завжди 

висока, особливо в суху погоду, або за недостатньо підготовленого до 

сівби ґрунту [280]. 

Звуження міжрядь на 1 см дає близько 0,7–1,0 % приросту зерна 

з 1 га [206]. Звуження ширини міжрядь сприяє рівномірному 

розміщенню насіння на площі та меншому загущенню рослин у 

рядку. З поширених на виробництві способів сівби найкращу 

рівномірність забезпечують вузькорядний і перехресний [511]. 

За рядкових способів сівби насіння на площі розміщується 

нерівномірно і має несприятливу конфігурацію площі живлення – у 

вигляді дуже витягнутого прямокутника, причому чим більша 

ширина міжрядь, тим вужчий прямокутник. Теоретично найкраща 

площа живлення має форму кола. Схематично за розкидного способу 



 

сівби такі площі матимуть форму неправильних прямокутників і 

можуть наближатися до форми кола. Тому прийнятнішим є точний 

висів, що дає можливість формувати схематичну площу живлення у 

вигляді квадрата, ромба чи рівностороннього трикутника. Це легше 

зробити за широкорядного способу сівби і незначної кількості рослин 

на одиниці площі [278]. 

Станом на 1999 р., коли нами розпочато дослідження з 

розроблення технології вирощування люпину білого, в Інституті 

землеробства УААН був створений вихідний матеріал люпину 

вказаного виду мутантного і гібридного походження, різноманітний 

за типом галуження, кутом прикріплення гілок, довжиною бічних 

пагонів і висотою рослин [568]. За типом галуження були виділені 

морфотипи люпину білого, аналогічні з вузьколистим, виділених 

пізніше М. С. Купцовим [263]. На відміну від сортів люпину з 

індетермінантим типом росту стебла, яким характерне сильне 

гілкування й пізньостиглість, детермінантні та напівдетермінантні 

форми люпину білого мають понижену здатність до пагоноутворення 

і велику кількість бобів формують на центральній китиці. Врожай 

зеленої маси рослини люпину білого детермінантного морфотипу 

формують переважно за рахунок бобів, що значно збільшує вміст 

сирого протеїну в сухій речовині [74]. Скоростиглість і майже 

одночасність достигання насіння у бобах центрального і бічних 

пагонів дозволяє проводити збирання врожаю прямим 

комбайнуванням без десикації посівів. Ця особливість сприяє 

зменшенню кількості травмованого насіння, що запобігає ураженню 

його грибними інфекціями при зберіганні. 

Дослідження з розроблення технології вирощування люпину 

вузьколистого в ННЦ «Інститут землеробства НААН» нами розпочато 

в 2001 р., коли в Україні вирощували лише люпин жовтий і білий. 

Перевага люпину жовтого – висока цінність зеленої маси, яка не 

грубіє майже до достигання, добре поїдається тваринами, а недолік – 

низька екологічна пластичність, що є причиною реалізації незначної 

частки потенціалу сортів і нестабільності урожайності зерна за 

роками. Люпин білий – культура пластичніша, врожаї зерна формує 

стабільно високі. Потенційна врожайність зерна жовтого люпину 

становить 2,3–2,5 т/га і 60–65 т/га зеленої маси, білого – відповідно 

4,0–4,5 і 70–75 т/га [454]. Але в обох видів відсутні сорти, стійкі до 

антракнозу. Існує думка, що до того часу, поки не будуть створені 

селекціонерами такі сорти або не будуть розроблені ефективні методи 



 

боротьби з антракнозом, переважну кількість посівних площ може 

зайняти люпин вузьколистий [339]. У 2001 р. у виробництві почали 

сіяти люпин вузьколистий, хоча жодного сорту в Україні не було 

зареєстровано. Сорт люпину вузьколистого Зірковий був занесений до 

Реєстру сортів лише у 2005 р., Пелікан і Фламінго – у 2008 р., 

Переможець і Гродзинський 9 – у 2013, а Локомотив – у 2017 р. 

Збільшення площ люпину забезпечувалося за рахунок сортів 

російської та білоруської селекції, тому вони були взяті нами для 

досліджень. Ці сорти мають онтогенетичну стійкість до антракнозу, 

вважаються толерантними до захворювання, з низьким вмістом 

алкалоїдів, потенційною продуктивністю 3,5–4,0 т/га зерна і 45–60 

т/га зеленої маси. Люпин вузьколистий має найкоротший, порівняно з 

іншими видами, період вегетації (ранньостиглі сорти – 80–90 діб), що 

дає можливість звільняти поле у першій-другій декаді серпня і 

підготувати поле для сівби озимих культур [263]. 

Результати досліджень з люпином білим і вузьколистим показали, 

що гідротермічні умови, а також строк сівби значно впливали на 

тривалість періоду сівба–сходи, який за роки досліджень у люпину 

білого був у в межах від 11 до 19 діб, у вузьколистого – від 11 до 21 

діб, проте у середньому за роки досліджень цей період в обох видів 

становив 13–16 діб (табл. 3.12). 

У сорту Серпневий ступінь кореляції тривалості періоду сівба–

сходи від середньодобових температур повітря й кількості опадів 

зростав від першого до третього строку сівби, причому за другого 

строку сівби залежність була оберненою, за третього – прямою. Від 

суми середньодобових температур залежність була оберненою і 

зменшувалася при запізненні з проведенням агрозаходу, що 

пояснюється підвищенням середньодобових температур повітря. 

У люпину вузьколистого сорту Брянскій 123 максимальні 

показники кореляційної залежності від досліджуваних показників 

спостережено за другого строку сівби. 

За даними І. П. Проскури [413, 414], період вегетації люпину 

жовтого значною мірою залежить від строку сівби і за ранніх значно 

скорочується. Л. Б. Наймарк [337] вважає, що тривалість міжфазних 

періодів росту й розвитку, а також вегетаційного періоду в 

зернобобових культур у цілому різниться за роками, що спричинено в 

основному рівнем середньодобових температур повітря у поєднанні з 

умовами зволоження. 

 



 

Таблиця 3.12 

Показники кореляційної залежності тривалості періоду сівба–

сходи рослин сортів люпинів білого і вузьколистого від 

гідротермічних умов, середнє за 2001–2003 рр. 

Строк 

сівби 

Тривалість 

періоду, 

діб 

Залежність від: 

середньодобових 

температур, ºС 

кількості 

опадів, мм 

суми 

середньодобових 

температур, ºС 

Люпин білий, сорт Серпневий 

1-й 16 -0,338 0,264 -0,873 

2-й 14 -0,363 -0,871 -0,815 

3-й 13 0,749 0,947 -0,327 

Люпин вузьколистий, сорт Брянскій 123 

1-й 16 0,323 -0,612 -0,620 

2-й 16 0,933 0,968 -0,949 

3-й 13 0,303 0,906 -0,938 

 

Період вегетації люпину білого сорту Серпневий і №59/23 

залежно від строку сівби та гідротермічних умов коливався від 99 до 

115 діб і за першого строку сівби він становив108, за другого – був 

меншим на дві, за третього – на три доби (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку рослин сортів 

люпинів білого і вузьколистого залежно від строку сівби, діб, 

середнє за 2001–2003 рр. 

Строк 

сівби 

Сорт Серпневий Сорт Брянскій 123 

Тривалість міжфазних періодів, діб 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1-й 34 6 7 61 108 30 13 7 51 101 

2-й 34 6 7 59 106 28 13 7 49 97 

3-й 35 6 5 59 105 27 13 7 47 94 

X  34 - 6 60 106 28 - - 49 97 

Sx 0 - 1 1 1 1 - - 1 2 

V% 1,7 - 18,2 1,9 1,4 5,4 - - 4,1 3,6 

S 1 - 1 1 2 2 - - 2 4 

Примітка. 1 – сходи–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–початок 

формування бобів, 4 – початок формування бобів–повна стиглість, 5 – сходи–

повна стиглість. 

 

Тривалість міжфазного періоду сходи–бутонізація становив 34-

35, бутонізація–цвітіння – 6, цвітіння–початок формування бобів – 7 



 

діб за першого і другого строків сівби та 5 діб – за третього строку. 

Найтривалішим (61 доба) виявився період від початку формування 

бобів до повної стиглості за першого строку сівби, 59 діб – за другого 

і третього строків.  

У люпину вузьколистого тривалість періоду вегетації залежно 

від строку сівби та варіанта досліджень становила 90–105 діб. У 

середньому за роки досліджень за першого строку сівби – це 101 

доба, за другого – на 4 доби менше, за третього – на 7 діб порівняно з 

першим. Міжфазний період сходи–бутонізація був коротшим, ніж у 

люпину білого і за першого строку сівби становив 30 діб, за другого і 

третього – менше відповідно на 2 і 3 доби. Період бутонізація–

цвітіння і цвітіння–початок формування бобів не залежав від строку 

сівби і становив відповідно 13 і 7 діб. Проте період від початку 

формування бобів до повної стиглості при запізненні зі строком сівби 

скорочувався на 2 і 4 доби порівняно з першим, де становив 51 добу. 

Це пояснюється тим, що протягом даного періоду розвитку рослин за 

сівби у пізніші строки були вищими середньодобові температури 

повітря. 

Показники парної кореляційної залежності тривалості міжфазних 

періодів від строку сівби і гідротермічних умов свідчать, що у 

люпину білого тривалість періоду сходи–бутонізація, а також початок 

формування бобів–повна стиглість залежали від гідротермічних умов 

незалежно від строку сівби, про що свідчать показники, наближені до 

1 (табл. 3.14). Причому від суми середньодобових температур повітря 

залежність мала обернений характер. У міжфазний період 

бутонізація–цвітіння відмічали зростання показників по мірі 

запізнення із сівбою. Необхідно відмітити, що за всіх строків сівби 

сильнішою залежність була від середньодобових температур.  

Тривалість періоду цвітіння–початок формування бобів майже не 

залежала від гідротермічних умов, а більшою мірою обумовлювалася 

біологічними особливостями розвитку рослин, причому в обох видів. 

У люпину вузьколистого тривалість періодів сходи–бутонізація, а 

також початок формування бобів–повна стиглість залежала більшою 

мірою від суми середньодобових температур і була оберненою. 

Тривалість періоду бутонізація–цвітіння в основному залежала 

від суми середньодобових температур, періоду цвітіння–початок 

формування бобів – від середньодобових температур.  



 

Густота рослин, зокрема люпину білого, значно різнилася 

залежно від строку, способу сівби та норми висіву насіння, а також 

року проведення досліджень (додатки Б.1–Б.3). 

Таблиця 3.14 

Показники парної кореляційної залежності тривалості міжфазних 

періодів росту і розвитку рослин люпинів залежно від строку 

сівби і гідротермічних умов, середнє за 2001–2003 рр. 

Показник 

Сорт Серпневий Сорт Брянскій 123 

Міжфазні періоди росту й розвитку рослин 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1-й строк 

Середньодобова 

температура, ºС 
1,000 0,935 0,462 0,998 0,951 0,985 0,578 0,016 

Кількість опадів, мм 0,998 0,329 0,058 0,991 0,626 -0,351 0,436 0,885 

Сума середньодобових 

температур, ºС 
-0,998 -0,750 -0,327 -0,996 -0,999 0,989 -0,592 

-

0,834 

2-й строк 

Середньодобова 

температура, ºС 
0,999 0,931 0,970 0,948 0,307 -0,369 0,765 

-

0,033 

Кількість опадів, мм 0,958 0,457 -0,121 0,949 0,519 0,455 0,130 0,620 

Сума середньодобових 

температур, ºС 
-0,998 -0,609 0,591 -0,999 -0,988 -0,519 -0,867 

-

0,961 

3-й строк 

Середньодобова 

температура, ºС 
0,997 0,997 0,673 0,924 -0,258 -0,208 0,966 

-

0,996 

Кількість опадів, мм 0,898 -0,889 0,470 0,991 -0,628 -0,628 0,665 0,534 

Сума середньодобових 

температур, 
 
ºС 

-0,997 0,814 0,156 -0,973 -0,987 -0,851 -0,140 
-

0,984 

Примітка. 1 – сходи–бутонізація; 2 – бутонізація–цвітіння; 3 – цвітіння–початок 

формування бобів; 4 – початок формування бобів–повна стиглість. 

 

Фактором, який найбільше впливав на густоту рослин у фазах 

повних сходів і повної стиглості, була норма висіву насіння. Чіткої 

залежності показника польової схожості насіння та збереження 

рослин протягом періоду вегетації від норми висіву насіння не 

спостерігали, основними чинниками зміни рівня показників були 

строк і спосіб сівби. 

Незважаючи на те, що рослини сортозразка № 59/23 мали 

вкорочене центральне стебло порівняно із сортом Серпневий, вони 

формували однакову висоту за рахунок бічних пагонів. Причому, при 

запізненні зі строком сівби рослини формувалися вищими (табл. 

3.15).  



 

 

Таблиця 3.15 

Висота рослин різних сортозразків люпину білого залежно від 

строку, способу сівби та норми висіву насіння (фаза цвітіння), см, 

середнє за 2001–2003 рр. 

 

Ріст і розвиток сортозразків люпину білого значною мірою 

залежав від досліджуваних елементів технології вирощування, а 

також гідротермічних умов, які складалися упродовж періоду 

вегетації культури (табл. 3.16). На формування наземної біомаси 

рослинами найбільший вплив мала норма висіву насіння і в обох 

сортозразків, незалежно від способу сівби, максимальною 

формувалася за норми висіву 0,6 і 0,8 млн шт./га за першого строку 

сівби. Запізнення на 7 і 14 діб спричиняло зменшення біомаси рослин 

сорту Серпневий на 0,5–3,6 %, у сортозразка № 59/23 – на 12,3–

17,9%. Більшою мірою на спосіб сівби реагував сортозразок № 59/23.  

У сорту Серпневий маса рослин за обох способів сівби була на 

одному рівні – 106,0–106,9 г, у сортозразка № 59/23 – за 

широкорядного способу сівби становила 104,9 г, за звичайного 

рядкового – зменшувалась на 9,2 %. Листкова поверхня рослин обох 

сортозразків за всіх строків сівби максимальною формувалася за 

мінімальних норм висіву насіння. Ущільнення посіву за обох 

способів сівби спричиняло значне зменшення рівня показника. 

У сорту Серпневий за першого строку сівби листкова поверхня 

у середньому становила 1157 см
2
/росл. Запізнення із сівбою на 7 і 14 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Норма висіву 

насіння,  

млн шт./га 

Сорт Серпневий Сортозразок № 59/23 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

45 

0,4 69,0 70,3 79,3 71,3 74,6 80,6 
0,6 71,7 78,3 90,0 72,3 79,0 84,3 
0,8 74,3 81,3 98,0 76,6 76,6 89,3 
1,0 74,7 82,3 95,3 78,0 80,0 83,9 

15 

0,6 68,3 76,3 82,7 73,3 79,3 82,3 
0,8 69,3 84,3 86,7 77,0 83,6 86,6 
1,0 76,3 84,7 88,3 81,3 83,6 89,7 
1,2 84,7 86,3 89,3 83,0 84,0 88,3 

V,% 7,3 6,6 6,9 5,5 4,3 3,9 



 

діб сприяло зростанню показника на 11,8 і 43,6 %. У сортозразка № 

59/23 показники становили відповідно 1142 см
2
/росл., 4,7 і 19,5 %. 

Таблиця 3.16 

Показники росту й розвитку рослин люпину білого залежно від 

строку,способу сівби і норми висіву насіння (фаза цвітіння), 

середнє за 2001–2003 рр. 
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Сорт Серпневий 

45 

0,4 116,7 1343 1,51 118,3 1313 1,47 107,7 1468 1,52 

0,6 102,3 1306 1,29 119,3 1369 1,45 124,3 1807 1,49 

0,8 100,0 1488 1,19 93,3 1202 0,88 110,7 1492 0,89 

1,0 93,0 903 0,64 89,3 1109 0,60 96,3 1487 0,70 

15 

0,8 116,7 1057 1,15 105,3 1331 1,00 107,0 1686 1,42 

1,0 119,7 1055 0,96 117,0 1542 1,65 111,7 1833 1,95 

1,2 113,3 1072 0,86 99,7 1249 0,90 109,0 1819 1,47 

1,4 101,3 1033 0,82 89,7 1227 0,91 91,7 1689 1,56 

X  107,9 1157 1,05 104,0 1293 1,11 107,3 1660 1,38 

Sx 3,5 70 0,10 4,6 46 0,13 3,5 56 0,14 

V% 9,2 17,1 27,0 12,4 10,0 33,2 9,2 9,5 28,8 

S 9,9 198 0,28 12,9 130 0,37 9,9 157 0,40 

Сортозразок № 59/23 

45 

0,4 112,3 1119 1,61 128,0 1303 2,83 101,3 1422 2,16 

0,6 126,3 1154 1,27 128,3 1376 1,92 107,0 1718 1,89 

0,8 122,3 1377 1,44 95,0 1230 1,92 91,3 1219 1,70 

1,0 92,6 1179 0,93 71,0 981 0,88 83,3 1187 1,41 

15 

0,8 125,0 1254 1,49 95,0 1333 1,39 83,6 1205 2,02 

1,0 119,6 1127 1,43 110,3 1325 1,78 99,3 1668 1,39 

1,2 106,6 887 1,74 81,6 1051 1,32 91,0 1386 1,57 

1,4 90,3 1037 0,96 75,0 964 0,90 78,3 1107 1,39 

X  111,9 1142 1,36 98,0 1195 1,62 91,9 1364 1,69 

Sx 5,0 51 0,10 7,9 60 0,23 3,5 81 0,11 

V% 12,7 12,7 21,3 22,9 14,2 39,6 10,9 16,7 17,9 

S 14,2 144 0,29 22,4 170 0,64 10,0 228 0,30 

 

За широкорядного способу сівби рослини сорту Серпневий 

формували у середньому листкову поверхню 1357 см
2
/росл., за 



 

звичайного рядкового способу – на 1,9 % більшу. У рослин 

сортозразка № 59/23 спостерігали іншу закономірність – за 

широкорядного способу сівби вони формували листкову поверхню у 

середньому 1272 см
2
/росл., за звичайного рядкового – на 6,0 % 

меншою. 

Маса сирих бульбочок на рослинах обох сортозразків 

збільшувалася із запізненням строків сівби. У сорту Серпневий 

запізнення зі строком сівби на 7 діб сприяло зростанню показника на 

4,7 %, на 14 діб – на 30,2 % за рівня показника за першого строку 

сівби 1,06 г/росл. Рослини № 59/23 за першого строку сівби 

формували бульбочки масою 1,36 г/росл., за другого і третього 

строку сівби – на 19,1 і 24,3 % більшу. Збільшення маси бульбочок 

при запізненні зі строком сівби можна пояснити сприятливішими 

температурними умовами у період їх формування. 

За широкорядного способу сівби у рослин сорту Серпневий 

показник маси бульбочок був на рівні 1,14 г/росл., за звичайного 

рядкового – 1,22 г/росл. У сортозразка № 59/23 рівень показників був 

значно вищим –відповідно 1,66 і 1,45 г/росл. Чіткої залежності рівня 

показника від норми висіву насіння не спостерігали. 

Як свідчить статистичний аналіз залежності показників росту й 

розвитку рослин люпину білого від норми висіву насіння, 

максимальними інтервали коливань і коефіцієнти варіації були у 

показників маси сирих бульбочок на рослинах, причому за всіх 

строків сівби (у сорту Серпневий V=27,0÷33,2 %, у сортозразка № 

59/23 – V=17,9÷39,6 %). У решти показників залежність була 

переважно середньою. 

Незважаючи на те, що рослини люпину білого мали різний 

габітус – у сорту Серпневий мали довге центральне стебло і 

вкорочені бічні пагони, в сортозразка № 59/23 – вкорочене 

центральне стебло і вкорочені бічні пагони, а гілкування рослин, яке 

розпочинається на ІІ-ІІІ етапі органогенезу, залежало в основному від 

строку сівби і норми висіву насіння (табл. 3.17). 

У № 59/23 за першого строку сівби кількість бічних гілок 1-го 

порядку залежно від норми висіву насіння була у межах від 3,5 до 2,2 

шт./росл. Загущення посіву спричиняло утворення меншої кількості 

бічних гілок, що в подальшому стало однією з причин формування 

меншої кількості бобів на рослині. 

Запізнення із сівбою на 7 діб сприяло формуванню більшої 

кількості бічних гілок – від 2,8 до 3,6, на 14 діб – від 2,9 до 3,7 



 

шт./росл. У сорту Серпневий за першого строку сівби формувалося 

бічних гілок від 2,5 до 3,4 шт./росл., за другого – від 2,7 до 3,5, за 

третього – від 3,1 до 3,9 шт./росл.  

Таблиця 3.17 

Кількість бічних гілок 1-го порядку на рослинах люпину білого 

залежно від елементів технології вирощування, шт./росл.,  

середнє за2001–2003 рр. 

 

Спосіб сівби незначно впливав на гілкування рослин – за обох 

способів у досліджуваних сортозразків формувалося бічних гілок 1-го 

порядку у середньому 3,2–3,3 шт./росл.  

Статистичний аналіз показників залежності кількості бічних 

гілок 1-го порядку досліджуваних сортозразків люпину білого від 

строку сівби свідчить, що у сорту Серпневий вона була незначною 

(V=8,6÷9,6 %), як і в сортозразка № 59/23 за другого і третього 

строків сівби, про що свідчать коефіцієнти варіації 9,2 і 8,4 %, а за 

першого строку сівби – середньою (V=14,0 %). 

Кількість бобів на рослині незалежно від способу сівби зростала 

із зменшенням норми висіву насіння, проте цей показник 

збільшувався за запізнення із сівбою у середньому від 14,7 до 15,3 у 

сорту Серпневий та від 13,9 до 14,7 шт./росл. у сортозразка № 59/23 

(табл. 3.18). На центральній китиці більша кількість бобів 

формувалася у сорту Серпневий [83]. За першого строку залежно від 

способу сівби та норми висіву насіння на центральній китиці у фазі 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Норма висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Сортозразок № 59/23 Сорт Серпневий 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

45 

0,4 3,4 3,6 3,7 3,3 3,5 3,9 
0,6 3,3 3,3 3,6 3,1 3,3 3,6 
0,8 3,1 3,2 3,4 2,9 3,3 3,5 
1,0 2,2 2,8 2,9 2,5 2,7 3,3 

15 

0,6 3,2 3,6 3,7 3,4 3,6 3,9 
0,8 3,3 3,5 3,5 3,1 3,3 3,4 
1,0 2,8 3,3 3,5 2,9 3,2 3,2 
1,2 2,6 2,9 3,1 2,9 2,8 3,1 

X  3,0 3,3 3,4 3,0 3,2 3,5 

Sx 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

V,% 14,0 9,2 8,4 9,3 9,8 8,6 

S 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 



 

повної стиглості було від 40,9 до 53,6 % бобів від кількості на 

рослині, за другого строку – від 42,2 до 58,4 %, за третього – від 43,0 

до 59,9 %. 

Таблиця 3.18 

Показники елементів структури врожаю люпину білого залежно 

від строку, способу сівби і норми висіву насіння, 

середнє за 2001–2003 рр. 
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Сорт Серпневий 

45 

0,4 17,8 18,0 316,0 20,6 23,0 330,2 20,2 22,0 299,6 

0,6 16,1 16,7 328,9 17,3 19,7 310,2 16,6 19,4 316,1 

0,8 12,9 13,8 330,7 14,8 16,8 335,8 14,5 16,8 322,5 

1,0 10,3 10,9 333,6 11,9 13,3 330,1 13,1 14,9 315,5 

15 

0,8 17,6 18,5 326,9 16,6 18,3 331,3 16,9 18,3 309,4 

1,0 18,8 18,7 317,6 14,6 15,7 314,1 16,2 20,1 305,4 

1,2 12,8 13,7 327,1 12,6 13,7 321,1 14,8 14,3 288,3 

1,4 11,1 12,7 336,0 10,8 11,9 320,9 10,6 12,1 327,0 

X  14,7 15,4 327,1 14,9 16,6 324,2 15,4 17,2 310,5 

Sx 1,2 1,1 2,5 1,1 1,3 3,2 1,0 1,2 4,5 

V, % 22,4 19,3 2,2 21,6 22,3 2,8 18,6 19,3 4,1 

S 3,3 3,0 7,1 3,2 3,7 9,1 2,9 3,3 12,6 

Сортозразок № 59/23 

45 

0,4 19,3 18,1 286,6 18,9 19,4 292,3 19,1 17,6 266,9 

0,6 15,8 15,5 287,3 15,9 16,8 289,2 16,0 17,3 273,0 

0,8 14,0 14,1 317,2 13,4 13,7 383,8 15,1 15,7 272,6 

1,0 10,3 10,5 302,4 11,0 11,6 300,6 11,0 11,0 280,3 

15 

0,8 15,9 15,3 304,0 17,4 18,7 295,7 16,3 16,2 272,8 

1,0 14,6 15,0 316,5 16,7 17,8 286,4 15,9 16,7 271,4 

1,2 11,7 11,3 307,5 12,7 13,8 328,0 13,5 13,9 278,7 

1,4 9,1 9,5 316,5 9,8 10,2 300,5 10,1 9,5 272,3 

X  13,8 13,7 304,8 14,5 15,3 309,6 14,6 14,7 273,5 

Sx 1,2 1,0 4,4 1,1 1,2 11,5 1,0 1,1 1,5 

V, % 24,1 21,5 4,1 22,4 22,4 10,5 20,3 20,5 1,5 

S 3,3 2,9 12,4 3,2 3,4 32,6 3,0 3,0 4,2 

 



 

У № 59/23, який має вкорочені центральне стебло і бічні пагони, 

помічено аналогічну закономірність, проте рівень показника був 

нижчим – 37,0–52,2 % за першого, 36,8–49,8 % – за другого і 39,6–

54,4 % – за третього строку сівби. В обох сортозразків на центральній 

китиці більша кількість бобів формувалася за звичайного рядкового 

способу сівби. У сорту Серпневий показник був на рівні 50,0 %, у 

сортозразка № 59/29 – 46,5 %, тоді як за широкорядного – відповідно 

47,5 і 43,7 %. Із досліджуваних факторів на рівень показника 

максимально впливала норма висіву насіння. 

Більшу частину зерна рослини формували на центральній китиці 

(додатки В.1, В.2). У сорту Серпневий за першого строку сівби 

кількість зерна з центральної китиці становила 54,1 %. Запізнення із 

сівбою на 7 і 14 діб сприяло підвищенню показника на 4,6 і 6,5 % 

абсолютних. У сортозразка № 59/23 показники були відповідно 53,9, 

0,5 і 1,5 %. За широкорядного способу сівби показник у сорту 

Серпневий становив у середньому 55,8 %, за звичайного рядкового – 

зростав на 4,0 %, у № 59/23 – 54,8 % за широкорядного і зростав на 

3,4 % – за звичайного рядкового.  

Загущення посіву призводило до збільшення кількості зерен із 

центральної китиці, що пояснюється формуванням меншої кількості 

бічних гілок. 

Продуктивність рослин значно різнилася від взятих для 

дослідження елементів технології вирощування люпину білого [84, 

88, 108, 567]. 

Залежно від норми висіву насіння у сорту Серпневий цей 

показник був у межах від 12 до 23 г/росл., у № 59/23 – від 9,5 до 19,4 

г/росл. У сорту Серпневий його рівень при запізненні із сівбою на 7 і 

14 діб зростав на 0,9 і1,6 г/росл., за показника за першого строку 

сівби – 15,7 г/росл. У № 59/23 за першого строку сівби рослини 

формували масу зерна 13,6 г/росл., за другого і третього вона 

зростала у середньому відповідно на 1,7 і 1,1 г/росл. Обидва 

сортозразки формували вищу продуктивність рослин за 

широкорядного способу сівби, яка у сорту Серпневий становила 17,1, 

у сортозразка № 59/23 – 15,1 г/росл. За звичайного рядкового способу 

сівби рівень показника знижувався на 1,2 г/росл. 

Маса 1000 зерен визначається особливостями сорту і умовами 

зовнішнього середовища і лише надто несприятливі умови можуть 

призвести до значного зниження рівня показника. Тому ступінь 

мінливості маси 1000 зерен може бути показником, що характеризує 



 

екологічну пластичність сортів та їх придатність для вирощування в 

місцевих умовах [458].  

Маса 1000 зерен люпину білого максимальною формувалася за 

першого строку сівби і зменшувалась по мірі запізнення із сівбою 

(додаток В.3). Гідротермічні умови років досліджень значною мірою 

вплинули на масу 1000 зерен люпину білого. У 2001 р. в сорту 

Серпневий вона у середньому становила 283,0 г, у 2002 р. – 308,2, у 

посушливому 2003 р. – 371,2 г. У №59/23 показники були такими: 

242,0, 289,0 і 344,4 г. У сорту Серпневий маса 1000 зерен 

формувалася більшою за широкорядного способу сівби, у сортозразка 

№ 59/23 – за звичайного рядкового. Формування різного за роками 

досліджень рівня показника маси 1000 зерен свідчить про 

непластичність досліджуваних сортозразків люпину білого  

В обох сортозразків маса 1000 зерен на центральній китиці 

формувалася значно більшою, ніж на бічних пагонах. У сорту 

Серпневий за першого строку сівби показники становили у 

середньому 339,4 і 314,3 г, за другого – 336,7 і 304,6, за третього – 

327,2 і 289,7 г (додатки В.4, В.5). У № 59/23 рівень показників був 

значно нижчим і за першого строку сівби у насіння з центральної 

китиці становив 308,8 г, з бічних пагонів – 291,1 г. За другого строку 

сівби показники були 301, і 285,7 г, за третього – 288,4 і 264,1 г.  

За широкорядного способу сівби у сорту Серпневий показники 

становили 335,0 і 304,7, за звичайного рядкового – 333,8 і 301,0 г, у 

сортозразка № 59/23 – відповідно 297,4 і 279,2 та 301,9 і 281,4 г.  

Статистичний аналіз елементів структури врожаю люпину 

білого показав, що із розглянутих значень найвищі коефіцієнти 

варіації були у показниках кількості бобів, що збереглися до фази 

повної стиглості. Коефіцієнти варіації у сорту Серпневий 

змінювались від 22,4 за першого строку сівби до 18,6 % – за третього, 

у № 59/23 – з 21,4 до 20,3 %, тобто запізнення зі строком сівби 

сприяло послабленню залежності кількості бобів від проведення 

вказаного агрозаходу. Переважно сильною була також залежність 

продуктивності рослин від строку сівби – у сорту Серпневий 

спостерігали варіювання 19,3–22,3, у № 59/23 – 20,5–22,4 %. Маса 

1000 зерен залежно від строку сівби у цілому не надто змінювалася, 

про що свідчать коефіцієнти кореляційної залежності (у сорту 

Серпневий V=2,2÷4,1 %, у № 59/23 – V=1,5÷10,5 %). 

Для люпину вузьколистого сорту Брянскій 123 найкращі умови 

для росту, розвитку рослин та формування продуктивності у 



 

середньому складались за першого та другого строків сівби (табл. 

3.19).  

Таблиця 3.19 

Показники росту й розвитку рослин люпину вузьколистого сорту  

Брянскій 123 залежно від строку, способу сівби і норми висіву 

насіння, середнє за 2002–2005 рр. 

С
п

о
сі

б
  

сі
в
б

и
 

Н
о
р
м

а 
в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

В
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
 

см
 

Н
аз

ем
н

а 
б

іо
м

ас
а,

  

г/
р
о
сл

. 

М
ас

а 
си

р
и

х
 

б
у
л
ь
б

о
ч

о
к
, 
 

г/
р
о
сл

. 

В
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
 

см
 

Н
аз

ем
н

а 
б

іо
м

ас
а,

  

г/
р
о
сл

. 

М
ас

а 
си

р
и

х
 

б
у
л
ь
б

о
ч

о
к
, 
 

г/
р
о
сл

. 

В
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
 

см
 

Н
аз

ем
н

а 
б

іо
м

ас
а,

  

г/
р
о
сл

. 

М
ас

а 
си

р
и

х
 

б
у
л
ь
б

о
ч

о
к
, 
 

г/
р
о
сл

. 

 1-й строк 2-й строк 3-й строк 

Ш
и
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(4
5
см

) 

0,4 68,0 87,0 2,02 66,0 82,0 1,50 63,0 90,8 1,75 

0,6 70,3 77,3 1,41 69,5 87,3 1,30 66,0 94,5 1,47 

0,8 69,8 61,5 1,27 70,3 75,5 1,06 68,0 87,3 1,19 

1,0 71,0 55,8 1,26 71,3 76,3 1,06 69,0 77,0 0,87 

1,2 69,8 52,0 0,97 71,8 67,5 1,10 67,0 69,0 0,92 

1,4 69,5 50,3 0,77 70,5 58,0 0,98 67,5 63,5 0,81 

X  69,7 66,4 1,28 69,9 74,4 1,17 66,8 80,4 1,17 

Sx 0,4 6,3 0,18 0,8 4,3 0,08 0,9 5,1 0,15 

V,% 1,4 23,1 33,4 3,0 14,0 16,7 3,1 15,6 32,2 

S 1,0 15,3 0,43 2,1 10,4 0,20 2,1 12,5 0,38 

З
в
и

ч
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н
и

й
 

р
яд

к
о

в
и

й
 

(1
5
см

) 

0,6 68,0 89,3 1,54 63,8 113,3 1,36 66,0 102,0 2,20 

0,8 67,5 80,5 1,38 65,0 111,8 1,66 68,5 95,8 1,51 

1,0 67,5 64,8 1,40 68,5 85,3 1,55 68,8 78,8 1,13 

1,2 69,3 61,0 1,50 71,5 66,3 1,36 68,3 74,5 0,89 

1,4 69,5 55,5 1,20 71,5 64,8 1,15 69,5 70,3 0,85 

1,6 68,3 53,0 0,87 71,0 52,5 0,84 68,3 63,3 0,70 

X  68,4 67,4 1,32 68,6 82,3 1,32 68,2 80,8 1,21 

Sx 0,4 5,9 0,10 1,4 10,5 0,12 0,5 6,1 0,23 

V,% 1,3 21,5 18,9 5,0 31,2 22,2 1,7 18,6 46,2 

S 0,9 14,5 0,25 3,4 25,7 0,29 1,2 15,1 0,56 

 

Максимальна висота рослин формувалася за норми висіву 

насіння за широкорядного способу сівби 1,0–1,2, за звичайного 

рядкового – 1,2–1,4 млн шт./га. Наземна маса рослин і маса сирих 

бульбочок формувалася найбільшою за мінімальних норм висіву 

насіння, ущільнення посіву призводило до значного зниження рівня 

показників. Висота рослин була вищою в середньому у варіантах 

широкорядного способу сівби, наземна маса і маса сирих бульбочок – 

за звичайного рядкового. 

Статистичний аналіз одержаних результатів щодо висоти 

рослин залежно від способу та строку сівби виявив незначну різницю 



 

між отриманими показниками – коефіцієнт варіації був у межах 1,3–

5,0 %.  

Наземна маса рослин значно залежала від способу і строку 

сівби, про що свідчать інтервал коливань показників та коефіцієнти 

варіації (за широкорядного способу сівби V=14,0÷23,1 %, за 

звичайного рядкового – V=18,6÷31,2 %). 

Залежність маси бульбочок від вказаних показників за 

широкорядного способу за першого і третього строків сівби була 

сильною, за другого строку – середньою, за звичайного рядкового – 

посилювалась до третього строку сівби – V=18,9÷46,2 %. 

За даними Н. Р. Соловйова [453] кількість квіток, бобів і 

насіння, які формуються рослиною, зростає до середніх строків сівби 

і зменшується до пізніх, що пояснюється зміною температурного і 

водного режимів, але залежність кількості бобів від кількості квіток 

зменшується від ранніх до пізніх строків сівби.  

Кількість бобів на рослині люпину вузьколистого у фазі повної 

стиглості у варіантах першого строку сівби становила 15,7, другого – 

15,9, третього – 14,4 шт./росл., озерненість рослин збільшувалась за 

запізнення строку сівби лише на 7 діб і становила відповідно 59,5, 

62,8 і 58,9 шт./росл. (табл. 3.20). За першого строку сівби маса 1000 

зерен формувалась у середньому 176,5 г, другого – 169,1, третього – 

165,0 г, що впливало на індивідуальну продуктивність рослин, яка 

становила відповідно 10,4; 10,2 і 9,1 г/росл. Рослини люпину 

вузьколистого сорту Брянскій 123 за широкорядного способу сівби 

формували більшу кількість бобів – у середньому 15,6 шт./росл., 

зерен на рослині – 61,4 шт., масу 1000 зерен – 171 г та продуктивність 

– 10,1 г/росл. За звичайного рядкового способу сівби показники 

становили 15,2; 59,3 шт./росл., 170 г і 9,6 г/росл. За ущільнення 

агроценозу ці показники знижувалися. Отримані результати 

досліджень підтверджуються В. В. Бузмаковим [46], який стверджує, 

що за ранніх строків сівби формується насіння з більшою масою 1000 

зерен, вищими показниками сили росту, енергією проростання та 

схожістю.  

На думку М. І. Курейчика [266], широкорядні посіви 

раціональніше використовують вологу, вилягають меншою мірою 

порівняно зі звичайним рядковим способом сівби, хоча і потребують 

при цьому міжрядних обробітків і хімічного захисту посівів від 

бур’янів.  



 

Таблиця 3.20 

Показники елементів структури врожаю люпину вузьколистого сорту Брянскій 123 залежно від 

строку, способу сівби і норми висіву насіння, середнє за 2002–2005 рр. 

С
п

о
сі

  
С

п
о

сі
б

 с
ів

б
и

 

Н
о

р
м

а 
в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

 

м
л
н

 ш
т.

/г
а
 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

б
о

б
ів

, 
ш

т.
/р

о
сл

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

н
ас

ін
и

н
, 

 

ш
т.

/р
о

сл
. 

М
ас

а 
1
0
0
0
  

зе
р

ен
, 
г 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 

г/
р

о
сл

. 

 К
іл

ь
к
іс

ть
  

б
о

б
ів

, 
ш

т.
/р

о
сл

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

н
ас

ін
и

н
, 

 

ш
т.

/р
о

сл
. 

М
ас

а 
1
0
0
0
  

зе
р

ен
, 
г 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
 

г/
р

о
сл

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

б
о

б
ів

, 
ш

т.
/р

о
сл

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

н
ас

ін
и

н
, 

 

ш
т.

/р
о

сл
. 

М
ас

а 
1
0
0
0
  

зе
р

ен
, 
г 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
 

г/
р

о
сл

. 

1-й строк 2-й строк 3-й строк 

Ш
и
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о
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(4
5

см
) 

0,4 22 92,8 170 14,9 21 80,9 168 13,2 18 69,9 171 11,5 

0,6 20 72,1 183 13,5 18 72,8 168 12,1 17 61,8 166 10,4 

0,8 18 68,5 174 11,7 16 65,4 167 10,1 16 60,1 166 10,3 

1,0 14 52,4 179 9,8 15 57,5 171 10,0 14 53,4 164 9,0 

1,2 12 45,1 177 8,0 13 49,2 171 8,1 14 53,8 159 8,3 

1,4 11 38,9 182 7,0 11 68,5 170 7,3 11 43,1 167 7,3 

X  16 61,6 178 10,8 16 65,7 169 10,1 15 57,0 166 9,5 

Sx 2 8,2 2 1,3 1 4,6 1 0,9 1 3,7 2 0,6 

V,% 28 32,5 2,8 28,7 22,7 17,1 1,0 22,3 16,9 16,0 2,4 16,3 

S 4 20,0 5 3,1 4 11,2 2 2,3 3 9,1 4 1,5 
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1
5
см

) 

0,6 19 76,7 172 12,8 22 83,1 175 14,5 18 72,7 162 11,5 

0,8 19 70,8 171 12,3 20 69,5 172 12,7 16 64,6 157 9,8 

1,0 15 61,7 175 10,5 18 65,2 169 10,7 14 63,2 161 8,8 

1,2 15 52,0 175 9,7 15 51,9 168 8,8 13 60,0 177 8,2 

1,4 14 48,4 181 8,6 13 49,9 167 8,2 12 56,5 164 7,3 

1,6 9 34,8 180 6,3 11 39,6 165 6,4 11 47,4 167 6,8 

X  15 57,4 176 10,0 17 59,9 169 10,2 14 60,7 165 8,7 

Sx 2 6,3 2 1,0 2 6,4 1 1,2 1 3,5 3 0,7 

V,% 24 26,9 2,3 24,1 25,6 26,2 2,1 29,5 18,6 14,0 4,2 19,7 

S 4 15,4 4 2,4 4 15,7 4 3,0 3 8,5 7 1,7 

7
2
 



 

 

За широкорядного способу сівби кількість бобів у фазі повної 

стиглості становила 15,5 шт./росл., зерен – 60,1 шт./росл., маса 1000 

зерен – 170,7 г. Це сприяло формуванню продуктивності 10,1 г/росл., 

що перевищувало відповідні показники за звичайного рядкового 

способу сівби відповідно на 0,4; 0,8 шт./росл., 0,7 г і 0,5 г/росл.  

Рослини з детермінантним типом росту мають менші 

можливості для використання більшої площі живлення, ніж 

індетермінантні [448]. За достатнього забезпечення вологою і 

поживними речовинами збільшення густоти рослин детермінантних 

форм сприяє підвищенню врожайності більше, ніж індетермінантних, 

бо вони меншою мірою здатні компенсувати зрідження посиленням 

розвитку наявних рослин. 

Вища продуктивність рослин формувалася за менших норм висіву 

насіння і становила за норм 0,4 і 0,6 млн шт./га у середньому 13,2 і 12,5 

г/росл., за 1,4 і 1,6 млн шт./га – 7,6 і 6,5 г/росл. Потенційні можливості 

окремої рослини більше реалізуються у зріджених посівах, проте 

оптимальною є така норма висіву насіння, за якої досягається не 

найбільша індивідуальна продуктивність рослин, а отримують 

максимальну врожайність основної продукції з одиниці площі. 

Статистичний аналіз одержаних результатів свідчить, що 

залежність маси 1000 зерен від строку і способу сівби була 

незначною, із коефіцієнтами варіації від 1,0 до 4,2 %. Решта 

показників від вказаних вище агрозаходів мала середню та сильну 

залежність. 

Впливаючи на ріст і розвиток рослин, строки сівби 

позначаються в кінцевому результаті й на рівні врожайності люпину 

[61, 255, 258].  

Найвища врожайність зерна люпину вузьколистого формувалася 

за першого строку сівби і становила у варіантах за широкорядного 

висіву 2,99, звичайного рядкового – 2,88 т/га (табл. 3.21). Запізнення 

із сівбою на 7 діб призводило до зниження врожайності на 0,02–0,19 

т/га, або 3,0–5,4 %, на 14 діб – на 0,15–0,61 т/га, або на 11,1–12,0 %. 

Максимальний врожай зерна люпину вузьколистого сорту Брянський 

123 (3,72–4,06 т/га) сформувався у сприятливому за погодними 

умовами 2003 р. за широкорядного способу сівби і норм висіву 

насіння 1,2–1,4 млн шт./га. Такий рівень врожайності наближається 

до врожайності люпину білого, який має масу 1000 зерен майже 

удвічі більшу, ніж люпин вузьколистий. 

 



 

 

Таблиця 3.21 

Урожайність люпину вузьколистого залежно від строку, способу 

сівби та норми висіву насіння, т/га, середнє за 2002–2005 рр. 

Спосіб 

сівби 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн шт/га 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 

Широкорядний

(міжряддя 

45см) 

0,4 2,08 2,06 1,91 

0,6 2,54 2,44 2,30 

0,8 3,01 2,93 2,54 

1,0 3,37 3,29 3,01 

1,2 3,47 3,39 3,00 

1,4 3,49 3,31 3,02 

Звичайний 

рядковий 

(міжряддя 

15см) 

0,6 2,39 2,29 2,14 

0,8 2,58 2,54 2,35 

1,0 2,91 2,72 2,48 

1,2 3,05 2,86 2,75 

1,4 3,27 3,13 2,97 

1,6 3,06 2,92 2,65 
НІР05 для фактора: строк сівби – 0,02; норма висіву насіння – 0,03; спосіб сівби 

– 0,01. 

 

У середньому за роки досліджень у формуванні приросту 

врожаю зерна люпину вузьколистого частка участі фактора строк 

сівби становила 12,3 %, спосіб сівби – 6,2, норма висіву насіння – 

64,6, гідротермічні умови – 12,0 %.  

На залежність показників елементів структури врожаю та 

врожайності від гідротермічних умов у міжфазні періоди сівба–сходи, 

а також періоди росту і розвитку та в цілому за період вегетації чітко 

вказують множинні коефіцієнти кореляції та детермінації (табл. 3.22).  

Гідротермічні умови, які складалися впродовж періоду від сівби 

культури до сходів, у період від сівби до фази повної стиглості 

значною мірою впливали на формування кількості бобів, зерен на 

рослині, маси 1000 зерен, продуктивності окремої рослини, а як 

результат – і на врожайність культури, про що свідчать коефіцієнти 

кореляції та детермінації. Залежності були прямими та стійкими (за 

винятком декількох значень, де вона була середньою). 

 

 



 

 

Таблиця 3.22 

Залежність показників елементів структури та врожайності 

люпину вузьколистого сорту Брянскій 123 від гідротермічних 

умов у міжфазні періоди розвитку, середнє за 2002–2005 рр. 

Показник 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 
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Кількість бобів, 

шт./росл. 

R 0,814 0,928 0,678 0,462 0,769 0,869 

D 66,3 86,1 46,0 21,3 59,1 75,5 

Кількість зерен, 

шт./росл. 

R 0,904 0,852 0,718 0,894 0,911 0,745 

D 81,7 72,6 51,6 79,9 83,0 55,5 

Маса 1000 зерен, г R 0,512 0,786 0,586 0,749 0,843 0,801 

D 26,2 61,8 34,3 56,1 71,1 64,2 

Маса зерна, г/росл. R 0,856 0,925 0,795 0,477 0,718 0,829 

D 73,3 85,6 63,2 22,8 51,6 68,7 

Урожайність,т/га R 0,586 0,472 0,359 0,650 0,547 0,863 

D 34,3 22,3 12,9 42,3 32,9 74,5 

Примітка. R – множинний коефіцієнт кореляції, D – коефіцієнт детермінації 

 

Урожайність зерна люпину білого обох сортозразків значно 

різнилася за роками досліджень (додаток Д.1). У 2001 р. сорт люпину 

білого Серпневий сформував урожайність у середньому по досліду 

3,09 т/га, у 2002 – 2,94 т/га, у 2003 р. – 3,00 т/га, сортозразок № 

59/23 – відповідно 2,86; 3,27 і 3,13 т/га. 

Найвищий рівень урожайності люпину білого сорту Серпневий 

(№ 53/40) – 4,04 т/га і № 59/23 – 3,76 т/га формувався у варіантах 

другого строку сівби за норми висіву насіння відповідно 0,8 і 1,0 млн 

шт./га (табл. 3.23). 

У варіантах першого строку сівби урожайність сорту Серпневий 

в середньому становила 2,98 т/га, другого – 3,25, третього – 2,79 т/га, 

у № 59/23 відповідно – 2,86; 3,29 і 3,11 т/га. Кращим способом сівби 

був широкорядний – сортозразок № 59/23 сформував урожайність 

3,14, тоді як за звичайного рядкового – 2,88 т/га, сорт Серпневий – 

відповідно 3,26 і 2,92 т/га.  

Норми висіву насіння забезпечили максимальний рівень 

урожайності у № 59/23 за другого строку сівби широкорядним 



 

 

способом – 0,8–1,0 млн шт./га (3,74–3,76 т/га), за звичайного 

рядкового – 1,0–1,2 млн шт./га (3,28–3,39 т/га). Для сорту Серпневий 

оптимальними нормами висіву насіння за широкорядного способу 

сівби були також 0,8–1,0 млн шт./га (4,04–3,76 т/га), для звичайного 

рядкового способу – 0,8–1,0 млн шт./га (3,38 і 3,36 т/га) за другого 

строку сівби. 

Таблиця 3.23 

Урожайність зерна люпину білого залежно від варіанта технології 

вирощування, т/га, середнє за 2001–2003 рр. 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Норма 

висіву 

насіння,  

млн шт./га 

Сортозразок № 59/23 Сорт Серпневий 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

45 

0,4 2,30 2,62 2,58 2,40 2,46 2,19 

0,6 3,01 3,51 3,36 3,18 3,36 3,24 

0,8 3,50 4,04 3,85 3,52 3,74 3,45 

1,0 3,34 3,76 3,21 3,19 3,76 3,20 

15 

0,6 2,43 2,72 2,59 2,34 2,72 2,21 

0,8 2,88 3,38 3,06 2,95 3,28 2,51 

1,0 2,87 3,36 3,40 3,31 3,39 2,79 

1,2 2,58 2,96 2,80 2,98 3,28 2,74 
НІР05 для фактора строк сівби – 0,3;  

спосіб сівби – 0,2; норма 

висіву насіння – 0,4 

для фактора строк сівби – 0,3;  

спосіб сівби – 0,1; норма 

висіву насіння – 0,4 

 

У формуванні приросту врожайності зерна люпину білого сорту 

Серпневий частка участі фактора строк сівби становила 16,5 %, 

спосіб сівби – 8,9, норма висіву насіння – 65,4 %. Для сортозразка 

№59/23 ці показники становили, відповідно 18,3; 9,0 і 53,0 %.  

Сорт люпину білого Серпневий був пластичнішим, про що 

свідчить показник частки участі фактора гідротермічні умови у 

формуванні приросту врожайності – 6,3 % порівняно з 17,8 % для 

сортозразка № 59/23. 

Про залежність показників елементів структури та врожайності 

зерна люпину білого від гідротермічних умов, які складалися у 

міжфазні періоди та в цілому за період вегетації, свідчать значення 

множинних коефіцієнтів кореляції та детермінації (табл. 3.24). 

 

 



 

 

Таблиця 3.24 

Залежність елементів структури та врожайності люпину білого 

сорту Серпневий від гідротермічних умов у міжфазні періоди 

розвитку, середнє за 2001–2003 рр. 

Показник 
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сі
в
б

а 
–
 с

х
о
д

и
 

сх
о
д

и
 –

 

б
у
то

н
із

ац
ія

 

б
у
то

н
із

ац
ія

 –
 

ц
в
іт

ін
н

я 

ц
в
іт

ін
н

я
 –

 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 –

 

п
о
в
н

а 

ст
и

гл
іс

ть
 

сі
в
б

а 
–
 п

о
в
н

а 

ст
и

гл
іс

ть
 

Кількість бобів, 

шт./росл. 

R 0,898 0,809 0,544 0,758 0,965 0,818 

D 80,6 65,4 29,6 57,5 93,1 66,9 

Кількість зерен, 

шт./росл. 

R 0,939 0,957 0,823 0,884 0,826 0,487 

D 88,2 91,6 67,7 78,1 68,2 23,7 

Маса 1000 зерен, 

г 

R 0,657 0,799 0,813 0,558 0,830 0,757 

D 43,2 63,8 66,1 31,1 68,9 57,3 

Продуктивність, 

г/росл. 

R 0,946 0,794 0,670 0,791 0,852 0,986 

D 89,5 63,0 44,9 62,6 72,6 97,2 

Урожайність, 

т/га 

R 0,583 0,509 0,797 0,410 0,902 0,536 

D 34,0 25,9 63,5 16,8 81,4 28,7 

Примітка. R – множинний коефіцієнт кореляції, D – коефіцієнт детермінації. 

 

Гідротермічні умови впродовж періоду від сівби культури до 

сходів, а також у період від сівби до фази повної стиглості, впливали 

на формування кількості бобів, зерен на рослині, маси 1000 зерен, 

продуктивності рослин і врожайності культури, про що свідчать 

значення коефіцієнтів кореляції та детермінації. Залежності були 

прямими та сильними (за винятком декількох значень, де залежність 

була середньою). 

Урожайність зерна люпину як вузьколистого, так і білого 

значною мірою залежала від гідротермічних умов, що складались у 

міжфазні періоди, кількості бобів, зерен на рослині, маси 1000 зерен, 

продуктивності рослин, про що свідчать коефіцієнти кореляції та 

детермінації. Залежності були прямими та сильними (за винятком 

декількох значень, де залежність була середньою).  

За математичними моделями (табл. 3.25) можливо розрахувати 

рівень урожайності зерна люпину вузьколистого та білого залежно 

від комплексу гідротермічних умов, які складалися у міжфазні 

періоди розвитку культур, про що свідчать коефіцієнти множинної 

кореляції та детермінації – відповідно R=0,833–0,929, D=69,4–86,3 % 

та R=0,780–0,934, D=60,8–87,2 %. 



 

 

Таблиця 3.25 

Математичні моделі залежності урожайності зерна люпину 

кормового від гідротермічних умов у міжфазні періоди та їх 

тривалості в роки проведення досліджень 

Міжфазний  

період 

розвитку 

Рівняння регресії 

М
н

о
ж

и
н

н
и

й
 

к
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о
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ц

ії
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К
о
еф

іц
іє
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ії
, 
 

D
 

Сорт Брянскій 123  

Сівба – сходи Y=82,9652 – 0,6149Х1+ 0,0017Х1
2
 – 0,2954Х2 

+0,0019Х2
2 
+ 2,2622Х3 – 0,1151Х3

2
 

0,683 46,6 

Сходи – 

бутонізація 

Y=-2483,4828 + 11,8989Х1- 0,0141Х1
2
 – 

0,2450Х2 +0,0017Х2
2 
+ 2,1983Х3 – 0,0747Х3

2
 

0,833 69,4 

Бутонізація – 

цвітіння 

Y=-405,8652 – 1,9044Х1+ 0,0038Х1
2
 – 

0,1217Х2 + 0,0007Х2
2 
+ 74,8456Х3 – 2,0675Х3

2
 

0,856 73,3 

Цвітіння – 

формування 

бобів 

Y=255,1063 + 1,1815Х1- 0,0045Х1
2
 + 0,0228Х2 

- 0,0018Х2
2 
– 31,4469Х3 + 0,8237Х3

2
 

0,929 86,3 

Сорт Серпневий 

Сівба – сходи Y=10062,23 – 1,2098Х1+ 0,0040Х1
2
 – 0,1588Х2 

+ 0,0020Х2
2 
+ 5,8439Х3 – 0,3020Х3

2
 

0,904 81,7 

Сходи – 

бутонізація 

Y=-519,0796 + 1,0605Х1- 0,0010Х1
2
 – 0,0361Х2 

+0,0001Х2
2 
+ 34,2999Х3 – 1,0537Х3

2
 

0,807 65,1 

Бутонізація – 

цвітіння 

Y=739,4946 – 0,84791+ 0,0042Х1
2
 – 

0,1683Х2+0,0017Х2
2 
– 80,1276Х3 + 2,4203Х3

2
 

0,934 87,2 

Цвітіння – 

формування 

бобів 

Y=-223,0807 + 0,0845Х1- 0,0006Х1
2
 + 0,0749Х2 

+0,0008Х2
2 

+ 27,9474Х3 – 0,7519Х3
2
 

0,780 60,8 

Примітка. Для люпину білого – 2001–2003 рр., для вузьколистого – 2002–2005 рр., 

де Y – урожайність зерна, т/га; Х1 – сума середньодобових температур, 
о
С; Х2 – 

кількість опадів, мм; Х3 – тривалість міжфазного періоду, діб. 

 

Результати досліджень з вивчення сортової реакції люпину 

вузьколистого на строки сівби, визначення оптимальних способу 

сівби та норми висіву насіння сортів люпину білого з детермінантним 

і напівдетермінантним типом росту стебла та люпину вузьколистого, 

наведені в розділі, дають можливість сформувати такі висновки: 

1. Оптимальним строком сівби для сортів люпину вузьколистого 

був перший, який збігався в часі з початком сівби ранніх ярих колосових 

культур. Сорти Надєжда, Брянскій 1272 і Бєлозьорний 110 при 

запізненні із сівбою знижували рівень врожайності незначно, що вказує 

про можливість подовження періоду проведення їх сівби на 7 діб. 



 

 

2. За першого строку сівби урожайність зерна сортів люпину 

вузьколистого була в межах від 2,10 до 3,06 т/га, за другого – 2,21–

2,73, за третього – 1,87–2,55 т/га. Різниця між максимальною і 

мінімальною врожайністю (1,19 т/га) вказує на необхідність підбору 

сортів люпину вузьколистого для сівби в господарстві.  

3. Залежно від сорту вміст білка у зерні люпину вузьколистого в 

середньому за роки досліджень коливався від 30,16 до 32,33 %. 

Зв'язок показника з рівнем урожайності за трьох строків сівби був 

сильним, залежність – обернена.  

4. У сортів Крістал, Сідерат 38 і Бєлозьорний 110 різниця між 

показниками вмісту білка за роки досліджень становила від 2,37 до 

2,62 %, у сортів Надєжда, Мітан, Свєтанік, Глатко і Снєжеть – від 

3,02 до 3,72 %, у сортів Брянскій 1272 і Владлєн була значною – 5,22 і 

4,63 %. 

5. Збір сирого білка залежав від рівня врожайності зерна люпину 

вузьколистого і незалежно від сорту був максимальним за першого 

строку сівби – від 0,67 до 0,97 т/га. Запізнення із сівбою на 7 діб 

спричинило зниження показника до 0,70–0,88 т/га, на 14 діб – 0,59–

0,81 т/га. Максимальний збір білка забезпечили сорти Сідерат 38 та 

Крістал за першого строку сівби – 0,97 і 0,91 т/га. 

6. З метою оптимізації виробництва зерна люпину 

вузьколистого в конкретних агрокліматичних умовах і дотриманні 

певних технологій вирощування, одержання стабільного за роками 

рівня врожайності культури доцільно визначати показники 

екологічної пластичності, що дасть змогу вибрати необхідні для зони 

вирощування сорти. При їх виборі для сівби заслуговували на увагу 

сорти Крістал і Бєлозьорний 110 із середньою екологічною 

пластичністю і високим рівнем урожайності, наближені до середніх 

показники стабільності.  

7. Для люпину вузьколистого сорту Брянскій 123 найкращі 

умови для росту, розвитку рослин та формування продуктивності 

були за першого (перша п’ятиденка від початку сівби ярих зернових 

культур) та другого (через 7 діб після першого) строків сівби. 

Кількість бобів на рослині у варіантах першого строку сівби 

становила 15,7, другого – 15,9, третього – 14,4 шт./росл., кількість 

зерен – відповідно 59,5; 60,8 і 68,9 шт./росл. Маса 1000 зерен за 

першого строку сівби у середньому становила 176,5, другого – 169,1, 

третього – 165,0 г, індивідуальна продуктивність рослин – 10,4; 10,2 і 

9,1 г/росл. Оптимальною нормою висіву насіння за широкорядного 



 

 

способу сівби (ширина міжрядь 45 см) була 1,2–1,4, за звичайного 

рядкового (ширина міжрядь 15 см) – 1,4–1,6 млн насінин на 1 га. 

8. Максимальна врожайність зерна люпину вузьколистого сорту 

Брянскій 123 сформувалася за першого строку сівби і становила у 

варіантах за широкорядного способу – 2,99, звичайного рядкового – 

2,88 т/га. Запізнення із сівбою на 7 і 14 діб призводило до зниження 

рівня врожайності зерна в середньому на 4,1 % та 11,9 %, порівняно з 

першим. 

9. Урожайність люпину білого напівдетермінантного та 

детермінантного морфотипів залежала від погодних умов 

вегетаційного періоду. Отримані дані врожайності свідчать про 

термонейтральність досліджуваних сортозразків і можливість 

сформувати високі врожаї без проходження періоду яровизації 

насіння. Запізнення із сівбою на 7 діб сприяло зростанню рівня 

врожайності сорту Олежка на 1,02 т/га, Володимир – на 0,61, № 59/23 

– на 0,47 т/га. Запізнення із сівбою на 14 діб призвело до зниження 

рівня врожайності, порівняно з другим строком на 0,25; 0,09 і 0,27 

т/га. Це свідчить про необхідність в умовах холодної затяжної весни 

подовжити період сівби нових скоростиглих сортів люпину білого на 

7–14 діб. 

10. Для групи сортів і перспективних номерів люпину білого 

типу Серпневий і сортозразка №59/23 оптимальною є сівба 

широкорядним способом (міжряддя45 см) з нормами висіву насіння 

0,8–1,0 млн шт./га і звичайним рядковим (ширина міжрядь 15 см) – 

1,0–1,2 млн шт./га.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ ЛЮПИНІВ 

ЗА РІЗНИХ РІВНІВ УДОБРЕННЯ 

 

 

4.1. Ефективність мінеральних добрив за вирощування різних 

видів кормового люпину 

Серед виробничників і науковців поширена думка, що люпин – 

невимоглива культура, яка формуватиме врожай на малопридатних 

для використання ґрунтових ділянках без внесення мінеральних 

добрив [131]. Проте на формування 1 т зерна та відповідної кількості 

побічної продукції люпин жовтий, наприклад, витрачає 60 кг азоту, 

17 кг фосфору і 33 кг калію, а їх повернення необхідне для 

збереження екологічної рівноваги в екосистемі ґрунту [298]. 

За недостатнього азотного живлення у молодих рослин люпину 

спостерігається стан пригнічення, їх ріст послаблюється і в 

подальшому врожайність формується невисокою [572]. Недостатній 

рівень азотного живлення зменшує обсяги засвоєння рослинами 

інших макро- та мікроелементів: Р, К, Са, Мg, S, Cu, Fe, Mn і Zn 

[279]. Переважна більшість сільськогосподарських культур 

засвоюють азот у формі мінеральних сполук, вміст яких у ґрунті не 

перевищує 1 %. У ґрунтах багатьох регіонів доступних для рослин 

азотних сполук не вистачає. Вирішити проблему можна шляхом 

внесення мінеральних добрив [379, 380, 457]. З мінеральними 

добривами під сільськогосподарські культури вносять 30 млн т азоту 

і близько 75 млн т в рік забезпечується рослинами, в основному за 

рахунок біологічної фіксації [325]. Проте рівень використання 

рослинами макро- і мікроелементів з міндобрив і ґрунтових сполук 

залишається досить низьким. За даними Г. В. Мазильникова [284], 

використання азоту добрив зерновими культурами, наприклад, 

становить лише 30–35 %, фосфору – 15–20, калію – не більше 60 %.  

Створення нерегульованих надлишкових запасів азоту в ґрунті 

шляхом одноразового внесення високих доз азотних добрив 

неприйнятне через його високу фізіологічну активність відносно 

рослин та відповідно вимивання запасів. Азот не залишається 

інертним, він діє на рослину, зумовлюючи надмірне загущення, 

переростання, ураження хворобами тощо. У процесі удосконалення 



 

 

системи удобрення особливе значення відводиться проблемі 

оптимізації саме азотного живлення [357]. 

На сьогодні частка біологічного азоту в загальному балансі 

даного елемента не перевищує 10 % і становить лише 6–8 кг/га орних 

земель, що є наслідком зменшення площ бобових культур і 

багаторічних трав [473]. За використання можливих резервів фіксації 

азоту з повітря цей показник можна довести до 35–40 % [376, 381].  

А. О. Бабич [14] наголошує, що засвоєння азоту рослинами 

бобових культур у період вегетації швидко збільшується і досягає 

максимуму в період цвітіння і формування бобів (5 кг/га добу), після 

чого поступово знижується. Максимальна інтенсивність фіксації 

азоту рослинами люпину також відмічається у фазі цвітіння. На цей 

період припадає найбільше надходження азоту в рослини, що сприяє 

розвитку генеративних органів і формуванню господарської частини 

врожаю [323, 326].  

М. М. Гукова [131] стверджує, що активна азотфіксація і 

формування високого врожаю у бобових рослин відбуваються за 

температури ґрунту 20–24 ºС. За температури понад 30 ºС бобові 

рослини ростуть краще на мінеральному азоті, а за нижчих 

температур – завдяки фіксації молекулярного азоту повітря. Багато 

видів бобових рослин за температури понад 30 ºС майже не зв’язують 

молекулярний азот, хоча їхні бактеріальні симбіонти за цих умов 

можуть активно розмножуватися. Бульбочки при цьому формуються, 

проте азотфіксація відсутня [54, 324]. 

Серед факторів мінерального живлення найбільш дискусійним 

залишається питання застосування азотних добрив під зернобобові 

культури. Одні автори вважають за необхідне вносити високі дози 

незалежно від їх впливу на симбіотичний апарат [131]. Інші автори [5, 

132, 142, 312, 334] вважають за недоцільне вносити мінеральні 

добрива взагалі й зокрема азоту, наголошуючи, що за інокулювання 

насіння високоефективними штамами бульбочкових бактерій та 

створення оптимальних умов для макро- і мікросимбіонтів бобова 

рослина буде забезпечена біологічно засвоєним азотом.  

Навіть внесення «стартової дози» азоту недоцільне, це тільки 

затримує утворення бульбочок і знижує їх нітрогеназну активність 

(кожний кілограм мінерального азоту знижує рівень симбіотичної 

азотфіксації на 0,5 кг). Запаси поживних речовин у сім’ядолях і 

значна кількість нітрогеназного азоту в орному шарі ґрунту без 

додаткових підживлень цілком забезпечують нормальний розвиток 



 

 

рослин бобової культури до утворення й активного функціонування 

бульбочок. Азот, асимільований бульбочковими бактеріями, 

використовується по-іншому порівняно з азотом мінеральних добрив, 

він накопичується у ґрунті поступово впродовж вегетаційного 

періоду і може бути використаний рослинами лише після відмирання 

мікробів та мінералізації їхньої плазми, що відбувається досить 

повільно [151, 212, 377]. 

Ряд дослідників [31, 32, 185, 507, 580] пропонують обов’язково 

вносити невеликі дози мінерального азоту (20–30 кг/га), необхідні на 

перших етапах розвитку бобової рослини – до початку 

функціонування симбіотичної системи. На думку В. В. Лихочвора 

[279], азотні мінеральні добрива під зернобобові культури доцільно 

вносити у дозі 20–30 кг/га, якщо на час сівби запаси 

лужногідролізованого азоту в орному шарі ґрунту менші ніж 80 мг/кг. 

На обов’язковому внесенні азотних добрив під зернобобові 

культури наполягають М. А. Білоножко [35] та В. В. Бузмаков [46]. 

На їхню думку, на початку вегетації рослин у холодному надто 

вологому ґрунті орного шару азоту зазвичай недостатньо, а 

бульбочкові бактерії ще не здатні достатньою мірою забезпечувати 

ним рослини. Тому внесення під передпосівну культивацію 30–45 

кг/га азоту сприяє підвищенню врожаю зерна.  

Як стверджують деякі автори [255, 278, 531], бульбочки на 

коренях зернобобових культур, зокрема й люпину, формуються лише 

через 7–10 діб після появи сходів, і до початку фіксації атмосферного 

азоту молоді рослини використовують азот із сім’ядолей насінини і 

його рухомі сполуки в ґрунті. Нестача доступного азоту протягом 

вказаного періоду призводить до пригнічення рослин, а в 

подальшому і до зниження їх продуктивності.  

Я. В. Пейве [382] і Е. П. Трепачев [487], узагальнюючи питання 

доцільності внесення азотних добрив під зернобобові культури, 

виділяють стосовно цього три погляди: 1 – всі бобові культури 

потребують невеликих «стартових» доз азоту, що зумовлено 

нестачею мінерального азоту в ґрунті до початку активної фіксації 

рослинами азоту повітря; 2 – під бобові слід вносити середні й навіть 

високі дози азоту, адже тільки за рахунок азотфіксації і «стартових» 

доз неможливо одержати високі врожаї; 3 – внесення азоту 

недоцільне, адже при створенні елементарних умов для нормального 

росту бобові рослини можуть забезпечити себе азотом з повітря 

завдяки поліпшенню симбіозу з бульбочковими бактеріями. 



 

 

На симбіотичну фіксацію атмосферного азоту бобовими 

рослинами значно впливають умови фосфорного живлення. За 

низького вмісту фосфору в ґрунті бактерії проникають у коріння, але 

не формують бульбочок [327]. У більшості ґрунтів України фосфору 

достатньо, але в основному у вигляді недоступних рослинам 

важкорозчинних мінеральних сполук та 25–85 % фосфору у вигляді 

органофосфатів, які можуть трансформуватись у доступну для рослин 

форму під впливом мінеральних і органічних кислот кореневого та 

мікробного походження, під впливом дії слизу і ферментів, що 

продукують мікроорганізми [10]. 

Протягом 10 діб після проростання молоді рослини 

використовують запаси фосфору із зернівки. Сходи погано 

засвоюють фосфор із ґрунту, а недостатнє живлення ним молодих 

рослин не компенсується його внесенням з добривами для 

підживлення у пізніші періоди розвитку [29].  

Люпин за витрачання значної кількості поживних речовин на 

формування елементів продуктивності майже не реагує на внесення 

фосфорних та калійних добрив [372, 403, 486, 566]. Слабка реакція 

люпину на фосфорні добрива пояснюється високою адсорбційною 

ємністю та фосфатазною активністю коріння, а також розміщенням 

значної частини кореневої системи в підорному горизонті, що 

зменшує контакт коріння з добривами.  

За даними П. А. Дмитренка [143], у початкові фази росту й 

розвитку рослини люпину вилучають незначну кількість фосфору із 

мінеральних добрив, збільшуючи кількість у подальшому. На думку 

інших авторів [575], за виникнення дефіциту фосфорного живлення 

рослини люпину формують протеоїдні корінці, через які в ґрунт 

виділяють цитрати, збільшуючи таким чином кількість доступного 

фосфору. Найбільшу здатність виділяти цитрати має люпин жовтий, 

меншу – люпин вузьколистий і незначну – люпин білий.  

Щодо калію люпин є найвимогливішою культурою з-поміж 

бобових. Максимальну кількість елемента споживає люпин білий, 

засвоюючи його навіть у період формування і наливу бобів [574, 611, 

619]. Як вказує Ф. Ф. Юхимчук [530], у фазі цвітіння він використовує у 

3-4 рази більше калію порівняно з люпином вузьколистим і жовтим. На 

думку М. Б. Донцова [149], більшою мірою, порівняно з іншими видами, 

на калійні мінеральні добрива реагує люпин вузьколистий, тому що його 

коренева система має найнижчу ємність катіонного обміну – 42 мекв/100 

г сухого коріння, тоді як у білого – 53, жовтого – 44 мекв. 



 

 

Відчутніша реакція люпину на калійні добрива, порівняно з 

іншими культурами, пояснюється здатністю кореневої системи 

рослин засвоювати фосфор із важкорозчинних сполук ґрунту, тоді як 

калій засвоюється в легкодоступній формі. Люпин виносить із ґрунту 

більше калію, ніж його міститься у ґрунті в доступному виді, що 

свідчить про його здатність використовувати також важкодоступні 

форми також і цього елемента [144, 145]. 

За даними А. В. Мироненка [317], калійні добрива пригнічують 

синтез і накопичення алкалоїдів у зерні люпину, тоді як фосфорні 

добрива майже не впливають на вказані процеси. 

З погляду кількості живлення рослини характеризуються 

зростанням інтенсивності використання кожного елементу протягом 

періоду вегетації, а якості – співвідношенням засвоєних елементів, 

яке, на думку З. І. Журбицкого та В. М. Лавриченка [172–174], є 

спадковою ознакою й не залежить від географічних і ґрунтово-

кліматичних особливостей місця вирощування культури, віку та 

агротехніки вирощування, рівня врожайності. За необмеженого 

доступу до коріння основних поживних елементів удобрення не 

впливає на продуктивність рослин [315, 344]. За вищого вмісту в 

ґрунті калію, порівняно з фосфором, створюються оптимальні умови 

для розвитку генеративних органів і формування насіння рослинами 

люпину кормового. За значної переваги фосфору порівняно з калієм 

порушуються обмін і переміщення речовин, гальмується 

репродуктивний розвиток рослин [130]. За даними П. О. Дмитренка 

[144], розвиток рослин люпину був найкращим, коли співвідношення 

фосфору до калію становило 1:2,5–6,5, на думку інших авторів 

найсприятливішим є 1:2-3 [231, 476].  

Як стверджує В. В. Лихочвор [279], на ґрунтах із вмістом гумусу 

менше 2 %, а також занизького забезпечення фосфором і калієм 

доцільно під зяблеву оранку вносити фосфорні та калійні добрива.  

С. Ф. Тімофєєв [476] обґрунтував необхідність врахування 

вмісту в ґрунті доступних поживних речовин. За вмісту Р2О5 4–6 мг 

на100 г ґрунту рекомендовано вносити Р60, 7–14 – Р45. Забезпечення 

калієм у межах 3–5 мг потребує внесення К120, 6–9 – К90, і 9–13 – К60. 

У дослідах автора внесення розрахованої за вказаними параметрами 

дози добрив дозволило підвищити врожайність зерна на 43, зеленої 

маси – на 16 %.  

Завдяки глибокому проникненню кореневої системи люпину в 

ґрунт він вважається культурою, для якої строки й способи внесення 



 

 

фосфорних і калійних добрив не мають певного значення. Їх можна 

вносити як під основний обробіток ґрунту [231, 371], так і 

безпосередньо перед сівбою [112]. При визначенні строку внесення 

необхідно враховувати гранулометричний склад ґрунту. Якщо на 

важких суглинкових ґрунтах дія осіннього і весняного внесення 

добрив була однаковою [449], то на легких перевага надається 

весняному передпосівному їх внесенню [223]. 

Зменшення обсягів використання органічних і мінеральних 

добрив за вирощування сільськогосподарських культур протягом 

останніх 25–30 років призвело до дефіциту в ґрунті поживних 

речовин, втрати гумусу, зниження інтенсивності мікробіологічних 

процесів [216]. Виходячи з цього необхідно збільшувати площу під 

зернобобовими культурами [513, 514]. 

Селектовані останнім часом високопродуктивні сорти 

сільськогосподарських культур мають вищі коефіцієнти 

використання елементів живлення з добрив і ґрунту, здатні 

синтезувати за одиницю часу на одиницю спожитого азоту, фосфору і 

калію більше органічної речовини господарсько-цінної частини 

врожаю. Вони стійкіші до абіотичних стрес-факторів у зоні коріння, 

мають вищу окупність затрат на застосовані добрива [219–221]. 

Створення високопродуктивних сортів люпину жовтого та 

білого, а також вузьколистого зумовило проведення досліджень, 

метою яких були оцінка статусу мінерального живлення різних видів 

люпину, визначення оптимальних рівнів показників, необхідних для 

певного виду і сорту, що забезпечить не лише отримання високого, 

стабільного рівня врожаю зерна, але й відтворення родючості ґрунту. 

Для дослідження були обрані такі види люпину:вузьколистий – сорт 

Брянскій Л-3, жовтий – сорт Обрій і білий – сортозразок № 59/23. 

Як показали результати досліджень, передпосівне оброблення 

насіння штамом бактерій роду Rhizobium lupini № 367а, а також 

внесення добрив активізувало ростові процеси у рослинах, причому 

досліджувані види люпину по різному реагували на рівень удобрення 

(табл. 4.1). Найбільшу наземну біомасу в період цвітіння–початок 

зав’язування бобів формував люпин вузьколистий – 77,0, тоді як 

люпин жовтий – 55,8, білий – 47,6 т/га. Найбільшою маса сирих 

бульбочок була сформована рослинами люпину жовтого – у 

середньому 1420, тоді як у люпину вузьколистого – 768, у люпину 

білого – 634 кг/га. 

 



 

 

Таблиця 4.1 

Показники росту, розвитку й урожайність люпинів кормових 

залежно від варіанта удобрення, середнє за 2001–2005 рр. 

Варіант 
Період цвітіння – початок 

формування бобів 
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Люпин білий 

Без добрив 

(контроль) 
1 69,3 65,0 1,11 49,5 9,6 10,3 332,6 2,53 7,20 

Без добрив 2 76,7 80,7 1,07 64,2 10,0 11,3 338,6 2,72 7,95 

N20 1 75,7 91,7 1,33 63,0 11,9 11,7 330,7 2,65 7,50 

Р45К90 1 78,3 89,7 1,06 54,3 12,0 12,2 327,4 2,84 7,67 

Р45К90 2 81,3 90,3 1,17 77,9 2,2 13,7 340,4 3,17 9,77 

N20Р45К90 1 76,0 80,0 0,86 53,1 9,7 12,4 346,0 2,96 7,33 

V% 5,2 12,2 14,0 17,2 11,5 9,6 2,1 8,2 12,0 

НІР05 0,17  

Люпин вузьколистий 

Без добрив  1 69,3 75,5 0,72 - 15,2 6,2 161,9 2,60 7,51 

Без добрив 2 70,8 91,3 0,97 - 12,0 7,2 164,2 2,77 8,79 

N20 1 72,5 93,0 0,77 - 13,4 8,4 166,6 2,77 9,86 

Р45К90 1 71,8 84,0 0,88 - 14,4 8,5 167,9 3,29 7,61 

Р45К90 2 74,5 90,3 0,93 - 12,6 8,8 170,3 3,51 9,27 

N20Р45К90 1 72,3 85,3 0,91 - 12,4 8,2 168,1 3,31 6,52 

V,% 2,4 7,5 11,3 - 7,4 12,5 1,8 12,3 15,2 

НІР05 0,15  

Люпин жовтий 

Без добрив 1 65,3 87,3 1,70 51,7 14,5 5,5 115,9 1,85 5,45 

Без добрив 2 64,3 90,3 1,98 69,4 14,2 5,6 121,5 1,92 6,64 

N20 1 66,3 100,0 2,18 69,6 17,4 5,8 122,1 1,92 6,86 

Р45К90 1 66,0 86,0 2,90 58,7 17,8 6,7 119,9 2,11 7,13 

Р45К90 2 68,3 102,7 3,08 78,4 17,4 6,1 114,6 2,18 6,89 

N20Р45К90 1 68,7 95,3 2,46 65,6 19,7 6,2 115,3 2,11 8,00 

V,% 2,6 7,3 22,4 14,2 12,5 7,4 2,8 6,7 12,1 

НІР05 0,09  

Примітка. 1 – без оброблення, 2 – штам бульбочкових бактерій роду Rhizobium 

lupini. 

 

Внесення N20 забезпечувало формування більшої кількості 

бобів, маси 1000 зерен, продуктивності рослин, але зрідження посівів, 



 

 

яке спостерігали протягом 2001–2004 рр., не сприяло значному 

підвищенню рівня врожайності [76]. 

Показником, який великою мірою визначає рівень урожайності, є 

маса 1000 зерен. У люпину білого вона становила у середньому 336, 

вузьколистого – 167, жовтого – 118 г. Внесення добрив і передпосівне 

оброблення насіння сприяли зростанню показника в люпину білого на 

2,0–13,4 г, вузьколистого – на 2,3–8,4, жовтого – на 5,6–6,2 г порівняно 

з контролем (332,6; 161,9 і 115,9 г). За внесення Р45К90 і висівання 

інокульованого насіння врожайність зерна збільшувалася на 6,5–35,0; 

4,7–25,3 і 3,8–17,8 % порівняно з контролем без добрив, де вона 

становила відповідно 2,53–2,72; 2,60–2,77 і 1,85–1,92 т/га. Найвища 

врожайність формувалась за варіантів технології вирощування, які 

передбачали внесення Р45К90 і сівбу насінням, обробленим штамом 

бульбочкових бактерій роду Rhizobium lupini № 367а. 

Маса побічної продукції в люпину вузьколистого залежала від 

розвитку рослин і найбільшою формувалася у варіантах, що 

передбачали внесення N20, Р45К90 і сівбу обробленим насінням – 

відповідно 9,86 і 9,27 т/га, що перевищувало показники контролю на 

31,3 і 23,4 %. У люпину білого найвищою вона формувалась у варіанті 

із внесенням Р45К90 + сівба інокульованим насінням, у люпину жовтого 

– у варіанті із внесенням N20Р45К90, де урожайність становила 9,77 і 8,00 

т/га і перевищувала варіанти без добрив на 35,7 і 46,8 %.  

Вміст білка та протеїну в зерні культур генетично обумовлений, 

проте забезпечення оптимального живлення рослин може сприяти 

зростанню рівнів показників [122]. Внесення мінеральних добрив 

більшою мірою впливало на вміст сирого протеїну в зерні у люпину 

білого та меншою – у жовтого і вузьколистого [281]. Вміст білка і 

протеїну в зерні люпину та збір залежали від виду люпину, варіанта 

удобрення, ґрунтово-кліматичних і погодних умов року (табл.4.2). У 

зерні люпину білого за роки досліджень показник коливався від 31,00 

до 31,83 %, вузьколистого – від 31,00 до 31,74, жовтого – від 30,99 до 

37,60 %. У середньому найвищий вміст білка в зерні був у люпину 

жовтого – 32,79 %, у люпину білого і вузьколистого – дещо нижчий 

(31,46 і 31,38 %), що зумовлено біологічними особливостями культур. 

Аналогічну закономірність спостерігали і щодо вмісту сирого 

протеїну, який за роки досліджень у зерні люпину білого становив 

34,18–35,76 %, вузьколистого – 34,05–35,07, жовтого – 34,42–39,17 % 

і у середньому був відповідно 35,79; 35,05 і 34,67 %.  

 



 

 

Таблиця 4.2  

Вміст сирого білка і протеїну в зерні люпинів кормових та їх збір 

залежно від удобрення, середнє за 2001–2005 рр. 
Варіант Сирий білок Сирий протеїн 

удобрення 
оброблення 

насіння 
уміст, % збір, т/га уміст, % збір, т/га 

Люпин білий 

Без добрив  

(контроль) 
- 31,58 0,74 34,46 0,78 

Без добрив штам 367а 31,63 0,77 35,03 0,86 

N20 - 31,22 0,74 35,89 0,85 

Р45К90 - 31,83 0,82 35,47 0,91 

Р45К90 штам 367а 31,72 0,90 34,63 0,98 

N20Р45К90 - 30,83 0,80 34,86 0,92 

X  31,47 0,80 35,06 0,88 

Sx 0,15 0,02 0,22 0,03 

V,% 1,2 7,6 1,5 7,8 

S 0,37 0,06 0,54 0,07 

Люпин вузьколистий 

Без добрив  - 31,60 0,74 35,10 0,83 

Без добрив штам 367а 31,49 0,78 34,64 0,86 

N20 - 31,56 0,78 34,48 0,86 

Р45К90 - 31,58 0,93 35,04 1,03 

Р45К90 штам 367а 31,16 0,96 34,91 1,107 

N20Р45К90 - 30,93 0,91 33,85 0,99 

X  31,39 0,85 34,67 0,95 

Sx 0,11 0,04 0,19 0,05 

V,% 0,9 11,0 1,3 11,9 

S 0,28 0,09 0,47 0,11 

Люпин жовтий 

Без добрив  - 32,98 0,57 35,89 0,62 

Без добрив штам 367а 32,94 0,59 36,53 0,65 

N20 - 33,07 0,59 35,64 0,64 

Р45К90 - 32,76 0,62 35,63 0,68 

Р45К90 штам 367а 32,40 0,63 35,74 0,70 

N20Р45К90 - 32,63 0,63 35,36 0,69 

X  32,80 0,61 35,80 0,66 

Sx 0,10 0,01 0,16 0,01 

V,% 0,8 4,1 1,1 4,7 

S 0,25 0,03 0,40 0,03 

 



 

 

Збір білка і протеїну залежав від рівня врожайності зерна й 

найвищим був у люпину вузьколистого – 0,85 і 0,94 т/га, у люпину 

білого – відповідно 0,79 і 0,88, жовтого – 0,60 і 0,66 т/га. Для 

вказаних видів люпину найвищі показники збору білка і протеїну 

були у варіантах із внесенням фосфорних і калійних добрив. 

Для з’ясування ролі люпину кормового в агробіотопі важливо 

визначити вплив агроценозу на екосистему ґрунту, якісний стан якого 

залежить від багатьох показників, але постійно контрольованими є 

агрохімічні. За вирощування люпину вузьколистого вміст 

лужногідролізованого азоту в ґрунті у період від сівби до збирання 

врожаю залежно від варіанта удобрення зменшувався з 87,5–92,4 до 

64,4–78,4 мг на 1 кг ґрунту, фосфору – зростав відповідно з 234–243 

до 246–266, а втрати обмінного калію становили 92–154 мг на 1 кг 

ґрунту (за показників перед сівбою 273–286 мг/кг ґрунту) (рис. 4.1). 

Спостерігали підкислення ґрунту – показник рНсол. змінювався з 5,3–

5,2 до 5,0–4,9 [90].  
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Рис. 4.1. Вміст лужногідролізованого азоту, рухомого фосфору, 

обмінного калію і рНсол. у шарі ґрунту 0–20 см залежно від 

удобрення люпину вузьколистого, середнє за 2001–2003 рр. 
Примітка. І – перед сівбою, ІІ – після збирання. 

А – лужногідролізований азот, Б – рухомий фосфор, В – 

обмінний калій, Г – обмінна кислотність в одиницях рНсол. 

 

За вирощування люпину білого вміст лужногідролізованого 

азоту в ґрунті у період від сівби до збирання врожаю зменшувався з 

89,6–113,7 до 67,9–74,1 мг/кг ґрунту, фосфору – збільшувався з 192–



 

 

251 до 196–267 мг/кг ґрунту, обмінного калію в зоні ризосфери також 

зменшувався з 176–159 до 167–125 мг на 1 кг ґрунту (додаток Е.1). 

Про підкислення ґрунту свідчить показник рНсол, який змінювався за 

роки досліджень з 5,3–5,2 до 5,1–4,9 [89]. Аналогічні закономірності 

спостерігали і у варіантах вирощування люпину жовтого (додаток 

Е.2).  

При розрахунку господарського балансу азоту, фосфору і калію 

в системі рослина–добриво були враховані втрати поживних 

елементів на формування основної і побічної продукції та 

надходження їх з добривами, насінням, за рахунок асоціативної (5 

кг/га) та симбіотичної (2/3 від кількості азоту в біомасі рослин) 

фіксації азоту [309, 530]. Досліджувані проекти технології 

вирощування люпину на зерно передбачали заробляння побічної 

продукції рослин після відчуження зерна як органічного добрива. 

Кількість азоту, винесеного зерном і побічною продукцією 

люпину білого, у варіантах досліду змінювалася від 176,0 до 229,0 

кг/га (табл. 4.3). Завдяки здатності кореневої системи люпину до 

симбіозу з азотфіксуючою мікрофлорою та поверненням до ґрунту 

побічної продукції культури після збирання врожаю дефіцит азоту в 

агробіотопі, пов’язаний з відчуженням зернової продукції, вдавалося 

подолати лише частково. Позитивного балансу було досягнуто лише 

за умови використання мінерального азоту (N20 і N20Р45К90). Це 

пояснюється тим, що в пожнивних рештках люпину білого вміст 

азоту був значно нижчим порівняно з люпином вузьколистим і 

жовтим (відповідно 0,49 і 0,57 %, у вузьколистого – 0,67 і 0,68, у 

жовтого – 0,97 і 0,94 %), внаслідок чого повернення азоту з побічною 

продукцією було значно меншим.  

Розрахунок господарського балансу азоту в системі рослина–

добриво за вирощування люпину білого та його інтенсивність 

свідчать, що зниження кількості доступних рослинам форм на період 

збирання врожаю у варіантах з використанням азотних добрив є 

тимчасовим. Азот на цей момент зв’язаний вегетативною масою 

рослин і після заорювання та мінералізації органічних решток 

побічної продукції може бути використаний наступною культурою в 

сівозміні. 

Люпин білий № 59/23 формував 7,20–9,77 т/га побічної 

продукції, повернення азоту з нею становило 19,0–23,5 % від 

загальної кількості винесеного елемента. 

 



 

 

Таблиця 4.3  

Господарський баланс азоту, фосфору і калію за вирощування люпинів кормових на зерно за 

різних варіантів удобрення, середнє за 2001–2004 рр. 
Варіант Азот Фосфор Калій 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Люпин вузьколистий 

Без 
добрив 

- 201,0 198,7 + 2,3 105,7 15,6 43,0 - 28,4 36,3 132,3 161,0 - 28,7 82,2 

Без 
добрив 

штам 
367а 

228,9 219,7 + 9,2 104,2 17,7 48,5 - 30,8 36,6 154,0 185,8 - 31,8 82,9 

N20 - 260,5 220,1 + 40,4 118,4 17,9 48,4 - 30,5 37,0 184,5 215,0 - 30,5 85,8 

Р45К90 - 268,2 264,8 + 3,4 101,3 63,0 54,2 + 8,8 116,2 241,5 189,4 + 52,1 127,5 

Р45К90 
штам 
367а 

269,2 269,5 - 0,3 99,9 63,8 59,4 + 4,4 107,4 252,3 202,2 + 50,1 124,8 

N20Р45К90 - 253,7 238,5 + 15,2 106,4 59,4 50,4 + 9,0 117,9 241,0 188,7 + 52,3 127,7 

X  246,9 235,2  106,0 39,6 50,7  75,2 200,9 190,4  105,2 

Sx 11,0 11,3  2,7 10,1 2,3  17,3 20,9 7,4  9,6 

V,% 10,9 11,8  6,2 62,4 11,1  56,4 25,4 9,5  22,5 

S 26,9 27,8  6,6 24,7 5,6  42,4 51,1 18,1  23,6 



 

 

Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Люпин білий 
Без 
добрив 

штам 
367а 

171,0 176,6 - 5,6 97,0 6,5 32,1 - 25,6 20,2 70,9 97,6 - 26,7 72,6 

Без 
добрив 

- 189,5 195,3 - 5,8 106,9 8,1 36,4 - 28,3 22,3 89,6 119,9 - 30,3 83,4 

N20 - 208,2 194,8 + 13,4 93,4 7,3 34,9 - 27,6 20,9 79,7 108,6 - 28,9 73,4 

Р45К90 
штам 
367а 

185,9 199,0 - 13,1 96,8 55,2 39,6 + 15,6 139,4 168,3 112,0 + 56,3 150,3 

Р45К90 - 221,7 229,0 - 7,3 101,6 61,8 51,9 + 9,9 119,1 192,9 138,3 + 54,6 139,5 

N20Р45К90 196,3 201,5 198,4 + 3,1 32,0 52,8 37,4 + 15,4 141,2 165,9 109,2 + 56,7 151,9 

X  7,3 198,9  98,8 11,5 38,7  77,2 127,9 114,3  111,9 

Sx 9,1 6,9  1,9 85,0 2,8  25,3 21,9 5,6  16,0 

V,% 17,9 8,5  4,8 27,2 17,9  80,2 41,9 12,1  35,0 

S 17,9 16,9  4,8 27,2 6,9  61,9 53,55 13,78  39,18 

Люпин жовтий 
Без 
добрив 

штам 
367а 

165,8 155,9 + 9,9 109,8 11,9 32,1 - 20,2 37,1 90,9 110,5 - 19,6 82,3 

Без 
добрив 

- 188,4 171,6 + 16,8 121,6 15,2 35,9 - 20,9 42,3 116,1 138,1 - 22,0 84,1 

N20 - 207,3 170,5 + 36,8 108,2 13,0 34,9 - 21,9 37,2 110,8 132,7 - 21,9 83,5 

Р45К90 
штам 
367а 

200,5 185,3 + 15,2 107,5 59,1 38,2 + 20,9 154,7 225,7 160,2 + 65,5 140,9 

Р45К90 - 205,9 191,5 + 14,4 122,9 58,8 39,5 + 19,3 148,9 204,1 138,4 + 65,7 147,5 

N20Р45К90 - 246,4 200,5 + 45,9 37,2 64,9 42,6 + 22,3 152,3 264,9 197,5 + 67,4 134,1 

X  202,4 179,2  112,7 10,7 37,2  77,2 168,8 146,2  112,1 

Sx 10,8 179,2  3,0 70,4 1,5  52,3 29,4 12,1  13,0 

V,% 13,1 6,6  6,6 26,2 9,9  80,2 42,7 20,3  28,4 

S 26,5 9,1  7,5 26,2 3,7  61,9 72,0 29,7  31,8 



 

 

Позитивний баланс фосфору за вирощування люпину білого в 

агробіотопі спостерігали за використання мінеральних добрив (Р45К90, 

N20Р45К90). Вирощування люпину без фосфорних добрив як із 

передпосівним обробленням насіння, так і з внесенням мінерального 

азоту (N20), навіть при заорюванні побічної продукції у вигляді добрива 

призводило до від’ємного балансу макроелементів. У зв’язку з цим 

виглядає нелогічною тенденція до підвищення вмісту рухомих фосфатів 

у ґрунті протягом періоду вегетації рослин люпину білого в усіх 

варіантах досліду. Проте фізіологічною особливістю кореневої системи 

люпину є здатність до ремедіації фосфатів із горизонтів, розміщених 

глибше орного шару, а підвищення концентрації цитратів у ризосфері 

кореневої системи люпину, про що свідчить зміна рНсол. ґрунту, сприяло 

активному перетворенню зв’язаних фосфатів у рухому форму. 

Кількість калію, використаного на формування зерна та побічної 

продукції люпину білого, становила 97,6–138,3 кг/га, і досягнення 

позитивного балансу елемента в агробіотопі було можливим за 

систем удобрення, в яких передбачено застосування калійних добрив. 

Зниження вмісту обмінних форм калію у ґрунті в цих варіантах, як і у 

випадку з азотом, є тимчасовим, оскільки крім внесення мінеральних 

добрив близько 67,2–72,6 % калію, вилученого з біологічним 

урожаєм, поверталося при заорюванні побічної продукції. Винесення 

біогенних елементів при формуванні врожаю люпину білого 

становило 72 кг/т азоту, 14 кг/т фосфору і 40 кг/т калію. 

Кількість азоту, винесеного зерном і побічною продукцією у 

варіантах досліду з люпином вузьколистим, змінювалася від 198,7 до 

269,5 кг/га, що на 22,7–40,0 кг/га більше, ніж у варіантах з люпином 

білим [107, 203]. Повернення азоту з побічною продукцією від 

загальної кількості винесеного елемента становило 24,6–31,5 %, що 

на 5,6–8,0 % більше, ніж у люпину білого. Завдяки здатності 

кореневої системи люпину до симбіозу з азотфіксуючою 

мікрофлорою та поверненням у ґрунт побічної продукції після 

збирання врожаю дефіцит елемента вдавалося уникнути майже за всіх 

варіантів удобрення. Найвищі показники позитивного балансу та його 

інтенсивності одержані за використання мінерального азоту (N20 та 

N20Р45К90). Позитивний баланс фосфору в агробіотопі, як і у варіантах 

з люпином білим, спостерігали за використання азотних добрив (N20, 

N20Р45К90). Вирощування люпину без фосфорних добрив як із 

бактеризацією насіння, так і з внесенням мінерального азоту, навіть 

при заорюванні побічної продукції формувало від’ємний баланс 



 

 

макроелемента. Кількість калію, використаного на формування зерна 

та побічної продукції люпину вузьколистого, становила 161–215 

кг/га, досягнення позитивного балансу елемента було можливе лише 

за застосування калійних добрив. Зниження вмісту обмінних форм 

калію у ґрунті в цих варіантах, як і у випадку з азотом, було 

тимчасовим, оскільки, крім внесення мінеральних добрив, майже 80% 

калію, вилученого з біологічним урожаєм, поверталося при 

заорюванні побічної продукції культури. Винесення біогенних 

елементів при формуванні врожаю люпину вузьколистого 

становило77 кг/т азоту, 17 фосфору та 63 кг/т калію, що відповідно на 

5,3 і 23 кг/т більше, порівняно з люпином білим.  

Загальна кількість азоту, винесеного зерном і побічною 

продукцією люпину жовтого, у варіантах досліду змінювалася від 

155,9 до 200,5 кг/га. Частка азоту, витрачена на формування зерна 

люпином вузьколистим, у середньому становила 71,1 % від загальної 

кількості, люпином білим – 79,1, люпином жовтим – 64,9 % (рис. 4.2).  

люпин вузьколистий

зерном

стеблами

стулками

 

люпин білий

зерном

стеблами
стулками

 

люпин жовтий
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стеблами
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Рис.4.2. Винесення азоту зерном і побічною продукцією рослин 

залежно від виду люпину, % від загальної кількості,  

середнє за 2001–2004 рр. 

 

Частка азоту, витрачена на формування стебел і стулок люпином 

вузьколистим, становила 14,9 і 14,0 %, білим – 11,5 і 9,3, жовтим – 

18,9 і 16,2 %. 

Дефіцит азоту, пов’язаний з вилученням із 

сільськогосподарською продукцією, вдавалося подолати за всіх 

варіантів удобрення. Як і в аналогічних варіантах за вирощування 

люпину білого і вузьколистого, позитивного балансу фосфору 

досягали за проектів технології, які передбачали використання 

мінеральних добрив. Вирощування люпину жовтого без фосфорних 



 

 

добрив як із передпосівним обробленням посівного матеріалу, так і з 

внесенням мінерального азоту, навіть при заорюванні побічної 

продукції у ґрунт у вигляді добрива, створювало від’ємний баланс 

елемента. 

Згідно з розрахунками кількість калію, використаного на 

формування зерна та побічної продукції люпином жовтим, становила 

110,5–197,5 кг/га, і позитивний баланс елемента в агробіотопі був 

можливий лише за застосування калійних добрив. Винесення 

біогенних елементів при формуванні врожаю люпину жовтого 

становив 89 кг/т азоту, 17 кг/т фосфору, 72 кг/т калію, що більше 

відповідно на 17; 3 і 32 кг, ніж затрачав люпин білий та 12; 0 і 9 кг, 

ніж люпин вузьколистий.  

Як свідчать отримані результати, досліджувані види люпину 

щодо формування 1 т зерна та відповідної кількості побічної 

продукції, витрачали різну кількість азоту, фосфору і калію та 

змінювали показники поживного режиму ґрунту, що вказує на різну 

їх потребу в елементах живлення, а як результат – і відповідного 

удобрення, що необхідно враховувати в технології вирощування. 

 

 

4.2. Вплив насичення агрофону поживними елементами на 

продуктивність люпину вузьколистого, родючість ґрунту та якість 

продукції 

Основна проблема землеробства полягає у підвищенні 

родючості ґрунту як основного засобу виробництва, від стану якого, 

зокрема від визначеної кліматом вологості та наявності поживних 

речовин залежить кількість та якість сформованої біомаси, а як 

результат – урожайності культури [459]. 

В умовах значного скорочення поголів’я худоби, наслідком чого 

стало зменшення кількості органічних добрив, основним джерелом 

повернення речовин у ґрунт залишаються мінеральні добрива, які у 

структурі витрат, згідно з технологією вирощування культур, 

становлять близько 50 % [279].  

За даними Е. Г. Дегодюка [136, 138], 1 кг мінерального добрива 

забезпечує одержання додатково 4-5 кг зерна.  

Оптимізація систем живлення рослин залишається основним 

напрямком покращення ґрунтових умов їх вирощування. Система 

удобрення має враховувати біологічні потреби культури, ґрунтово-

кліматичні умови, наявність елементів живлення у ґрунті та 



 

 

використання поживних речовин рослинами протягом періоду 

вегетації [398, 431, 513, 514].  

Загальноприйняті технології вирощування культур 

передбачають обов’язкове внесення мінеральних азотних добрив, 

проте цей агрозахід зумовлює деградацію ґрунтового покриву 

(декальцинацію і дегуміфікацію), підкислення ґрунтового розчину. 

Окрім того, їх виробництво надто дороге і енергозатратне (на 

виготовлення 1 т аміачної селітри витрачається 4 т нафти або близько 

800 м
3
 природного газу) [115, 440].  

Іншим джерелом повернення поживних речовин у ґрунт є 

використання соломи та побічної продукції рослин як органічних 

добрив. Т. В. Калінінська [201], М. Г. Куприченков [262], Е. І. Алієва 

[4], пишуть про позитивне значення внесення соломи в ґрунт, 

пояснюючи входженням її у трофічну систему, яка забезпечує 

посилення інтенсивності мікробіологічних процесів і підвищення 

потенційної можливості трофічної основи ґрунту, що є найціннішою 

особливістю соломи як органічного добрива. При цьому внесення її 

істотно стимулює розвиток ґрунтових мікроорганізмів, таких як 

амоніфікатори, целюлозоруйнуючі, нітрофікатори, особливо у 

початковий період розкладу, внаслідок чого і зростає активність 

бактерій, дощових черв’яків та інших живих організмів, які сприяють 

покращенню агрохімічних і фізичних властивостей ґрунту.  

Солома для приорювання має бути подрібнена (75 % – менше 10 

см, не більше 5 % – понад 15 см), рівномірно розміщена по площі, 

зароблена дисковими боронами на глибину до 12 см відразу після 

збирання, обов’язковим елементом має бути зяблева оранка [279].  

Мінералізація соломи буде повноціннішою за співвідношення 

С:N=20:1, тоді як у злакових воно становить 50–100:1. Щоб його 

звузити, необхідно вносити азотні добрива з розрахунку N10 на 1т 

соломи. Азот спочатку вилучається рослинами з ґрунту і мінеральних 

добрив, щоб пізніше повернутись у вигляді біологічного, одержаного 

у результаті розкладання соломи й асоціативної азотфіксації [279, 

535]. 

Використання соломи попередника як добрива має велике 

значення в покращенні гумусного стану ґрунту. Внесення 3-4 т/га 

рівноцінне 9 т/га гною [441]. За використання соломи як органічного 

добрива з метою зменшення іммобілізації мінерального азоту з 

ґрунту необхідне розширення співвідношення С:N до рівня, 

характерного для підстилкового гною (1:24–28) шляхом внесення 



 

 

компенсуючої дози азотних добрив. Солома містить 35–50 % 

вуглецю, до 0,5 % – азоту, 0,25 % – фосфору і 0,85 % – калію, кальцію 

магнію і такі мікроелементи, як бор, мідь, цинк, молібден, кобальт 

[472]. Внаслідок мінералізації 1 т соломи пшениці озимої (без 

урахування стерні й кореневої системи рослин) у ґрунт повертається 

N7Р3К16Мg3S3 кг/га [279, 535]. 

Люпину відводиться особливе місце як у розв’язанні білкової 

проблеми, так і біологізації землеробства, підвищенні родючості 

ґрунту й охороні навколишнього природного середовища [454]. 

Інтенсивність агрохімічного навантаження в агроценозі по-

різному впливала в дослідах на ріст і розвиток рослин люпину 

вузьколистого (табл. 4.4). Від сходів до цвітіння спостерігали 

посилення біохімічних процесів у рослинних організмах, про що 

свідчило збільшення висоти, наземної біомаси, площі листкової 

поверхні рослин та маси сирих бульбочок. 

У період від початку утворення бобів і до фази сизих бобів у 

варіанті, який передбачав лише передпосівне оброблення насіння, 

спостерігали значне зниження інтенсивності вищевказаних процесів 

порівняно з контролем. Про це свідчить формування рослинами 

меншої площі листкової поверхні. У подальшому, у фазі блискучих 

бобів, лише у вказаному варіанті листкова поверхня рослин 

продовжувала збільшуватися, тоді як у решті досліджуваних 

варіантів помічено відтік пластичних речовин у боби та зерно.  

Ефективніша робота симбіотичного апарату рослин стимулює 

інтенсивність фотосинтетичних процесів, активізує процес 

надходження біологічного азоту в рослини, підвищує їх 

продуктивність за рахунок максимального використання 

симбіотичного азоту [338, 405]. Хоча маса сирих бульбочок 

безпосередньо не може свідчити про активність симбіотичних 

процесів у рослині, максимальна їх маса у фазі цвітіння формувалась 

у варіантах із внесенням побічної продукції попередника, Р45К90, 

передпосівним інокулюванням насіння, а також у контрольному 

варіанті. У решті варіантів, де вносили N20, Р45К90 + оброблення 

насіння, побічна продукція попередника + оброблення насіння, 

максимальна маса сирих бульбочок формувалася у фазі сизих бобів.  

Відображенням процесів, що відбуваються у рослинах протягом 

досліджуваного періоду, є показник накопичення ними сухої 

речовини. 

 



Таблиця 4.4  

Показники росту й розвитку рослин люпину вузьколистого залежно від варіантів удобрення, 

середнє за 2007–2010 рр. 

Варіант 

Фаза цвітіння Фаза сизих бобів Фаза блискучих бобів 
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Без добрив 

(контроль) 
41,3 3,6 0,40 172,0 2,03 55,5 52,4 0,44 348,0 9,79 60,0 89,6 0,47 243,5 18,90 

Оброблення насіння 

(штам 359а) 
44,3 20,0 0,53 221,6 2,82 59,1 52,9 0,50 329,6 9,39 63,9 103,8 0,49 434,2 24,13 

Р45К90 44,5 20,4 0,90 226,5 3,19 61,0 60,0 0,77 359,0 10,19 61,6 99,0 0,47 266,5 22,79 

Р45К90 +  штам 359а 43,9 17,2 0,52 208,5 2,31 61,5 55,3 0,65 378,3 9,76 64,9 104,1 0,63 329,5 23,97 

N20 44,8 18,1 0,53 207,4 2,65 62,3 63,3 0,70 360,6 11,95 66,4 109,6 0,54 343,1 28,77 

Побічна продукція 

попередника 
45,0 17,8 0,75 225,0 2,63 61,8 63,4 0,70 392,2 10,59 65,5 114,4 0,50 361,8 24,49 

Побічна продукція 

+ штам 359а 
48,2 19,7 0,61 263,0 2,77 63,4 72,4 0,75 452,7 13,15 67,6 116,3 0,58 450,7 25,37 

X  44,6 18,1 0,61 217,7 2,63 60,7 60,0 0,6 374,3 10,69 64,3 105,3 0,5 347,0 24,06 

Sx 0,8 0,9 0,06 10,3 0,14 1,0 2,7 0,0 15,1 0,52 1,0 3,5 0,0 29,3 1,12 

V,% 4,5 12,9 7,7 12,5 14,2 4,3 11,9 9,6 10,7 12,8 4,2 8,8 11,6 22,3 12,3 

S 2,0 2,3 0,17 27,3 0,37 2,6 7,1 0,1 40,0 1,37 2,7 9,2 0,1 77,6 2,95 

1
0
0
 



 

 

У фазі цвітіння її найбільша кількість – 3,19 г/росл. – 

накопичувалася у варіанті із внесенням Р45К90, хоча процес 

накопичення відбувався активніше у всіх, порівняно з контрольним, 

варіантах. У фазі сизих бобів найвищий показник одержали у 

варіанті, де вносили побічну продукцію попередника + оброблення 

насіння, у фазі блискучих бобів – за внесення N20. 

Досліджувані варіанти удобрення значно впливали не лише на 

вегетативний ріст і розвиток рослин, а й на генеративний (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5  

Формування плодоелементів рослинами люпину вузьколистого 

залежно від варіантів удобрення, середнє за 2007–2010 рр. 
Варіант Кількість 

квіток, 

шт./росл. 

Зав’язалося 

бобів, % 

Редукція бобів 

до фази повної 

стиглості, % 
удобрення 

оброблення 

насіння 

Без добрив 

(контроль) 
-  35,4 40,1 3,5 

Без добрив штам 359а 30,6 61,4 27,7 
Р45К90 - 35,4 58,2 25,2 
Р45К90  штам 359а 37,3 56,3 27,6 
N20 - 40,7 50,9 27,5 
Побічна продукція 

попередника 
- 41,7 54,4 24,2 

Побічна продукція 

попередника 

штам 359а 
40,9 53,6 26,5 

X  37,4 53,6 23,17 

Sx 1,5 2,6 3,32 

V,% 10,7 12,7 37,9 

S 4,0 6,8 8,78 

 

Найменша кількість квіток – 30,6 шт./росл., формувалась у 

варіанті, який передбачав тільки передпосівне інокулювання насіння, 

що пояснюється рівнем вегетативного, а як результат – і 

генеративного розвитку рослин, порівняно з рештою варіантів. 

Редукція бобів у контролі була незначною – лише 3,5 %. 

За результатами статистичного аналізу, залежність показників 

кількості квіток і бобів на рослинах від удобрення та інокулювання 

насіння була середньою, про що свідчать коефіцієнти варіації – 10,7 і 

12,7 %. Редукція бобів до фази повної стиглості відчутно залежала від 

варіанта удобрення (V=37,9 %). 



 

 

У фазі повної стиглості найбільша кількість бобів і зерен на 

рослинах та їх продуктивність була у варіантах із внесенням побічної 

продукції попередника, а також внесенням побічної продукції й 

інокулюванням насіння (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6  

Показники елементів структури врожаю люпину вузьколистого 

залежно від варіантів удобрення, середнє за 2007–2010 рр. 

Варіант Кількість 

бобів, 

шт./росл. 

Кількість 

зерен, 

шт./росл. 

Кількість 

зерен, 

шт./бобі 

Продук- 

тивність, 

г/росл. удобрення 
оброблення 

насіння  

Без добрив 

(контроль) 

- 
13,7 49,1 3,7 6,2 

Без добрив штам 359а 13,6 50,7 3,8 6,3 

Р45К90 - 15,4 56,0 3,7 7,5 

Р45К90  штам 359а 15,2 56,1 3,8 7,9 

N20 - 15,0 55,7 3,8 7,1 

Побічна 

продукція 

попередника 

- 17,2 64,5 3,9 9,4 

Побічна 

продукція 

попередника 

штам 359а 16,1 64,0 4,0 8,7 

X  15,2 56,6 3,8 7,6 

Sx 0,5 2,2 0,0 0,4 

V,% 8,4 10,4 2,8 15,6 

S 1,3 5,9 0,1 1,2 

 

Різниця між показниками кількості бобів і зерен на рослині 

залежно від удобрення та оброблення насіння була незначною – 

коефіцієнти варіації становили лише 8,4 і 2,8 %. Залежність кількості 

зерен на рослині та продуктивність рослин від вказаних агрозаходів 

була середньою (V=10,4 і 15,6 %). 

Максимальна урожайність зерна люпину вузьколистого (3,00 і 

3,02 т/га) також формувалася у вказаних вище варіантах (табл. 4.7). 

Передпосівне оброблення насіння сприяло підвищенню врожайності 

лише на 0,4–0,8 %, внесення азотних добрив – на 3,5 %, поєднання 

інокулювання насіння із внесенням Р45К90 – на 7,0 %, інокулювання 

насіння та внесення побічної продукції попередника – на 17,1 %. У 

вказаних варіантах перетравного протеїну було на 0,14 і 0,17 т/га 

більше, ніж у контрольному варіанті (0,89 т/га). 

 



 

 

Таблиця 4.7 

Урожайність зерна люпину вузьколистого та його якість залежно 

від варіантів удобрення, середнє за 2007–2010 рр.  
Варіант Урожайність, 

т/га 

Вміст, %, 

удобрення 
оброблення 

насіння 

сирого 

протеїну 

сирого 

білка 

Без добрив (контроль) - 2,58 34,49 30,29 

Без добрив штам 359а 2,60 34,08 31,90 

Р45К90 - 2,75 34,18 32,17 

Р45К90  штам 359а 2,76 35,13 31,28 

N20 - 2,67 35,03 30,51 

Побічна продукція 

попередника 
- 3,00 34,17 29,94 

Побічна продукція 

попередника 
штам 359а 3,02 35,19 30,98 

X  2,77 34,61 31,01 

Sx 0,07 0,19 0,31 

V,% 6,4 1,4 2,7 

S 0,18 0,49 0,83 

НІР05 0,14   

 

Статистичний аналіз показників залежності рівня врожайності 

зерна люпину від удобрення й оброблення насіння засвідчив, що вона 

була незначною (V=5,0÷9,5 %). У варіантах удобрення вміст сирого 

білка та протеїну від варіанту удобрення також не надто змінювався – 

коефіцієнти варіації становили лише 1,4 і 2,7 %. 

За вирощування люпину вузьколистого сорту Бєлозьорний 110 

на зерно важливим було визначення впливу насичення агрофону 

поживними елементами на екосистему ґрунту в агроценозі. 

Агрохімічний фон ґрунту (шар 0–20 см) перед сівбою був майже 

однаковим у всіх варіантах досліду й характеризувався дуже низьким 

вмістом лужногідролізованого азоту, дуже високим вмістом рухомого 

фосфору й обмінного калію, низьким вмістом гумусу та середньою 

кислотністю сольової витяжки. 

Удобрення впливало на засвоювання культурою в період 

вегетації азоту, фосфору і калію та завдяки своїм біологічним 

особливостям певним чином і на поживний режим ґрунту (табл. 4.8). 

Вміст лужногідролізованого азоту за період від сівби до 

збирання врожаю зменшувався з 60,5–64,8 до 54,1–60,7 мг на 1 кг 

ґрунту. Зниження кількості доступних рослинам форм азоту на період 

збирання врожаю у цих варіантах, як показує досвід, є тимчасовим, 



 

 

оскільки азот у цей період зв’язаний вегетативною масою рослин і 

після заорювання й мінералізації органічних решток побічної 

продукції може бути використаний наступною культурою сівозміни. 

 

Таблиця 4.8  

Зміна показників родючості 0–20 см шару ґрунту залежно від 

удобрення люпину вузьколистого, мг/кг ґрунту, середнє  

за 2007-2009 рр. 
Варіант N Р2О5 К2О рНсол. 
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Без добрив 

(контроль) 
- 64,8 56,9 187,0 230,4 155,4 120,4 5,3 5,4 

Без добрив штам 359 63,1 56,9 191,1 248,2 139,0 111,6 5,2 5,4 

Р45К90 - 63,9 58,8 185,6 215,2 119,4 141,7 5,3 5,3 

Р45К90  штам 359 64,2 56,9 190,5 213,6 134,9 150,0 5,3 5,3 

N20 - 64,3 60,2 185,4 218,3 134,1 100,0 5,2 5,4 

Побічна 

продукція 

попередника 

- 64,2 60,7 197,6 213,3 121,6 119,2 5,4 5,5 

Побічна 

продукція 

попередника 

штам 359 60,5 54,1 192,5 216,3 114,2 101,7 5,3 5,5 

X  63,6 57,8 190,0 222,2 131,2 120,7 5,3 5,4 

Sx 0,5 0,9 1,7 4,9 5,3 7,2 0,03 0,03 

V,% 2,3 4,0 23,0 58,0 107,0 158,0 1,3 1,5 

S 1,4 2,3 4,4 12,9 14,1 19,0 0,1 0,1 

 

Кількість рухомого фосфору у шарі 0–20 см збільшувалася з 

185,4–197,6 до 213,3–248,2 мг на 1 кг ґрунту. Вміст обмінного калію у 

варіантах із внесенням Р45К90 зростав з 119,4–134,9 до 141,7–150,0, у 

решті варіантів – знижувався з 114,2–155,4 до 100,0–120,4 мг на 1 кг 

ґрунту. Зменшення кількості доступних рослинам форм азоту і калію 

у ґрунті свідчить про інтенсивне використання елементів при 

формуванні рослинного організму люпину вузьколистого. 

Підкислення ґрунту не відбувалося. 

У фазі цвітіння збільшення вмісту лужногідролізованого азоту 

можна пояснити азотфіксуючою здатністю рослин люпину 



 

 

вузьколистого,а вмісту рухомих фосфатів у ґрунті у всіх варіантах – 

здатністю кореневої системи рослин люпину до ремедіації фосфатів із 

горизонтів, розміщених глибше орного шару. Підвищення 

концентрації цитратів у ризосфері кореневої системи люпину сприяє 

активному переходу зв’язаних фосфатів у рухому форму. Збільшення 

показника вмісту обмінних форм калію у ґрунті в цей період було 

незначним. 

Показники вмісту лужногідролізованого азоту, фосфору, та 

кислотності ґрунту залежно від варіанта удобрення майже не 

змінювалися – V=1,3 і 5,8 %. Залежність рівня показників обмінного 

калію від варіанта удобрення була середньою (V=10,7 і 15,8 %).  

Таким чином, досліджувані варіанти удобрення по-різному 

впливали на ріст, розвиток рослин і формування ними 

продуктивності, а також зміну показників поживного режиму ґрунту, 

що вказує на необхідність при створенні нових сортів проводити 

визначення сортової реакції культури на рівень удобрення. 

Результати досліджень, викладені в розділі, дають підстави 

зробити наступні висновки: 

1. Основою сталих врожаїв люпину кормового є внесення 

фосфорних і калійних добрив, які, сприяючи розвитку кореневої 

системи рослин, забезпечували покращення поживного режиму 

протягом періоду вегетації, що відобразилося в підвищенні 

індивідуальної продуктивності рослин та рівня врожайності зерна.  

Найвища врожайність формувалася за проектів технології 

вирощування, які передбачали внесення Р45К90 і сівбу інокульованим 

насінням (штамом бульбочкових бактерій № 367а роду Rhizobium 

lupini). 

2. Максимально білок накопичувався в зерні люпину жовтого – 

32,79 %, у люпину білого і вузьколистого – 31,46 і 31,38 %, що 

зумовлено біологічними особливостями культур. Вміст протеїну був 

на рівні відповідно 35,79; 35,05 і 34,67 %.  

3. Збір білка і протеїну залежав від рівня врожайності зерна і був 

найвищим у люпину вузьколистого – 0,85 і 0,94 т/га, у люпину білого 

– відповідно 0,79 і 0,88, жовтого – 0,60 і 0,66 т/га. Найвищі показники 

збору білка і протеїну спостережено у варіантах із внесенням 

фосфорних і калійних добрив. 

4. За вирощування люпину вузьколистого вміст 

лужногідролізованого азоту у період від сівби і до збирання врожаю 

зменшувався залежно від досліджуваних варіантів удобрення з 87,5–



 

 

92,4 до 64,4–78,4 мг на 1 кг ґрунту, фосфору – зростав відповідно з 

234–243 до 246–266 мг на 1 кг ґрунту, втрати обмінного калію 

становили 92–154 мг/кг ґрунту, відбувалося підкислення ґрунту. 

Аналогічні закономірності спостерігали й у варіантах вирощування 

люпину білого і жовтого.  

5. На формування 1т зерна та відповідної кількості побічної 

продукції люпин білий витрачав 72 кг азоту, 14 кг фосфору і 40 кг 

калію, люпин вузьколистий – відповідно 77; 17 і 63 кг, жовтий – 89 кг 

азоту 17 кг фосфору, 72 кг калію.  

6. В умовах деградації ґрунтової родючості люпини жовтий, 

вузьколистий і білий мають займати належне місце у 

сільськогосподарському виробництві. Навіть без внесення 

мінеральних добрив, завдяки біологічним особливостям рослин, види 

люпину здатні сформувати врожайність зерна відповідно 1,85–1,92; 

2,60–2,77 і 2,53–2,72 т/га.  

7. Максимальна врожайність зерна люпину вузьколистого 

формувалася у варіантах з внесенням побічної продукції 

попередника, а також внесення побічної продукції та сівбу 

інокульованим насінням – 3,00 і 3,02 т/га, збір перетравного протеїну 

– 1,0 і 1,1 т/га. Передпосівне оброблення насіння сприяло збільшенню 

врожайності лише на 0,4–0,8 %, внесення азотних добрив – на 3,5 %, 

поєднання інокулювання насіння із внесенням Р45К90 – на 7,0 %, 

інокулювання насіння та внесення побічної продукції попередника – 

на 17,1 %.  

8. Для повернення в ґрунт основних біогенних елементів, 

вилучених з урожаєм зерна, в проектах технології вирощування 

культури слід передбачати удобрення люпину жовтого і білого 

мінеральним фосфором і калієм, а люпину білого – також азотом, 

сівбу інокульованим насінням та заорювання побічної продукції 

люпину. 
 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 5 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

КОРМОВИХ ЛЮПИНІВ 

 

Пестициди, що застосовуються в сільському господарстві, 

характеризуються високою токсичністю, широким спектром дії і 

міграції, тому здатні накопичуватись у живих організмах та 

передаватися по ланцюгу живлення. Навіть за правильного 

використання вони небезпечні для довкілля, тому що 

нагромаджуються в надлишку у ґрунті, поступово змінюючи й 

погіршуючи його структуру, фізико-хімічні властивості та родючість 

[274, 329]. Чим інтенсивніше застосовуються пестициди, тим більше 

руйнується біоценоз і знижується його здатність до самовідновлення 

[295, 501]. 

Інтенсифікація виробництва сільськогосподарської продукції, 

спрямована на максимальну реалізацію біологічного потенціалу 

сортів культури з метою отримання максимальної продуктивності та 

високої якості продукції створює проблеми, пов’язані з підвищенням 

екологічної, в тому числі й генетичної вразливості агроценозів. Суть 

вказаних проблем криється в тому, що потенціал генетичної 

мінливості, а отже й онтогенетичної адаптації у шкідливих видів 

(патогенів, шкідників, бур’янів) значно переважає фенотипічну 

варіабельність рослин, що культивуються. Щорічні втрати 

рослинницької продукції у світі внаслідок ураження рослин в 

агрофітоценозах хворобами, шкідниками і бур’янами досягає 30–

40%. Не зважаючи на зростаючі масштаби застосування пестицидів, 

рівень втрат урожаю залишається високим [176]. Використання 

хімічних засобів не завжди всебічно обґрунтоване, часто призводить 

до перевантаження саморегулівних систем і до забруднення 

навколишнього природного середовища [488]. 

Стан навколишнього середовища зі значним антропогенним 

навантаженням і складна економічна ситуація зумовили актуальність 

пошуку альтернативних шляхів підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, застосування яких не погіршуватиме 

екології довкілля [253, 379, 480].  

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського 

виробництва в інтегрованих системах захисту рослин дедалі більшого 

поширення набуває використання біологічних препаратів, що є 

реальним шляхом зменшення забруднення довкілля, відтворення 



 

 

природної родючості ґрунтів, отримання високоякісної продукції 

[121, 399, 400]. На думку А. А. Жученка [175], О. Г. Тараріки [472], Є. 

П. Ковирялова [228], В. Т. Лобкова [283], біологізація – це 

максимальне узгодження технології вирощування з біологічними 

вимогами культури і сорту, зниження антропогенного навантаження 

на ґрунт. 

Хвороби і шкідники люпину можуть знижувати врожайність 

зеленої маси і зерна, азотфіксуючу здатність бульбочкових бактерій, 

вихід насіннєвого матеріалу, погіршити його посівні якості. Рослини 

люпину чутливі до значної кількості шкодочинних організмів, 

зокрема, 83 % хвороб культури спричиняють гриби, 9 % – віруси і 7% 

– бактерії [150]. 

За даними Ф. М. Бровенка [44], у посівах люпину кормового в 

Україні й Білорусії станом на 1971 р. було зафіксовано 29 хвороб. У 

2003 р. у світі розрізняли 43 грибних, 12 бактеріальних і 4 вірусних 

хвороби [377]. Рослини люпину уражуються переважно антракнозом, 

фузаріозом, фомозом, цератофорозом, сірою гниллю, бактеріозом, 

вірусною мозаїкою, побурінням і пошкоджуються шкідниками – 

паростковою мухою, люпиновим довгоносиком, попелицею [215, 

241]. Ураження рослин фомозом (збудник Phomopsis 

leptostromiformis) може призвести до втрати 60 % врожаю зерна 

люпину, бурою плямистістю (збудник Pleiochaetasetosa) – від 10 до 

30 %, сірою гниллю (збудник Botritiscinerea) – до 25%, борошнистою 

росою (збудник Erysiphecommunis) – від 20 до 30 %, іржею (збудник 

Uromyceslupinicola і Uromycesrenovatus) – від 10 до 17 %. У роки з 

епіфітотійним розвитком антракнозу за ураження 90–100 % рослин 

втрати зеленої маси можуть становити 55–80 %, зерна – 85–100 % 

[240]. За даними автора, у 80–90-х роках минулого століття було 

створено нове покоління сортів люпину жовтого і білого, але стійких 

лише до фузаріозу в’янення і фузаріозної кореневої гнилі. 

І. І. Кисельов [214] дійшов до висновку, що люпин повинен 

займати не більше 20–25 % площі (одне поле – на насіннєві цілі, інше 

– на силос і зелений корм). За вирощування фузаріозостійких сортів 

постає можливість частішого повернення люпину на поле. З метою 

профілактики інших захворювань (особливо антракнозу) період 

повернення люпину можна зменшити до 2-3 років. При цьому в 

сівозміні має бути забезпечена просторова ізоляція між посівами 

люпину і полями, де він вирощувався в попередній рік. Це має дуже 

важливе значення для обмеження поширення хвороб грибних (бура 



 

 

плямистість, антракноз, фомоз, борошниста роса та ін.) і вірусних 

(вірусна вузьколистість) [316]. 

На думку А. Г. Циклаурі [515], у процесі селекції люпину 

відбирали насіння з тонкою насіннєвою оболонкою, здатною 

інтенсивно поглинати вологу і дружно сходити. Насіннєва оболонка в 

люпину складається з кутикули, клітин палісадної тканини, ряду 

клітин гіподерми і паренхіми. Кутикула дещо стримує швидкість 

набухання насіння, але не перешкоджає проникненню вологи в 

насінину, що зумовлює необхідність негайного очищення насіння 

після збирання від вологих пожнивних решток і домішок, тому що 

насіння з підвищеною вологістю є поживним субстратом для 

патогенів на бобах і хворих рослинах.  

Як стверджує Л. Н. Філімонова [503], рослини люпину мають 

фізіологічні особливості, які зумовлюють їх ураження деякими 

патогенними грибами. Так, рослини мають здатність фіксувати азот 

атмосфери у симбіозі з бактеріями роду Rhizobium, які проникають із 

ґрунту в коріння через кореневі волоски. Перші бульбочки 

формуються у фазі чотирьох листків люпину в місцях виходу бокових 

корінців різного порядку. Кількість бульбочок і їхні розміри 

збільшуються до фази цвітіння, після чого починають руйнуватися. 

При утворенні бульбочок відбувається розривання тканин корінців, 

що полегшує проникнення в судинні пучки молодих рослин 

патогенних грибів. У формуванні бульбочок в ендодермі видів 

Lupinus беруть участь і перициклічні клітини: після формування 

бактероїдних тканин із перикамбію центрального циліндру пучки 

судин та їхні розгалуження опиняються всередині бульбочок. Таким 

чином можливе безперешкодне потрапляння інфекції в провідні 

судини. У пізніші фази розвитку рослин люпину інфекція потрапляє в 

рослини через сочевички бульбочок, а також через бульбочки, що 

розпадаються [610].  

 

 

5.1. Використання біопрепарату Фітодоктор (Bacillus 

amyloguefaciens 26Д) у технології вирощування кормового люпину 

Однією з причин, що стримує збільшення посівних площ 

люпину в Україні, є грибні хвороби – антракноз, фузаріозне в’янення 

та вірусна вузьколистість [225, 242].  

Після висіву насіння в ґрунті активізується розвиток патогенних 

грибів. До того ж насіння і паростки зазнають шкідливого впливу 



 

 

патогенних грибів, що знаходяться у ґрунті, особливо родів Fusarium, 

Rhizoctonia та інші, що призводить до зрідження посівів, яке може 

сягати 30–40 %. Тому захист насіння є обов’язковим агроприйомом у 

технології вирощування люпину. Патогенні гриби можуть також 

поселятися на листках, бобах і зерні люпину, що мають високий вміст 

поживних речовин і вологи. Це найбільше стосується бобів, зовнішня 

стінка яких складається із паренхімної тканини, що містить значну 

кількість вологи до початку дозрівання [240].  

Для вирішення проблеми захисту люпину слід створити та 

впровадити у виробництво стійкі до хвороб, особливо антракнозу, 

сорти. За відсутності таких сортів необхідно розробляти способи 

ефективного й екологічно безпечного захисту рослин.  

Пошуки способів знезараження насіння провадяться у таких 

напрямках: механічне виділення інфікованого насіння з партії на 

установці, обладнаній вентилятором, вібраційними ситами та 

гравітаційною дошкою [594] дає змогу зменшити кількість насіння з 

зовнішньою інфекцією на 74,3–87,1 %, внутрішньою – на 80,0–89,4%; 

термічне знезараження – прогрівання в термічній установці 10–15 см 

шару насіння гарячим повітрям протягом 1,5–2 год., що забезпечує 

майже повне його знезараження та збереження посівних якостей 

насіння [138]; знезараження насіння хімічними та біологічними 

препаратами [191, 257, 443]. 

Необхідність застосування біологічних препаратів передусім 

пов’язана з використанням продукції люпину в годівлі тварин, тому 

застосування хімічних засобів захисту в посівах культури обмежене. 

Доцільно знезаражувати насіння протруйниками перед сівбою й 

обприскувати вегетуючі рослини в насіннєвих посівах. Тому 

особливого значення набуває можливість за допомогою біологічно 

активних речовин підвищувати стійкість рослин до уражень 

хворобами і фітопатогенними мікроорганізмами й одночасно 

підвищувати рівень урожайності культури [121]. Проте у вітчизняній 

науковій літературі майже не висвітлені питання застосування 

біологічних препаратів у технології вирощування люпину, тому 

наводимо результати досліджень з люпином жовтим, які можуть бути 

використані й для люпину вузьколистого та білого. 

Біопрепарат Фітодоктор, створений на основі ендофітного 

штаму Bacillus amyloguefaciens 26Д, виявляє широкий спектр дії щодо 

грибних і бактеріальних хвороб на ряді зернових, овочевих і 

плодових культурах [229]. Оброблення насіння люпину жовтого цим 



 

 

препаратом сприяло формуванню більшої біомаси, листкової 

поверхні та висоти рослин (додаток Ж).  

За оброблення насіння препаратом Фундазол із подальшим 

обприскуванням рослин препаратом Фітодоктор рівень показників 

зростав відповідно на 20,4 г/росл.,119,0 см
2
/росл. та 22,3 см порівняно 

з контролем. 

Оброблення насіння препаратом, обприскування посівів, а також 

комплексне проведення заходів сприяло значному розвитку рослин, 

порівняно з контрольним варіантом, та з використанням препарату 

Фундазол [85]. За різних варіантів застосування препарату наземна 

біомаса рослин формувалася більшою на 23,4–34,4 г/росл., а листкова 

поверхня – на 114,8–550,8 см
2
/росл., рослини були вищими на 3,2–4,2 

см, порівняно з контролем та відповідно на 22,6–33,6 і 66,7–502,7 

см
2
/росл. й на 0,5–1,8 см порівняно з варіантом із застосуванням 

препарату Фундазол. 

У варіантах, де сівбу проводили насінням, обробленим 

препаратами Фундазол, та Фундазол із подальшим обприскуванням 

рослин препаратом Фітодоктор, формувалася маса сирих бульбочок 

1,85 і 1,95 г/росл., що відповідало контролю (1,84 г/росл.). За 

застосування препарату Фітодоктор маса сирих бульбочок була 

більшою на 0,23–1,40 г/росл., що пояснюється стимулівним впливом 

препарату на бульбочкові бактерії та створення для їх 

функціонування сприятливих умов. Активізація ростових процесів у 

початковий період стимулювала життєздатність рослин, що 

позначилось на показниках елементів структури врожаю (табл. 5.1).  

Найбільшу кількість бобів відмічали за оброблення насіння 

препаратом Фундазол з подальшим обприскуванням рослин 

препаратом Фітодоктор, та у варіанті лише з обприскуванням рослин 

препаратом Фітодоктор – відповідно 13,0 і 12,3 шт./росл. У варіанті, 

де висівали насіння, оброблене препаратом Фітодоктор, помічали 

незначне зниження рівня показника порівняно з контролем, який 

становив 11,2 шт./росл. У вказаному варіанті кількість зерен на 

рослині була значно меншою порівняно з іншими варіантами, хоча 

перевищувала контроль на 2,5 шт./росл., проте зерно було 

виповненіше, про що свідчить маса 1000 зерен – 136,3 г (на контролі 

123,4 г). 

Найбільшу озерненість рослин – відповідно 34,7 і 34,8 шт./росл. 

спостерігали у варіантах, де висівали насіння, оброблене препаратом 

Фітодоктор з подальшим обприскуванням ним рослин, а також 



 

 

насінням, обробленим препаратом Фундазол, і обприскуванням 

рослин препаратом Фітодоктор. У цих варіантах найвищою 

формувалась і урожайність, яка у середньому за роки досліджень 

становила 1,68 і 1,65 т/га, що перевищувало контроль відповідно на 

20,0 і 17,9 %. Поряд із вищезазначеною дією препарату Фітодоктор 

спостережено його здатність пригнічувати розвиток на рослинах 

люпину антракнозу та вірусної вузьколистості. 

Таблиця 5.1 

Показники елементів структури та урожайність люпину жовтого 

залежно від способу застосування препарату Фітодоктор,  

середнє за 1999–2004 рр. 

 

Джерелом інфекції найшкодочиннішої на сьогодні хвороби 

люпину – антракнозу – можуть бути уражене насіння [564], а також 

залишки уражених рослин [570]. Збудником антракнозу є гриб 

Colletotrichum gloeosporioides [240]. Ураження рослин люпину 

антракнозом можливе протягом всього періоду вегетації. Перші ознаки 

хвороби можуть проявлятися на сім’ядолях паростків. Активний 

розвиток інфекції припадає на фазу стеблування люпину, масовий – на 

період бутонізації–утворення бобів. Розвиток антракнозу значно 

залежить від погодних умов, особливо у період від фази стеблування до 

фази зелених бобів. Сприятливі умови для епіфітотійного розвитку – 
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Оброблення насіння (Фітодоктор) 10,9 28,6 2,7 136,3 1,57 

Обприскування рослин (Фітодоктор) 12,3 29,6 2,7 128,0 1,60 

Оброблення насіння (Фітодоктор) + 

обприскування рослин (Фітодоктор) 
11,6 34,7 3,3 135,9 1,68 

Оброблення насіння (Фундазол) + 

обприскування рослин (Фітодоктор) 
13,0 34,8 2,8 129,8 1,65 

Оброблення насіння (Фундазол) – 

стандарт 
11,3 30,5 3,0 127,0 1,58 

Оброблення насіння водою 

(контроль) 
11,2 26,1 2,3 123,4 1,40 

НІР05 0,7 5,1 0,6 4,3 0,15 



 

 

підвищення середньодобових температур до 18–20 
о
С, відносної 

вологості повітря – до 75 % і більше за появи інфекції у верхньому 

ярусі рослин. Прояві високої патогенності грибів Fusarium на рослинах 

люпину сприяє наявність розвинутих ксилемних пучків і вміст у них 

необхідних для живлення патогена амінокислот [240].  

Ефективність захисту виявлялася різною залежно від способу 

застосування і коливалася відносно розвитку антракнозу на рослинах 

від 64,3 до 82,7 %, а на бобах – від 52,5 до 74,0 %, щодо вірусної 

вузьколистості – від 54,9 до 71,2 % (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Ураженість рослин люпину жовтого сорту Кастричник 

хворобами за різних способів застосування препарату 

Фітодоктор, %, середнє за 1999–2003 рр.* 

Варіант оброблення 

Рослин Бобів 

антракнозом 
вірусною 

вузьколистістю 
антракнозом 

1 2 3 1 3 1 2 3 

Оброблення насіння 

(Фітодоктор) 
11,6 2,8 71,4 11,5 54,0 8,0 3,5 63,5 

Обприскування рослин 

(Фітодоктор) 
10,3 2,5 74,5 10,6 57,6 10,0 2,9 69,8 

Оброблення насіння 

(Фітодоктор) + 

обприскування рослин 

(Фітодоктор) 

9,3 1,7 82,7 7,2 71,2 6,5 2,3 74,0 

Оброблення насіння 

(Фундазол) + обприскування 

рослин (Фітодоктор) 

10,7 3,5 64,3 12,5 50,0 9,7 3,6 52,5 

Оброблення насіння 

(Фундазол) - стандарт 
14,3 5,5 43,9 17,5 50,0 9,3 6,2 35,4 

Оброблення насіння водою 

(контроль) 
23,4 9,8 - 25,0 - 17,1 9,6 - 

Примітка.* Приведені у підрозділі показники ураження рослин хворобами і їх поширення 

надані відділом захисту рослин ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

1 – поширення хвороби, 2 – розвиток хвороби, 3 – ефективність препарату. 

 

Застосування препарату Фітодоктор для оброблення насіння та 

обприскування рослин забезпечувало найбільшу ефективність: проти 

розвитку антракнозу на рослинах – 82,7 %, на бобах – 74,0 %, а також 

вірусної вузьколистості – 71,2 % порівняно із застосуванням 

хімічного протруйника Фундазол, де ефективність становила 

відповідно 43,9; 35,4 і 30,0 %. 



 

 

За комплексного застосування препаратів Фундазол (оброблення 

насіння) і Фітодоктор (обприскування рослин) ефективність 

препарату проти хвороб, порівняно з варіантами оброблення насіння, 

обприскування рослин і комплексного застосування лише препарату 

Фітодоктор знижувалась до 50,0–64,3 %.  

В окремі роки, коли рослини на контролі були стовідсотково 

уражені борошнистою росою, виявлено високу ефективність 

застосування препарату Фітодоктор для оброблення насіння (90,0 %) і 

за комплексного застосування препаратів Фундазол (оброблення 

насіння) і Фітодоктор – 97,6 % порівняно з 50 % ефективністю при 

застосуванні лише Фундазолу. 

 

 

5.2. Ефективність поєднання біологічних препаратів і прилипача 

ЕПАА для передпосівного оброблення насіння кормового люпину 

Основним джерелом поширення антракнозу, вірусної 

вузьколистості, цератофорозу та інших небезпечних хвороб люпину в 

основному є уражене ними насіння,тому необхідним елементом у 

системі захисту є його знезараження. Науковими дослідженнями і 

практикою доведено як необхідність його проведення перед сівбою, так 

і обробляння насіння активними штамами бульбочкових бактерій, на 

які діють згубно майже всі протруювачі хімічного походження [459].  

Дію препаратів біологічного походження, які залучаються в 

обмін речовин, підвищують стійкість рослин до захворювань і 

активізують проходження процесів життєдіяльності, сприяючи 

максимальній реалізації потенційної можливості рослини, добре 

висвітлено на сільськогосподарських культурах [400, 467], проте 

відсутні відомості про кормовий люпин. 

Результати досліджень показали, що біологічні препарати, які 

ми вивчали, сприяли активізації ростових процесів у рослинах 

люпину (рис. 5.1).  

Оброблення насіння лише прилипачем ЕПАА сприяло 

збільшенню показників наземної біомаси, висоти рослин і маси сирих 

бульбочок на 25,7 г/росл., 5,0 см і 8,5 г/10 росл. порівняно з 

контролем [65, 66].  

Поєднання біопрепаратів з ЕПАА стимулювало збільшення 

наземної біомаси рослин порівняно з контролем від 9,0 до 27,3 

г/росл., висоти рослин – від 2,8 до 8,4 см, маси сирих бульбочок – від 

4,3 до 8,0 г/10 росл. Оброблення насіння препаратом Фундазол 



 

 

сприяло збільшенню вказаних показників лише на 2,7 г/росл., 2,0 см і 

3,2 г/10 росл. [86, 87]. 
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Рис. 5.1. Показники росту й розвитку рослин люпину жовтого 

залежно від застосованого препарату (період цвітіння–початок 

утворення бобів), середнє за 2003–2005 рр. 

 

У досліді листкова поверхня рослин найбільшою формувалась у 

варіанті, де висівали насіння, оброблене ЕПАА – 1061,0 см
2
/росл., що 

перевищувало контроль на 394,1 см
2
/росл. Поєднання біологічних 

препаратів з ЕПАА сприяло зростанню показника листкової поверхні 

рослин від 121,5 до 294,8 см
2
/росл.  

Активізація обміну речовин у початковий період стимулює 

життєдіяльність рослин, посилює їх ріст і розвиток, що сприяє 

кращому використанню вологи та ґрунтової родючості. Це зумовлює 

зростання показників елементів структури й урожайності культури 

(табл. 5.3). Незважаючи на вплив прилипача ЕПАА на ріст і розвиток 

рослин до фази цвітіння–початку утворення бобів, кількість бобів і 

зерен на рослині у вказаному варіанті сформувалася меншою на 0,4 і 

3,5 шт./росл., порівняно з контрольним варіантом, де ці показники 

становили 15,4 і 51,6 шт./росл. На 0,04 т/га вищою урожайність 

сформувалася тут лише завдяки збільшенню маси 1000 зерен на 7,1 г 

порівняно з контролем (127,1 г).  

Поєднання біологічних препаратів з ЕПАА сприяло одержанню 

більшої кількості бобів на рослині – від 0,2 до 1,8 шт., кількості зерен 

– від 0,5 до 12,5 шт./росл. У вказаних варіантах урожайність зерна 

була вищою на 0,15–0,32 т/га порівняно з контролем, де вона була на 

рівні 2,10 т/га. Найвищу врожайність у середньому за роки 



 

 

досліджень – 2,42 т/га, відмічено у варіанті, де висівали насіння, 

оброблене препаратом Сімтес з додаванням ЕПАА.  

Таблиця 5.3 

Показники елементів структури та врожайність люпину жовтого 

залежно від застосованого препарату, середнє за 2003–2005 рр. 

Варіант  

Кількість 

бобів, 

шт./росл. 

Кількість 

зерен, 

шт./росл. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Урожайність,

т/га 

Без оброблення 

(контроль) 

15,7 51,6 127,1 2,10 

Фундазол (стандарт) 16,1 51,2 122,6 2,17 

ЕПАА  15,3 48,1 134,2 2,14 

Агростимулін+ ЕПАА 17,5 52,1 119,2 2,31 

Емістим С + ЕПАА 15,9 55,5 124,9 2,27 

Сімтес+ ЕПАА 16,6 55,2 122,9 2,42 

Мікосан Н + ЕПАА 17,5 64,1 121,7 2,26 

Імуноцитофіт+ ЕПАА 16,8 60,4 120,3 2,25 

Фітодоктор + ЕПАА 18,5 64,1 116,6 2,30 

V,% 6,2 10,4 4,2 4,3 

 

У варіанті, де сівбу проводили насінням, обробленим 

протруювачем Фундазол, урожайність була на 0,07 т/га вищою 

порівняно з контролем.  

Спостереження за розвитком хвороб дало можливість виявити 

здатність біологічно активних речовин пригнічувати розвиток хвороб 

при застосуванні їх шляхом передпосівного оброблення насіння. 

Відмічено зменшення в 1,5–3,0 рази ураженості рослин вірусною 

вузьколистістю, борошнистою росою та антракнозом, рівень 

ураженості якими завдяки несприятливим погодним умовам для 

розвитку і поширення хвороб був низьким (табл. 5.4). Рівень 

ураженості вірусною вузьколистістю був від 3,3 до 13,1 % проти 

20,4% у контролі і 14,4 % у варіанті з препаратом Фундазол.  

Найкращими виявилися варіанти із застосуванням препаратів 

Мікосан Н, Фітодоктор, Агростимулін, Емістим С у поєднанні з 

ЕПАА та лише ЕПАА. Їх біологічна ефективність була в межах від 

64,2 до 83,8 %.  

Аналогічною виявилася дія препаратів і щодо борошнистої роси. 

Кращими були варіанти з ЕПАА та його поєднання з препаратами 

Агростимулін, Сімтес, Імуноцитофіт з біологічною ефективністю 

56,7–70,0 % за 100,0 % ураження на контролі.  



 

 

Таблиця 5.4 

Ураженість люпину жовтого хворобами при застосуванні біологічно активних речовин та їх 

ефективність, середнє за 2003–2005 рр. 

Варіант 

Уражено хворобами, % 
Ефективність 

проти, % 
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Без оброблення (контроль) 20,4 100,0 1,83 0,5 2,0 3,1 3,5 2,0 7,0 - - 

Фундазол (стандарт) 14,4 65,5 1,0 0,5 0 0,2 1,6 0,8 7,0 29,4 34,5 

ЕПАА 6,7 35,9 0,5 0,2 1,0 1,8 2,6 1,0 2,1 67,2 64,1 

Агростимулін + ЕПАА 7,3 30,0 1,3 0,5 0 1,3 1,4 0,3 2,4 64,2 70,0 

Емістим С + ЕПАА 5,6 63,3 0,5 0,1 0 1,1 2,2 0,9 1,9 72,5 36,7 

Сімтес + ЕПАА 13,1 30,0 0 0 1,0 0 0 0 0 35,8 70,0 

Мікосан Н 3,3 63,3 1,0 0,5 1,0 0 0 0 0 83,8 36,7 

Імуноцитофіт + ЕПАА 4,5 43,3 0,7 0,1 0,5 0,6 0,6 0,2 0,6 77,5 56,7 

Фітодоктор + ЕПАА 3,9 50,0 0 0 0 0 0 0 0 82,9 50,0 

X  8,8 53,5 0,8 0,3 0,6 0,9 1,3 0,6 2,3   

Sx 2,0 7,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,9   

V,% 66,5 42,0 78,6 85,9 114,1 116,9 96,4 115,7 120,4   

S 5,9 22,4 0,6 0,2 0,7 1,1 1,3 0,7 2,8   

Примітка. * – поширення хвороби, ** – розвиток хвороби. 

 



 

 

Щодо розвитку антракнозу, то визначити ефективні препарати 

було неможливо, оскільки погодні умови за досліджувані періоди 

були для нього несприятливими і хвороба не надто виявляла себе.  

Аналізуючи отримані дані щодо інгібуючої дії препаратів на 

ураженість хворобами, можна відзначити ефективність проти 

вірусної вузьколистості та борошнистої роси препаратів 

Агростимулін (64,2–70,0 %), Імуноцитофіт у поєднанні з ЕПАА 

(56,7–77,5 %) та ЕПАА (64,1–67,2 %), Емістим С, Агростимулін – 

проти вірусної вузьколистості (72,5–70,0 %), Сімтес – проти 

борошнистої роси (70,0 %), Мікосан Н і Фітодоктор – проти вірусної 

вузьколистості (83,8 і 82,9 %). Застосування ЕПАА сприяло не лише 

прилипанню препарату до насіння, а й проникненню його через 

насіннєву оболонку. 

За результатами статистичного аналізу, рівень ураженості 

рослин люпину жовтого різними захворюваннями значною мірою 

залежав від варіанта передпосівного оброблення насіння 

біологічними препаратами (V=42,0÷120,4 %). 

 

 

5.3. Вплив строку застосування біологічних препаратів на 

продуктивність посіву кормового люпину 

За даними досліджень В. Г. Іванюк [191] оброблення насіння 

люпину жовтого фунгіцидами хімічного походження Фундазол, 50 %-

ним с.п., Дерозал, 50 %-ним к.с., Раксил ТМ, 20 % гель, Максим, 2,5 

% к.с. сприяло підвищенню польової схожості насіння, інгібувало 

проростання спор, убезпечуючи рослини від ураження антракнозом 

протягом 15–50 діб, знижувало розвиток хвороби на 67–99 %. Появу 

антракнозу на рослинах люпину ці фунгіциди стримували до фази 

зелено-сизого бобу. Біологічна ефективність препаратів становила 

95–100 %. Урожайність зерна підвищувалася на 13–23,5 %.У дослідах 

В. А. Самерсової, В. В. Агейчик і Г. Н. Ботян [443] протруєння 

насіння препаратом Фундазол 50 %-ним с.п. (3-4 кг/т) знижувало 

ураженість рослин кореневою гниллю на початку вегетації на 20–25 

%. У пізніші фази розвитку його захисної дії не виявлено. 

За результатами досліджень М. М. Кузюри та ін. [257], 

передпосівне оброблення насіння препаратом Фундазол (3 кг/т) і 

обприскування рослин 0,3 % розчином препарату Ридоміл (2,5 кг/га) 

та 0,3 % – Арцерид (2,5 кг/га) у сприятливі для розвитку антракнозу 

роки знижувало рівень розвитку збудника антракнозу на 11,8 і 13,4 % 



 

 

(абсолютних) за рівня на контролі 19,0 % і сприяло формуванню 

врожайності зерна люпину жовтого 1,55 і 1,58 т/га за рівня на 

контролі 1,39 т/га. 

Дані про вплив біологічних препаратів на розвиток рослин 

кормового люпину, їхню продуктивність та якість, а також захист від 

хвороб залежно від строку застосування в науковій літературі 

відсутні. Вибрані нами для дослідження препарати по-різному 

впливали на ріст і розвиток рослин люпину жовтого (табл. 5.5). За 

оброблення насіння препаратами рослини формувалися вищими на 

0,9–1,5 см з більшою на1,7–43,0 г/росл. наземною біомасою та на 

32,7–468,1 см
2
/росл. листковою поверхнею порівняно з контролем. 

Як стверджує В. В. Волкогон [61], біологічно активні речовини 

насамперед активізують процес фотосинтезу в рослинах, про що 

свідчить збільшення їх наземної маси.  

Щодо маси сирих бульбочок, то препарати Агат 25К і Епін 

майже у всіх варіантах не стимулювали їх розвиток. Проте, як 

стверджують дослідники [58], маса бульбочок у варіантах із 

застосуванням біологічно активних речовин зростає не за рахунок 

їхньої маси, а внаслідок збільшення модуляційної активності. 

Підвищення рівня активності азотфіксації пояснюється не 

збільшенням кількості бульбочок, а енергетичним забезпеченням 

процесу азотфіксації. Його посилення зумовлено зростанням 

активності фотосинтезу й інтенсивнішим відтоком синтезованих 

елементів до кореневої зони. 

Оброблення насіння препаратом Фундазол сприяло підвищенню 

рівня показників наземної біомаси, листкової поверхні та маси сирих 

бульбочок.  

Аналогічні результати отримані й іншими дослідниками [225, 

373, 374]. Препарат Фундазол сприяє утворенню бульбочок 

місцевими популяціями ризобій: під впливом препарату маса їх 

збільшувалася на 8,5–15,0 % [373, 374].  

Як стверджує І. М. Малиновська [294], за сприятливих погодних 

умов Фундазол інтенсифікує утворення елементів симбіотичного 

апарату в рослин сої, а за несприятливих – пригнічує. Аборигенні 

ризобії у цьому випадку послаблені токсичною дією препарату і 

додатковий несприятливий абіотичний фактор (нестача кисню) 

призводить до зниження їхньої модуляційної активності. Причиною 

позитивного впливу препарату Фундазол у врожайні роки є зниження 

ураженості рослин хворобами і поліпшення забезпеченості їх азотом 



 

 

за рахунок активізації формування симбіотичного апарату за участю 

аборигенних бактерій.  

Таблиця 5.5 

Показники росту й розвитку рослин люпину жовтого сорту 

Бурштин залежно від строку застосування біопрепарату (фаза 

цвітіння), середнє за 2006–2009 рр. 

Варіант оброблення 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

сирих 

бульбочок, 

г/росл. 

Листкова 

поверхня, 

см
2
/росл. 

Наземна 

біомаса, 

г/росл. 

Оброблення насіння 

Без оброблення (контроль) 73,9 1,44 732,3 73,3 

Фундазол 72,8 2,02 1098,0 102,7 

Мікосан 75,3 1,84 1200,4 100,9 

Біосил 74,7 1,83 920,7 102,8 

Агат 25К 74,9 1,37 839,5 90,6 

Зав’язь  75,4 2,00 1109,4 116,3 

Епін 74,7 1,41 765,0 75,0 

V,% 1,2 16,8 19,4 16,7 

Обприскування рослин у фазі гілкування 

Мікосан 75,7 1,52 876,0 86,5 

Біосил 76,4 1,58 877,9 95,1 

Агат 25К 76,3 1,33 835,3 77,1 

Зав’язь  76,3 1,64 1053,2 104,0 

Епін 77,6 1,49 776,2 80,1 

V,% 0,9 7,7 11,7 12,5 

Обприскування рослин у фазі бутонізація 

Мікосан 75,6 1,52 761,9 76,7 

Біосил 76,1 1,48 745,8 77,1 

Агат 25К 77,5 1,41 821,5 81,4 

Зав’язь  76,7 1,60 859,8 85,5 

Епін 75,7 1,53 1068,4 100,5 

V,% 1,0 4,6 15,2 11,6 

Обприскування рослин у фазі цвітіння–початок утворення бобів 

Мікосан 74,6 1,59 774,5 99,2 

Біосил 75,8 1,40 778,7 78,4 

Агат 25К 75,3 1,45 794,7 70,8 

Зав’язь  76,3 1,37 750,2 81,8 

Епін 75,7 1,23 657,6 67,2 

V,% 0,8 9,3 7,3 15,7 

 



 

 

За даними М. С. Корнійчука [241] та інших авторів [243], 

кращим із препаратів контактно-системної захисної дії також був 

Фундазол. Оброблення ним посівного матеріалу люпину з розрахунку 

3 кг/т насіння забезпечувало зниження ураження рослин антракнозом 

і фузаріозом у 1,5–2 рази. Негативної дії препарату на ріст і розвиток 

рослин не спостерігали. Відомо, що збудник антракнозу розвивається 

на молодих, ростучих рослинах, тому заходи захисту необхідно 

проводити у фази активного росту рослин – гілкування і бутонізація. 

На думку авторів, обов’язковим є якісне протруювання посівного 

матеріалу й обприскування рослин у фазі бутонізації (якщо 

передбачається епіфітотійний розвиток хвороби – у фази гілкування і 

бутонізації), що дає змогу отримати стабільно задовільний урожай 

зерна люпину. 

У варіантах, де висівали оброблене насіння, сходи були 

дружнішими, випереджували в розвитку рослини на контролі, були 

стійкішими до несприятливих гідротермічних умов. Обприскування 

рослин у фазі гілкування виявило переваги порівняно з варіантами 

його проведення у пізніші строки, що підтверджується отриманими 

результатами. Досліджувані препарати стимулююче впливали на 

вегетативний ріст рослин люпину жовтого, за винятком препаратів 

Зав’язь і Епін. 

Урожайність зернобобових культур великою мірою залежить від 

генеративного розвитку рослин – кількості квіток, бобів, що 

сформувалися та збереглися до фази повної стиглості (рис. 5.2). 

Кількість квіток на рослині залежить від її розвитку, на що значно 

впливають гідротермічні умови, особливо у фазі гілкування, що 

відповідає ІІ, а також ІV і V етапам органогенезу, протягом яких 

формуються генеративні органи рослин [459]. 

У 2007 та 2008 рр., за несприятливих умов розвитку для рослин 

люпину жовтого, кількість квіток становила лише 44,5 і 57,0 

шт./росл., тоді як у 2009-му – 110,0 шт./росл. Аналогічну 

закономірність спостерігали і з кількістю бобів, що сформувалися на 

рослині, та збереглися до фази повної стиглості.  

Ураженість рослин вірусною вузьколистістю істотно залежала 

як від варіанта, так і року досліджень (табл. 5.6). У контрольному 

варіанті ураженість змінювалася від 18,9 % у 2006-му до 60,0 % у 

2008 р. Оброблення насіння препаратом Фундазол дещо знижувало 

рівень ураження – у середньому на 11,4 %, порівняно з контролем де 

показник становив 38,6 %. 
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Рис. 5.2. Формування плодоелементів рослинами люпину жовтого 

сорту Бурштин залежно від строку застосування біопрепарату, 

шт./росл., середнє за 2007–2009 рр. 

Примітка. Варіанти: 1 – Мікосан, 2 – Біосил, 3 – Агат 25К, 4 – Зав’язь, 

5 – Епін, 6– контроль І (оброблення водою), 7 – Фундазол (контроль 

ІІ). 

 

Ефективність від застосування препарату Фундазол становила 

30,0 %. Оброблення насіння взятими для дослідження препаратами 

зменшувала кількість уражених рослин на 20,7–29,8 % залежно від 

препарату, ефективність яких коливалася від 71,9 до 77,5 %. У 

варіантах з обприскуванням кількість уражених рослин становила від 

6,0 до 12,6 %, тобто значно менше порівняно з контролем та 

застосуванням препарату Фундазол. Ефективність застосування 

препаратів становила від 67,4 до 84,5 % порівняно з контролем. 

 



 

 

Таблиця 5.6 

Вплив біопрепаратів на ураження рослин люпину жовтого 

вузьколистістю залежно від строку їх застосування 

Варіант оброблення 

Ураженість рослин 

вузьколистістю, % 

Ефективність 

препарату, % 

2006 2007 2008 середня 

Оброблення насіння 

Без оброблення (контроль) 18,9 36,8 60,0 38,6 - 

Фундазол 11,9 19,2 50,0 27,0 30,0 

Мікосан 11,2 15,2 10,0 12,1 68,6 

Біосил 0 23,3 12,6 17,9 53,6 

Агат 25К 8,5 9,5 9,0 9,0 76,7 

Зав’язь  7,8 10,2 13,0 10,4 73,1 

Епін 9,2 9,7 12,3 10,4 73,1 

V,% 36,1 56,1 90,3 61,9 - 

Обприскування рослин у фазі гілкування 

Мікосан 12,2 8,2 11,3 9,2 76,2 

Біосил 0 9,5 11,9 10,7 72,3 

Агат 25К 11,2 15,2 11,4 12,6 67,4 

Зав’язь  8,8 7,1 10,9 8,9 76,9 

Епін 10,9 4,7 7,4 7,5 80,6 

V,% 13,3 43,8 17,1 19,9 - 

Обприскування рослин у фазі бутонізація 

Мікосан 12,8 6,0 11,3 10,0 74,1 

Біосил 0 6,3 9,5 7,9 79,5 

Агат 25К 14,6 5,6 8,3 9,5 75,4 

Зав’язь  11,3 5,2 10,9 9,1 76,4 

Епін 13,3 5,2 8,7 9,1 76,4 

V,% 10,5 8,6 13,6 8,5 - 

Обприскування рослин у фазі цвітіння–початок утворення бобів 

Мікосан 11,6 3,7 9,9 8,4 78,2 

Біосил 0 4,4 9,5 6,9 82,1 

Агат 25К 5,0 5,2 7,9 6,0 84,5 

Зав’язь  10,4 4,4 9,8 8,2 78,8 

Епін 9,3 5,3 8,6 7,7 80,0 

V,% 31,7 14,3 9,4 13,3 - 

 

За обприскування посівів у середньому у фазі гілкування 

ефективними були препарати Зав’язь і Епін, у фазі бутонізація – 

Біосил, Зав’язь і Епін, у фазі цвітіння–початку формування бобів – 

Агат 25К і Епін. У варіантах з обприскуванням посівів препаратом 

Мікосаном ураженість рослин вірусною вузьколистістю була 9,2 % за 



 

 

ефективності препарату 76,2 %, Біосилом – відповідно 8,5 і 78,0, 

Агатом 25К – 9,4 і 75,8, Зав’яззю – 8,7 і 77,4, Епіном – 8,1 і 79,0 %. 

Статистичний аналіз показників кількості уражених рослин 

люпину жовтого вузьколистістю залежно від використаних для 

захисту біопрепаратів та строку їх застосування свідчить про те, що 

максимальною залежність була у варіантах, що передбачали 

передпосівне оброблення насіння (V=36,1÷90,3 %). За обприскування 

вегетуючих рослин люпину біопрепаратами залежність була не такою 

помітною, що пояснюється зменшенням кількості уражених рослин.  

Погодні умови років досліджень, за винятком 2008 р., не 

сприяли появі антракнозу в посівах люпину жовтого, рівень його 

розвитку був низький і мав локальний характер, що не дало змоги 

оцінити активність досліджуваних препаратів щодо вказаної хвороби. 

У 2008 р. поширеність хвороби становила 15 %, за подальшого 

розвитку – 8,3 % (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Вплив біопрепаратів за оброблення насіння на ураженість 

рослин люпину жовтого сорту Бурштин антракнозом, 2008 р. 

Варіант оброблення 
Поширення 

хвороби, % 

Розвиток 

хвороби, % 

Ефективність 

препарату, % 

Без оброблення (контроль) 15,0 8,3 - 

Фундазол 10,0 3,0 63,9 

Мікосан 15,0 4,3 48,2 

Біосил 15,0 4,0 51,8 

Агат 25К 15,0 3,5 57,8 

Зав’язь  15,0 5,8 30,1 

Епін 13,0 7,5 9,6 
V,% 13,7 39,4 - 

 

Як свідчать результати статистичного аналізу, залежність 

поширення антракнозу від застосування для захисту рослин люпину 

жовтого біологічних препаратів (оброблення насіння) була середньою 

(V=13,7 %), залежність розвитку хвороби – сильною (V=39,4 %). 

За обприскування рослин у порівнянні з обробленням насіння 

ефективність препаратів підвищувалася (до 84,3 %). Рівень розвитку 

хвороби і кількість рослин, уражених антракнозом, у всіх варіантах 

були нижчими порівняно з контролем (табл. 5.8). 

 

 



 

 

Таблиця 5.8 

Вплив строку застосування біопрепаратів на ураження рослин 

люпину жовтого антракнозом, 2008 р. 

Варіант 
Обприскування 

рослин у фазі 

Поширення 

хвороби, % 

Розвиток 

хвороби, % 

Ефективність 

препарату, % 

Без 

оброблення 

(контроль) 

- 15,0 8,3 - 

Мікосан В 
бутонізація 5,0 1,6 80,7 

цвітіння 5,0 3,2 61,4 

Біосил 
бутонізація 15,0 5,0 39,7 

цвітіння 12,5 3,7 55,4 

Агат 25К 
бутонізація 9,2 3,0 63,8 

цвітіння 5,0 1,6 80,7 

Зав’язь 
бутонізація 5,0 1,3 84,3 

цвітіння 5,0 1,3 84,3 

Епін 

гілкування 7,5 2,5 69,8 

бутонізація 15,0 3,2 61,4 

цвітіння 15,0 6,3 24,1 

V,% 48,6 63,3 - 

 

Варто відмітити різницю ефективності препаратів від фази 

розвитку рослин на час обприскування. Обприскування рослин 

препаратами Мікосан В у фазі бутонізації та Агат 25К у фазі цвітіння 

значно стримувало розвиток хвороби, ефективність їх застосування 

становила 80,7 %. Ефективність від обприскування рослин 

препаратами Агат 25К у фазі бутонізації та Мікосан В у фазі цвітіння 

виявилася дещо нижчою – відповідно 63,8 і 61,4 %. Препарат Зав’язь 

був високоефективним щодо розвитку хвороби як за обприскування 

рослин у фазі бутонізації, так і у фазі цвітіння – 84,3 %. Ефективність 

від застосування препарату Епін порівняно з іншими препаратами, 

була не такою високою, проте найбільшою за обприскування рослин 

у фазі гілкування – 69,8 %. Його застосування у пізніші фази 

розвитку рослин люпину жовтого було менш ефективним. 

Препарати, застосовані для оброблення насіння та 

обприскування рослин у відповідні фази розвитку останніх мали 

різний вплив на їх ріст,що позначилося на показниках елементів 

структури та врожайності (табл. 5.9). 

Так, сівба насінням, обробленим препаратами, сприяла 

збереженню у середньому на 5,1 шт./росл. більшої кількості бобів 

порівняно з контролем (14,3 шт./росл.). Максимальна кількість бобів 



 

 

у досліді – 21,8 і 20,9 шт./росл. виявлена за оброблення насіння 

препаратами Біосил і Агат. 

Таблиця 5.9 

Вплив строку застосування біопрепарату на елементи структури 

та врожайність люпину жовтого, середнє за 2006–2009 рр. 

Варіант 

Кількість 

бобів, 

шт./росл. 

Кількість 

зерен, 

шт./росл. 

Кількість 

зерен, 

шт./бобі 

Маса 

1000 

зерен, г 

Маса 

зерна, 

г/росл. 

Урожайність, 

т/га 

Оброблення насіння 

Без оброблення 14,3 42,0 3,1 130,6 5,3 2,40 

Фундазол 17,8 53,9 3,4 129,3 6,7 2,44 

Мікосан 17,4 53,8 3,4 124,0 6,5 2,69 

Біосил 21,8 66,2 3,8 124,9 7,7 2,69 

Агат 25К 20,9 63,3 3,4 129,6 7,7 2,73 

Зав’язь 17,2 52,7 3,3 126,1 6,4 2,66 

Епін 19,1 54,5 3,2 128,3 6,8 2,57 

V,% 13,7 14,2 6,6 2,0 12,3 5,0 
Обприскування рослин у фазі гілкування 

Мікосан 20,9 62,4 3,1 128,2 7,7 2,55 

Біосил 18,1 56,4 3,3 121,6 6,7 2,62 

Агат 25К 19,7 60,5 3,3 124,6 7,3 2,56 

Зав’язь 18,8 57,4 3,1 124,0 6,9 2,65 

Епін 19,7 54,6 3,1 125,2 6,6 2,74 

V,% 5,4 5,4 3,4 1,9 6,5 2,9 
Обприскування рослин у фазі бутонізація 

Мікосан 15,0 47,7 3,4 124,3 5,7 2,62 

Біосил 15,2 49,6 3,4 125,0 6,0 2,63 

Агат 25К 16,3 53,9 3,3 122,4 6,2 2,58 

Зав’язь 16,9 53,4 3,3 127,2 6,5 2,55 

Епін 18,3 56,5 3,3 125,1 6,7 2,69 

V,% 8,2 6,8 1,6 1,4 6,4 2,0 
Обприскування рослин у період цвітіння–утворення бобів 

Мікосан 18,2 55,9 3,2 124,5 6,6 2,63 

Біосил 18,8 58,5 3,3 126,4 7,1 2,78 

Агат 25К 18,0 54,4 3,2 129,4 6,6 2,80 

Зав’язь 17,9 57,5 3,3 124,3 6,9 2,60 

Епін 17,5 57,7 3,2 129,8 6,8 2,59 

V,% 2,6 2,9 1,7 2,1 3,1 3,8 

 

У вказаних варіантах формувалася найбільша кількість зерен, а 

також продуктивність окремої рослини люпину жовтого.  

За оброблення насіння препаратом хімічного походження 

Фундазол кількість бобів у фазі повної стиглості, зерен на рослині, 



 

 

маса зерна були відповідно на 3,5 шт./росл., 11,9 і 1,4 г/росл. 

більшими, ніж на контролі. Обприскування рослин у фазі гілкування, 

а також цвітіння–зав’язування бобів також виявилось ефективним – 

кількість бобів становила у середньому 19,4 і 18,1 шт./росл., зерен на 

рослині – 58,3 і 56,8 шт./росл., маса зерна з рослини – 70 і 6,8 г.  

Урожайність зерна максимальною формувалася у варіантах, де 

проводили обприскування рослин у фазі цвітіння–початок 

зав’язування бобів препаратами Біосил і Агат – 2,78 і 2,80 т/га за 

рівня на контролі 2,40 т/га. Препарат Мікосан забезпечив підвищення 

врожайності у середньому на 0,15–0,29, Біосил – на 0,22–0,38, Агат – 

на 0,16–0,40, Зав’язь – на 0,15–0,26, Епін – на 0,17–0,34 т/га а 

препарат Фундазол – лише на 0,04 т/га [100].  

Оброблення насіння й обприскування рослин значно впливали 

також на вміст сирого білка і протеїну в зерні люпину жовтого (табл. 

5.10).  

Таблиця 5.10 

Вміст сирого білка та протеїну у зерні люпину жовтого залежно 

від строку застосування біопрепарату, %, середнє за 2006–2009 рр. 

Варіант 

Оброблення 

насіння 

Обприскування рослин у фазі 

гілкування бутонізація цвітіння 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без оброблення 
(контроль І) 

35,35 31,02 - - - - - - 

Фундазол 
(контроль ІІ) 

36,85 32,58 - - - - - - 

Мікосан 36,07 31,71 37,36 32,03 35,31 31,12 35,49 31,49 

Біосил 35,84 31,08 35,12 30,54 34,74 31,32 36,27 32,15 

Агат 35,97 31,25 35,57 30,88 35,02 30,93 35,97 31,70 

Зав’язь 35,26 31,67 35,76 31,31 35,16 30,52 37,05 33,00 

Епін 35,27 30,35 35,43 31,10 36,25 31,21 34,63 29,70 

V,% 1,6 2,2 2,4 1,8 1,6 1,0 2,5 3,8 
Примітка. Вміст:1 – сирого протеїну, 2 – сирого білка. 

 

За сівби насінням, обробленим препаратами біологічного 

походження, вміст сирого протеїну був вищим на 0,33 % 

(абсолютних), за обприскування рослин – на 0,50–0,55 %. Вміст у 

зерні сирого білка змінювався аналогічно. 

Обприскування рослин у фазі бутонізації виявилося 

неефективним, за винятком препарату Епін. Найефективнішими були 

Мікосан і Зав’язь, які сприяли збільшенню вмісту сирого протеїну та 



 

 

білка в зерні на 0,71 і 0,57; 0,46 і 0,61 % (абсолютних) за рівня на 

контролі 35,35 і 31,02 %. Застосування Біосилу сприяло підвищенню 

цих показників на 0,14 і 0,25 %, Агату – на 0,28 і 0,17 %.  

За оброблення насіння препаратом Фундазол вміст сирого 

протеїну збільшився на 1,50, білка – на 1,56 % порівняно з контролем. 

У варіантах з максимальним рівнем урожайності найбільшими були 

збір перетравного протеїну і кормових одиниць – 866,6 і 873,1 кг/га та 

3174,6 і 3270,4 корм. од./га (табл. 5.11).  

 

Таблиця 5.11 

Збір перетравного протеїну та кормових одиниць із зерном 

люпину жовтого залежно від варіанта оброблення препаратами, 

середнє за 2006–2009 рр. 

Варіант 

Оброблення 

насіння 

Обприскування рослин у фазі 

гілкування бутонізація цвітіння 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без 

оброблення 

(контроль І) 

720,8 2829,0 - - - - - - 

Фундазол  

(контроль ІІ) 
771,9 2714,1 - - - - - - 

Мікосан 836,3 3174,0 812,7 2889,6 802,8 3068,8 787,9 3001,6 

Біосил 807,6 3089,4 794,4 3057,6 780,6 3155,2 866,6 3174,6 

Агат 836,8 3169,2 772,6 3001,5 765,0 3013,0 873,1 3270,4 

Зав’язь 779,6 3123,9 794,2 3128,0 767,7 2960,6 807,4 2919,3 

Епін 773,5 3036,0 849,7 3294,6 842,1 3074,7 760,8 3005,8 

X  789,5 3019,4 804,7 3074,3 791,6 3054,5 819,2 3074,3 

Sx 15,5 67,6 12,9 67,5 14,3 32,6 22,0 64,2 

V,% 5,2 5,9 3,6 4,9 4,0 2,4 6,0 4,7 

S 41,1 178,8 28,9 150,9 31,9 73,0 49,2 143,6 

Примітка. 1 – перетравного протеїну, кг/га, 2 – корм. од./га. 

 

У цілому в досліді препарати біологічного походження сприяли 

збільшенню збору перетравного протеїну на 40,0–152,3 кг/га та на 

60,6–465,0 корм. од./га. 

Оброблене насіння препаратом Фундазол забезпечило 

збільшення збору перетравного протеїну (на 51,1 кг/га), але за нижчої 

кількості кормових одиниць.  

Статистичний аналіз показників збору перетравного протеїну та 

кормових одиниць із зерном люпину жовтого залежно від варіанта 

застосування біологічних препаратів свідчить про те, що різниця між 



 

 

рівнем показників залежно від варіантів досліджень була незначною 

(V=2,4÷6,0 %). 

Отже, біологічні препарати по-різному впливають на ріст і 

розвиток рослин, продуктивність люпину та якість отриманої 

продукції, ураженість рослин хворобами, що вказує на необхідність 

за появи нових препаратів вести дослідження з метою визначення 

строку й доцільності їх застосування.  

На основі результатів досліджень, розглянутих у розділі, 

можливо зробити такі висновки: 

1. Зниження ураженості антракнозом і вірусною вузьколистістю 

рослин люпину жовтого відмічали при застосуванні препарату 

Фітодоктор. Залежно від способу його застосування ефективність 

проти антракнозу була в межах від 64,3 до 82,7 %, на бобах – від 52,5 

до 74,0 %, щодо вірусної вузьколистості – від 54,9 до 71,2 %. 

Фітостимулівна дія препарату сприяла підвищенню рівня 

врожайності зерна на 20 %.  

2. Оброблення насіння люпину жовтого біопрепаратами у 

поєднанні з прилипачем ЕПАА виявило інгібуючу дію на ураженість 

рослин, ефективність досліджуваних препаратів становила 56,7–

83,9%.  

3. Застосування біологічних препаратів разом з ЕПАА сприяло 

збільшенню кількості бобів на рослинах люпину жовтого на 0,2–1,8 

шт., кількості зерен – на 0,5–12,5 шт./росл., підвищенню рівня 

врожайності зерна на 0,15–0,32 т/га за рівня на контролі 2,10 т/га. 

Найвища врожайність – 2,42 т/га – була у варіанті із висіванням 

насіння, обробленого препаратом Сімтес із додаванням ЕПАА.  

4. Залежно від строку застосування препаратів урожайність 

зерна люпину жовтого збільшувалася від 6,3 до 16,7 % за рівня на 

контролі 2,40 т/га. Максимальною вона формувалася у варіантах, які 

передбачали обприскування рослин люпину жовтого у фазі цвітіння–

початку зав’язування бобів препаратами Біосил і Агат – 2,78 і 2,80 

т/га. Препарат Мікосан забезпечив підвищення рівня врожайності у 

середньому на 0,15–0,29 т/га, Біосил – на 0,22–0,38, Агат – на 0,16–

0,40, Зав’язь – на 0,15–0,26, Епін – на 0,17–0,34 т/га, а препарат 

Фундазол – лише на 0,04 т/га.  

5. Препарати біологічного походження сприяли збільшенню 

збору перетравного протеїну від 40,0 до 152,3 кг/га та від 60,6 до 

465,0 корм. од./га.  



 

 

6. За обприскування рослин у порівнянні з обробленням насіння 

ефективність препаратів була вищою (до 84,3 %). Рівень розвитку 

антракнозу та кількість уражених ним рослин в основному в всіх 

варіантах були нижчими порівняно з показниками на контрольному 

варіанті. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ 

КОРМОВИХ ЛЮПИНІВ 

 

Забур’яненість посівів є фактором, який може значно знизити 

ефективність проведених агрозаходів, спрямованих на підвищення 

врожайності культури. Бур’яни мають природну здатність активніше 

засвоювати поживні речовини, а також виносити їх з ґрунту і добрив 

у кількості, яка перевищує споживання культурними рослинами. Цим 

вони завдають землеробству надто великих збитків, сприяють 

поширенню хвороб і шкідників, погіршують якість продукції, 

ускладнюють роботу сільськогосподарських машин, збільшують 

енергетичні витрати на виробництво рослинницької продукції [171, 

517]. Забур’янення посівів може спричинити втрати потенційно 

можливого врожаю від 10–17 до 25–34 % [20, 128, 169].  

Поглинаючи значну кількість вологи, бур’яни інтенсивно 

накопичують зелену масу, затінюють культурні рослини, внаслідок 

чого останні слабо розвиваються, листкова поверхня формується 

значно меншою, уповільнюються інтенсивність фотосинтезу й 

утворення органічної речовини. На поверхні вкритого бур’янами 

ґрунту температура знижується на 3-4 
о
С, погіршуються умови 

життєдіяльності корисної мікрофлори, зменшується нітрифікаційна 

здатність, уповільнюються процеси розкладання органічної речовини 

й погіршується живлення культурних рослин [167, 533].  

Надзвичайно великий різновид бур’янів значно перевищує 

видову різноманітність сільськогосподарських культур, адже на 

майже 20 тис. видів культурних рослин припадає близько 30 тис. 

видів бур’янів. За вирощування однієї культури доводиться 

знищувати на полях 10–20 або і більше видів бур’янів [167].  

За даними Н. П. Косолапа [252], на території України поширені 

понад 700 видів бур’янів, і в кожній ґрунтово-кліматичній зоні 

найшкодочиннішими вважаються ті, що найкраще пристосувалися до 

місцевих умов.  

О.О. Іваненко [195] констатує, що лише у верхньому п’яти 

сантиметровому шарі ґрунту, звідки проростає 90 % бур’янів, запаси 

його насіння становлять від 14 до 18 тис. шт./м
2
. Середні показники 

здатності насіння проростати – лише 6–8%, проте і за таких умов на 1 

м
2
 ґрунту протягом весни й початку літа може прорости від 840 до 

1440 шт. однорічних бур’янів. На переважній більшості площ орних 



 

 

земель у шарі 0–30 см запаси насіння бур’янів можуть бути в межах 

від 1,14 до 1,71 млрд. шт./га. За відсутності належного контролю 

рівня забур’янення вони здатні за вегетацію винести з ґрунту 160–200 

кг/га азоту, 55–90 кг фосфору і 170–250 кг калію, що спричиняє 

зниження врожайності за вузькорядного способу сівби на 20–50 %, за 

широкорядного – на 40–80 % [56, 297, 466]. За даними А. О. Бабича 

та ін. [13], на полях із середньою забур’яненістю (до 50 бур’янів/м
2
) 

вони виносять з ґрунту 20–40 кг/га азоту, 25–80 кг/га фосфору і 30–

100 кг/га калію, а на дуже забур’янених (понад 50 однорічних або 5 

багаторічних) – відповідно 50–100, 100–250 і 120–300 кг/га. За 

даними В. С. Цикова [516], у посівах з високою засміченістю бур’яни 

споживають за вегетаційний період понад 800–1000 т води з 1 га, 

виносять з ґрунту від 60–80 до 120–140 кг/га азоту, фосфору і калію.  

У західній Європі на 1 га використовують 10 кг пестицидів, в 

Україні – менше 2 кг [48]. Незважаючи на те, що гербіциди є 

токсичними речовинами і завдають значної шкоди довкіллю, в 

умовах сьогодення триває прогресуюче насичення технологій 

вирощування засобами хімічного захисту. Проте цей показник 

відносний, адже останнім часом норми витрат нових препаратів 

зменшуються завдяки вищій ефективності [526]. Токсичність нових 

препаратів та екологічні наслідки їх застосування ще належним 

чином не вивчені й виявляться через декілька років. Не виключено, як 

з’ясується пізніше, більшість із них небезпечні для рослин і довкілля 

[117, 176, 178–181, 311].  

 

 

6.1. Забур’яненість посівів кормових люпинів залежно від 

варіанта захисту 

Регулювання чисельності бур’янів в агрофітоценозі до 

економічного порогу шкодочинності є важливим у технології 

вирощування люпину, адже у ризосфері культури створюються 

сприятливі умови для їх мінерального живлення, що є причиною 

найбільшого забур’янення посівів люпину з-поміж 

сільськогосподарських культур [433]. 

За вирощування на зерно люпин рекомендується висівати в 

ранні строки – у першу п’ятиденку сівби ярих зернових культур, що 

не дає можливості очистити поле від бур’янів у передпосівний 

період. Боронування посівів люпину (досходове – на 3-4 добу після 

сівби і по сходах – у фазі 3-4 справжні листки), як вважають деякі 



 

 

автори [264], є недоцільним, тому що через мілку глибину заробляння 

насіння воно призводить до травмування проростків, вигортання 

пророслого насіння на поверхню і зрідження посівів. Зважаючи на 

вищесказане, доцільним є хімічний захист посівів від бур’янів, тобто 

застосування гербіцидів. 

Фітотоксична дія ґрунтових гербіцидів зберігається протягом 

42–56 діб і досить часто вони лише послаблюють першу хвилю 

ранніх і пізніх ярих бур’янів, не знищуючи їх повністю, що не дає 

змоги утримувати посіви у чистому вигляді до повної стиглості 

культури [235, 461].  

Порівняно з бур’янами люпин потребує вищих температур 

ґрунту і повітря в період проростання і початкові фази розвитку. У 

цьому аспекті гетерогенні люпиново-злакові агроценози мають 

перевагу порівняно з одновидовими посівами люпину, тому що 

основну конкурентну роль у боротьбі з бур’янами на ранніх етапах 

розвитку компонентів виконують злакові культури, адаптовані до 

понижених температур ранньою весною. У загущених гетерогенних 

посівах, на думку А. А. Жученка [180], підвищується здатність 

культурних рослин протистояти бур’янам і навіть пригнічувати їх.  

Проблемним елементом у технології вирощування люпинів 

кормових є захист посіву від бур’янів. На сучасному етапі відсутні 

гербіциди, дозволені для використання по вегетуючих рослинах, адже 

люпин, особливо вузьколистий, проявляє таку саму чутливість до 

гербіцидів, як і бур'яни [264]. Дозволеними для використання на 

культурі на сьогодні є лише два ґрунтових гербіциди – Трефлан та 

Трефлурекс. 

Люпин – активний азотфіксатор, здатний засвоювати азот з 

повітря і в невеликій кількості виділяти аміак. Це створює сприятливі 

умови для росту бур’янів навіть на малородючих ґрунтах, що 

загострює фітоценотичну ситуацію в його посівах. Протягом 1–1,5 

місяців від появи сходів культури бур'яни не відчувають конкуренції 

за світло, затінюють і пригнічують рослини люпину, а у вологі роки 

можуть навіть пригнічувати повністю. Економічний поріг 

шкодочинності бур’янів у посівах люпину вузьколистого, за даними 

А. С. Кононова [234], для однорічних видів становить 12, для 

багаторічних – 1-2 шт./м
2
. Подальше збільшення їх чисельності 

призводить до зниження врожайності зерна культури на 8–11 кг/га на 

кожну рослину бур’янів.  



 

 

Біологічною особливістю люпину жовтого є повільний ріст 

рослин у період формування прикореневої розетки, який, залежно від 

ґрунтово-кліматичних умов і сортових особливостей, може тривати 

від 22 до 31 доби. За цей період формується 8–10 справжніх листків, 

лінійний приріст стебла становить тільки 2 %, проте коріння, на 

якому, починаючи з 10–12 доби після сходів, вже функціонують 

кореневі бульбочки, сягає глибини 35 см. У люпину вузьколистого 

фаза прикореневої розетки практично відсутня (безрозеткова форма), 

після появи сходів активно росте стебло одночасно з ростом 

кореневої системи. Люпин білий належить до проміжної форми 

(напіврозеткова форма) [43, 459]. 

На початку періоду вегетації ріст стебла рослин люпину 

уповільнений, а приріст стебел бур’янів протягом цього періоду 

становить понад 20–25 %. Не зустрічаючи відчутної конкуренції з 

боку люпину, бур’яни починають переважати в ценозі, затіняючи і 

пригнічуючи культуру. Такі бур’яни, як осоти польовий і рожевий, 

що є резерватами попелиці, сприяють поширенню вірусних хвороб, 

які в період цвітіння люпину та зав’язування бобів можуть завдати 

значної шкоди посівам [462].  

У період достигання люпину багато бур’янів продовжують 

вегетувати, тому їхня зелена маса заважає якісному збиранню насіння 

та може погіршувати його посівні якості. У таких випадках необхідні 

додаткові затрати на десикацію посіву.  

Дослідна ділянка в усі роки проведення досліджень була 

засмічена одно- і багаторічними бур’янами. В агрофітоценозі 

домінували однорічні злакові бур’яни (просо куряче, мишій сизий). Із 

дводольних у великій кількості траплялась лобода біла, галінсога 

дрібноквіткова, редька дика, чистець болотний, осоти (жовтий і 

рожевий).  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що 

найефективнішим у боротьбі з однорічними злаковими і дводольними 

бур’янами у посівах люпину було застосування ґрунтових гербіцидів 

[45, 202]. Незалежно від виду люпину, загальне забур’янення у 

середньому за три роки через 30 діб після внесення гербіцидів 

зменшувалось на 80,3–83,3 % (табл. 6.1, додатки Ж.1, Ж.2).  

Кращі результати одержано у варіантах із внесенням препарату 

Півот. Ефективність препаратів Поаст і Центуріон була нижчою 

(47,0–63,6 %), оскільки фітотоксична дія цих гербіцидів 



 

 

поширювалась лише на злакові бур’яни, загибель яких була досить 

високою (82,1–94,9 %). 

Таблиця 6.1 

Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого,  

середнє за 2001–2003 рр. 

Варіант захисту 
О
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Бур’яни, шт./м
2
 

Загибель бур’янів, 

% 
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Без захисту 

(контроль 1) 

1 60 29 31 - - -   

2 58 29 29 - - - 1617 - 

Ручні прополювання 

(контроль 2) 

1 0 0 0 100 100 100   

2 0 0 0 100 100 100 0 100 

Півот 0,75 л/га (до 

сходів) 

1 10 5 5 83,3 82,8 83,9   

2 12 6 6 79,3 79,3 79,3 155 90,4 

Фронтьєр 1,5 л/га (до 

сходів) 

1 11 4 7 81,7 86,2 77,4   

2 15 7 8 74,1 75,9 72,4 179 88,9 

Трофі супер 2,0 л/га 

(до сходів) 

1 10 5 5 83,3 82,8 83,9   

2 15 9 6 74,1 69,0 79,3 182 88,7 

Центуріон + аміго 

0,7+2,1 л/га (після 

появи сходів) 

1 28 2 26 53,3 93,1 16,1   

2 26 2 24 55,2 93,1 17,2 275 83,0 

Поаст 3,0 л/га (після 

появи сходів 

1 34 5 29 43,3 82,8 6,5   

2 34 5 29 41,4 82,8 0 295 81,8 

X  22 8 15 72,4 85,7 59,7 386 - 

Sx 5 3 3 5,8 2,7 10,9 225 - 

V,% 84,6 121,3 84,1 27,5 11,0 63,4 142,7 - 

S 19 9 12 19,9 9,4 37,9 551 - 

 

У фазі повної стиглості люпину забур’яненість посівів у 

варіантах із внесенням ґрунтових гербіцидів дещо збільшилася. Нами 

було виявлено поодинокі сходи проса курячого, галінсоги 

дрібноквіткової та багаторічних видів бур’янів (пирію повзучого, 

осоту рожевого та ін.), що свідчило про послаблення фітотоксичної 

дії гербіцидів. 



 

 

На час збирання врожаю загальна чисельність бур’янів у цих 

варіантах становила 12–16 шт./м
2
. У варіантах із застосуванням 

протизлакових гербіцидів чисельність бур’янів практично не 

змінювалася. Пригнічення другої хвилі бур’янів відбувалося за 

рахунок підвищення конкурентоспроможності як самої культури, так 

і сформованих рослин дводольних бур’янів.  

У середньому за три роки найменша маса бур’янів (155–179 

г/м
2
) формувалася за внесення ґрунтових гербіцидів у посівах люпину 

вузьколистого. Наближені за значеннями показники отримано в цих 

варіантах у посівах люпину білого, що вказує на високу 

конкурентоспроможність даного виду. 

Статистичний аналіз показників забур’янення посіву, 

ефективності досліджуваних гербіцидів у посівах різних видів 

люпину кормового свідчить про те, що показники кількості знищених 

однорічних бур’янів майже не залежали від застосованих гербіцидів – 

V=8,7÷11,0 %. У решті показників інтервал коливань кількісних 

показників та коефіцієнти варіації були сильними (у люпину білого – 

V=22,9÷151,2 %, люпину вузьколистого – V=27,5÷142,7 %, люпину 

жовтого – V=25,9÷142,3 %). 

 

 

6.2. Особливості формування продуктивності агроценозами 

кормових люпинів за різних варіантів захисту від бур’янів 

Зменшення забур’яненості посівів позитивно впливало на ріст і 

розвиток рослин люпину (табл. 6.2). Незалежно від виду люпину 

найвищими ці показники відмічені на контролі 2, де протягом 

вегетаційного періоду посіви прополювали вручну, і у варіантах із 

внесенням ґрунтових гербіцидів. У середньому за три роки, у фазі 

цвітіння висота рослин люпину білого у цих варіантах становила 

69,3–65,3 см, вузьколистого – 76,0–69,3 см, жовтого – 73,5–68,0 см, а 

наземна біомаса культури – відповідно 77,7–63,0, 107,5–93,0 і 73,0–

60,7 г/росл.  

За рахунок покращання фітосанітарного стану посівів 

збільшувалася листкова поверхня рослин. Максимальною її 

формували рослини люпину жовтого в контрольному варіанті 2 

(1088 см
2
/росл.) і у варіанті із застосуванням препарату Півот 

(1006 см
2
/росл.). 



 

 

Таблиця 6.2 

Показники росту й розвитку рослин люпинів кормових залежно від варіанта захисту від бур’янів,  

середнє за 2001–2003 рр. 

Варіант 

Люпин білий Люпин вузьколистий Люпин жовтий 
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Без захисту (контроль 1) 53,7 68 0,53 486 47,3 72 0,40 - 73,0 69 2,12 915 
Ручні прополювання 
(контроль 2) 

77,7 69 1,26 847 73,0 76 0,75 - 107,5 74 3,12 1088 

Півот 0,75 л/га (до сходів) 65,3 66 0,89 613 67,7 72 0,64 - 98,5 50 2,51 1006 
Фронтьєр 1,5 л/га  
(до сходів) 

68,7 65 0,90 697 61,3 70 0,50 - 93,0 68 2,68 977 

Трофі супер 2,0 л/га 
(до сходів) 

63,0 65 0,81 643 60,7 69 0,49 - 98,0 69 2,79 993 

Центуріон + аміго, 0,7+2,1 
л/га  
(по вегетуючих рослинах) 

61,0 66 0,81 652 60,3 73 0,51 - 93,5 70 2,58 943 

Поаст 3,0 л/га  
(по вегетуючих рослинах) 

58,0 65 0,80 638 54,0 69 0,56 - 94,5 69 2,40 961 

X  63,9 66 0,9 654 60,6 72 0,6 - 94,0 67 2,6 983 
Sx 2,9 1 0,1 41 3,2 1 0,04 - 3,97 3 0,12 21 
V,% 12,2 2,4 25,2 16,4 13,9 3,5 20,8 - 11,2 11,6 12,1 5,6 
S 7,8 2 0,2 108 8,4 3 0,1 - 10,5 8 0,3 55 



 

 

У решті варіантів за внесення гербіцидів цей показник був у 

межах від 977 до 949 і 915 см
2
/росл. – на контролі 1. Люпин білий 

найбільшу листкову поверхню формував на контролі 2 і у варіанті за 

внесення препарату Фронтьєр – відповідно 847 і 697 см
2
/росл.  

Найвищими показники, незалежно від виду люпину, були на 

контролі 2, де посіви прополювали вручну протягом вегетаційного 

періоду і у варіантах за внесення ґрунтових гербіцидів. У середньому 

за три роки, у фазі цвітіння висота рослин люпину білого у цих 

варіантах становила 69,3–65,3 см, люпину вузьколистого – 76,0–69,3, 

люпину жовтого – 73,5–68,0 см, а наземна біомаса – відповідно 77,7–

63,0, 107,5–93,0 і 73,0–60,7 г/росл.  

З підвищенням конкурентоспроможності рослин зростала їх 

індивідуальна продуктивність за рахунок збільшення кількості бобів 

на рослині та насінин у бобі.  

Незалежно від виду люпину, найвищу продуктивність 

формували рослини чистих від бур’янів посівів (люпин білий – 17,9, 

вузьколистий – 12,6, люпин жовтий – 9,2 г/росл.) і у варіантах за 

внесення ґрунтових гербіцидів, де кількість і маса бур’янів були 

незначними (відповідно 13,9–14,7, 10,4–11,5 і 8,0–8,6 г/росл.). 

Найбільшою маса сирих бульбочок булана контролі 2 з ручним 

прополюванням, і в посівах люпину жовтого вона становила 3,12, 

люпину білого – 1,26, люпину вузьколистого – 0,75 г/росл. 

Застосування хімічних препаратів для захисту посіву від бур’янів 

впливало на рівень показника сформованої маси сирих бульбочок. 

Отримані нами результати підтверджуються результатами 

досліджень багатьох авторів [226, 332], які свідчать, що під впливом 

гербіцидів кількість бульбочок, наприклад у рослин люцерни, 

зменшувалась у 1,5–5 разів, азотфіксуюча активність – у 2 рази і 

більше. 

У варіантах, де не застосовували гербіциди і ручні 

прополювання (контроль 1), маса сирих бульбочок формувалася 

найменшою і на рослинах люпину жовтого становила – 2,12, люпину 

білого – 0,53 та люпину вузьколистого – 0,40 г/росл. Зменшення 

чисельності бур’янів завдяки застосуванню гербіцидів сприяло 

активізації діяльності бульбочкових бактерій порівняно з контролем 

1, і у посівах люпину жовтого цей показник становив 2,40–2,79, 

люпину білого – 0,80–0,90, люпину вузьколистого – 0,49–0,64 г/росл.  

За внесення протизлакових гербіцидів по вегетуючих рослинах 

усі перераховані показники були нижчими, що пояснюється більшою 



 

 

забур’яненістю посівів, яка негативно впливала на формування 

продуктивності культурою. 

Статистичний аналіз показників росту й розвитку рослин 

люпинів кормових залежно від варіанта захисту посіву від бур’янів 

свідчить про те, що у люпину білого і вузьколистого висота рослин 

слабо залежала від застосованих гербіцидів, що підтверджують 

коефіцієнти варіації V=2,4 і 3,5 %, тоді як залежність рівня показника 

маси сформованих бульбочок була сильною (V=25,2 і 20,8 %). У 

люпину жовтого залежність наведених у таблиці показників, за 

виключенням маси бульбочок, була середньою. 

Незалежно від виду люпину найвищу врожайність зерна 

одержали на контролі 2, де протягом вегетаційного періоду 

проводили ручні прополювання, а також у варіантах із застосуванням 

препаратів Півот, Фронтьєр та Трофі супер (табл. 6.3). 

Продуктивнішими були люпин білий і вузьколистий, врожайність 

яких становила відповідно 3,06; 2,94; 2,91; 2,87 і 3,11; 2,92; 2,88 і 2,82 

т/га. У люпину жовтого врожайність зерна у вказаних варіантах 

також була найвищою, але на значно нижчому рівні – 1,55; 1,48; 1,45 

і 1,40 т/га. Необхідно також відмітити, що в 2002 р. рослини люпину 

жовтого зазнали значного впливу несприятливих погодних умов, 

тому рівень урожайності, сформований зрідженими посівами, не 

відображав об’єктивного стану посіву. У 2003 р. ефективними 

виявилися ґрунтові гербіциди, які забезпечили приріст урожайності 

на рівні 43,4–49,3 % порівняно з контрольним варіантом 1, де 

урожайність становила 1,52 т/га. 

У середньому за роки досліджень через забур’яненість посівів 

люпину кормового(контроль 1) рівень урожайності зерна порівняно з 

варіантом ручних прополювань (контроль 2) знизився на 47,1–47,4 %.  

У формуванні приросту врожайності зерна люпину білого 

частка участі фактора захист від бур’янів становила 47,3, фактора 

гідротермічні умови – 45,5, люпину вузьколистого – 63,3 і 29,3 % 

відповідно. У посівах люпину жовтого частка участі фактора захист 

від бур’янів становила лише 6,2 %, проте відчутно зростала частка 

фактора гідротермічні умови порівняно з іншими видами люпину – 

91,8 %, що свідчить про значне коливання рівня врожайності за 

роками. 

Результати досліджень, наведені у розділі, дають підстави 

зробити такі висновки: 

 



 

 

Таблиця 6.3 

Урожайність зерна кормових люпинів залежно від варіантів хімічного захисту  

посівів від бур’янів, т/га 

Варіант захисту 

Люпин білий Люпин вузьколистий Люпин жовтий 

2001  2002  2003  
Середнє за 

2001–2003 рр. 
2001  2002  2003  

Середнє за 

2001–2003 рр. 
2001 2003 

Середнє за 

2001 і 2003 рр. 

Без захисту 

(контроль 1) 
2,12 1,54 2,58 2,08 2,39 1,71 2,24 2,11 1,34 1,52 1,43 

Ручні прополювання 

(контроль 2) 
2,96 2,97 3,24 3,06 3,23 3,02 3,07 3,11 1,57 2,34 1,96 

Півот 0,75 л/га  

(до сходів) 
2,90 2,72 3,19 2,94 2,98 2,81 2,96 2,92 1,43 2,27 1,85 

Фронтьєр 1,5 л/га  

(до сходів) 
2,83 2,77 3,12 2,91 2,88 2,84 2,93 2,88 1,39 2,23 1,81 

Трофі супер 2,0 л/га 

(до сходів) 
2,68 2,84 3,08 2,87 2,70 2,90 2,85 2,82 1,40 2,18 1,79 

Центуріон + аміго 

0,7+2,1 л/га  

(після появи сходів) 

2,52 2,05 2,85 2,47 2,61 2,27 2,67 2,52 1,38 2,15 1,77 

Поаст 3,0 л/га  

(після появи сходів) 
2,41 1,89 2,81 2,37 2,59 2,08 2,52 2,40 1,36 1,99 1,68 

НІР05 0,08 0,12 0,13 0,08 0,11 0,18 0,10 0,08 0,08 0,05 0,05 

 

 



 

 

1. У фазі повної стиглості культури найменшу масу бур’янів 

(155–179 г/м
2
) зафіксовано у варіантах із внесенням ґрунтових 

гербіцидів у посівах люпину вузьколистого, що пояснюється його 

вищою конкурентоспроможністю порівняно з іншими видами.  

2. Збільшення чисельності бур’янів у посівах люпинів 

погіршувало умови для росту й розвитку рослин, спричиняло 

формування відчутно меншої маси бульбочок, призводило до 

зниження рівня врожайності зерна на 47,1–47,4 %.  

3. Високу результативність у знищенні однорічних злакових та 

дводольних бур’янів і збереження врожайності зерна люпинів 

кормових забезпечувало внесення в досходовий період ґрунтових 

гербіцидів Півот (0,75 л/га) Фронтьєр (1,5 л/га) й Трофі супер (2,0 

л/га). 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ЛЮПИНОМ ВУЗЬКОЛИСТИМ ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ ДОСЛІДЖУВАНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Формування врожаю люпину – складний процес, обмежений 

слабкою можливістю рослинами регулювати кількість бічних гілок, з 

диференціацією генеративних органів і залежністю розвитку від 

зовнішніх умов. У зріджених посівах відбувається укорочення 

довжини стебла рослини, що призводить до втрат при збиранні й 

меншій конкурентній здатності протистояти бур’янам. Ущільнення 

посіву є причиною блокування бічного гілкування, що спричиняє 

зменшення кількості бобів на рослині, яке не компенсується 

збільшенням кількості рослин на одиниці площі та призводить до 

зниження рівня врожайності культури [460]. 

Оскільки останнім часом взято напрям на вирощування люпину 

вузьколистого, селекціонерами створені нові сорти культури, тому 

постала потреба удосконалення технології його вирощування.  

Спірним питанням є доцільність використання мінеральних 

добрив у технологіях вирощування як цього виду, так і взагалі 

люпину.  

Недостатньо дослідженим є питання застосування регуляторів 

росту рослин на люпині. Регулювання росту рослин проводиться 

фітогормонами регулюючої та інгібуючої дії, вони не є джерелом 

живлення і використовуються у концентраціях, які не повинні 

токсично впливати на життєві процеси в рослинах [53, 54, 210, 342, 

551]. Дози використання нових біостимуляторів становлять лише 20–

35 мл на 1 т насіння і 10–20 мл для обприскування 1 га посівів, тобто 

на одну рослину за вегетацію надходить лише (1–4)*10
-9 

мл діючої 

речовини [170, 508]. Створені препарати активізують процеси 

життєдіяльності рослин, дають можливість за сумісного застосування 

зменшити дозу пестицидів без зниження захисного ефекту, зменшити 

потрапляння в продукцію рослинництва іонів важких металів і 

радіонуклідів, посилити адаптивні можливості рослин у конкретних 

умовах вирощування, знизити рівень впливу стресових факторів, що 

сприяє повнішій реалізації генетичного потенціалу сорту. 

Дані досліджень, наведені в науковій літературі щодо технології 

вирощування люпину вузьколистого є результатами проведення двох- 

або ж трьохфакторних дослідів. Основними елементами технології 



 

 

вирощування культури є сорт, спосіб сівби та норма висіву насіння, 

удобрення, регулятори росту рослин, захист посіву від бур’янів, 

хвороб і шкідників та ін.  

Незважаючи на значну кількість досліджень з питань вивчення 

різних елементів технології вирощування люпину кормового, наявна 

інформація з цієї теми дещо розрізнена і висвітлює лише окремі 

аспекти даної проблеми. Від сорту культури, вибраного для сівби, 

залежить рівень урожайності, тому що сорти значно різняться за 

генетичним потенціалом, вимогами до строку сівби, адаптивністю до 

умов вирощування, типом росту стебла, який зумовлює спосіб сівби 

та норму висіву насіння. Тому питання вибору сорту, строку 

проведення сівби, способу сівби та норми висіву насіння для 

новостворених сортів не втрачають актуальності.  

 

 

7.1. Ріст і розвиток рослин люпину вузьколистого залежно від 

обраних для дослідження елементів технології вирощування 

Досліджувані елементи технології (сорт, спосіб сівби, норма 

висіву насіння, удобрення і регулятор росту рослин) та їх поєднання в 

технологічному процесі значно вплинули на ріст і розвиток рослин 

люпину вузьколистого (табл. 7.1). Висота рослин цього виду люпину 

збільшувалася від фази гілкування до наливу бобів. За 

широкорядного способу сівби у фазі гілкування висота рослин сорту 

Олімп становила від 23,1 до 28, 5, сорту Пелікан – від 23,4 до 28,9 см. 

У сорту Олімп у варіантах без внесення мінеральних добрив у фазі 

гілкування формувалися рослини висотою у середньому 26,4 см, у 

фазі бутонізації – 43,5, цвітіння – 57,3, наливу бобів – 64,9 см. Із 

внесенням Р45К90 лінійні показники знижувалися на 4,4–10,0 %, що 

свідчить про незбалансоване живлення та недостатній вміст азоту. 

Розрахункова доза добрив сприяла підвищенню рівня показника на 

2,3–5,9 %.  

У сорту Пелікан рекомендована доза мінеральних добрив 

спричиняла зниження рівня показника висоти рослин на 0,9–9,1 %, а 

розрахункова, яка передбачала застосування азотних добрив – 

сприяла збільшенню на 0,9–5,2 %. 

Одночасне застосування регулятора росту рослин Nano-Gro і 

штаму азотфіксувальних бактерій відчутно не вплинуло на висоту 

рослин, а в окремих випадках вона була нижчою, ніж у контрольних 

варіантах.  



 

 

Таблиця 7.1 

Висота рослин люпину вузьколистого за широкорядного способу 

сівби, см, середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн 

шт./га 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам359а 

1,4 26,0 48,0 57,5 62,7 28,0 44,7 60,3 64,3 

1,2 26,8 42,7 57,8 60,7 27,6 40,9 60,1 70,0 

1,0 25,6 40,7 56,8 64,0 28,6 41,1 56,2 65,3 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 27,9 43,1 57,1 67,4 28,6 46,9 56,3 64,0 

1,2 26,2 44,8 56,9 64,7 28,4 47,1 57,1 65,0 

1,0 25,6 41,5 57,5 69,5 28,9 43,8 56,7 64,9 

Р
4
5
К

9
0
 штам359а 

1,4 25,4 41,2 56,4 58,9 27,2 43,2 58,4 59,1 

1,2 23,1 38,9 55,5 60,5 25,5 44,4 54,4 60,5 

1,0 22,6 38,5 52,1 60,0 24,8 38,7 55,2 59,5 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 25,9 40,1 54,7 64,0 27,1 47,5 61,0 64,4 

1,2 24,6 38,2 54,8 59,8 25,9 44,0 61,1 63,7 

1,0 23,9 36,8 54,8 58,5 24,2 42,1 56,5 57,8 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам359а 

1,4 27,2 46,8 61,3 68,8 28,0 45,8 55,9 68,7 

1,2 27,4 47,4 60,0 66,4 23,4 44,4 59,5 66,2 

1,0 27,8 44,2 58,2 68,4 24,1 43,3 53,6 65,2 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 28,5 46,8 58,7 67,3 26,0 48,7 58,7 66,1 

1,2 26,4 44,4 57,6 66,9 26,3 43,7 58,9 62,7 

1,0 25,8 42,8 55,0 61,9 23,6 42,3 58,4 68,3 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам359а 

1,4 26,1 46,0 57,4 67,5 27,6 47,1 61,3 66,5 

1,2 25,4 48,4 57,3 66,9 28,3 46,5 61,8 67,0 

1,0 25,2 42,8 56,5 67,5 24,9 44,3 53,2 64,8 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 26,7 50,0 61,0 68,3 27,9 48,6 62,4 64,5 

1,2 24,4 46,8 59,5 71,2 29,0 46,3 58,0 63,7 

1,0 26,7 41,8 59,9 70,7 26,2 45,4 55,5 61,6 

X  25,9 43,4 57,3 65,1 26,7 44,6 57,9 64,3 

Sx 0,3 0,7 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6 

V,% 5,6 8,3 3,8 6,0 6,7 5,6 4,6 4,7 

S 1,5 3,6 2,2 3,9 1,8 2,5 2,6 3,0 

Примітка. 1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив 

бобів. 

 



 

 

По мірі загущення посіву за широкорядного способу сівби в 

обох взятих для дослідження сортів відмічали збільшення висоти 

рослин.  

Аналогічні закономірності формування лінійних розмірів 

рослинами люпину отримано й за сівби звичайним рядковим 

способом (додаток З.1).  

Наземна біомаса рослин також значною мірою залежала від 

досліджуваних елементів технології вирощування (додаток З.2, З.3). 

Починаючи з фази гілкування, маса рослин значно залежала від дози 

застосованих мінеральних добрив. У обох сортів за широкорядного 

способу сівби лише внесення розрахункової дози мінеральних добрив 

сприяло збільшенню маси рослин порівняно з контролем.  

У сорту Олімп у варіанті із внесенням Р45К90 навіть у фазах 

бутонізації і цвітіння рівень показників був у середньому на 28,4 і 

8,8% нижчим порівняно з контролем. Внесення розрахункової дози 

добрив, яка передбачала застосування окрім фосфорних і калійних ще 

й азотних добрив, сприяло збільшенню наземної маси рослин на 10,1–

21,9 %. У фазі наливу бобів наземна біомаса рослин на 7,5–46,5 % 

перевищувала показники контролю. У сорту Пелікан, починаючи вже 

з фази бутонізації, внесення мінеральних добрив сприяло 

формуванню більшої наземної маси рослин порівняно з контролем.  

Застосування препарату Nano-Gro для сорту Пелікан сприяло 

формуванню наземної маси рослин, починаючи з фази гілкування, на 

5,0–12,6 % за широкорядного способу сівби і на 7,1–25,2 % – за 

звичайного рядкового. У сорту Олімп підвищення рівня показника 

спостерігали, починаючи з фази цвітіння, і за широкорядного способу 

сівби воно становило у середньому 7,0–9,7 %, за звичайного 

рядкового – 7,8–9,7 %. 

Кореляційна залежність урожайності зерна люпину 

вузьколистого від наземної маси рослин у сорту Олімп за 

широкорядного способу сівби у фазі гілкування була прямою, проте 

незначною (r=0,170), у фази бутонізації, цвітіння і наливу бобів – 

середньою (r=0,543, 0,492 і 0,632). За звичайного рядкового способу 

сівби у фази гілкування і бутонізації залежність також була 

незначною (r=0,263 і 0,173) і збільшувалась у фазі цвітіння й наливу 

бобів (r=0,336 і 0,647). 

У сорту Пелікан за широкорядного способу сівби залежність 

рівня врожайності зерна від маси рослин зростала від фази гілкування 

до цвітіння від слабкої до середньої (r=0,177, 0,418 і 0,620) і 



 

 

знижувалась у фазі наливу бобів (r=0,298). За звичайного рядкового 

способу сівби у фазі гілкування коефіцієнт був на рівні r=0,359, 

максимальну залежність спостерігали у фазі бутонізації (r=0,613), яка 

надалі відчутно знижувалася (r=0,190 і 0,171). 

Рослини сорту Олімп формували більшу на 17,7–28,3 % масу 

рослин порівняно з сортом Пелікан, тому за вирощування люпину 

вузьколистого з метою отримання зеленої маси на корм або сидерат 

сорт Олімп мав перевагу. 

Залежність показників маси рослин від дії досліджуваних 

агрозаходів була переважно середньою, про що вказують коефіцієнти 

варіації (у сорту Олімп V=10,9÷26,6 %, у сорту Пелікан V=12,2÷20,4 %). 

Накопичення сухої речовини окремими рослинами відбувалося 

аналогічно формуванню наземної біомаси. У фазі гілкування 

показник був на одному рівні в усіх варіантах дослідження (табл. 7.2, 

додаток З.4). 

Чіткої залежності кількості накопиченої сухої речовини від 

норми висіву насіння не спостерігали. Порівняно з контролем у сорту 

Олімп за широкорядного способу сівби у фазі бутонізації маса сухої 

речовини у середньому була більшою лише за внесення 

розрахункової дози добрив. У фазах цвітіння і наливу бобів цей 

показник зростав від 3,1 до 39,7 % за внесення розрахункової дози 

добрив. За внесення Р45К90 збільшення показника на 7,1 % відмічали 

лише у фазі наливу бобів. У сорту Пелікан зростання показника у 

варіантах зі внесенням мінеральних добрив спостерігали починаючи з 

фази бутонізації, яке становило від 11,1 до 43,4%.  

Застосування препарату Nano-Gro для сорту Олімп сприяло 

накопиченню сухої речовини в середньому на 5,5 % (контроль 18,3 

г/росл.) лише у фазі наливу бобів. У сорту Пелікан регулятор росту 

рослин сприяв накопиченню рослинами сухої речовини, починаючи з 

фази бутонізації, на 0,6–14,3 %. Збільшення кількості сухої речовини 

при застосуванні регуляторів росту рослин, на думку Ю. І. Ткаліча 

[480], пояснюється активнішим розвитком кореневої системи 

внаслідок посилення процесу азотфіксації, активності фотосинтезу й 

інтенсивнішого відтоку асимілятів у кореневу зону. 

За звичайного рядкового способу сівби застосування Nano-Gro 

сприяло накопиченню більшої кількості сухої речовини в сорту 

Олімп у фазах цвітіння і наливу бобів на 11,3 і 5,9 %, у сорту Пелікан 

– починаючи з фази бутонізації, від 4,6 до 20,7 % (додаток З.4). 

 



 

 

Таблиця 7.2 

Накопичення сухої речовини рослинами люпину вузьколистого 

за широкорядного способу сівби, г/росл., середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н
я Оброблення 

насіння 

Н
о
р
м

а 
в
и

сі
в
у
 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,4 0,9 2,8 5,7 11,2 1,0 2,6 5,3 10,0 

1,2 0,9 3,3 6,2 13,7 1,1 1,8 5,3 15,5 

1,0 1,0 2,5 6,2 17,0 1,0 2,1 5,4 16,3 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 0,9 3,3 6,1 15,1 1,3 2,7 4,5 12,4 

1,2 0,8 2,9 6,8 15,1 0,9 3,8 5,7 16,1 

1,0 1,0 3,3 7,6 21,4 1,0 3,2 5,7 12,1 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,4 0,6 2,4 5,4 13,8 0,8 2,7 5,3 12,5 

1,2 0,8 2,6 6,0 21,8 0,9 3,1 6,1 20,0 

1,0 0,7 2,1 5,7 16,9 0,9 3,0 8,0 15,1 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 0,8 2,1 4,5 15,1 0,8 3,2 5,8 16,3 

1,2 0,7 2,6 6,3 15,3 0,9 3,2 7,9 13,7 

1,0 0,8 2,1 5,6 17,1 1,1 3,3 7,4 18,9 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,4 0,9 3,8 6,6 23,7 1,1 3,1 4,9 13,7 

1,2 1,1 3,5 6,6 20,1 0,9 3,0 6,1 20,8 

1,0 1,2 3,1 6,7 20,4 0,9 3,2 7,4 17,3 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 1,2 3,1 6,2 18,5 1,2 2,3 6,4 13,2 

1,2 0,9 3,0 7,5 26,5 1,3 3,4 7,1 17,3 

1,0 0,9 2,8 6,0 21,6 1,1 3,0 6,8 24,6 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

 N
3
0
 

штам 359а 

1,4 0,8 3,1 6,5 18,2 0,9 2,5 7,9 18,4 

1,2 0,9 3,1 10,1 24,9 1,1 3,2 6,7 17,1 

1,0 1,0 2,4 7,4 17,2 1,0 3,5 6,3 18,1 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 0,8 2,8 7,3 21,8 0,9 2,7 7,4 14,1 

1,2 0,9 3,7 6,6 22,7 1,1 3,2 9,2 18,5 

1,0 1,0 2,7 8,3 21,8 1,1 3,9 7,7 19,3 

X  0,9 2,9 6,6 18,8 1,0 3,0 6,5 16,3 

Sx 0,03 0,1 0,2 0,8 0,03 0,1 0,2 0,7 

V,% 16,3 16,6 16,8 21,0 13,8 16,6 18,1 20,3 

S 0,1 0,5 1,1 3,9 0,1 0,5 1,2 3,3 

Примітка. 1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив бобів. 

 

Максимальну кількість сухої речовини (у сорту Олімп – 21,4–

22,2, у сорту Пелікан – 17,3–18,4 г/росл.) рослини люпину за 

широкорядного способу сівби накопичували у варіантах досліджень, 

що передбачали внесенняN68Р48К66, за звичайного рядкового способу 



 

 

– відповідно 18,1–18,3 г/росл. та за перенесення частини азотних 

добрив у підживлення (N38Р48К66+N30) – 16,2–19,6 г/росл. 

Кореляційна залежність рівня врожайності від кількості 

накопиченої сухої речовини рослинами люпину сорту Олімп за 

широкорядного способу сівби у фазі гілкування була прямою, але 

слабкою (r=0,116). У фази бутонізації, цвітіння і наливу бобів 

залежність між показниками посилювалась (r=0,370, 0,341 і 0,609). За 

звичайного рядкового способу сівби залежність між вищевказаними 

показниками була слабкою, а у фазі гілкування навіть мала обернений 

характер (r=-0,160; 0,150; 0,266 і 0,033). 

У сорту Пелікан за широкорядного способу сівби кореляційна 

залежність урожайності від рівня накопичення сухої речовини 

рослинами була слабкою, за винятком фази цвітіння із середнім 

рівнем (r=0,302; 0,264; 0,450 і 0,307). За звичайного рядкового 

способу сівби у фазі гілкування залежність була сильною (r=0,932), 

бутонізації та цвітіння – середньою (r=0,498 і 0,411), наливу бобів – 

слабкою (r=0,180). 

Статистичний аналіз показників накопичення рослинами сухої 

речовини показує, що залежність рівня показника від досліджуваних 

факторів була переважно середньою (у сорту Олімп V=15,5÷21,4 %, у 

сорту Пелікан V=11,6÷20,3 %). 

Досліджувані агрозаходи значною мірою вплинули на 

генеративний розвиток рослин люпину (табл. 7.3).  

Більшу кількість квіток формували рослини сорту Пелікан – 

38,0 шт./росл., за показника у сорту Олімп – 35,6 шт./росл. 

Застосування Nano-Gro сприяло збільшенню кількості квіток на 14,4–

18,3 % у сорту Пелікан та на 5,0–13,9 % – у сорту Олімп. Із внесенням 

мінеральних добрив цей показник збільшувався на 10,2–25,2 % у 

сорту Пелікан та на 0,3–20,0 % – у сорту Олімп. Аналогічні 

закономірності спостерігали й щодо показників кількості бобів, що 

збереглися до фази повної стиглості. Максимальну їх кількість (19,6 

та і 18,8 шт./росл. відповідно у сорту Пелікан і Олімп) відмічали у 

варіанті технології вирощування, який передбачав сівбу 

широкорядним способом з нормою висіву 1,2 млн шт./га насінням, 

обробленим препаратом на основі штаму азотфіксувальних бактерій 

№ 359а та стимулятором росту рослин Nano-Gro. 

Статистичний аналіз показників кількості сформованих квіток 

від досліджуваних факторів показав, що залежність була переважно 



 

 

середньою (за широкорядного способу сівби – V=13,8÷14,9 %, за 

звичайного рядкового – V=6,0÷10,1 %).  

Таблиця 7.3 

Кількість квіток і бобів на рослинах люпину вузьколистого 

залежно від сорту, удобрення та способу сівби, шт./росл.,  

середнє за 2013–2015 рр.  

Варіант 

удобрення 

Оброблення 

насіння 

Міжряддя 45 см Міжряддя 15 см 

кількість 

квіток 

збереглося 

бобів 

кількість 

квіток 

збереглося 

бобів 

Сорт Пелікан 

Без добрив 

штам 359а 

31,2 15,4 30,3 15,1 

Р45К90 38,5 18,4 36,1 18,1 

N68Р48К66 42,1 18,7 36,8 18,1 

N38Р48К66 + N30 35,4 18,5 34,5 17,9 

Без добрив 

штам 359а + 

Nano-Gro 

38,8 16,7 36,4 15,9 

Р45К90 37,3 18,8 39,0 18,7 

N68Р48К66 49,4 19,6 42,8 19,0 

N38Р48К66 + N30 42,9 19,3 39,9 18,9 

X  39,5 18,2 37,0 17,7 

Sx 1,9 0,5 1,3 0,5 

V,% 13,8 7,8 10,1 8,1 

S 5,5 1,4 3,7 1,4 

Сорт Олімп 

Без добрив 

штам 359а 

32,7 16,3 29,2 15,1 

Р45К90 33,8 17,6 30,5 15,7 

N68Р48К66 38,8 17,9 31,0 16,3 

N38Р48К66 + N30 44,2 17,7 30,3 15,9 

Без добрив 

штам 359а + 

Nano-Gro 

38,7 16,5 29,5 16,1 

Р45К90 36,1 17,9 30,1 17,7 

N68Р48К66 49,0 18,8 32,5 18,0 

N38Р48К66 + N30 46,4 18,2 34,9 17,8 

X  40,0 17,6 31,0 16,6 

Sx 2,1 0,3 0,7 0,4 

V,% 14,9 4,7 6,0 6,6 

S 6,0 0,8 1,9 1,1 

 

Аналіз показників кількості бобів, що збереглися до фази повної 

стиглості, від досліджуваних елементів технології вирощування 

свідчить про те, що залежність була слабкою (V=4,7÷8,1 %). 

 

 



 

 

7.2. Фотосинтетична діяльність посіву люпину вузьколистого 

залежно від досліджуваних елементів технології вирощування 

Від площі листкової поверхні, сформованої рослиною і посівом у 
цілому (індекс листкової поверхні), залежить здатність рослин у посіві 
поглинати сонячну енергію й накопичувати органічну речовину, що 
значною мірою визначає рівень продуктивності культури.  

Індекс листкової поверхні зростав із розвитком рослин і значно 
залежав від дії досліджуваних елементів технології вирощування 
(табл. 7.4). За широкорядного способу сівби у фазі гілкування в сорту 
Олімп показник був майже на одному рівні та в середньому становив 
від 1,4 м

2
/м

2
 у варіантах внесення Р45К90 до 1,6 м

2
/м

2
 за розрахункової 

дози мінеральних добрив.  
У фазі бутонізації зростання індексу листкової поверхні 

становило лише 0,2–0,4, порівняно з контролем, у фазі цвітіння – 1,4–
2,3 м

2
/м

2
 [81]. Максимальними показники були у фазі наливу бобів і у 

варіантах із внесенням розрахункової дози добрив на 9,6–27,7 % 
перевищували показник на контролі (8,3 м

2
/м

2
). За внесення Р45К90, 

внаслідок незбалансованості азотного живлення рослин, формувався 
на 8,4 % нижчий показник, порівняно з контрольним варіантом. У 
сорту Пелікан простежувалися аналогічні закономірності.  

Застосування регулятора росту рослин Nano-Gro сприяло 
підвищенню індексу листкової поверхні посіву в сорту Олімп, 
починаючи від фази гілкування, на 0,2–0,6 м

2
/м

2
. У сорту Пелікан 

рівень показника підвищувався лише у фазі наливу бобів – на 0,9 
м

2
/м

2
 порівняно з варіантами без його застосування. 
Чіткої залежності впливу норми висіву насіння на рівень індексу 

листкової поверхні посіву люпину вузьколистого не спостерігали. 
За звичайного рядкового способу сівби у фазі гілкування рівень 

індексу листкової поверхні був значно вищим порівняно з 
широкорядним – у сорту Олімп на 0,4–0,8, у сорту Пелікан – на 0,3–
0,4 м

2
/м

2
 (додаток И.1). У фазі наливу бобів рівень показника не 

надто різнився, що пояснюється слабшою інтенсивністю підвищення 
показника за звичайного рядкового способу сівби порівняно з 
широкорядним. 

Для отримання максимальної врожайності зерна індекс 
листкової поверхні культур має становити 4-5 м

2
/м

2 
[348, 349]. На 

думку А. С. Кононова [233], показник може варіювати від 2 до 7 
м

2
/м

2
, водночас для пшениці характерним є індекс листкової поверхні 

2,5–4,0, а для гороху – 8,2–11,0 м
2
/м

2
.  

 



 

 

Таблиця 7.4 

Індекс листкової поверхні посіву люпину вузьколистого за 

широкорядного способу сівби, м
2
/м

2
, середнє за 2011–2013 рр. 

Примітка. 1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив бобів. 

 
Досліджувані сорти люпину формували максимальну 

врожайність зерна за індексу листкової поверхні в діапазоні від 8,1 до 
12,7 м

2
/м

2
. Максимальним індекс листкової поверхні у сорту Олімп (у 

середньому 10,6 м
2
/м

2
 – за широкорядного та 9,2 м

2
/м

2
 – за 

звичайного рядкового способу сівби) формувався за внесення 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн 

шт./га 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку рослин 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,4 1,6 3,9 7,7 7,2 1,7 4,1 7,9 6,4 

1,2 1,5 2,4 6,0 8,2 1,7 4,7 7,8 4,9 

1,0 1,1 2,3 4,6 8,4 1,2 3,4 6,9 7,5 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 1,9 4,1 6,1 8,2 1,7 5,3 8,5 11,7 

1,2 1,7 5,6 6,4 10,2 1,5 4,2 6,4 9,3 

1,0 1,0 3,9 6,1 7,4 1,5 3,2 4,1 10,3 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,4 1,6 4,3 7,8 6,2 1,2 3,4 8,5 10,4 

1,2 1,3 3,9 7,5 7,6 1,5 3,4 7,2 9,8 

1,0 1,3 3,0 6,3 6,4 1,0 2,3 6,8 7,9 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 1,3 5,1 8,1 9,0 1,6 3,0 6,9 9,7 

1,2 1,6 4,3 8,2 7,8 1,6 4,3 8,2 7,8 

1,0 1,3 2,8 7,5 8,8 1,0 2,3 5,6 9,0 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,4 1,5 4,1 8,0 9,0 1,8 5,4 10,2 16,1 

1,2 1,3 5,1 7,3 9,7 2,1 4,2 9,0 14,2 

1,0 1,4 4,0 6,8 10,9 1,4 3,0 6,5 9,9 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 2,0 4,3 9,4 8,0 2,3 3,9 9,6 11,0 

1,2 1,9 4,7 10,7 7,3 1,4 4,7 10,7 13,7 

1,0 1,5 3,3 6,4 9,4 1,1 3,3 6,7 11,3 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

 N
3
0
 

штам 359а 

1,4 1,7 4,0 10,8 12,6 1,4 5,0 8,0 11,0 

1,2 1,5 4,2 8,3 9,4 1,7 4,3 12,3 12,9 

1,0 1,4 3,3 5,2 7,7 1,5 2,6 6,7 9,3 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 2,0 4,7 8,3 14,8 1,3 4,6 11,1 15,4 

1,2 1,7 4,5 11,4 10,9 2,1 5,2 9,8 13,0 

1,0 1,5 4,1 6,7 7,8 1,3 2,9 6,9 11,3 

X  1,5 4,0 7,6 8,9 1,5 3,9 8,0 10,6 

Sx 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,6 

V,% 17,2 20,5 22,6 22,1 21,9 24,4 23,6 25,9 

S 0,3 0,8 1,7 2,0 0,3 0,9 1,9 2,7 



 

 

N38Р48К66+N30. У сорту Пелікан максимальними (у середньому 12,7 
м

2
/м

2
 – за широкорядного та 12,3 м

2
/м

2
 – за звичайного рядкового 

способу сівби) показники були за внесення N68Р48К66.  
Статистичний аналіз індексу листкової поверхні, сформованої 

посівом люпину вузьколистого залежно від досліджуваних елементів 
технології вирощування, свідчить про те, що інтервал коливань рівня 
показника був досить великим, а залежність – переважно сильною (у 
сорту Олімп V=17,2÷29,1 %, у сорту Пелікан V=18,2÷25,9 %). 

Фотосинтетична активність посіву обох сортів люпину 
вузьколистого змінювалася залежно від фази росту й розвитку 
рослин, удобрення, норми висіву насіння та застосованого регулятора 
росту рослин. За широкорядного способу сівби у міжфазний період 
гілкування–бутонізація в сорту Олімп формувався фотосинтетичний 
потенціал від 15,9 до 35,7, у сорту Пелікан – від 17,2 до 36,0 м

2
×діб/м

2
 

(табл. 7.5). У міжфазний період бутонізація–цвітіння залежно від 
варіантів показник збільшувався до 35,5–90,6 і 37,0–83,0 м

2
×діб/м

2
, 

що за класифікацією А. А Ничипоровича [345, 349] сягало рівня, 
дещо вищого від слабкого. 

У міжфазний період цвітіння–налив бобів фотосинтетичний 
потенціал посіву в сорту Олімп був у межах від 79,3 до 154,6, у сорту 
Пелікан – від 69,3 до 142,2 м

2
×діб/м

2
. У переважній кількості 

варіантів показник коливався від 100 до 150 м
2
×діб/м

2
, тобто рівень 

фотосинтетичного потенціалу посіву був середнім.  
Внесення Р45К90 сприяло зростанню фотосинтетичного 

потенціалу в останній міжфазний період у середньому в сорту Олімп 
на 11,4 %, у сорту Пелікан – лише на 0,7 %. Розрахункова доза добрив 
на заплановану врожайність, що передбачала застосування азотних 
добрив, сприяла підвищенню рівня показника на 36,2 і 39,3 % у сорту 
Олімп та 16,8 і 31,9 % – у сорту Пелікан. 

Чіткої залежності рівня показника фотосинтетичного потенціалу 
посіву від норми висіву насіння не відмічали. 

За звичайного рядкового способу сівби у міжфазний період 
гілкування–бутонізація фотосинтетичний потенціал посіву 
формувався більшим порівняно з варіантами за широкорядного 
способу сівби – від 19,6 до 43,0 м

2
×діб/м

2
 у сорту Олімп і від 19,8 до 

45,4 м
2
×діб/м

2 
– у сорту Пелікан (додаток И.2). 

У міжфазний період бутонізація–цвітіння рівень показника 

зростав відповідно до 48,5–89,5 та 42,5–93,7 м
2
×діб/м

2
, у міжфазний 

період цвітіння–налив бобів – до 80,7–152,2 і 71,9 та 134,5 м
2
×діб/м

2
. 

В останній вказаний міжфазний період мінеральні добрива 



 

 

сприятливо впливали на зростання рівня показника на 3,4–15,7 % у 

сорту Олімп та 14,1–24,8 % у сорту Пелікан. 

Таблиця 7.5 

Фотосинтетичний потенціал посіву люпину вузьколистого за 

широкорядного способу сівби, м
2
×діб/га, середнє за 2011–2013 рр.

 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Міжфазний період росту й розвитку 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,4 27,7 65,1 90,1 27,8 47,1 84,4 

1,2 29,3 62,6 80,2 19,8 43,4 97,3 

1,0 17,0 47,7 79,3 17,2 37,4 80,7 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 32,3 71,4 124,7 29,6 51,0 91,0 

1,2 28,7 53,1 96,7 27,7 63,4 85,4 

1,0 21,1 35,5 88,7 23,6 51,9 85,7 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,4 22,1 65,6 117,5 30,7 63,8 88,1 

1,2 23,8 56,8 104,2 26,2 61,3 93,1 

1,0 15,9 50,3 87,8 22,6 45,7 69,3 

штам 359а  

+ Nano-Gro 

1,4 24,3 53,8 100,8 33,0 69,5 100,5 

1,2 25,0 68,4 123,0 29,6 66,7 97,8 

1,0 16,0 42,7 90,1 20,3 54,7 98,7 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,4 35,7 84,2 162,4 28,2 62,1 105,6 

1,2 30,4 69,9 125,4 31,0 59,8 106,8 

1,0 18,7 48,6 99,4 27,2 59,1 98,2 

штам 359а  

+ Nano-Gro 

1,4 29,7 74,8 126,2 32,0 72,3 111,3 

1,2 29,0 69,3 137,4 36,0 79,4 115,0 

1,0 20,9 53,3 111,8 24,5 49,5 98,7 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,4 31,2 67,7 120,1 29,1 82,3 140,4 

1,2 28,5 90,6 154,6 29,1 65,4 111,9 

1,0 20,1 53,5 97,0 23,2 46,8 78,0 

штам 359а  

+ Nano-Gro 

1,4 29,3 81,2 160,8 33,9 66,5 142,2 

1,2 33,9 78,6 137,1 30,0 83,0 138,6 

1,0 21,9 54,6 110,3 30,6 54,8 106,2 

X  25,5 62,5 113,6 27,6 59,9 101,0 

Sx 1,2 2,8 5,0 1,0 2,5 3,9 

V,% 22,5 22,1 21,5 16,9 20,4 18,7 

S 5,7 13,8 24,4 4,7 12,2 18,9 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – 

цвітіння–налив бобів. 

 



 

 

Із застосуванням Nano-Gro рівень фотосинтетичного потенціалу 

посіву сорту Олімп зростав на 4,7–9,2 %, сорту Пелікан – на 17,2–

27,5 %.  

Як свідчить статистичний аналіз показників фотосинтетичного 

потенціалу посіву люпину вузьколистого залежно від досліджуваних 

елементів технології вирощування, інтервал коливань рівня був 

значним, а залежність – переважно сильною (у сорту Олімп 

V=15,4÷23,7 %, у сорту Пелікан V=16,9÷21,3 %). 

Показником, який характеризує інтенсивність роботи 

листкового апарату в накопиченні сухої речовини, є чиста 

продуктивність фотосинтезу посіву. Вказаний показник знаходиться 

в складній функціональній залежності від асимілюючої поверхні, 

фази росту й розвитку рослин та рівня оптимізації умов їх 

вирощування [418]. На основі аналізу показників чистої 

продуктивності фотосинтезу можливо визначити критичні періоди в 

онтогенезі рослин, а також вплив досліджуваних факторів на його 

рівень [360, 497].  

У міжфазний період гілкування–бутонізація в сорту Олімп за 

широкорядного способу сівби показник чистої продуктивності 

фотосинтезу посіву коливався у межах від 5,9 до 13,1, у сорту 

Пелікан – від 5,8 до 10,3 г/(м
2
×добу) (табл. 7.6). У міжфазний період 

бутонізація–цвітіння у сорту Олімп рівень показника становив від 4,5 

до 9,9, у сорту Пелікан – від 4,2 до 9,9 г/м
2
 за добу, що можна 

пояснити інтенсивним формуванням наземної біомаси рослинами у 

цей період.  

Аналогічні закономірності формування показників чистої 

продуктивності фотосинтезу рослинами обох сортів відмічали і за 

звичайного рядкового способу сівби (додаток И.3). 

За даними А. А. Ничипоровича [346, 348, 350], задовільними 

вважають посіви, здатні накопичити за добу сухої речовини 3-4, 

хорошими – 4–6 г/м
2
, і дуже хорошими – понад 6 г/м

2 
за добу. 

Уже в початкові періоди вегетації залежно від варіанту 

досліджень посіви формувалися хорошими і дуже хорошими. На 

думку А С. Кононова [233], за сучасних інтенсивних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур реальними є показники 

чистої продуктивності фотосинтезу на рівні 15–20 г/м
2
 за добу.  

Статистичний аналіз показників залежності чистої 

продуктивності фотосинтезу посіву люпину вузьколистого від 

досліджуваних елементів технології вирощування показав, що 



 

 

інтервал коливань показників був значним, а залежність – середньою 

і сильною (у сорту Олімп V=17,3÷25,7 %, у сорту Пелікан 

V=16,0÷27,0 %). 

Таблиця 7.6 

Чиста продуктивність фотосинтезу посіву люпину вузьколистого за 

широкорядного способу сівби, г/(м
2
×добу), середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н

я
 

Оброблення 

насіння 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Міжфазний період росту й розвитку 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,4 8,8 6,3 9,2 7,5 6,4 6,4 

1,2 9,6 5,5 13,4 5,8 9,9 12,0 

1,0 8,0 7,0 11,9 6,8 6,8 12,2 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 10,2 4,7 9,6 5,9 5,0 12,0 

1,2 8,4 8,2 10,4 6,4 7,2 13,1 

1,0 10,4 9,9 14,0 9,1 4,2 7,2 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,4 10,5 6,2 9,8 9,1 6,2 10,8 

1,2 8,2 7,4 16,5 8,8 5,9 15,6 

1,0 7,8 6,7 11,4 7,4 9,9 9,3 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 7,4 6,3 3,4 10,3 5,2 12,6 

1,2 7,9 7,6 11,0 6,3 7,7 6,6 

1,0 8,7 8,2 12,1 10,0 7,0 8,9 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,4 11,0 4,7 14,5 9,1 3,9 10,4 

1,2 8,9 5,3 12,4 8,3 5,4 15,7 

1,0 9,7 6,3 12,3 8,1 5,6 9,2 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 6,9 5,4 12,8 3,9 9,5 8,2 

1,2 13,1 7,3 15,4 6,7 7,9 10,4 

1,0 8,5 6,2 13,4 7,1 7,7 16,1 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,4 10,5 6,6 14,5 6,9 8,5 10,1 

1,2 9,6 8,7 11,2 9,2 6,4 10,5 

1,0 5,9 9,6 9,3 10,3 6,0 13,6 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 9,1 8,0 11,5 7,5 9,4 10,6 

1,2 9,5 4,5 12,9 7,8 7,8 7,8 

1,0 7,0 9,5 11,0 9,7 5,6 11,9 

X  9,0 6,9 11,8 7,8 6,9 10,9 

Sx 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,6 

V,% 17,3 22,6 22,2 20,6 25,0 25,2 

S 1,6 1,6 2,6 1,6 1,7 2,7 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

Як свідчить аналіз регресійної залежності рівня показників 

чистої продуктивності фотосинтезу посіву досліджуваних сортів від 



 

 

індексу листкової поверхні та накопичення сухої речовини, цей 

процес протягом періоду вегетації рослин відбувався по-різному 

(табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 

Рівняння регресійної залежності показників чистої 

продуктивності фотосинтезу посіву люпину вузьколистого від 

індексу листкової поверхні та накопичення сухої речовини, 

середнє за 2011–2013 рр. 

Ш
и

р
и

н
а 

м
іж

р
яд

ь,
 с

м
 

М
іж

ф
аз

н
и

й
 

п
ер

іо
д

 

Рівняння регресії* 

Множинний 

коефіцієнт 

кореляції, R 

Сорт Олімп 

45 

1 Y=6,9322-3,2092х+1,4023х
2
+1,8739х1-0,2788х1

2
 0,412 

2 Y=12,0889-4,4417х+0,5293х
2
+1,6584х1-0,1715х1

2
 0,588 

3 Y=-8,8733+3,5313х-0,1116х
2
-1,2127х1+0,0630х1

2
 0,604 

15 

1 Y=-23,9925+20,7405х-4,3501х
2
+5,5624х1-0,8346х1

2
 0,432 

2 Y=25,4942-7,3371х +0,7924х
2
-1,1257х1+0,1074х1

2
 0,433 

3 Y=-7,7454+2,3156х-0,0711х
2
+0,2790х1- 0,0158х1

2
 0,520 

Сорт Пелікан 

45 

1 Y=-25,5209+28,6954x-6,1986x
2
+1,9426x1-0,5346x1

2
 0,721 

2 Y=-1,2730-1,0717x+0,1779x
2
+2,8221x1-0,2126x1

2
 0,686 

3 Y=-5,5900+0,0522x+0,0223x
2
+2,5999x1-0,1253x1

2
 0,488 

15 

1 Y=-8,1830+14,7622x-3,1291x
2
-0,0599x1-0,0868x1

2
 0,579 

2 Y=30,9040-8,4014x+0,8640x
2
-1,7200x1+0,1469x1

2
 0,328 

3 Y=-22,7810+2,0548x-0,0632x
2
+3,9793x1-0,2043x1

2
 0,477 

Примітка. * Y – чиста продуктивність фотосинтезу посіву, г/(м
2×добу), х – 

накопичена суха речовина, г/рослину, х1 – індекс листкової поверхні, м
2
/м

2
. 

Міжфізні періоди росту й розвитку рослин: 1 – гілкування–бутонізація, 2 – 

бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–налив бобів. 

 

У сорту Олімп за обох способів сівби залежність була 

середньою і збільшувалася по мірі росту й розвитку рослин, про що 

свідчать коефіцієнти регресійної залежності. За широкорядного 

способу сівби показник збільшувався від R=0,412 у міжфазний період 

гілкування–бутонізація до R=0,604, за звичайного рядкового способу 

сівби – від R=0,432 до R=0,520.  

У сорту Пелікан, по мірі росту й розвитку рослин, залежність 

рівня показника чистої продуктивності фотосинтезу посіву від 

індексу листкової поверхні та накопичення сухої речовини 



 

 

зменшувалась за обох способів сівби. За широкорядного способу 

сівби у міжфазні періоди гілкування–бутонізація та бутонізація–

цвітіння залежність була сильною (R=0,721 і 0,686), у міжфазний 

період бутонізація-цвітіння за звичайного рядкового способу сівби – 

слабкою (R=0,328), у решті міжфазних періодів – середньою. 

 

 

7.3. Симбіотична діяльність посіву люпину вузьколистого 

залежно від елементів технології вирощування 

Питання родючості ґрунту, підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур і дефіциту харчового та кормового 

білка пов’язують, насамперед, із збільшенням кількості азоту в 

ґрунті. У ґрунтах багатьох регіонів доступних для рослин азотних 

сполук не вистачає. Одним із шляхів поповнення його запасів є 

використання біологічного азоту, який акумулюється в процесі 

симбіозу бобових рослин із бульбочковими бактеріями [379]. 

Функціонування бобово-ризобіальних систем за вирощування 

зернобобових культур з погляду накопичення біологічного азоту є 

економічно доцільним і екологічно безпечним заходом. В урожаї 

бобових культур кількість зв’язаного азоту становить 70–85 % [254]. 

Кількість та маса бульбочок, що утворюються на коренях рослин, 

генетично регулюються рослиною [394], проте значно залежать від 

елементів технології вирощування культури та гідротермічних умов 

періоду її вегетації. 

В онтогенезі рослин обох сортів люпину вузьколистого, 

незалежно від досліджуваного варіанта технології вирощування маса 

бульбочок збільшувалася до фази бутонізації, потім рівень показника 

знижувався (табл. 7.8).  

За даними С. В. Пиди [393], у фазі зеленого бобу відбувається 

лізис, зумовлений зменшенням потоку вуглецевих сполук із листків у 

коріння і бульбочки, що значною мірою впливає на зменшення маси 

останніх. 

Маса бульбочок залежала від сорту, варіанта удобрення, 

застосування стимулятора росту, а також способу сівби і норми 

висіву насіння культури. За широкорядного способу сівби у фазі 

гілкування у варіантах без добрив маса бульбочок у сорту Олімп була 

максимальною – у середньому 3,6 г/10 росл. 

Внесення фосфорних і калійних добрив спричиняло зниження 

показника на 1,1 г/10 росл., що можна пояснити незбалансованістю 



 

 

живлення рослин. За внесення мінерального азоту (N68Р48К66) 

показники становили 2,8, а N38Р48К66+N30 – 3,3 г/10 росл. У сорту 

Пелікан на контролі маса бульбочок була лише 2,0 г/10 росл., проте 

зростала при внесенні добрив. Різниця між сортами пояснюється 

генетичними особливостями, а також потребами рослини. 

Таблиця 7.8 

Маса сирих бульбочок на рослинах люпину вузьколистого за 

широкорядного способу сівби, г/10 росл., середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у
 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку рослин 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

штам359а 

1,4 3,5 4,1 2,9 2,0 1,5 2,7 2,3 1,7 

1,2 3,6 3,7 3,3 2,0 1,9 3,4 3,5 2,0 

1,0 3,0 3,5 2,5 2,3 2,3 3,3 2,5 2,5 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,4 3,8 4,6 3,0 2,9 2,2 3,7 3,1 2,1 

1,2 3,6 3,9 3,8 2,5 1,7 4,0 3,9 2,0 

1,0 3,6 3,9 2,7 3,6 2,2 3,5 3,4 2,1 

Р
4

5
К

9
0
 

штам359а 

1,4 2,4 3,7 2,1 1,2 2,6 3,5 2,6 1,7 

1,2 3,2 3,3 2,8 1,6 2,6 3,3 2,4 1,9 

1,0 2,7 3,8 2,6 1,6 2,2 2,5 2,4 1,7 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,4 1,2 2,6 2,6 1,7 2,2 2,7 2,2 1,7 

1,2 2,5 2,8 3,2 2,5 3,3 3,6 2,8 2,1 

1,0 2,7 3,3 2,9 2,1 3,5 5,7 3,4 2,8 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам359а 

1,4 2,9 3,4 3,1 1,9 2,9 3,0 3,2 1,8 

1,2 2,3 2,6 3,0 1,6 2,6 3,3 2,8 2,2 

1,0 3,0 3,2 2,6 1,8 2,4 2,5 3,0 2,0 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,4 3,2 4,3 3,3 3,0 2,4 3,8 3,4 1,9 

1,2 2,8 3,1 3,1 2,0 3,5 4,8 3,6 2,2 

1,0 2,8 3,0 3,3 2,1 3,3 3,7 4,1 2,7 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам359а 

1,4 3,5 2,4 2,7 1,8 2,9 3,9 3,1 2,1 

1,2 3,8 4,4 3,4 2,3 3,0 3,4 3,1 2,4 

1,0 2,9 4,3 3,8 2,1 3,3 6,0 2,6 2,4 

штам 359 + 

Nano-Gro 

1,4 2,8 4,0 3,2 2,1 3,2 4,4 3,3 2,5 

1,2 3,7 3,9 3,2 2,3 3,1 4,0 4,2 3,1 

1,0 3,0 4,6 3,6 2,2 4,3 5,2 3,3 2,6 

X  3,0 3,5 3,0 2,1 2,7 3,7 3,1 2,2 

Sx 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

V,% 19,6 26,3 13,7 24,1 24,2 24,6 18,0 17,5 

S 0,6 0,9 0,4 0,5 0,7 0,9 0,6 0,4 

Примітка. 1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив бобів. 



 

 

На думку В. П. Патики [377], симбіотичний апарат формується 

лише після використання до певного рівня запасів зв’язаного азоту в 

субстраті. Внесення стартової дози азоту 30 кг/га у польових умовах 

відтерміновує утворення бульбочок і знижує їх нітрогеназну 

активність, оскільки наявна кількість мінерального азоту в ґрунті та 

запас поживних речовин у сім’ядолях забезпечує задовільний 

розвиток рослин до початку утворення й активного функціонування 

бульбочок. 

Поєднання симбіоз- і автотрофного азотного живлення рослин 

залежить не лише від дози мінерального азоту, але й здатності штамів 

бульбочкових бактерій активно функціонувати за наявності 

мінерального азоту. Із подальшим розвитком рослин люпину обох 

сортів мінімальну масу бульбочок спостережено у варіанті із 

застосуванням фосфорних і калійних добрив. Застосування 

регулятора росту сприяло збільшенню маси бульбочок у сорту Олімп 

на 2,8–26,3, у сорту Пелікан – на 4,6–21,4 % порівняно з варіантами 

передпосівного інокулювання насіння. 

У сорту Пелікан спостережено чітку закономірність залежності 

маси бульбочок від норми висіву насіння: із збільшенням норми 

висіву від 1,0 до 1,4 млн шт./га рівень показника знижувався на 6,4–

14,6 %. У сорту Олімп максимальними показники були за норми 

висіву насіння 1,2 млн шт./га [82]. 

За звичайного рядкового способу сівби маса бульбочок на 

рослинах люпину вузьколистого формувалася більшою, залежність 

даного показника від удобрення та норми висіву насіння була така 

сама, як за широкорядного способу сівби (додаток Л.1). 

Статистичний аналіз показників маси бульбочок на рослинах 

люпину вузьколистого свідчить, що у фазі бутонізації, коли 

формувалися максимальні показники, залежність рівня показника від 

досліджуваних елементів технології вирощування була 

найсильнішою, що підтверджують коефіцієнти кореляційної 

залежності: у сорту Олімп за широкорядного способу сівби V=26,3 %, 

за звичайного рядкового V=24,4 %, у сорту Пелікан – відповідно 24,6 

і 25,8 %. В інших фазах росту й розвитку рослин залежність мала 

середній характер. 

Залежність маси бульбочок на рослинах досліджуваних сортів 

люпину від норми висіву насіння описується рівняннями, наведеними 

в табл. 7.9. 

 



 

 

Таблиця 7.9 

Рівняння регресійної залежності маси бульбочок на рослинах 

люпину вузьколистого залежно від норми висіву насіння,  

середнє за 2011–2013 рр. 
Фаза росту й 

розвитку 

рослин 
Рівняння регресійної залежності 

Множинний 

коефіцієнт кореляції, 

R 

Сорт Олімп 

Бутонізація Y=-0,3087+1,0187Х-0,4062Х
2
 0,198 

Цвітіння Y=0,6937+1,7281Х-0,7344Х
2
 0,367 

Сорт Пелікан 

Бутонізація Y=0,7937-0,6719Х+0,2031Х
2
 0,348 

Цвітіння Y=-0,6725+1,7156Х-0,7344Х
2 
 0,291 

Примітка. Y – маса сирих бульбочок, г/росл.,  

Х – норма висіву насіння, млн шт./га. 

 

Кількість фіксованого азоту бобовою культурою залежить не 

лише від маси бульбочок, сформованої рослинами, а й від тривалості 

їх функціонування. Показником, який відображає активність 

функціонування симбіотичного апарату рослин у посіві в певний 

проміжок часу, є загальний симбіотичний потенціал [401, 402]. 

Загальний симбіотичний потенціал посіву значно різнився 

залежно від досліджуваних агрозаходів (табл. 7.10). Значний вплив на 

рівень показника мали мінеральні добрива. У міжфазний період 

гілкування–бутонізація рослин сорту Олімп за широкорядного 

способу сівби максимальний загальний симбіотичний потенціал 

посіву формувався на контролі без добрив і становив у середньому 

4,20 т×діб/га. 

З ростом і розвитком рослин, упродовж міжфазних періодів 

бутонізація–цвітіння і цвітіння–налив бобів рівень показника 

знижувався на 3,3 і 42,9 %. Застосування фосфорних і калійних 

добрив не сприяло розвитку рослин, тому показник у середньому був 

3,36 т×діб/га, який у міжфазний період бутонізація–цвітіння зростав 

лише на 4,1 %, а в подальшому знижувався на 38,7 %. Внесення 

N68Р48К66 спричиняло зниження показника симбіотичного потенціалу 

посіву, тому показники формувалися на рівні попереднього варіанта. 

Внесення N38Р48К66+N30 сприяло формуванню загального 

симбіотичного потенціалу на рівні контрольних варіантів.  

 



 

 

Таблиця 7.10 

Загальний симбіотичний потенціал посіву люпину вузьколистого 

залежно від досліджуваних факторів за широкорядного способу 

сівби, т×діб/га, середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку рослин 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

штам 359а 

1,4 4,94 4,55 2,45 2,77 3,30 2,03 

1,2 4,05 3,89 2,26 2,94 3,83 2,35 

1,0 2,96 2,73 1,68 2,63 2,73 1,81 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 5,54 5,02 3,00 3,95 4,56 2,68 

1,2 4,24 5,08 2,74 3,62 5,02 2,88 

1,0 3,49 3,07 2,25 2,71 3,28 2,01 

Р
4
5
К

9
0
 штам 359а 

1,4 4,03 3,83 1,68 4,06 4,06 2,20 

1,2 3,67 3,45 1,91 3,36 3,25 1,89 

1,0 3,06 3,01 1,52 2,21 2,30 1,48 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 3,52 3,99 2,92 3,28 3,28 2,01 

1,2 3,05 3,45 2,52 4,00 3,71 2,19 

1,0 2,82 2,91 1,81 4,42 4,37 2,29 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,4 4,10 4,23 2,50 3,75 3,94 2,44 

1,2 2,74 3,14 1,98 3,30 3,42 2,15 

1,0 2,85 2,67 1,56 2,30 2,59 1,81 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 4,95 5,02 3,20 4,03 4,68 2,65 

1,2 3,33 3,50 2,22 4,73 4,79 2,54 

1,0 2,70 2,93 1,93 3,26 3,63 2,43 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,4 3,86 3,34 2,27 4,49 4,62 2,64 

1,2 4,84 4,60 2,59 3,68 3,74 2,43 

1,0 3,42 3,85 2,16 4,37 4,04 1,81 

штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,4 4,62 4,90 2,77 5,13 5,20 3,01 

1,2 4,37 4,08 2,43 4,08 4,72 3,23 

1,0 3,53 3,81 2,07 4,47 4,00 2,13 

V,% 21,2 20,2 20,4 21,5 20,0 18,3 
Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

У сорту Пелікан максимальний симбіотичний потенціал 

сформувався також у варіанті із внесенням N38Р48К66+N30, найвищим 

цей показник був у міжфазний період бутонізація–цвітіння. Отримані 



 

 

результати узгоджуються з дослідженнями Пейта [590] стосовно того, 

що у процесі розвитку більшості бобових максимум азотфіксації 

припадає на початок цвітіння рослин. 

Застосування регулятора росту рослин сприяло зростанню 

показника загального симбіотичного потенціалу посіву люпину 

вузьколистого сорту Олімп залежно від міжфазного періоду – від 3,8 

до 21,5, сорту Пелікан – від 19,9 до 22,4 %. 

Рівень показника значною мірою знижувався із зменшенням 

кількості висіяних насінин. За норми 1,4 млн шт./га у сорту Олімп він 

у середньому становив від 4,45 до 2,60, у сорту Пелікан – від 4,21 до 

2,46 т×діб/га. Із зменшенням норми висіву до 1,2 та 1,0 млн шт./га 

рівень показника у сорту Олімп знижувався на 10,4–17,3 і 28,1–31,4 

%, у сорту Пелікан – відповідно на 3,6–5,6 і 19,9–24,7 %.  

За звичайного рядкового способу сівби виявлено закономірності 

формування загального симбіотичного потенціалу посівами, 

аналогічні широкорядному способові (додаток Л.2). Проте у 

середньому за роки досліджень симбіотичний потенціал посіву за 

широкорядного способу сівби формувався більшим, ніж за 

звичайного рядкового. У сорту Олімп перевищення становило 9,4, у 

сорту Пелікан – 19,5 %. 

Сприятливі умови для формування та функціонування 

симбіотичного апарату рослин люпину вузьколистого сорту Олімп як 

за широкорядного, так і звичайного рядкового способу сівби 

складалися у варіантах без внесення добрив, а також із внесенням 

N38Р48К66+N30, інокулюванням насіння в поєднанні з регулятором 

росту рослин. Для сорту Пелікан такий варіант передбачав внесення 

N38Р48К66+N30, інокулювання насіння та застосування регулятора 

росту рослин. 

Статистичний аналіз показників загального симбіотичного 

потенціалу посіву люпину вузьколистого показав, що його залежність 

від досліджуваних елементів технології вирощування була сильною в 

сорту Олімп (V=20,2÷23,7 %), та переважно сильною в сорту Пелікан 

(V=8,3÷22,8 %). 

 

 

7.4. Урожайність та якість зерна люпину вузьколистого за різних 

варіантів технології вирощування 

У процесі вирощування сільськогосподарських культур 

інтегральним показником, який відображає вплив ґрунтових, 



 

 

гідротермічних умов і досліджуваних факторів на ріст і розвиток 

рослин, є рівень урожайності. 

Обрані для дослідження елементи технології вирощування по-

різному впливали на показники росту й розвитку рослин люпину 

вузьколистого, і як результат – на рівень урожайності зерна культури, 

який в сорту Пелікан у середньому за 2011–2013 рр. у досліді був на 

рівні 2,39 т/га, у сорту Олімп – 2,53 т/га (табл. 7.11).  

Таблиця 7.11 

Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від поєднання 

елементів технології вирощування, т/га, середнє за 2011–2013 рр. 

Оброблення 

насіння 

Норма 
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Ширина міжрядь 45 см 

Штам 359а 

1,0 2,12 2,22 2,33 2,34 2,31 2,39 2,59 2,57 
1,2 2,27 2,42 2,51 2,47 2,45 2,55 2,70 2,70 
1,4 2,22 2,38 2,48 2,47 2,42 2,51 2,63 2,65 

Штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,0 2,23 2,43 2,51 2,47 2,34 2,49 2,65 2,61 
1,2 2,34 2,53 2,70 2,62 2,50 2,61 2,78 2,81 
1,4 2,31 2,51 2,66 2,56 2,46 2,56 2,72 2,74 

Ширина міжрядь 15 см 

Штам 359а 

1,2 2,07 2,16 2,33 2,28 2,26 2,35 2,47 2,46 

1,4 2,22 2,37 2,50 2,46 2,42 2,48 2,57 2,59 

1,6 2,19 2,36 2,49 2,41 2,33 2,40 2,51 2,53 

Штам 359а 

+ Nano-Gro 

1,2 2,19 2,28 2,39 2,41 2,32 2,45 2,54 2,55 

1,4 2,29 2,49 2,55 2,65 2,43 2,55 2,64 2,67 

1,6 2,29 2,45 2,53 2,50 2,40 2,48 2,55 2,65 

НІР05 

для фактора: удобрення – 0,04;  

спосіб сівби – 0,03;  

норма висіву насіння – 0,04;  

оброблення насіння – 0,03 

для фактора: удобрення – 0,05;  

спосіб сівби – 0,03;  

норма висіву насіння – 0,04;  

оброблення насіння – 0,03 

 

Максимальну врожайність зерна люпину сорту Пелікан (2,70 

т/га) отримали у варіанті із сівбою широкорядним способом з нормою 

висіву насіння 1,2 млн шт./га, внесенням розрахункової дози 

мінеральних добрив, передпосівним обробленням насіння штамом 

359а+Nano-Gro. У сорту Олімп максимальна врожайність (2,81 т/га) 



 

 

була в аналогічному варіанті, але за перенесення частини азоту в 

підживлення [101]. 

Для цих двох сортів оптимальним був широкорядний (ширина 

міжрядь 45 см) спосіб сівби, який забезпечив у сорту Пелікан у 

середньому отримання 2,40, у сорту Олімп – 2,57 т/га зерна. За 

звичайного рядкового способу сівби врожайність сформувалася 

нижчою відповідно на 1,2 і 3,5 %. Оптимальною для сівби насіння за 

широкорядного способу сівби була норма 1,2, за звичайного 

рядкового – 1,4 млн шт./га, де врожайність сорту Пелікан у 

середньому становила 2,48 і 2,44 т/га, у сорту Олімп – 2,64 і 2,54 т/га. 

Максимальний рівень урожайності обох сортів забезпечила 

розрахункова доза удобрення, а саме у середньому для сорту Пелікан 

– 2,50, сорту Олімп – 2,62 т/га за середніх показників у варіантах без 

добрив відповідно 2,23 і 2,39 т/га. Внесення Р45К90  забезпечило 

формування врожайності 2,39 і 2,49 т/га [105]. 

Передпосівне оброблення насіння лише штамом 359а 

забезпечило формування врожайності зерна: у сорту Пелікан – 2,34, у 

сорту Олімп – 2,49 т/га. Оброблення насіння штамом 359а у 

поєднанні з регулятором росту сприяло підвищенню рівня 

врожайності на 4,7 і 2,8 %. 

У середньому за 2011–2013 рр. у прирості врожайності зерна 

сорту Пелікан частка впливу фактора гідротермічні умови була 18,1, 

удобрення – 25,1, спосіб сівби –12,6, норма висіву насіння – 22,3, 

передпосівне оброблення насіння – 18,8,у сорту Олімп – відповідно 

16,2; 32,1; 16,7; 16,7 і 14,3 %. 

Дослідження впродовж 2013–2015 рр. лише з двома 

рекомендованими виробництву нормами висіву насіння – 1,2 за 

широкорядного, та 1,4 млн шт./га – за звичайного рядкового способу 

сівби, показали, що найвищу врожайність сорти Пелікан і Олімп 

(відповідно 3,00 і 2,92 т/га) сформували у варіанті, який передбачав 

внесення N68Р48К66, сівбу широкорядним способом, норму висіву 

насіння 1,2 млн шт./га, обробленого штамом бульбочкових бактерій 

359а і стимулятором росту рослин Nano-Grо (додаток М.1). 

За звичайного рядкового способу сівби оптимальним було 

внесення добрив у дозі N68Р48К66, норма висівання – 1,4 млн шт./га 

насінням, обробленим штамом бульбочкових бактерій 359а і 

стимулятором росту рослин Nano-Grо, урожайність формувалася 

нижчою на 4,0 і 8,2 % порівняно з показниками за широкорядного 

способу сівби [98]. 



 

 

Внесення Р45К90 у сорту Пелікан сприяло підвищенню рівня 

врожайності на 10,4,N68Р48К66 – на 14,7, N38Р48К66 +N30 – на 12,0 % за 

середнього показника у варіантах без добрив 2,51 т/га. У сорту Олімп 

це зростання становило відповідно 7,4; 13,2 і 10,3 % за показника у 

варіантах без добрив 2,42 т/га. У середньому за 2013–2015 рр. 

досліджень у формуванні приросту врожаю частка впливу фактора 

умови року становила 17,9 %, сорт – 15,5, удобрення – 36,6, спосіб 

сівби – 10,7, оброблення насіння – 11,8 %. 

Як показали результати досліджень, якість зерна люпину 

вузьколистого значною мірою залежала від варіанта удобрення, 

оброблення насіння і способу сівби (табл. 7.12). 

Чіткої залежності вмісту сирого протеїну в зерні люпину 

вузьколистого від досліджуваних елементів технології вирощування в 

середньому за три роки досліджень не спостерігали [79]. За 

широкорядного способу сівби у сорту Пелікан вміст сирого протеїну у 

середньому становив 34,36, за звичайного рядкового – 33,94, у сорту 

Олімп – відповідно 34,27 і 34,12 %. Внесення мінеральних добрив 

сприяло підвищенню вмісту сирого протеїну в сорту Пелікан на 0,04–

0,16 % (абсолютних) за рівня у варіантах без добрив 34,06 %, у сорту 

Олімп – на 0,13–0,17 % за показника у варіантах без добрив 34,08 %.  

Збір сирого протеїну значно залежав від рівня врожайності 

зерна. Максимальні його показники (1,02 т/га у сорту Пелікан і 0,99 

т/га у сорту Олімп) спостережено у варіантах технології 

вирощування, які передбачали внесення розрахункової дози 

мінеральних добрив (N68Р48К66), широкорядний (міжряддя 45 см) 

спосіб сівби та передпосівне оброблення насіння штамом 

бульбочкових бактерій № 359а і стимулятором росту рослин Nano-

Gro. 

Як свідчить статистичний аналіз показників вмісту сирого 

протеїну в зерні люпину вузьколистого та його збору, рівень 

показників у обох сортів залежно від варіанта технології 

вирощування у середньому за роки досліджень змінювався незначно. 

Про їх незначну зміну свідчать коефіцієнти варіації, які в сорту 

Пелікан для показників вмісту сирого протеїну становили 0,7–1,4, для 

збору сирого протеїну – 5,9–6,5 %, у сорту Олімп вони становили 

відповідно 0,5–1,2 і 6,3–6,7 %.  

 

 

 



 

 

                                                                                         Таблиця 7.12 

Вміст сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого та його 

збір залежно від досліджуваних агрозаходів,  

середнє за 2013–2015 рр. 

Ширина 

міжрядь 
Удобрення 

Штам 359а 
Штам 359а +  

Nano-Gro 

вміст, 

% 

збір, 

т/га 

вміст, 

% 

збір, 

т/га 
Сорт Пелікан  

45 см 

без добрив (контроль) 34,43 0,86 34,55 0,88 

Р45К90 34,09 0,93 34,47 0,98 

N68Р48К66 34,58 1,00 33,92 1,02 

N38Р48К66+N30 34,28 0,97 34,52 0,99 

15 см 

без добрив (контроль) 33,05 0,81 34,21 0,86 

Р45К90 33,81 0,92 34,02 0,95 

N68Р48К66 33,92 0,94 34,46 0,99 

N38Р48К66+N30 33,71 0,91 34,30 0,97 

X  33,98 0,92 34,31 0,96 

Sx 0,18 0,02 0,09 0,02 

V,% 1,4 6,5 0,7 5,9 

S 0,48 0,06 0,24 0,06 
Сорт Олімп 

45 см 

без добрив (контроль) 34,20 0,83 34,50 0,86 

Р45К90 34,15 0,89 34,51 0,92 

N68Р48К66 34,15 0,95 34,05 0,99 

N38Р48К66+N30 34,15 0,93 34,40 0,97 

15 см 

без добрив (контроль) 33,30 0,78 34,31 0,83 

Р45К90 34,04 0,85 34,19 0,89 

N68Р48К66 34,64 0,89 34,17 0,92 

N38Р48К66+N30 34,39 0,87 33,90 0,89 

X  34,09 0,87 34,30 0,91 

Sx 0,15 0,02 0,07 0,02 

V,% 1,2 6,7 0,5 6,3 

S 0,40 0,06 0,18 0,06 

 

  

 



 

 

7.5. Накопичення та винесення макроелементів рослинами 

люпину вузьколистого за різних технологій вирощування 

Технологія вирощування культур, і зокрема люпину 

вузьколистого, сортові особливості та гідротермічні умови протягом 

періоду вирощування мають значний вплив на якість отриманої 

продукції, зокрема мінеральний склад рослин [387, 518]. 

Аналіз накопичення елементів живлення рослинами в динаміці 

наводимо на прикладі варіанта технології, який передбачав сівбу 

широкорядним способом, норму висіву 1,2 млн шт./га насінням, 

обробленим препаратом на основі штаму бульбочкових бактерій 

359а,і препаратом Nano-Grо. Як свідчать отримані показники, 

залежно від дози внесених добрив та сорту накопичення відбувалося 

по-різному (табл. 7.13).  

Таблиця 7.13 

Накопичення NPK наземною масою рослин люпину 

вузьколистого залежно від досліджуваних елементів технології 

вирощування, кг/га, середнє за 2011–2013 рр. 

Варіант 

удобрення 

Накопичення NPK рослинами за фазами розвитку 

Сорт Пелікан Сорт Олімп 

1 2 3 4 1 2 3 4 
N 

Без мінеральних 

добрив (контроль) 
25,9 73,3 115,5 255,5 26,8 73,9 117,3 280,1 

P45K90 27,9 76,3 120,2 264,5 28,2 75,0 118,7 287,0 

N68P48K66 39,7 84,2 121,2 328,4 31,3 81,2 126,3 348,1 

N38P48K66+N30 37,1 86,2 123,3 369,1 34,7 85,3 133,8 373,8 

V,% 20,7 7,7 2,7 17,7 11,6 6,8 6,1 14,3 
P2О5 

Без мінеральних  

добрив (контроль) 
6,1 19,2 20,9 41,2 6,9 18,2 21,9 43,8 

P45K90 8,1 20,1 21,3 44,4 7,5 19,1 22,8 46,7 

N68P48K66 8,9 22,4 24,5 59,3 8,1 25,6 29,0 63,2 

N38P48K66+N30 7,7 21,2 24,9 65,8 7,3 26,8 29,5 67,6 

V,% 15,3 6,7 9,1 22,4 6,7 19,6 15,5 21,4 
K2О 

Без мінеральних 

добрив (контроль) 
27,0 62,4 88,0 116,2 28,5 61,0 93,8 126,4 

P45K90 30,4 63,0 91,5 132,8 29,8 64,1 100,5 154,8 

N68P48K66 38,2 70,9 99,7 185,5 30,4 69,1 108,5 193,6 

N38P48K66+N30 34,6 76,3 90,0 189,8 32,4 83,7 119,3 203,3 

V,% 15,0 9,8 5,6 23,8 5,4 14,5 10,4 21,0 

Примітка. 1 – гілкування; 2 – бутонізація; 3 – цвітіння; 4 – налив бобів. 



 

 

Кількість накопичених біогенних елементів зростала зі 

збільшенням наземної маси рослинами й досягала максимуму у фазі 

наливу бобів – кількість накопиченого азоту рослинами сорту 

Пелікан становила від 255,5 до 369,1, сорту Олімп – від 280,1 до 373,8 

кг/га. Внесення P45K90 не сприяло накопиченню елемента в рослинах, 

проте, за розрахункової дози добрив сприяло зростанню у сорту 

Пелікан на 72,9 і 113,6 кг/га, у сорту Олімп – на 68,0 і 93,7 кг/га. У 

цей період кількість накопиченого рослинами сорту Пелікан фосфору 

становила 41,2–65,8, калію – 116,2–189,8 кг/га. У сорту Олімп 

показники становили відповідно 43,8–67,8 і 126,4–203,3 кг/га, що 

перевищувало показники в сорту Пелікан на 6,3–3,0 і 8,8–7,1 %. 

Максимальна кількість накопичених елементів за розрахункової дози 

добрив сприяла отриманню високої врожайності у вказаних варіантах 

удобрення. 

Внесення добрив, особливо азотних, сприяло інтенсифікації 

процесів росту й розвитку, формуванню більшої наземної маси 

рослинами (табл. 7.14).  

Інтенсивність накопичення азоту і калію зростала по мірі 

розвитку рослин. Рослини люпину вузьколистого накопичували 

найбільшу кількість азоту, у міжфазний період цвітіння – налив бобів 

у сорту Пелікан 17,50–30,73 і 3,53–11,24, у сорту Олімп – відповідно 

20,35–30,00 і 4,08–10,64 кг/га×добу [98].  

Враховуючи те, що до фази бутонізації рослини сформували 

невелику наземну масу, можна стверджувати, що споживання 

фосфору в цей період відбувалося досить інтенсивно, про що свідчать 

показники у сорту Пелікан 0,63–0,84, у сорту Олімп – 0,71–1,22 

кг/га×добу. У міжфазний період бутонізація–цвітіння воно значно 

знижувалася (0,19-0,41 і 0,30-0,41 кг/га×добу) і потім знову зростало 

відповідно до 2,54–5,11 і 2,74–4,76 кг/га×добу. 

Винесення елементів живлення з зерном і побічною продукцією у 

варіантах із внесенням мінеральних добрив зростало порівняно з 

контролем (рис. 7.1). 

Кількість винесеного з урожаєм азоту при вирощуванні сорту 

Пелікан збільшилася на 23,2–25,4 кг/га за внесення азотних добрив і на 

12,4 кг/га – за внесення P45K90. При вирощуванні сорту Олімп показники 

становили відповідно 34,2–50,4 і 29,5 кг/га. За внесення мінеральних 

добрив кількість винесеного з урожаєм фосфору в сорту Пелікан 

збільшилася на 7,1–12,4, у сорту Олімп – відповідно на 2,1–11,3 кг/га, 



 

 

калію – на 34,3 і 8,9 кг/га за внесення P45K90 та на 51,6–52,8 і 36,7–46,4 

кг/га за внесення розрахункової дози добрив, яка включала також азотні. 

 

Таблиця 7.14 

Інтенсивність накопичення макроелементів наземною масою 

рослин люпину вузьколистого залежно від досліджуваних елементів 

технології вирощування, кг/га×добу, середнє за 2011–2013 рр. 

Варіант 

удобрення 

N P2О5 K2О 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сорт Пелікан 

Без мінеральних 

добрив 

(контроль) 

2,96 4,69 17,50 0,63 0,19 2,54 2,21 2,84 3,53 

P45K90 3,03 4,88 18,04 0,75 0,13 2,76 2,04 2,17 5,16 

N68P48K66 2,78 4,11 25,90 0,84 0,23 4,35 2,04 3,20 10,73 

N38P48K66+N30 3,07 4,12 30,73 0,84 0,41 5,11 2,61 2,62 11,24 

X  2,96 4,45 23,04 0,77 0,24 3,69 2,23 2,71 7,67 

Sx 0,06 0,20 3,20 0,05 0,06 0,62 0,13 0,22 1,95 

V,% 4,3 8,9 27,8 13,0 50,2 33,7 12,1 15,9 50,8 

S 0,13 0,39 6,40 0,10 0,12 1,24 0,27 0,43 3,90 

Сорт Олімп 

Без мінеральних 

добрив 

(контроль) 

2,94 4,82 20,35 0,71 0,41 2,74 2,03 3,64 4,08 

P45K90 2,93 4,86 21,04 0,73 0,41 2,99 2,14 4,04 6,79 

N68P48K66 3,12 5,01 27,73 1,09 0,38 4,28 2,42 4,38 10,64 

N38P48K66+N30 3,16 5,39 30,00 1,22 0,30 4,76 3,21 3,96 10,50 

X  3,04 5,02 24,78 0,94 0,38 3,69 2,45 4,01 8,00 

Sx 0,06 0,13 2,41 0,13 0,03 0,49 0,27 0,15 1,58 

V,% 3,9 5,2 19,4 27,4 13,9 26,6 21,7 7,6 39,5 

S 0,12 0,26 4,82 0,26 0,05 0,98 0,53 0,30 3,16 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація; 2 – бутонізація–цвітіння; 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

У сорту Пелікан повернення азоту з побічною продукцією 

люпину становило 34,2–35,7, фосфору – 31,6–38,6, калію – 71,6–76,9 

від загальної кількості винесених елементів. У сорту Олімп 

повернення азоту з побічною продукцією становило 32,2–36,7, 

фосфору – 58,9–62,1, калію – 69,7–76,5 %. Кількість елементів, яка 

поверталася в ґрунт, зростала із збільшенням дози мінеральних 

добрив. За внесення P45K90 з побічною продукцією сорту Пелікан 



 

 

поверталося більше, порівняно з варіантом без добрив, на 4,0 кг/га 

азоту, на 4,4 кг/га фосфору і 23,3 кг/га калію, з побічною продукцією 

сорту Олімп – відповідно на 20,6; на 1,7 і на 5,5 кг/га. За внесення 

N68P48K66 ці показники становили відповідно в сорту Пелікан 4,6; 5,3 і 

31,5 кг/га, у сорту Олімп – 10,9; 2,7 і 31,7 кг/га, за внесення 

N38P48K66+N30 – 8,4; 6,2 і 35,9 кг/га і 30,9, 8,9 і 41,6 кг/га.  

 
Рис. 7.1. Винесення NPK із зерном і побічною продукцією люпину 

вузьколистого сорту Пелікан залежно від досліджуваних 

елементів технології вирощування, кг/га, середнє за 2011–2013 рр.  

Примітка. І – із побічною продукцією; ІІ – із зерном. 

 

При вирощуванні сорту Олімп винесення фосфору з зерном та 

побічною продукцією у середньому в 1,7 рази перевищувало показники 

сорту Пелікан, проте і повернення з побічною продукцією було у 

середньому в 2,8 рази більше. Це можливо пояснити лише генетичними 

особливостями обраних для дослідження сортів люпину вузьколистого. 

 

 

7.6. Зміна показників поживних елементів у ґрунті за 

вирощування люпину вузьколистого 

Основою, що визначає продуктивність рослинництва, є рівень 

родючості ґрунту [407]. Тому для сучасної аграрної науки одним із 



 

 

головних постає завдання розробити та впровадити у виробництво шляхи 

управління ростом і розвитком рослин сільськогосподарських культур, 

які забезпечують не тільки отримання високих урожаїв та найвищу якість 

продукції, але і збереження й підвищення родючості ґрунтів [216]. 

На думку В. В. Церлінг [513, 514], покращення ґрунтових умов 

можливе завдяки оптимізації систем живлення рослин, що передбачає 

врахування їхніх біологічних особливостей. 

Система удобрення, окрім біологічних потреб культури, 

повинна враховувати ґрунтово-кліматичні умови зони вирощування, 

наявність елементів живлення у ґрунті та використання поживних 

речовин рослинами протягом періоду вегетації [398, 432]. 

Фактором, що насамперед лімітує врожайність культур, є 

кількість доступного для рослин азоту, якого в ґрунтах багатьох 

регіонів недостатньо. Тому питання родючості ґрунту й підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур пов’язують, насамперед, 

зі збільшенням кількості цього елемента [326]. 

У практиці землеробства існує чотири способи отримання 

ґрунтами зв’язаного азоту – симбіотична фіксація, асоціативна 

фіксація, надходження з опадами, внесення з добривами [114, 535]. 

Більшість ґрунтів України містить достатню кількість фосфору, 

але в основному у вигляді недоступних рослинам важкорозчинних 

мінеральних сполук та 25–85% фосфору у вигляді органофосфатів, 

які можуть трансформуватись у доступну для рослин форму під 

впливом мінеральних і органічних кислот кореневого та мікробного 

походження, а також під впливом дії слизу і ферментів, продукованих 

мікроорганізмами [10]. 

Люпин за споживання великої кількості поживних речовин слабо 

реагує на внесення мінеральних добрив [372, 403, 485, 566]. Слабка 

реакція люпину на фосфорні добрива пояснюється високою 

адсорбційною ємністю і фосфатазною активністю коріння, а також 

особливостями розміщення кореневої системи, яка в основному 

розміщена в підорному горизонті, що зменшує контакт коріння з 

добривами. Відчутніша реакція люпину на калійні добрива пояснюється 

здатністю кореневої системи рослин засвоювати калій в легкодоступній 

формі, тоді як фосфор – із важкорозчинних сполук ґрунту [142]. З 

появою нових високопродуктивних сортів виникла необхідність 

перегляду критеріїв оцінки статусу мінерального їх живлення, 

удосконалення нормативної бази діагностичних показників [513].  



 

 

Динаміку зміни показників родючості ґрунту відстежували у 

варіанті, рекомендованому виробництву, який включав сівбу 

широкорядним способом (ширина міжрядь 45 см) з нормою висіву 

1,2 млн шт./га, оброблення насіння у день сівби препаратом на основі 

азотфіксувальних бактерій роду Rhizobium lupini № 359а та 

регулятором росту рослин біологічного походження Nano-Gro. Як 

показав аналіз отриманих результатів, уміст азоту в ґрунті значною 

мірою залежав від досліджуваних елементів технології вирощування 

люпину вузьколистого (табл. 7.15). Перед внесенням мінеральних 

добрив під передпосівну культивацію кількість лужногідролізованого 

азоту в шарі ґрунту 0–20 см була в межах 47,6–54,6 мг/кг ґрунту.  

Сорти люпину вузьколистого по-різному впливали на рівень 

показників родючості ґрунту впродовж періоду вегетації культури. 

Різний вплив можна пояснити тим, що споживання рослинами 

поживних речовин є складним фізіологічним процесом, який значною 

мірою залежить не лише від умов зовнішнього середовища, але і від 

генетичної спадкової природи особин [330]. 

У фазі гілкування найбільше збільшення вмісту 

лужногідролізованого азоту в ґрунті спостережено у варіанті 

внесення рекомендованої дози мінеральних добрив, яке у сорту 

Олімп становило 5,2, у сорту Пелікан – 3,7 мг/кг ґрунту. У фазі 

бутонізації підвищення рівня показника, порівняно з вихідними, у 

сорту Олімп спостерігали також у варіанті із внесенням 

рекомендованої дози мінеральних добрив, у сорту Пелікан – у всіх 

варіантах дослідження, крім останнього (N38Р48К66+N30). 

Однією з можливих причин цього явища є те, що в процесі 

розвитку бобової рослини змінюється перерозподіл асимілятів між 

органами рослини. Спад азотфіксувальної активності у фазі 

утворення бобів зумовлений перерозподілом потоку вуглецевих 

сполук із листків не у коріння і бульбочки, а в генеративні органи. 

У варіантах вирощування обох сортів люпину зниження 

показника вмісту лужногідролізованого азоту в 0–20 см шарі ґрунту 

відбувалося до фази наливу бобів, що пояснюється інтенсивним 

використанням рослинами елемента на формування врожаю, потім 

спостерігали повернення до врівноваженого стану.  

Вміст лужногідролізованого азоту в ґрунті у фазі повної 

стиглості за вирощування люпину вузьколистого сорту Олімп зростав 

на 1,8–3,5, сорту Пелікан – на 0,6–5,0 мг/кг ґрунту порівняно з 



 

 

показниками перед сівбою, тобто зниження вмісту даного елемента 

не відбувалося. 

Таблиця 7.15 

Показники вмісту лужногідролізованого азоту у шарі ґрунту 0–20 

см протягом вегетації рослин люпину вузьколистого залежно від 

удобрення, мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 

Удобрення 

Місце 

відбору 

зразка 

Фаза росту й розвитку рослин 

X  Sx V,% S 
1 2 3 4 5 6 

Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

рядок 
49,0 

44,8 53,9 44,8 44,8 50,4 48,0 1,6 7,9 3,8 

міжряддя 43,4 50,4 45,5 43,4 52,5 47,4 1,6 8,1 3,8 

Р45К90 
рядок 

51,8 
50,6 57,4 49,0 47,6 53,4 51,6 1,4 6,7 3,5 

міжряддя 56,0 56,0 51,8 49,7 54,6 52,4 1,0 4,6 2,4 

N68Р48К66 
рядок 

50,4 
50,1 51,1 49,0 49,7 47,9 49,7 0,5 2,3 1,1 

міжряддя 48,3 49,7 51,8 46,2 48,9 49,2 0,8 3,9 1,9 

N38Р48К66 + 

N30 

рядок 
54,6 

47,6 48,6 46,9 44,8 51,8 49,1 1,5 7,3 3,6 

міжряддя 46,9 48,3 44,8 46,9 53,2 49,1 1,6 7,9 3,9 

X  51,5 48,5 51,9 48,0 46,6 51,6     

Sx 1,2 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8     

V,% 4,6 8,0 6,6 6,0 4,9 4,5     

S 2,4 3,9 3,4 2,9 2,3 2,3     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

рядок 
47,6 

49,0 49,9 48,7 49,7 50,4 49,2 0,4 2,0 1,0 

міжряддя 48,3 49,0 47,6 49,0 51,5 48,8 0,6 3,0 1,4 

Р45К90 
рядок 

50,2 
53,9 62,3 54,6 59,3 53,9 55,7 1,8 7,8 4,3 

міжряддя 53,2 60,2 54,4 58,2 55,2 55,2 1,5 6,5 3,6 

 рядок 
53,0 

54,6 58,8 53,6 58,8 52,7 55,3 1,2 5,1 2,8 

міжряддя 53,2 57,4 58,8 58,8 53,6 55,3 1,0 4,4 2,4 

N38Р48К66 + 

N30 

рядок 
48,6 

48,3 51,8 51,1 51,1 46,6 49,6 0,8 4,1 2,1 

міжряддя 45,5 49,0 49,0 49,0 47,0 48,0 0,6 3,0 1,5 

X  49,9 50,8 54,8 52,2 54,2 51,4     

Sx 1,2 1,2 1,9 1,3 1,7 1,1     

V,% 4,7 6,6 10,0 7,3 9,0 6,2     

S 2,4 3,4 5,5 3,8 4,9 3,2     

Примітка. 1 – перед сівбою, 2 – гілкування, 3 – бутонізація, 4 – цвітіння, 

5 – налив бобів, 6 – повна стиглість. 

 

Проте таке підвищення виявили лише у варіантах без 

застосування мінеральних добрив та за внесення рекомендованої дози 

фосфорних і калійних мінеральних добрив. У варіантах, які 

передбачали внесення крім фосфорних і калійних ще й азотних 



 

 

добрив, рівень показників був нижчим порівняно з початковими, що 

пояснюється споживанням більшої кількості елемента на формування 

вищого врожаю зерна. 

На думку Г. К. Шутова [527], зернобобові культури, за винятком 

люпину, не збагачують ґрунт азотом, а використовують різну його 

кількість. За даними J. Evans [563], люпин із накопиченого за 

вегетацію азоту 2/3 виносить з урожаєм, решта – залишається в ґрунті 

під наступну культуру сівозміни.  

Значну різницю між рівнем показників вмісту 

лужногідролізованого азоту відмічали не лише залежно від варіантів 

удобрення, а й у межах одного варіанта удобрення навіть у міжряддях 

та рядках. За широкорядного способу сівби у досліді відстань між 

рослинами люпину вузьколистого в рядку становила 2-3 см, площа 

живлення окремої рослини мала форму продовгуватого прямокутника 

розмірами від 45×2 до 45×3 см. Уміст азоту в шарі ґрунту 0–20 см, 

зокрема лужногідролізованого, спочатку зростав у рядку, де щільніша 

ризосфера кореневої системи, більша її маса, а потім – у міжрядді, де 

їх щільність була меншою. Про це чітко свідчать показники вмісту 

азоту в період від фази гілкування до цвітіння, коли активно 

відбувався процес азотфіксації. Збільшення вмісту азоту спочатку в 

рядку пояснюється також розміщенням бульбочок на коренях 

безпосередньо біля стебла. Упродовж періоду від фази цвітіння до 

достигання бобів на центральній китиці (до цього періоду 

відбувається засвоєння елементів рослинами люпину), вміст 

лужногідролізованого азоту в середньому інтенсивніше зменшувався 

в рядку, тобто поближче до рослини, потім – у міжрядді.  

Статистичний аналіз показників умісту лужногідролізованого 

азоту в 0–20 см шарі ґрунту залежно від варіантів удобрення, а також 

упродовж періоду вегетації рослин люпину вузьколистого свідчить 

про те, що інтервал коливань кількісних показників і рівень 

коефіцієнтів варіації, а відповідно й залежність були незначними.  

Для рослин доступними є нітратні й амонійні солі, тобто 

мінеральний азот, уміст якого у ґрунті не перевищує 1 %, через що 

біогенний елемент завжди знаходиться у першому мінімумі [116, 

334]. 

Різницю між рівнем показників умісту мінерального азоту в 

ґрунті за обраних для дослідження варіантів удобрення простежували 

від фази гілкування рослин (табл. 7.16).  

 



 

 

Таблиця 7.16 

Показники вмісту мінерального азоту у шарі ґрунту 0–20 см 

протягом вегетації рослин люпину вузьколистого залежно від 

удобрення, мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 

Удобрення 

Місце 

відбору 

зразка 

Фаза росту й розвитку 

X  Sx V,% S 
1 2 3 4 5 6 

Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

рядок 
49,0 

13,6 11,2 13,6 5,6 7,0 10,2 1,7 36,5 3,7 

міжряддя 13,5 21,2 33,9 4,7 4,5 15,6 5,5 79,5 12,4 

Р45К90 
рядок 

51,8 
39,4 17,5 31,4 8,9 4,7 20,4 6,6 72,3 14,7 

міжряддя 44,9 32,0 51,2 12,9 4,5 29,1 9,0 69,0 20,1 

N68Р48К66 
рядок 

50,4 
25,3 17,3 23,3 8,6 4,1 15,7 4,1 58,5 9,2 

міжряддя 28,8 29,4 42,9 5,5 4,4 22,2 7,5 75,4 16,7 

N38Р48К66+N30 
рядок 

54,6 
27,6 12,4 15,1 6,2 4,2 13,1 4,1 70,5 9,2 

міжряддя 26,2 10,4 24,3 4,8 3,9 13,9 4,8 76,6 10,7 

X  51,5 27,4 18,9 29,5 7,2 4,7     

Sx 1,2 3,9 2,9 4,6 1,0 0,3     

V,% 4,6 40,0 43,1 44,4 39,5 21,0     

S 2,4 11,0 8,2 13,1 2,8 1,0     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

рядок 
47,6 

18,5 8,0 41,9 4,8 5,3 15,7 7,0 99,7 15,7 

міжряддя 19,1 9,0 41,2 4,4 3,8 15,5 7,0 100,8 15,6 

Р45К90 
рядок 

50,2 
24,0 13,6 47,5 5,3 6,0 19,3 7,8 90,7 17,5 

міжряддя 39,9 31,1 72,8 9,3 5,3 31,7 12,2 85,8 27,2 

 рядок 
53,0 

31,6 24,9 45,6 8,9 6,2 23,4 7,3 69,7 16,3 

міжряддя 50,1 19,5 61,2 9,9 4,9 29,1 11,2 86,2 25,1 

N38Р48К66+N30 
рядок 

48,6 
12,8 8,6 26,4 4,3 7,0 11,8 3,9 73,7 8,7 

міжряддя 17,9 9,9 23,5 4,3 5,8 12,3 3,7 66,8 8,2 

X  49,9 26,7 15,6 45,0 6,4 5,5     

Sx 1,2 4,5 3,1 5,8 0,9 0,3     

V,% 4,7 47,9 55,8 36,4 39,0 17,3     

S 2,4 12,8 8,7 16,4 2,5 1,0     

Примітка. 1 – перед сівбою; 2 – гілкування; 3 – бутонізація; 4 – цвітіння;  

5 – налив бобів; 6 – повна стиглість. 

 

Максимальні значення показника спостережено у варіанті зі 

внесенням Р45К90: у сорту Олімп – 39,4–44,9, у сорту Пелікан – 24,0–

39,9 мг/кг ґрунту, що перевищувало показники на контролі 

відповідно на 25,8–31,4 і 5,5–20,8 мг/кг ґрунту. 

Незбалансованість живлення рослин спонукала до азотфіксації, 

тоді як у варіантах із внесенням N68Р48К66 і N38Р48К66+N30 процес 

азотфіксації починався після використання мінерального азоту, про 

що свідчить підвищення показників у сорту Олімп від 11,7 до 15,3, у 



 

 

сорту Пелікан – від 13,1 до 31,0 мг/кг ґрунту. Від фази гілкування до 

цвітіння, коли відбувався інтенсивний ріст і розвиток рослин люпину 

вузьколистого, вміст мінерального азоту знижувався у варіантах 

вирощування люпину сорту Олімп у рядках на 44,9 і міжрядді – на 

18,0 %. У сорту Пелікан зниження становило відповідно 36,4 і 45,3 %.  

У фазі цвітіння, за максимального рівня азотфіксації, вміст 

мінерального азоту був найвищим, показники зростали в сорту Олімп 

у рядках в 1,4 рази і 1,6 рази – в міжряддях, у сорту Пелікан – у 2,9 

рази як у рядках, так і міжряддях, порівняно з рівнем показників у 

фазі бутонізації рослин.  

У фазі повної стиглості вміст мінерального азоту в ґрунті був 

мінімальним: у середньому в сорту Олімп у рядках становив 5,0, у 

міжряддях – 4,3 мг/кг ґрунту. У сорту Пелікан показники становили 

відповідно 6,1 і 5,0 мг/кг ґрунту. 

Статистичний аналіз показників вмісту мінерального азоту в 0–20 

см шарі ґрунту залежно від варіантів удобрення за вирощування люпину 

вузьколистого свідчить про те, що інтервал коливань кількісних 

показників був значним, а залежність сильною, про що свідчать 

коефіцієнти варіації. У сорту Олімп коефіцієнт варіації показників у 

рядку коливався від 36,5 до 72,3, у міжрядді – від 69,0 до 79,5 %. 

У сорту Пелікан рівень варіації показника був вищим і за 

відбору зразка в рядку коефіцієнт коливався в межах 69,7–99,7 %, за 

відбору в міжрядді – 66,8–100,8 %. Упродовж періоду вегетації 

рослин люпину вузьколистого інтервал коливань кількісних 

показників також був значним, а залежність – сильною. Найістотніше 

показники вмісту мінерального азоту в шарі ґрунту 0–20 см 

змінювалися в сорту Олімп у фазі цвітіння, про що свідчить 

коефіцієнт варіації показників (V=44,4 %), у сорту Пелікан – у фазі 

бутонізації (V=55,8 %).За вирощування люпину вузьколистого перед 

сівбою вміст рухомих фосфатів у шарі ґрунту 0–20 см був 

підвищеним і становив 133–168 мг/кг ґрунту (табл. 7.17). 

Починаючи з фази гілкування, спостерігали значне збільшення 

вмісту рухомого фосфору в ґрунті. Якщо у варіантах із внесенням 

мінеральних фосфорних добрив це можна вважати основним 

фактором, що впливав на зростання рівня показника, то контрольні 

варіанти, де їх не вносили, чітко свідчать про здатність кореневої 

системи рослин люпину до ремедіації фосфатів із горизонтів, 

розміщених глибше орного шару, та про активне перетворення 



 

 

зв’язаних фосфатів у рухому форму завдяки підвищенню 

концентрації цитратів у ризосфері кореневої системи культури. 

Таблиця 7.17 

Показники вмісту рухомого фосфору в шарі ґрунту 0–20 см 

протягом вегетації люпину вузьколистого залежно від удобрення, 

мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 
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Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

1 
150 

224 231 196 173 149 187 15 19,1 36 

2 223 210 216 167 159 188 13 17,2 32 

Р45К90 
1 

133 
272 260 240 218 164 215 23 25,7 55 

2 280 271 224 232 188 221 22 24,7 55 

N68Р48К66 
1 

168 
278 241 253 218 161 220 19 21,4 47 

2 284 264 241 233 164 226 20 22,0 50 

N38Р48К66 + 

N30 

1 
160 

264 262 232 219 176 219 18 19,8 43 

2 268 261 226 218 185 220 17 19,2 42 

X  153 262 250 229 210 168     

Sx 8 9 7 6 0,9 0,5     

V,% 9,9 9,3 8,3 7,7 12,1 8,0     

S 15 24 21 17 25 13     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

1 
150 

236 230 199 189 163 195 14 17,8 35 

2 243 228 206 194 175 199 14 17,1 34 

Р45К90 
1 

160 
287 271 275 234 184 234 21 21,9 51 

2 299 286 271 245 188 242 23 23,2 56 

N68Р48К66 
1 

160 
296 288 263 229 179 236 23 24,1 57 

2 307 297 253 232 190 240 24 24,2 58 

N38Р48К66 + 

N30 

1 
168 

278 265 241 215 188 226 18 19,2 43 

2 286 279 221 219 196 228 19 20,3 46 

X  160 279 268 241 220 183    

Sx 4 9 9 10 7 4    

V,% 4,6 9,3 9,7 12,2 9,0 5,7    

S 7 26 26 29 20 10    

Примітка. 1 – у рядку; 2 – у міжрядді. 

 

У фазі гілкування вміст рухомих фосфатів у ґрунті був 

найвищим, особливо у варіантах, що передбачали внесення 

мінеральних добрив. У сорту Олімп зростання показника у варіанті 



 

 

без добрив становило 73–74 мг/кг ґрунту. У варіантах із внесенням 

фосфорних добрив перевищення показників на контролі сягало 40–61 

мг/кг ґрунту. У сорту Пелікан показники становили відповідно 86–93 

і 60–64 мг/кг ґрунту.  

Впродовж періоду вегетації рослин люпину вміст рухомих 

фосфатів у ґрунті знижувався по мірі росту, розвитку та формування 

продуктивності, що пояснюється інтенсивним використанням даного 

елемента. У фазі повної стиглості зерна вміст елемента не знижувався 

порівняно з вихідними показниками, а навіть зростав у сорту Олімп – 

на 9–55, у сорту Пелікан – на 13–30 мг/кг ґрунту. 

У варіантах із сортом Пелікан вміст рухомих фосфатів 

перевищував показники в сорту Олімп, що пояснюється вищою 

концентрацією цитратів у ризосфері кореневої системи культури. 

У середньому вищим вміст рухомих фосфатів був у міжрядді, за 

винятком фази цвітіння, коли потреба рослин в елементі була 

максимальною. Статистичний аналіз показників вмісту рухомих 

фосфатів у 0–20 см шарі ґрунту залежно від варіантів удобрення за 

вирощування люпину вузьколистого свідчить, що залежність була 

середньою і сильною – у сорту Олімп V=19,1÷25,7%, у сорту Пелікан 

– V=17,1÷24,2 %. У всі фази росту й розвитку рослин інтервал 

коливань кількісних показників був незначним, а коефіцієнти варіації 

– переважно слабкими. 

Ступінь рухомості фосфатів змінювався аналогічно вмісту 

елемента в ґрунті (табл. 7.18).  

Максимальною вона була у фазі гілкування рослин люпину і 

становила в сорту Олімп від 9 до 17, у сорту Пелікан – від 11 до 22 

мг/кг ґрунту та знижувалася до фази повної стиглості рослин люпину.  

У фазі гілкування внесення мінеральних фосфорних добрив 

сприяло підвищенню показника на 5-6 од., порівняно з контролем у 

сорту Олімп та на 6–10 од. – у сорту Пелікан. У фазі повної стиглості 

майже не спостерігали залежності від варіантів удобрення, про що 

свідчать коефіцієнти 3–6 у варіантах вирощування рослин сорту 

Олімп та 3–7 – сорту Пелікан.  

Як свідчить статистичний аналіз показників ступеня рухомості 

фосфатів залежно від варіантів удобрення, коефіцієнти варіації у 

сорту Олімп були в межах від 51,0 до 66,0 %, у сорту Пелікан – від 

46,5 до 63,2 %. Упродовж періоду вегетації рослин люпину 

вузьколистого коефіцієнти варіації також були переважно сильними, 



 

 

але їх рівень був відчутно нижчим, ніж у варіантах удобрення – у 

сорту Олімп V=20,0÷29,5, у сорту Пелікан –V=17,2÷29,9 %. 

 

Таблиця 7.18 

Показники ступеня рухомості фосфору в шарі ґрунту 0–20 см 

протягом вегетації люпину вузьколистого залежно від удобрення, 

мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 
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Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

1 9 10 3 3 3 6 2 63,9 4 

2 11 10 4 4 4 7 2 54,2 4 

Р45К90 
1 16 15 8 6 4 10 2 55,1 5 

2 17 17 6 7 6 11 3 55,3 6 

N68Р48К66 
1 17 14 7 7 3 10 3 59,7 6 

2 17 17 8 8 5 11 3 51,0 6 

N38Р48К66+N30 
1 14 16 6 5 3 9 3 66,0 6 

2 16 16 6 6 3 9 3 65,4 6 

V,% 21,0 20,0 29,5 29,0 29,1     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

1 11 13 5 5 3 7 2 58,6 4 

2 12 13 6 5 4 8 2 52,3 4 

Р45К90 
1 17 20 9 8 5 12 3 54,1 6 

2 20 17 10 8 7 12 3 46,5 6 

N68Р48К66 
1 21 19 12 10 5 13 3 49,1 7 

2 22 21 11 10 6 14 3 50,8 7 

N38Р48К66+N30 
1 15 17 7 6 3 10 3 63,2 6 

2 17 18 7 7 5 11 3 57,2 6 

V,% 24,0 17,2 29,9 27,1 29,2     

Примітка. 1 – у рядку; 2 – у міжрядді. 

 
За значимістю для росту, розвитку рослин люпину і формування 

ними продуктивності калій розглядають другим елементом після 
азоту. У ґрунті доступною для рослин є обмінна форма калію. 
Нижньою оптимальною межею забезпечення ґрунту калієм для 
ефективного симбіозу вважають 100–120 мг/кг ґрунту [358]. Його 
вміст у 0–20 см шарі перед внесенням мінеральних добрив і 



 

 

проведенням передпосівного обробітку ґрунту становив від 165 до 
254 мг/кг ґрунту (табл. 7.19).  

Таблиця 7.19 
Показники вмісту обмінного калію у шарі ґрунту 0–20 см 

протягом вегетації різних сортів люпину вузьколистого залежно 
від удобрення, мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 

Удобрення 
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Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

1 
238 

173 129 132 135 136 157 17 27,2 43 

2 166 150 152 145 157 168 14 20,8 35 

Р45К90 
1 

254 
155 125 162 129 141 161 19 29,7 48 

2 191 169 174 132 168 181 17 22,3 40 

N68Р48К66 
1 

203 
147 111 151 121 110 141 14 25,1 35 

2 158 143 169 148 125 158 11 16,9 27 

N38Р48К66+N30 
1 

183 
130 143 157 104 131 141 11 19,0 27 

2 157 132 168 116 142 150 10 16,4 25 

X  220 160 138 158 129 139     

Sx 16 6 6 5 5 6     

V,% 14,7 11,3 12,8 8,5 11,4 13,0     

S 32 18 18 13 15 18     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

1 
160 

121 110 135 129 128 131 7 12,9 17 

2 123 121 166 158 137 144 8 13,7 20 

Р45К90 
1 

188 
133 112 133 123 125 136 11 19,7 27 

2 146 134 167 129 129 149 10 16,1 24 

N68Р48К66 
1 

165 
122 128 138 121 120 132 7 13,4 18 

2 154 151 161 145 123 150 6 10,0 15 

N38Р48К66+N30 
1 

188 
112 127 129 112 133 134 11 21,1 28 

2 136 123 134 128 144 142 10 16,6 24 

X  175 131 126 145 131 130     

Sx 7 5 5 6 5 3     

V,% 8,5 10,8 10,3 11,2 11,1 6,1     

S 15 14 13 16 14 8     

Примітка. 1 – у рядку; 2 – у міжрядді. 

 

У фазі гілкування вміст елемента знижувався: за вирощування 

люпину вузьколистого сорту Олімп – на 23,6–31,4, сорту Пелікан – на 

20,0–30,3 % порівняно з вихідними показниками. У фазі бутонізації 

це зниження становило 32,3–42,2 і 24,6–32,0 %. Ступінь рухомості 

елемента також дещо знижувався від фази гілкування до бутонізації 



 

 

рослин. У фазі цвітіння показники вмісту обмінного калію, а також 

ступінь його рухомості, порівняно з фазою бутонізації, зростали, що 

вказує на здатність люпину використовувати важкодоступні форми 

калію. У фазі наливу бобів також спостережено зниження рівня 

показників умісту обмінного калію та ступеня його рухомості, що 

пояснюється збільшенням потреби рослин в елементі у вказаний 

період. У фазі повної стиглості відмирала підземна частина рослин, 

що сприяло незначному поповненню елемента в ґрунті. Зниження 

рівня показника, порівняно з вихідними, у сорту Олімп становило 48–

113, у сорту Пелікан – 23–63 мг/кг ґрунту. 

Внесення калію з мінеральними добривами не сприяло 

накопиченню елемента в ґрунті. Чим більше його було в ґрунті в 

доступній формі, тим інтенсивніше він використовувався рослинами. 

На відміну від рухомих фосфатів, вміст обмінного калію протягом 

періоду вегетації рослин люпину вищим був у варіантах вирощування 

сорту Олімп. Упродовж періоду вегетації культури вищий вміст 

обмінного калію у ґрунті відмічали у міжряддях рослин, порівняно з 

рядками, що пояснюється більшою масою ризосфери безпосередньо 

навколо рослини. 
Статистичний аналіз показників вмісту обмінного калію 

залежно від варіанта удобрення свідчить про те, що у сорту Олімп у 
варіантах зі внесенням Р45К90 і N68Р48К66 залежність була сильною, у 
контролі без добрив та за внесення N38Р48К66+N30 – середньою. У 
сорту Пелікан залежність також була середньою. Необхідно 
відмітити, що за відбору зразків ґрунту в рядках коефіцієнти варіації 
були вищими, ніж у міжрядді – у сорту Олімп у зразках, відібраних 
безпосередньо в рядку коефіцієнт варіації змінювався від 19,0 до 
27,2%, відібраних у міжрядді – від 16,4 до 22,3 %. У сорту Пелікан 
коефіцієнти варіації змінювалися відповідно від 12,9 до 21,1 % і від 
10,0 до 16,6 %. Ступінь рухомості фосфатів у шарі ґрунту 0–20 см 
змінювався упродовж періоду вегетації люпину вузьколистого і 
максимальним був у фазі цвітіння рослин і у сорту Олімп становив 
30,9, у сорту Пелікан – 28,9 мг/кг ґрунту (табл. 7.20).  

Чіткої залежності рівня показників ступеня рухомості 

обмінного калію від варіантів удобрення не спостережено, проте у 

зразках, відібраних у рядку, рівень показників був нижчим, ніж у 

відібраних у міжряддях. У сорту Олімп показники ступеня 

рухомості обмінного калію у зразках, відібраних у рядку, 

коливалися в межах від 19,8 до 24,7, у міжрядді – від 22,4 до 29,4 



 

 

мг/кг ґрунту. У сорту Пелікан показники становили відповідно 

19,4–20,8 і 22,2–27,0 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 7.20 

Показники ступеня рухомості обмінного калію у шарі ґрунту 0–20 

см та протягом вегетації різних сортів люпину вузьколистого 

залежно від удобрення, мг/кг ґрунту, середнє за 2011–2013 рр. 
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Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

1 25,8 22,8 28,7 21,3 24,4 24,6 1,3 11,6 2,8 

2 26,7 24,5 33,6 25,6 30,5 28,2 1,7 13,4 3,8 

Р45К90 
1 24,7 18,0 35,4 19,1 26,2 24,7 3,1 28,1 6,9 

2 28,8 27,8 37,4 24,9 27,9 29,4 2,1 16,1 4,7 

N68Р48К66 
1 26,4 17,2 27,2 18,0 17,2 21,2 2,3 24,2 5,1 

2 27,9 26,9 32,4 22,6 20,6 26,1 2,1 17,8 4,6 

N38Р48К66+N30 
1 23,5 21,0 22,3 14,6 17,6 19,8 1,6 18,4 3,6 

2 28,4 20,9 29,9 16,1 16,8 22,4 2,9 28,7 6,4 

X  26,5 22,4 30,9 20,3 22,7     

Sx 0,6 1,4 1,7 1,4 1,9     

V,% 6,9 17,3 15,8 19,8 23,5     

S 1,8 3,9 4,9 4,0 5,3     

Сорт Пелікан 

Без добрив 

(контроль) 

1 20,9 18,0 25,6 19,7 19,8 20,8 1,3 13,8 2,9 

2 27,0 26,3 36,1 21,0 23,6 26,8 2,6 21,3 5,7 

Р45К90 
1 22,5 16,5 25,2 15,8 16,8 19,4 1,9 21,8 4,2 

2 22,9 27,1 30,3 17,4 16,0 22,7 2,7 26,9 6,1 

N68Р48К66 
1 23,1 18,6 25,3 15,5 15,2 19,5 2,0 23,2 4,5 

2 27,3 27,1 38,3 21,3 21,1 27,0 3,1 25,8 7,0 

N38Р48К66+N30 
1 21,2 16,9 24,7 15,4 21,6 20,0 1,7 18,9 3,8 

2 22,4 22,7 25,4 16,4 24,1 22,2 1,5 15,6 3,5 

X  23,4 21,7 28,9 17,8 19,8     

Sx 0,9 1,7 1,9 0,9 1,2     

V,% 10,4 21,7 19,0 14,0 17,4     

S 2,4 4,7 5,5 2,5 3,4     

Примітка: 1 – у рядку; 2 – у міжрядді. 

 

Статистичний аналіз показників ступеня рухомості обмінного 

калію залежно від варіантів удобрення свідчить про те, що залежності 

були середніми і сильними: у сорту Олімп коефіцієнти варіації були у 

межах від 11,6 до 28,1, у сорту Пелікан – від 13,8 до 26,9 %. 



 

 

Упродовж періоду вегетації залежність була середньою, про що 

свідчать коефіцієнти варіації (у сорту Олімп V=6,9÷23,5 %, Пелікан 

V=10,4÷21,7 %).  

Коріння люпину має від’ємний негативний заряд по 

відношенню до ґрунту, тому рослини поглинають в основному 

катіони, а аніони під дією електростатичних сил вилучаються із 

коріння й обмінюються на необхідні рослинам мінеральні аніони із 

ґрунту (фосфати, сульфати, нітрати та ін.), тому в кореневих 

виділеннях, на думку А. М. Гродзинського [3], переважають 

речовини кислої природи, чим і пояснюється розчинна здатність 

коренів, зокрема люпину. 

На відміну від показників умісту азоту, фосфору і калію, рівень 

показника обмінної кислотності 0–20 см шару ґрунту не зазнавав 

значних коливань упродовж періоду вегетації рослин люпину 

вузьколистого, про що свідчать і коефіцієнти варіації показників 

(табл. 7.21).  

Таблиця 7.21 

Показники рНсол. у шарі ґрунту 0–20 см упродовж вегетації різних 

сортів люпину вузьколистого залежно від удобрення, середнє за 

2011–2013 рр. 
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Сорт Пелікан Сорт Олімп 

Без добрив 

(контроль) 

1 
4,9 

4,7 4,8 4,7 4,9 5,0 
4,9 

4,7 4,9 4,8 4,9 4,9 

2 4,8 4,9 4,8 4,9 5,0 4,7 4,9 4,8 4,9 5,0 

Р45К90 
1 

4,8 
4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 

4,8 
4,6 4,8 4,8 4,8 5,0 

2 4,7 4,7 4,7 4,9 5,0 4,5 4,8 4,8 4,9 5,0 

N68Р48К66 
1 

4,6 
4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 

4,6 
4,4 4,6 4,6 4,5 4,7 

2 4,4 4,6 4,5 4,5 4,7 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 

N38Р48К66 + 

N30 

1 
4,6 

4,6 4,5 4,6 4,5 4,8 
4,6 

4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 

2 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5 4,7 

Примітка. 1 – у рядку; 2 – у міжрядді. 

 

Упродовж періоду вегетації, від повних сходів до фази повної 

стиглості рослин, спочатку спостерігали незначне зниження обмінної 



 

 

кислотності, а потім підвищення рівня показника рНсол.. Це пов’язано 

з впливом виділень кореневої системи на ґрунт. Цитрати в кореневих 

виділеннях підвищують розчинність фосфатів кальцію, після чого 

іони фосфатів використовуються рослинами в процесі свого росту й 

розвитку, тоді як цитрати кальцію залишаються в ґрунті, знижуючи 

його кислотність.  

На основі приведених у розділі досліджень можна зробити певні 

висновки: 

1. Індекс листкової поверхні посіву люпину вузьколистого сорту 

Олімп формувався максимальним за внесення розрахункової дози 

добрив, що передбачає внесення частини азотних у підживлення – 

N38Р48К66+N30 (у середньому 10,6 м
2
/м

2
– за широкорядного та 9,2 

м
2
/м

2
 – за звичайного рядкового способу сівби). 

У сорту Пелікан максимальними (у середньому 12,7 м
2
/м

2
 – за 

широкорядного та 12,3 м
2
/м

2
 – за звичайного рядкового способу 

сівби) показники формувалися за внесення N68Р48К66. Взяті для 

дослідження нами сорти люпину вузьколистого найвищу врожайність 

зерна формували за рівня індексу листкової поверхні у середньому в 

діапазоні від 8,1 до 12,7 м
2
/м

2
. 

2. У сорту Олімп за обох способів сівби залежність рівня 

показника чистої продуктивності фотосинтезу посіву від індексу 

листкової поверхні та накопичення сухої речовини була середньою і 

зростала по мірі росту й розвитку рослин (за широкорядного способу 

сівби коефіцієнт регресійної залежності збільшувався від R=0,412 у 

міжфазний період гілкування–бутонізація до R=0,604, а за звичайного 

рядкового способу сівби – від R=0,432 до R=0,520).  

У сорту Пелікан за широкорядного способу сівби у міжфазні 

періоди гілкування–бутонізація та бутонізація–цвітіння залежність 

була сильною (R=0,721 і 0,686), у міжфазний період бутонізація–

цвітіння за звичайного рядкового способу сівби – слабкою (R=0,328), 

у решті міжфазних періодів – середньою. 

3. Сприятливі умови для формування та функціонування 

симбіотичного апарату рослин люпину вузьколистого сорту Олімп як 

за широкорядного, так і звичайного рядкового способу сівби 

складалися у варіантах без внесення мінеральних добрив, а також 

внесення N38Р48К66+N30, застосування бактеріальних препаратів і 

регулятора росту рослин (симбіотичний потенціал становив 5,02–5,54 

і 4,62–4,90 т×діб/га). Для сорту Пелікан оптимальним був варіант, що 



 

 

передбачав внесення N38Р48К66+N30, передпосівне інокулювання 

насіння та застосування регулятора росту рослин 5,13–5,20 т×діб/га).   

4. Найсприятливіші умови для формування врожаю сортами 

люпину вузьколистого Пелікан і Олімп (3,00 і 2,92 т/га) та збору 

сирого протеїну (1,02 т/га у сорту Пелікан і 0,99 т/га у сорту Олімп) 

складалися у варіанті із внесенням розрахункової дози добрив 

(N68Р48К66), сівбою широкорядним способом (ширина міжрядь 45 см), 

нормою висіву насіння 1,2 млн шт./га, обробленого препаратом на 

основі штаму бульбочкових бактерій 359а і препаратом Nano-Grо.  

За звичайного рядкового способу сівби оптимальним було 

внесення добрив у дозі N38Р48К66+N30, сівба насінням з нормою 

висівання 1,4 млн шт./га, обробленим штамом бульбочкових бактерій 

359а і стимулятором росту рослин Nano-Grо, але урожайність 

формувалася нижчою на 4,0 і 8,2 %, порівняно з показниками за 

широкорядного способу сівби.  

5. Кількість накопичених рослинами біогенних елементів 

зростала зі збільшенням їх наземної маси й досягала максимуму у 

фазі наливу бобів. У всі фази розвитку рослини люпину 

вузьколистого накопичували найбільшу кількість азоту, потім – калію 

і найменшу кількість – фосфору. У фазі наливу бобів кількість 

накопиченого азоту в сорту Пелікан становила 255,5–369,1, фосфору 

– 41,2–65,8, калію – 116,2–189,8 кг/га, у сорту Олімп – відповідно 

280,1–373,8; 43,8–67,8 і 126,4–203,3 кг/га. 

6. Інтенсивність накопичення рослинами люпину азоту і калію 

максимальною була у міжфазний період цвітіння – наливу бобів і у 

сорту Пелікан становила: азоту – 17,50–30,73, фосфору – 2,54–5,11 і 

калію – 3,53–11,24 кг/га×добу, у сорту Олімп – відповідно 20,35–

30,00, 2,74–4,76 і 4,08–10,64 кг/га×добу.  

7. Кількість відчуженого азоту за вирощування сорту Пелікан 

становила 217,7–243,1, фосфору – 38,6–51,0 і калію 101,4–154,2 кг/га, 

сорту Олімп – відповідно 219,3–269,7, фосфору – 71,0–82,3 і калію – 

100,8–147,2 кг/га.  

8. Повернення азоту з побічною продукцією люпину сорту 

Пелікан було на рівні 34,2–35,7, фосфору – 31,6–38,6, калію – 71,6–

76,9 % від загальної кількості винесених елементів. За вирощування 

сорту Олімп повернення азоту становило 32,2–36,7, фосфору – 58,9–

62,1, калію – 69,7–76,5 %. 

9. За вирощування люпину вузьколистого вміст 

лужногідролізованого азоту в 0–20 см шарі ґрунту зростав на 1,8–5,0 



 

 

мг/кг ґрунту порівняно з показниками перед внесенням мінерального 

азоту. Таке підвищення спостережено лише у варіантах без 

застосування мінеральних добрив та за внесення рекомендованої дози 

фосфорно-калійних мінеральних добрив. У варіантах, які 

передбачали внесення крім фосфорних і калійних ще й азотних 

добрив, рівень показників був нижчим порівняно з початковими, що 

пояснюється споживанням більшої кількості елемента на формування 

врожаю зерна. 

10. Порівняно з вихідними показниками вміст рухомого 

фосфору впродовж періоду вегетації рослин люпину збільшувався на 

9–55 мг/кг ґрунту, обмінного калію – знижувався на 23–113 мг/кг 

ґрунту, що свідчить про інтенсивність використання рослинами саме 

вказаного елемента.  

11. За вирощування люпину вузьколистого сортів Олімп і 

Пелікан незначне зниження обмінної кислотності ґрунту відмічали 

лише до фази цвітіння.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 8 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВАМИ ЛЮПИНУ 

ВУЗЬКОЛИСТОГО ЗА СУМІСНОГО ВИРОЩУВАННЯ  

ЗІ ЗЛАКОВИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур за 

рахунок збільшення рівня техногенних факторів призводить до 

зростання витрат на підтримання екологічної системи в стабільному 

стані. За такого підходу продуктивність екосистем підвищується до 

межі, коли затрати енергії, засобів і праці не окуповуються 

отриманою продукцією. Продуктивність і стабільність продуктивних 

систем у максимумі несумісні. Існує межа збільшення продуктивності 

екологічної системи за рахунок зниження її стабільності. Заходи, 

спрямовані на прогресивне зростання продуктивності екологічних 

систем і їх стабільності, мають бути спрямовані на забезпечення 

взаємозв’язку всіх компонентів екосистеми, тобто на зміцнення її 

функціональної організації [62, 63, 537]. 

Сільське господарство забезпечує стабільність отримання 

продуктів харчування і кормів худобі, але є великою загрозою для 

екології, тому що агроценози (агроекосистеми) дестабілізують 

навколишнє природне середовище внаслідок порушення біохімічного 

кругообігу, який людина намагається компенсувати 

енерговкладеннями. Тому головне завдання сільського господарства 

полягає в тому, щоб створити стійкі агроекосистеми, які забезпечать 

високу продуктивність сільськогосподарських земель [21]. 

Інтенсифікація технологій вирощування не властива для 

природи і з часом буде дедалі частіше створювати непередбачувані 

для людства проблеми. Тому завдання сучасної аграрної науки 

полягає в опрацюванні та впровадженні таких шляхів управління 

ростом і розвитком сільськогосподарських рослин, які забезпечують 

не тільки отримання високих урожаїв і найвищу якість продукції, але 

й збереження та підвищення родючості ґрунтів, а також 

навколишнього середовища [216, 217]. 

Стан навколишнього середовища через значне антропогенне 

навантаження і складну економічну ситуацію зумовлює актуальність 

пошуку альтернативних шляхів підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур, застосування яких не погіршуватиме 

стан довкілля [253, 379]. На сучасному етапі взаємодії людини і 

природи утверджується розуміння того, що необхідно відмовитися 



 

 

від хаотичного використання природних ресурсів і перейти до 

екологічно обґрунтованого або адаптивного природокористування, де 

господарська діяльність людини «влаштована» в природу [12]. 

Найстійкіші біогеоценози формуються природою, тому що їх система 

найкраще пристосована до зональних кліматичних умов. Найменш 

стійкими є агроценози, штучно створені людиною [166]. 

Мета стійкості сільського господарства – створення й 

підтримання біорізноманіття в сільськогосподарських екосистемах, 

завдяки використанню в якості моделі принципів, закладених 

природою, в той час як монокультури – класичний приклад шляху 

зниження рівня біологічного різноманіття [598]. Ігнорування 

принципу біологічного різноманіття в основному визначило 

негативні наслідки техногенної інтенсифікації рослинництва. 

Більшість використовуваних індустріальних технологій в 

рослинництві не сумісні з принципами організації і функціонування 

природних екосистем [492]. Тому акцент повинен бути направлений 

на формування складних сільськогосподарських систем, у яких 

взаємодія між біологічними компонентами заміняє зовнішнє 

вкладення ресурсів, що сприяють нормальному функціонуванню 

механізмів і підвищують продуктивність агроценозів, забезпечують 

захист рослин від впливу несприятливих чинників [177, 198, 538]. 

Полікультура дасть можливість вирішити частину проблем, 

властивих монокультурному виробництву, а саме: зниження стійкості 

до антропогенних впливів, зменшення доходів, складність у боротьбі 

зі шкідниками і хворобами, зменшення біологічної варіабельності, 

зниження рівня продуктивності та якості отриманої продукції [565]. 

На думку багатьох авторів [42, 168, 222, 265, 267, 465], сумісне 

вирощування люпину зі злаковим компонентом є альтернативою 

використанню хімічних засобів захисту від бур’янів. За вирощування 

люпину вузьколистого зі злаком (за схемою добавлення) утворюється 

щільний ценоз, здатний пригнічувати бур’яни шляхом 

фітоценотичного впливу. Продуктивність такого ценозу завдяки 

компенсаторним механізмам стабільна за роками і може 

перевищувати врожайність кожного з компонентів у монокультурі. 

Агросистеми мають ряд суттєвих особливостей, які відрізняють їх від 

інших екосистем, що поширені у природі. Головна з них полягає в 

тому, що агросистема в принципі існує лише за рахунок постійно 

керованого впливу людиною. Але, не зважаючи на штучний характер 

створення, основні компоненти – рослини – розвиваються за 



 

 

законами існування природних фітоценозів. Тому явища 

самоорганізації в біогеоценозах будь-якого рівня організації присутні 

[187, 224]. 

За сумісного вирощування різних видів сорти культур, крім 

високої продуктивності, повинні відповідати вимогам, не 

обов’язковим для одновидових посівів: не знижувати продуктивність 

інших компонентів; сумарна їх продуктивність має бути більшою, 

ніж кожного в одновидовому посіві; поліпшувати якість продукції; 

мають збігатися строки сівби, дозрівання і збирання зерна, технологія 

якого в цілому прийнятна для агроценозу [276, 277]. 

Як зазначали автори [16, 60, 168, 205], у сумісних посівах 

рослини менше уражуються хворобами і шкідниками. 

Критерієм ефективності реалізації генетичного потенціалу 

сортів може бути лише стійке збільшення середньої врожайності 

культури за тривалий період. Із підвищенням кількості техногенних 

засобів, які використовуються для оптимізації умов вирощування 

культур, роль екологічної стійкості сортів та агрофітоценозів у 

реалізації їх потенційної продуктивності збільшується. Зростаючі 

техногенні затрати на оптимізацію умов середовища окуповуються, 

якщо висока потенційна продуктивність сортів і агрофітоценозів 

достатньою мірою захищена їх екологічною стійкістю до факторів 

зовнішнього середовища, що не підлягають регулюванню. 

На думку А. В. Захаренка [182], на сучасному етапі розвитку 

землеробства парадигма боротьби з бур’янами поступово змінюється 

на парадигму управління процесами росту й розвитку компонентів в 

агрофітоценозі, зокрема і бур’янового. Найперспективнішими 

вважаються заходи, що базуються на створенні умов для домінуючої 

ролі сільськогосподарських культур в агрофітоценозі, здатності до 

фітоценотичного регулювання кількості бур’янів до економічного 

порогу шкодочинності. 

За вирощування люпину вузьколистого однією з проблем є 

низька конкурентоздатність порівняно з бур’яновим компонентом у 

посівів та відсутність достатньої кількості засобів захисту від 

бур’янів. Ущільнення посіву люпину злаковим компонентом (за 

схемою добавлення) призводить до пригнічення бур’янів 

фітоценозом, що дозволяє отримати врожай зерна без хімічного 

захисту посівів [265, 269, 270, 465]. Продуктивність такого ценозу 

завдяки компенсаторним механізмам стабільна за роками й може 

перевищувати урожайність компонентів у одновидових посівах. 



 

 

Продуктивність рослин тісно корелює з процесами росту і 

фотосинтезу, які залежать, насамперед, від їх генетичних 

особливостей, умов вирощування протягом періоду вегетації, а також 

структури посіву, яка повинна забезпечувати максимальний 

газообмін, використання сонячної енергії для його проходження [71, 

346, 351]. 

Дані щодо процесів росту, формування продуктивності 

рослинами люпину вузьколистого і злакового компонента за 

сумісного вирощування та ценозу в цілому майже відсутні, що 

свідчить про доцільність проведення досліджень і їх актуальність. 

 

 

8.1. Підбір сортів люпину вузьколистого та злакового 

компонента для сумісного вирощування 

За даними Г. Г. Баранецького [24], А. М. Гродзинського [126]; 

Н. М. Матвєєва [299], кругообіг фізіологічно активних речовин 

відіграє роль регулятора внутрішнього і зовнішнього взаємовпливу, 

відновлення й розвитку рослинного покриву в біогеоценозі. На 

початковому етапі кругообігу рослини утворюють і виділяють у 

середовище активні речовини, потім ці речовини рослини 

накопичують, перетворюють і використовують, причому до активних 

виділень вищих рослин додаються активні метаболіти мікрофлори й 

інших гетеротрофних організмів. На третьому етапі коліни 

поглинаються із середовища ценозу рослинами-акцепторами, якими 

можуть бути як інші рослини, так і рослини-донори.  

Селекцію культур ведуть для вирощування їх переважно в 

одновидових посівах. Проте, як стверджує Д. Я. Єфіменко [166], за 

сумісного вирощування рослини ценозу живляться з ґрунту як єдине 

ціле. Кореневі виділення рослин посилюють або послаблюють вбирну 

здатність сусідніх рослин, утворюючи біологічний ланцюг завдяки 

обміну органічними і мінеральними речовинами. Тому рослинну 

формацію необхідно розглядати як складну саморегулівну систему, 

що складається з багатьох компонентів, які змінюються. Автор 

вказує, що при вирощуванні сумісних посівів необхідно враховувати 

характер міжвидових взаємовідносин культур, який може суттєво 

змінюватися залежно від ґрунтово-кліматичних умов і технології 

вирощування, зокрема розміщення рослин на площі. 

Доведено, що у сумісних посівах рослини не тільки 

обмінюються кореневими виділеннями, продуктами метаболізму, а й 



 

 

приєднуються до обміну рослини-отримувача [189, 190, 495]. 

Виділення коренів чи наземної частини можуть стимулювати, не 

впливати, або навіть пригнічувати фізіологічні процеси в сусідніх 

рослинах [123, 125, 519]. 

Взаємозв’язок між компонентами у сумісних посівах залежить 

від їх видового і сортового складу, агротехнічних заходів, погодних 

умов [72, 498]. Рослини через кореневу систему здатні виділяти в 

ґрунт сполуки, які надходять ззовні, або синтезуються ними [434]. На 

початкових етапах росту й розвитку кореневі виділення становлять 7–

10 % від наземної маси рослини, а протягом періоду вегетації – 25 % 

від загальної маси [550]. Через корені виділяється 2–12 % засвоєного 

рослиною вуглецю, що приблизно в рік становить 0,3–7,2 т/га сухої 

речовини [127]. Загальна кількість речовин кореневих ексудатів 

наближається за величиною до господарського врожаю або навіть 

може перевищувати його [333].  

За результатами досліджень І. М. Рахтієнка [428, 429], міграція 

міченого фосфору із рослини в рослину в чистому посіві люпину у 2-

3 рази інтенсивніша, ніж у посівах вівса, проте у змішаних посівах – 

активніша від люпину до вівса, ніж від люпину до люпину. Цим автор 

пояснює інтенсивний ріст вівса в сумісному посіві з люпином. 

Міграція елемента відбувається також і від вівса до люпину, причому 

передача від однієї рослини до іншої у сумісних посівах відбувається 

активніше , ніж у одновидових. 

Проникаючи в рослини, фізіологічно активні виділення 

впливають на обмін речовин, що посилює чи сповільнює ростові 

процеси. Органічні речовини кореневих виділень беруть участь в 

утворенні комплексних речовин і сприяють розчиненню у ґрунті 

сполук заліза, міді, оксалатів і фосфатів, кальцію [551]. Із коренів 

бобових у вигляді органічних сполук виділяється 0,5–0,7 % вуглецю 

асимілятів, які надійшли з листків, а за період вегетації може бути 

виділено понад 30 % азоту від загального його вмісту. Швидкість 

виділення і поглинання К, Са, Nа, Со і І настільки велика, що рослина 

протягом онтогенезу здатна поглинути й виділити в десятки разів 

більше цих елементів, ніж містити їх у собі в певний період вегетації. 

У складі кореневих виділень переважають органічні кислоти, 

амінокислоти і цукри, а також можлива наявність специфічні 

речовини, які виявляють безпосередній або опосередкований (через 

формування особливої ризосферної мікрофлори) алелопатичний 

вплив на сусідні рослини [73, 213]. Фізіолого-біохімічна взаємодія 



 

 

рослин здійснюється через екзометаболіти, виділені рослинами в 

навколишнє середовище [73]. Характер фізіологічної дії колінів 

залежить від їх концентрації [341]. Висока концентрація колінів, що 

накопичуються в субстраті та втомлюють його, впливає на 

метаболізм рослин-акцепторів, що спричиняє гальмування ростових 

процесів і зниження врожаю [38]. Найчастіше дію колінів пов’язують 

зі зміною ростових процесів, однак спектр їхньої дії значно ширший. 

Вони впливають на процеси поділу, розтягу та диференціації клітин, 

ферментативних реакцій дихання і фотосинтезу, надходження води, 

пересування пластичних речовин до точок росту тощо [127]. 

Кореневі виділення відіграють також екологічну роль, яка 

полягає в нормалізації надходження вологи і поживних речовин до 

рослин-донорів, регулювання їх алелопатичних взаємовідносин із 

рослинами-акцепторами та формування умов для функціонування 

ґрунтових мікроорганізмів [539, 578, 601]. Необхідно підбирати пари 

бобового і злакового компоненту таким чином, щоб максимум 

виділення поживних речовин однієї культури відповідав максимуму 

поглинання іншої [221]. В алелопатичних взаємовідносинах рослин 

активну роль відіграє мікрофлора ґрунту, яка може суттєво послабити 

вплив рослини-паразита та підвищити стійкість культурної рослини 

[600]. Із застосуванням методу мічених атомів виявлено, що в 

сумісних посівах за правильного підбору культур інтенсивність 

поглинання елементів мінерального живлення у 1,5–2,0 рази вища, 

порівняно з одновидовими посівами [428]. 

Видільна активність коренів рослин змінюється в онтогенезі й 

помітна вже за проростання насіння [111]. При набуханні та 

проростанні насіння відбувається виділення ними речовин, які 

створюють навколо проростка алелопатичну зону [546]. У період 

набухання і проростання насіння втрачає 2,5 % і більше початкової 

маси та виділяє в навколишнє середовище речовини, серед яких 

помітні цукри, амінокислоти, ди- і трикарбонові органічні кислоти, 

ароматичні кислоти – кавова, корицева, ферулова й інші, цитраль, 

коричний альдегід, саліциловий альдегід, бензальдегід, кумарин, 

скополетин, протоанемонін, індолілоцтова кислота та інші речовини 

[124]. 

Виділення насінням певних речовин залежить від їхніх 

біологічних особливостей. На початкових етапах органогенезу, в 

період набухання і проростання в результаті виділень у навколишнє 

середовище насінини впливають одна на одну. Виділення насіння 



 

 

відіграють значну роль як у процесі його проростання, так і в 

подальшому розвитку рослин і формуванні ними продуктивності 

[340]. 

За даними В. А. Леонтовича [272], найвищою секреторною 

діяльністю відзначаються 3–5-добові проростки. 

Дослідження з насінням різних сортів люпину, зокрема білого, 

підтвердило його алелопатичну гетерогенність, яку необхідно 

враховувати при розробленні технології вирощування культури [393]. 

Хоча виділення насіння можуть бути короткочасні (лише за 

проростання) і ними можна було б знехтувати, в умовах 

агрофітоценозу їх концентрація може бути достатньо високою, отже 

вагомим буде алелопатичний ефект, особливо за низької польової 

схожості насіння та високих норм його висіву. 

Потенційна алелопатична активність рослин навіть одного сорту 

різна. Необхідно відмітити, що обов’язковий агрозахід – бактеризація 

насіння – знижує алелопатичну активність коренів інокульованих 

рослин. Проте поєднання інокуляції насіння із внесенням 60 кг/га 

мінерального азоту підвищує алелопатичну активність люпину [391]. 

Алелопатична взаємодія рослин відмічена головним чином у 

кореневій сфері внаслідок кореневих виділень і продуктів деструкції 

рослинних решток. Причому донорно-акцепторна взаємодія рослин 

відбувається опосередковано через ґрунт і включає сферу 

життєдіяльності мікроорганізмів [73, 592]. 

Найчастіше дію колінів пов’язують зі зміною ростових процесів, 

однак спектр їх дії значно ширший. Вони впливають на процеси 

поділу, розтягу та диференціації клітин, ферментативних реакцій 

дихання і фотосинтезу, надходження води, пересування пластичних 

речовин до точок росту тощо [127, 341]. 

Висока концентрація колінів, що накопичуються в субстраті та 

втомлюють його, впливає на метаболізм рослин-акцепторів, що 

спричиняє гальмування ростових процесів і зниження врожаю [38]. 

Взаємовплив рослин у процесі росту та розвитку необхідно 

враховувати й підбирати компоненти для сумісних посівів на рівні 

сорту [133, 155, 415, 418, 419]. Правильний добір культур для 

сумісних посівів з урахуванням агрокліматичних ресурсів – одна з 

головних умов високої продуктивності посівів [408].  

Для досліджень у польових умовах, які передбачали сумісне 

вирощування люпину вузьколистого з пшеницею ярою, пари 

компонентів підбирали в лабораторних умовах. Отримані результати 



 

 

показали, що енергія проростання насіння пшениці ярої значною 

мірою залежала від її виду і в сортів пшениці м’якої Елегія 

миронівська, Миронівська яра та Рання 93 була на рівні 99,0–83,0 %, 

у сортів твердої пшениці Харківська 41 і Ізольда – лише 67,0–56,0 % 

(табл. 8.1).  

Таблиця 8.1 

Енергія проростання насіння сортів пшениці ярої за 

пророщування з люпином вузьколистим, % 

Сорт пшениці 

Сорт люпину 

без насіння 

люпину 

(контроль) 

Брянскій 

1121 
Мітан Глатко 

Бєлозьорний 

110 

Сідерат 

38 

Елегія 

миронівська 
83,0 87,1 87,1 88,6 92,9 91,4 

Харківська 41 67,0 72,9 65,7 71,4 72,3 62,9 

Ізольда 56,0 42,9 55,7 57,1 67,1 55,7 

Миронівськаяра 88,0 90,0 80,0 91,4 82,9 81,4 

Рання 93 99,0 97,1 94,3 85,7 100,0 92,9 

X  78,6 78,0 76,6 78,8 83,0 76,9 

Sx 7,6 9,6 7,0 6,4 6,1 7,5 

V,% 21,8 27,6 20,6 18,2 16,5 21,9 

S 17,1 21,5 15,7 14,4 13,7 16,8 

 

На переконання П. П. Вавилова [51], борошнисте зерно 

поглинає вологу із ґрунту енергійніше, ніж скловидне, тому насіння 

твердої пшениці, зважаючи на її особливості, характеризується 

уповільненим вбиранням вологи й потребує її для проростання на 5–

7% більше, ніж насіння м’якої.  

Лабораторна схожість насіння сортів твердої пшениці також 

була нижчою порівняно зі схожістю сортів м’якої на 6–9 % 

(абсолютних) і становила 88–93 % [104]. 

Сумісне пророщування з люпином вузьколистим по-різному 

впливало на цей показник. Пророщування насіння сорту Елегія 

миронівська разом із люпином сприяло підвищенню енергії 

проростання на 4,1–9,9 %. У решти сортів пшениці ярої чіткої 

залежності вказаного показника від варіанта пророщування не 

спостерігали. 

Енергія проростання насіння люпину вузьколистого залежно від 

сорту становила від 91 до 99 % (табл. 8.2).  

 



 

 

Таблиця 8. 2  

Енергія проростання насіння різних сортів люпину 

вузьколистого за пророщування з пшеницею ярою, % 

Сорт люпину 

Сорт пшениці 

без насіння 

пшениці 

(контроль) 

Елегія 

мироні-

вська 

Харківська 

41 
Ізольда 

Миронівська 

яра 

Рання 

93 

Брянскій 1121 98,0 96,7 100,0 100,0 96,7 100,0 

Мітан 99,0 96,7 96,7 100,0 93,3 100,0 

Глатко 99,0 100,0 96,7 100,0 100,0 96,7 

Бєлозьорний 110 95,0 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сідерат 38 91,0 100,0 93,3 93,3 100,0 93,3 

X  96,4 98,0 97,3 98,7 98,0 98,0 

Sx 1,5 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 

V,% 3,6 1,8 2,9 3,0 3,1 3,1 

S 3,4 1,8 2,8 3,0 3,0 3,0 

 

Пророщування насіння сорту Бєлозьорний 110 і Сідерат 38 

разом із пшеницею ярою досліджуваних нами сортів стимулювало 

підвищення енергії проростання від 1,7 до 9,0 %. 

У сортів Брянскій 1121, Мітан і Глатко таку закономірність 

спостерігали в більшості варіантів. Виділення проростків насіння 

сорту пшениці ярої Ізольда стимулювало енергію проростання 

насіння взятих для дослідження сортів люпину вузьколистого. У 

пшениці ярої у контрольних варіантах показники інтенсивності росту 

корінців і зародкового стебла різнилися між собою, що свідчить про 

сортові особливості росту й розвитку, починаючи з перших днів 

вегетації культури (табл. 8.3). 

Взаємовплив компонентів при сумісному пророщуванні 

спостерігали вже на стадії проростання насіння, що чітко виявлено за 

довжиною зародкового стебла і корінців. Так, у сорту Елегія 

миронівська присутність насіння люпину вузьколистого сортів 

Брянскій 1121, Мітан і Сідерат 38 стимулювала ріст зародкового 

стебла, довжина якого формувалася більшою відповідно на 0,13; 0,16 

і 0,04 см, сортів Глатко і Бєлозьорний 110 – пригнічувала, що 

позначилось на їх укороченні на 0,39 і 0,38 см. 

Розвиток корінців пригнічувався у всіх варіантах порівняно з 

контролем. 

Таку саму картину спостерігали і у варіантах із сортами 

Харківська 41 та Рання 93. У варіантах з Миронівською ярою 

присутність сорту Брянскій 1121 пригнічувала ріст корінців і 



 

 

зародкового стебла, сорт Мітан сприяв росту відповідно на 0,18 і 0,08 

см, решта сортів стимулювала ріст зародкового стебла і пригнічувала 

розвиток корінців. Найвідчутніший вплив виділень насіння люпину 

вузьколистого на насіння пшениці ярої за проростання спостерігали у 

варіантах із сортом Ізольда: взяті для вивчення сорти люпину, окрім 

Бєлозьорного 110, сприяли інтенсивнішому росту як зародкового 

стебла, так і корінців. 

Таблиця 8.3 

Показники розвитку проростків пшениці ярої за 

пророщування з люпином вузьколистим, см/росл. 

Сорт пшениці 

Сорт люпину 

без насіння 

люпину 

(контроль) 

Брянскій 

1121 
Мітан Глатко 

Бєлозьорни

й 110 
Сідерат 38 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Елегія 

миронівська 
1,37 5,07 1,50 4,46 1,53 4,52 0,98 3,60 0,99 3,70 1,41 4,08 

Харківська 41 1,48 3,91 1,37 4,03 1,26 3,40 0,87 2,44 1,57 3,51 1,11 2,65 

Ізольда 0,51 1,50 2,75 2,54 0,40 1,51 0,85 1,94 0,43 1,29 0,57 1,78 
Миронівська 

яра 
1,71 4,42 1,55 3,63 1,89 4,50 2,04 4,20 1,95 4,01 1,82 4,15 

Рання 93 1,93 4,54 1,38 4,18 0,99 2,50 1,93 4,21 1,57 2,98 2,13 4,43 

X  1,40 3,89 1,71 3,77 1,21 3,29 1,33 3,28 1,30 3,10 1,41 3,42 

Sx 0,24 0,62 0,26 0,33 0,25 0,58 0,27 0,46 0,27 0,48 0,27 0,51 

V,% 38,7 35,9 34,3 19,9 46,4 39,6 44,8 31,7 45,8 34,8 43,2 33,6 

S 0,54 1,40 0,59 0,75 0,56 1,30 0,60 1,04 0,60 1,08 0,61 1,15 

Примітка. 1 – довжина зародкового стебла, 2 – довжина корінця. 

 

Виділення проростків насіння люпину вузьколистого сорту 

Брянскій 1121 сприяло зростанню довжини зародкового стебла у 

проростків пшениці ярої у середньому на 80,6, корінців – на 6,9 %, 

сортів Глатко і Сідерат 38 – довжини зародкового стебла відповідно 

на 9,5 і 1,3 %, але помічено зменшення корінців на 9,9 і 8,3 %, сортів 

Мітан і Бєлозьорний 110 – зменшення зародкового стебла відповідно 

на 14,6 і 8,4, корінців – 13,2 і 19,0 % порівняно з відповідними 

контролями. Пшениця яра сорту Елегія миронівська за сумісного 

пророщування насіння з люпином вузьколистим реагувала 

укороченням довжини зародкового стебла у середньому на 6,4, 

корінців – на 19,7 %, Харківська 41 на – 16,5 і 18,0 %, Рання 93 – на 

17,1 і 19,4 %, Миронівська яра – збільшенням довжини зародкового 

стебла на 8,2 %, але зменшенням довжини корінців на 7,3 %, Ізольда 



 

 

– збільшенням довжини зародкового стебла і корінців відповідно на 

94,1 і 20,8 %. Стимулівний вплив на проростки пшениці ярої за 

пророщування з люпином вузьколистим спостерігали у варіантах: 

Ізольда + Брянскій 1121, Ізольда + Глатко, Ізольда + Сідерат 38 і 

Миронівська яра + Мітан.  

Кількість первинних корінців, які формувалися за проростання 

насіння пшениці, також залежала від варіанта поєднання сортів обох 

культур (табл. 8.4).  

Таблиця 8.4 

Кількість первинних корінців на проростках пшениці ярої за 

сумісного пророщування з люпином вузьколистим, шт./росл. 

Сорт пшениці 

Сорт люпину 

без 

насіння 

люпину 

(контроль) 

Брянскій 

1121 
Мітан Глатко 

Бєлозьор- 

ний 110 

Сідерат 

38 

Елегія 

миронівська 
3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 2,5 

Харківська 41 4,2 4,3 4,0 3,6 3,9 3,9 

Ізольда 2,6 2,8 2,7 3,1 2,8 2,5 

Миронівська яра 3,9 3,9 4,1 4,0 4,1 3,9 

Рання 93 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

X  3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 

Sx 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 

V,% 19,4 17,5 18,6 12,7 17,2 22,1 

S 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 

 

У контрольних варіантах досліджуваних сортів відмічена їх 

різна кількість. На думку А. І. Носатовського [355], цей показник 

прямо залежить від величини зародку, що визначається крупністю 

зерна, яке своєю чергою обумовлюється масою 1000 зерен. 

Сумісне пророщування насіння пшениці ярої сортів 

Миронівська яра та Рання 93 і сортів люпину вузьколистого сприяло 

формуванню більшої кількості первинних корінців у всіх варіантах, у 

сорту Ізольда – крім варіанта з люпином сорту Сідерат 38. У 

варіантах із сортами Елегія миронівська і Харківська 41 лише сорт 

люпину Брянскій 1121 стимулював їх розвиток.  

Інтенсивність росту проростків люпину вузьколистого у 

контрольних варіантах значною мірою залежала від сорту (табл. 8.5).  

 



 

 

Таблиця 8.5 

Показники росту проростків люпину вузьколистого за 

пророщування з пшеницею ярою, см/росл. 

Сорт люпину  

Сорт пшениці 

б
ез

 п
ш

ен
и

ц
і 

(к
он

тр
ол

ь)
 

Е
ле

гі
я 

м
и

ро
н

ів
сь

ка
 

Х
ар

кі
вс

ьк
а 

 

41
 

Із
ол

ьд
а 

М
и

ро
н

ів
сь

ка
 

яр
а 

Р
ан

н
я 

93
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Брянскій 1121 1,68 2,88 2,70 3,08 2,75 2,54 2,16 1,82 2,33 2,57 3,02 2,37 

Мітан 2,13 2,67 3,01 2,54 2,40 2,23 2,45 1,78 3,17 2,25 2,13 1,95 

Глатко 1,60 2,14 2,55 1,93 2,68 2,01 3,54 2,26 3,61 2,45 2,82 2,50 

Бєлозьорний 110 1,70 2,90 2,71 3,10 2,76 2,83 2,61 2,18 3,66 2,86 3,27 2,17 

Сідерат 38 1,64 2,69 2,62 2,82 2,62 2,00 2,81 3,10 2,10 2,96 2,71 2,71 

X  1,75 2,66 2,72 2,69 2,64 2,32 2,71 2,23 2,97 2,62 2,79 2,34 

Sx 0,10 0,14 0,08 0,22 0,07 0,16 0,23 0,24 0,32 0,13 0,19 0,13 

V,% 12,3 11,6 6,5 18,0 5,6 15,5 19,1 23,9 24,3 11,2 15,3 12,5 

S 0,22 0,31 0,18 0,48 0,15 0,36 0,52 0,53 0,72 0,29 0,43 0,29 

Примітка. 1 – довжина зародкового стебла, 2 – довжина корінця. 

 

Сумісне його пророщування з насінням пшениці ярої показало, 

що залежно від досліджуваної пари сортів уже через чотири доби 

після закладання досліду відчутним був взаємовплив кореневих 

виділень проростків. Присутність насіння пшениці ярої стимулювала 

розвиток зародкового стебла люпину вузьколистого у всіх варіантах 

порівняно з відповідними контролями. 

Виділення проростків насіння сорту пшениці ярої Елегія 

миронівська стимулювали збільшення довжини зародкового стебла у 

проростків люпину вузьколистого у середньому на 51,6 %, корінців – 

0,8 %, Харківська 41, Ізольда, Миронівська яра і Рання 93 – 

збільшення довжини зародкового стебла відповідно на 53,2; 57,9; 71,3 

і 62,7 %, але зменшення довжини корінців на 12,0; 14,8; 0,7 і 10,5 %.  

Сорти люпину вузьколистого Глатко і Сідерат 38 на сумісне 

пророщування насіння із досліджуваними сортами пшениці ярої 

реагували збільшенням довжини зародкового стебла у проростків на 

90,0 і 56,8 %, корінців – 4,2 і 1,0 %, сорти Брянскій 1121, Мітан і 

Бєлозьорний 110 – збільшенням довжини зародкового стебла на 54,3; 

20,6 і 76,6 %, але зменшенням довжини корінців відповідно на 14,0; 

19,5 і 9,4 %.  



 

 

Довжина зародкового стебла і корінців у проростків люпину 

вузьколистого збільшувалась у варіантах сумісного пророщування з 

пшеницею ярою Брянскій 1121 + Елегія миронівська, Глатко + 

Миронівська яра, Глатко + Рання 93, Бєлозьорний + Елегія 

миронівська, Сідерат 38 + Елегія миронівська, Сідерат 38 + 

Ізольда,Сідерат 38 + Миронівська яра та Сідерат 38 + Рання 93. За 

добору компонентів для сумісного вирощування люпину 

вузьколистого з тритикале ярим і вівсом голозерним у лабораторних 

умовах отримали результати, аналогічні наведеним вище з пшеницею 

ярою, які також свідчать про необхідність добору сортів люпину 

вузьколистого і злакового компонента в лабораторних умовах [97, 

110]. 

При розробленні рекомендацій з вирощування бобово-злакових 

змішаних посівів обов’язково необхідно враховувати алелопатичну 

активність компонентів, тому що рослини з високою активністю 

погано суміщаються, а з низькою – не протидіють бур’янам, боротьба 

з якими у таких посівах ускладнена. Найвдалішими є сполучення 

активних компонентів з толерантними властивостями [127]. 

Сумісне пророщування насіння люпину вузьколистого і 

злакового компонента в лабораторних умовах дозволяє уже на 

початковій стадії оцінити особливості його проростання і 

взаємовплив компонентів, підібрати сорти культур для вирощування 

у гетерогенному посіві з метою формування високопродуктивного 

агроценозу. 

 

 

8.2. Продуктивність агроценозу люпину вузьколистого та 

пшениці ярої залежно від удобрення, щільності посіву та 

співвідношення компонентів 

Взаємовплив компонентів у сумісних посівах залежить від їх 

видового і сортового складу, фази росту та розвитку, агротехнічних 

заходів, гідротермічних умов року й зони вирощування [71, 498, 506].  

Про взаємовплив рослин люпину вузьколистого і пшениці ярої 

за сумісного їх вирощування свідчать індекси інтенсивності 

конкуренції між компонентами в агроценозі, які є результатом 

порівняння сухої біомаси рослин, вирощених в одновидових і 

сумісних посівах (формула 2.3). У варіанті досліджень, 

рекомендованому нами виробництву для сумісного вирощування 

компонентів, норма висіву насіння люпину вузьколистого була 1,2, 



 

 

пшениці ярої – 3,5 млн шт./га, рівень показників змінювався по мірі 

росту й розвитку рослин, а також залежно від варіанта удобрення 

(табл. 8.6).  

Таблиця 8.6 

Показники індексу інтенсивності конкуренції між компонентами 

в агроценозі залежно від варіанта удобрення, 

середнє за 2007–2009 рр. 

Удобрення 

Етап органогенезу 

пшениця – VІ,  

люпин – ІХ  

пшениця – ІХ,  

люпин – Х 

пшениця – ХІ,  

люпин – ХІ 

Без добрив 

(контроль) 
0,73 0,70 1,33 

Р45К90 0,92 0,55 0,68 

N30Р45К45 0,94 1,07 1,56 

N60Р90К90 0,97 1,14 1,69 

X  0,89 0,87 1,32 

Sx 0,05 0,14 0,22 

V,% 12,2 33,0 34,1 

S 0,11 0,29 0,45 

 

Як вказує В. Н. Прохоров [424], про відсутність конкуренції 

свідчить індекс, що дорівнює нулю, про повну конкуренцію – він 

дорівнює одиниці, тобто чим більше значення показника, тим 

інтенсивнішою була конкуренція між компонентами в агроценозі.  

У середньому за роки досліджень у варіанті без внесення добрив 

конкуренція між рослинами за першого відбору зразків (пшениця – 

VІ етап органогенезу, люпин – ІХ) була найменшою, про що свідчить 

рівень показника 0,73 і вона зростала зі збільшенням дози 

мінеральних добрив до 0,97 [109]. 

За другого відбору зразків (пшениця – ІХ етап органогенезу, 

люпин – Х)показники збільшувалися лише за внесення мінеральних 

добрив, зокрема азотних, відповідно до 1,07 і 1,14. За третього 

відбору рослин (пшениця і люпин – ХІ етап органогенезу) значне 

зростання наземної біомаси окремо взятої рослини спричиняло 

посилення інтенсивності конкуренції, про що свідчать індекси 1,56 і 

1,69. У варіанті, що передбачав внесення лише фосфорних і калійних 

добрив, незбалансованість живлення не сприяла значному зростанню 

біомаси рослин, а відповідно і посиленню конкуренції між ними. У 

вказаному варіанті максимальним індекс інтенсивності конкуренції 



 

 

був у фазі цвітіння–початку формування бобів на рослинах люпину 

вузьколистого, потім його рівень знижувався. 

Згідно з методикою, запропонованої В. Н. Прохоровим [412], за 

роки досліджень агресивнішим компонентом в агроценозі була 

пшениця яра. Коефіцієнт її конкурентоздатності (агресивності), що 

розрахований за формулою 2.2, зростав за внесення мінеральних 

добрив, тобто за створення для культури сприятливих умов 

живлення, а люпину вузьколистого – відповідно знижувався (табл. 

8.7).  

Таблиця 8.7 

Коефіцієнти конкурентоздатності компонентів у фітоценозі 

залежно від варіантів удобрення 

Удобрення 

Рік 

2006 2007 2008 2009 
середня за 

2006–2009 рр. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив 

(контроль) 
1,30 0,79 0,86 1,43 0,77 1,35 0,97 1,17 0,98 1,19 

Р45К90 1,18 0,86 0,61 2,49 0,57 1,84 0,82 1,64 0,80 1,71 

N30Р45К45 0,96 1,05 0,98 1,21 0,49 2,11 0,85 1,53 0,82 1,48 

N60Р90К90 0,87 1,13 0,92 1,37 0,59 2,03 0,74 1,62 0,78 1,54 

X  1,08 0,96 0,84 1,63 0,61 1,83 0,85 1,49 0,85 1,48 

Sx 0,10 0,08 0,08 0,29 0,06 0,17 0,05 0,11 0,05 0,11 

V,% 18,3 16,6 19,3 35,9 19,5 18,6 11,3 14,7 10,8 14,6 

S 0,20 0,16 0,16 0,58 0,12 0,34 0,10 0,22 0,09 0,22 

Примітка. 1 – люпин вузьколистий, 2 – пшениця яра. 

 

Для люпину вузьколистого сприятливі умови для росту, 

розвитку та формування продуктивності в агроценозі з пшеницею 

ярою складались у 2006 р., особливо несприятливі – у 2008-му. 

У варіантах без добрив для пшениці ярої коефіцієнт 

конкурентоздатності у середньому за роки досліджень становив 1,19, 

для люпину вузьколистого – 0,98. За внесення мінеральних добрив у 

рослин пшениці ярої він збільшувався, у люпину вузьколистого – 

зменшувався. Причому збільшення дози мінеральних добрив 

посилювало вказаний процес, і за внесення Р45К90 показники 

становили відповідно 1,71 і 0,80, N30Р45К45 – 1,48 і 0,82, N60Р90К90 – 

1,54 і 0,78.  

Для виявлення особливостей формування продуктивності 

кожного з компонентів у сумісному посіві, їх взаємного впливу, 

залежності від елементів технології вирощування, визначення 



 

 

оптимальних параметрів агроценозу, здатних забезпечити 

максимальну продуктивність посіву, та встановлення основних 

чинників, за допомогою яких можна керувати продукційним 

процесом агроценозу, вивчали морфофізіологічні особливості 

формування продуктивності кожного з компонентів сумісного посіву, 

окремих складових елементів продуктивності в онтогенезі та ступінь 

їх реалізації у фактичному врожаї залежно від умов вирощування. 

Для морфофізіологічного аналізу на V, VІ, ІХ, ХІ і ХІІ етапах 

органогенезу, за Ф. М. Куперман [261], відбирали проби рослин пшениці 

ярої, у яких визначали кількість рослин на одиниці площі, стебел, 

колосків, квіток (зерен) у колосі, а також рослини люпину вузьколистого, 

у яких підраховували кількість квіток, бобів й зерен в них. 

Взаємовплив компонентів агроценозу залежно від умов 

вирощування добре відслідковувався за результатами динаміки 

густоти рослин, зокрема люпину, та морфофізіологічних досліджень 

(табл. 8.8).  

Таблиця 8.8 

Формування елементів продуктивності рослинами люпину 

вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування, 

середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення Агроценоз 
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ІХ-Х Х-ХІІ ІХ ХІI IХ-ХІІ 

Без добрив 
(контроль) 

люпин  109 5 3 22,4 3,9 18,5 2,58 
люпин + 
пшениця 

106 7 4 18,5 2,7 15,8 1,96 

Р45К90 
люпин  109 5 5 34,9 3,8 31,1 2,40 
люпин + 
пшениця 

92 2 4 21,0 3,4 19,6 1,18 

N30Р45К45 
люпин  113 4 2 36,1 4,7 31,4 3,43 
люпин + 
пшениця 91 9 8 22,6 3,1 19,6 1,90 

N60Р90К90 
люпин  101 11 8 36,2 5,5 30,8 2,81 
люпин + 
пшениця 

74 14 8 23,4 2,4 21,0 1,21 

X  99 7 5 26,9 3,7 23,5 2,18 
Sx 5 1 1 2,6 0,4 2,3 0,28 
V,% 13,1 55,9 46,4 27,8 27,9 27,6 35,6 
S 13 4 2 7,5 1,0 6,5 0,78 

 



 

 

Спостереження за динамікою густоти рослин люпину в 

одновидових і сумісних посівах з пшеницею ярою показали різну 

величину густоти рослин та їх редукцію вже на ІХ етапі органогенезу 

[361]. Так, у варіанті без добрив (контроль) густота рослин люпину 

вузьколистого в одновидовому і сумісному посівах була практично 

однаковою. У сумісних посівах за внесення добрив кількість рослин 

зменшувалась до 107–95 шт./м
2
 залежно від дози добрив, на відміну 

від одновидового посіву.  

За період з ІХ до ХІІ етапу густота рослин в одновидових 

посівах зменшувалась на 7–15 % порівняно з ІХ етапом. У сумісних 

посівах величина втрати рослин залежала від доз внесених добрив і 

змінювалась від 9 % у контролі до 22 % за внесення N60Р90К90, або від 

11 до 22 шт./м
2
. Таким чином, на ХІІ етапі органогенезу густота 

рослин люпину в контролі у сумісних посівах наближалася до 

відповідного показника одновидових. За внесення фосфорних і 

калійних добрив кількість рослин в одновидових посівах на 17 шт./м
2
 

перевищувала показники в сумісних. Внесення N30Р45К45 не вплинуло 

на кількість рослин, порівняно з попереднім варіантом, тоді як зі 

збільшенням цієї дози вдвічі їх кількість зменшувалася на 18 шт./м
2
, 

що на 32 шт./м
2 
менше порівняно з контролем. 

Спосіб вирощування люпину вузьколистого та удобрення посіву 

впливало не лише на густоту його рослин, а й на формування 

елементів продуктивності культури [362]. Кількість бобів на рослині 

люпину у варіантах без добрив у фазі повної стиглості була на рівні 

2,7 шт. у сумісних посівах і 3,9 шт. – у одновидових. За внесення 

N30Р45К45 їх кількість збільшувалася і становила 3,1 і 4,7 шт. 

відповідно. Зі збільшенням дози добрив до N60Р90К90  кількість бобів 

зменшувалася до 2,4 шт. у сумісних посівах, а в одновидових 

збільшувалася до 5,5 шт. 

Дещо інші закономірності спостережено у пшениці ярої. 

Встановлено,що на VІ етапі органогенезу щільність її стеблостою у 

варіанті без добрив (контроль) становила 522 шт./м
2
 за сумісного 

вирощування з люпином вузьколистим проти 599 шт./м
2
 за 

вирощування в одновидовому посіві (табл. 8.9). 

Внесення N30P45K45 сприяло збільшенню стеблостою злакового 

компонента в сумісному посіві до 551 шт./м
2
, а зі збільшенням дози 

добрив вдвічі щільність стеблостою зростала до 604 шт./м
2
, тоді як в 

одновидовому посіві пшениці ярої щільність стеблостою за цієї дози 

перевищувала показники варіанта сумісного вирощування на 61 



 

 

шт./м
2
. У варіанті із внесенням рекомендованої для люпину дози 

мінеральних добрив P45K90 щільність посіву злакового компонента в 

агроценозі наближалася до показника варіанта зі внесенням N30P45K45. 

Це свідчить про те, що за сумісного вирощування з люпином 

вузьколистим у варіанті із внесенням P45K90 рослини пшениці ярої на 

цьому етапі, завдяки азотфіксуючій здатності рослин люпину, ще не 

відчували дефіциту азоту, тому й негативного впливу на щільність 

посіву ще не було.  

Таблиця 8.9 

Динаміка стеблостою рослин пшениці ярої залежно від варіанта 

технології вирощування, середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення 

Кількість стебел на етапі органогенезу, 

шт./м
2
 

Редукція стебел з 

VІ до ХІІ етапу 

органогенезу, 

шт./м
2
 

VІ ІХ ХІІ 
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Без добрив 

(контроль) 
599 522 567 456 532 413 67 109 

Р45К90 608 566 587 538 564 508 44 58 

N30Р45К45 606 551 535 501 503 437 103 114 

N60Р90К90 665 604 635 571 620 530 45 74 

X  620 561 581 517 555 472 65 89 

Sx 15 17 21 25 25 28 14 14 

V,% 4,9 6,1 7,2 9,6 9,0 11,8 42,7 30,6 

S 30,6 34,1 41,9 49,4 50,1 55,9 27,6 27,1 

 

До ХІІ етапу органогенезу частина стеблостою редукувалась і 

кількість продуктивних стебел в одновидовому посіві пшениці ярої 

коливалася від 532 шт./м
2
 у контролі до 620 шт./м

2
 за внесення 

N60P90K90. За вирощування пшениці ярої сумісно з люпином 

вузьколистим щільність злакового компонента у контролі становила 

413 шт./м
2
. Зі внесенням добрив і збільшенням їх доз зростав 

показник щільності стеблостою пшениці за сумісного вирощування 

до 530 шт./м
2
. 

Рівень втрат стеблостою залежав від виду агроценозу і дози 

внесених добрив. За період з VІ по ХІІ етап органогенезу в 

одновидовому посіві у пшениці ярої (контроль) втрачалось 11 % їх 



 

 

густоти на VІ етапі, а за вирощування з люпином втрати були на 10 % 

більшими. Максимальну втрату стебел у кількісному та відсотковому 

обчисленні відмічали у варіанті із внесенням N30P45K45. Втрати в 

сумісному посіві були на рівні контролю, а в одновидовому – 

зростали до 17 %. Внесення N60P90K90 дозволяло знизити редукцію 

стебел в одно видовому посіві до 7 % завдяки збалансованішому 

живленню рослин, а за вирощування з люпином вузьколистим – 

до12% порівняно з 21 % у контролі.  

У варіантах сумісного вирощування культур найнижчий 

відсоток втрачених стебел, а відповідно й найбільша реалізація стебел 

була у варіанті із внесенням лише фосфорних і калійних добрив. 

Аналіз динаміки зменшення щільності стеблостою пшениці ярої 

за сумісного вирощування з люпином вузьколистим упродовж VІ–ХІІ 

етапів органогенезу показав, що у варіантах без добрив у період з VІ 

до ІХ етапу органогенезу відмічали 61 % усіх втрат, з ІХ по ХІІ – 

39%. У варіанті із внесенням N60P90K90 динаміка втрат мала дещо 

інший характер: втрати стебел з VІ по ІХ етап знизилися на 16 % і 

переважна їх частина (55 %) втрачалася з ІХ до ХІІ етапу 

органогенезу. Реалізація продуктивних стебел у сумісних посівах 

коливалася від 79 % у контролі до 88 % за внесення добрив і була 

нижчою порівняно з одновидовим посівом пшениці ярої. 

Одним з основних морфобіологічних показників пшениці ярої є 

висота рослин. Для росту рослин властивий високий ступінь 

кореляції (взаємозв’язку) його показників з параметрами 

продукційного процесу та формування врожаю. Ця особливість дає 

змогу використовувати висоту рослин як тест під час агрономічного 

контролю і програмування врожаю [122, 146]. Висота рослин 

пшениці ярої характеризує розмір стебла, тобто соломини. Цей 

показник відображає також і загальний стан рослин, у тому числі 

їхню біомасу. Так,у фазі виходу в трубку, коли відбувається ріст 

рослин і формується основна частина біомаси, висота рослин 

характеризує їхню реакцію на умови живлення.  

Кореляційний аналіз результатів досліджень показав наявність 

прямого і сильного зв’язку між сформованою біомасою рослин 

пшениці ярої та їхньою висотою (табл. 8.10). 

За вирощування пшениці ярої в одновидовому посіві 

коефіцієнти кореляції були в межах від r=0,874 до r=0,967, за 

сумісного вирощування з люпином вузьколистим – від r=0,817 до 



 

 

r=0,981, проте чіткої залежності від варіанта удобрення чи агроценозу 

не виявлено. 

Таблиця 8.10 

Коефіцієнти кореляційної залежності наземної маси рослин 

пшениці ярої від їх висоти за різних варіантів технології 

вирощування, середнє за 2007–2009 рр. 

Агроценоз 

Удобрення 

без добрив  

(контроль) 
Р45К90 N30Р45К45 N60Р90К90 

Пшениця 0,874 0,940 0,936 0,967 

Люпин + пшениця  0,899 0,981 0,954 0,817 

 

За даними спостережень, висота рослин пшениці ярої, 

вирощеної в одновидових посівах, змінювалася залежно від умов 

вирощування. Висота рослин у варіантах із внесенням N60P90K90 

збільшувалася до 84,2 см порівняно з 66,0 см у варіанті без добрив. За 

сумісного вирощування з люпином вузьколистим висота рослин 

збільшувалася на 2,7 см у варіантах без добрив. За внесення N30P45K45 

різниця у висоті рослин була незначною – лише 0,9 см. Зі 

збільшенням дози внесених добрив до N60P90K90 висота рослин на 21,7 

см перевищувала показники у варіантах без добрив та на 6,8 см – 

висоту рослин в одновидових посівах.  

За внесення P45K90 у сумісному посіві рослини пшениці ярої 

були на 8,2 см вищими за рослин такого ж варіанта удобрення в 

одновидовому посіві, що свідчить про достатню забезпеченість 

рослин пшениці ярої азотом і взагалі про оптимальні умови живлення 

їх у сумісних посівах. 

Іншою складовою продуктивності агроценозу є формування 

продуктивності колосу, зокрема його величина, кількість колосків, 

квіток і зернівок у колосках. За результатами морфофізіологічного 

аналізу, на VІ етапі органогенезу в колосі пшениці ярої було 18,3–

16,8 колосків, до ХІІ етапу частина їх редукувалась і кількість їх 

становила вже 13,7–15,0 колосків (табл. 8.11).  

Кількість колосків у колосі протягом вегетації визначалась 

умовами вирощування рослин. Покращення умов живлення із 

внесенням добрив сприяло збільшенню кількості закладених колосків 

як на ранніх етапах органогенезу, так і впродовж вегетації до повної 

стиглості культури. Так, у одновидових посівах пшениці ярої 



 

 

кількість колосків у колосі на VІ етапі була на рівні 18,3 за внесення 

N60P90K90  проти 16,8 у варіанті без добрив.  

Таблиця 8.11 

Формування генеративних органів рослинами пшениці ярої 

залежно від варіанта технології вирощування,  

середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення Агроценоз 

Кількість колосків у 

колосі центрального 

стебла, шт. 

Кількість квіток (зерен) у 

центральному колосі, шт. 

VІ ІХ ХІ ХІІ VІ ІХ ХІ ХІІ 

Без добрив 

(контроль) 

пшениця 16,8 15,3 14,7 14,1 52,5 44,5 35,0 32,0 

люпин + 

пшениця 
17,7 15,6 14,5 14,2 64,0 38,0 33,5 32,5 

Р45К90 пшениця 18,5 16,7 14,4 13,8 68,5 47,0 35,5 32,0 

люпин + 

пшениця 
17,3 16,5 15,3 14,7 69,0 47,0 41,5 36,0 

N30Р45К45 пшениця 17,6 15,6 14,9 14,1 67,5 41,5 36,5 31,5 

люпин + 

пшениця 
17,1 14,9 14,1 13,7 68,5 37,5 31,0 29,5 

N60Р90К90 

пшениця 18,3 17,5 16,1 15,1 67,0 50,5 41,5 37,0 

люпин + 

пшениця 
18,2 17,3 15,4 15,0 69,0 51,5 38,5 35,5 

X  17,7 16,2 14,9 14,3 65,8 44,7 36,6 33,3 

Sx 0,2 0,3 0,2 0,2 2,0 1,9 1,3 0,9 

V,% 3,4 5,9 4,3 3,7 8,5 11,9 10,1 7,8 

S 0,6 1,0 0,6 0,5 5,6 5,3 3,7 2,6 

 

У сумісних посівах кількість колосків змінювалась від 17,7 у 

варіанті без добрив до 18,2 за внесення найбільшої дози добрив – 

N60P90K90. 

Така залежність збереглася до ХІІ етапу органогенезу. Якщо за 

цим показником порівнювати одновидові посіви пшениці ярої й 

сумісні з люпином вузьколистим, то на VІ етапі у варіанті без добрив 

деяку перевагу мали сумісні посіви культур – кількість колосків була 

на 0,9 колоска більшою, за невеликих доз добрив і незбалансованого 

живлення (Р45К90) – кількість колосків у сумісних посівах була 

меншою на 0,5–1,2 колоска, а за внесення N60P90K90 кількість колосків 

на цьому етапі як за сумісного вирощування, так і в одновидовому 

посіві пшениці ярої була практично однаковою. 

До ХІІ етапу органогенезу у варіантах без внесення добрив у 

колосі пшениці ярої нарахували 14,1 колоса за вирощування в 



 

 

одновидових і 14,2 колоса – у сумісних посівах. Найбільша кількість 

колосків збереглася до ХІІ етапу за внесення N60P90K90. Як у 

одновидових, так і сумісних посівах їх кількість у колосі становила 15 

колосків. Рівень втрат колосків з VІ до ХІІ етапу був однаковим як у 

одновидовому, так і сумісному посіві – 3,2 колоски, або 18 % усіх 

колосків порівняно з контролем, де втрати становили 2,7 колоска, або 

16 % у одновидових посівах і 3,6 колоска (20 %) у сумісних з 

люпином вузьколистим. Відповідно реалізація колосків у варіанті без 

добрив, становила 84 % в одновидовому посіві і 80 % – у сумісних 

посівах. За внесенняN30P45K45 цей показник становив 80 % за обох 

способів вирощування, а зі збільшенням дози N60P90K90кг/га д.р. 

реалізація колосків збільшувалась до 82 % за обох способів 

вирощування. 

За даними морфофізіологічного аналізу, в конусі наростання 

пшениці ярої, вирощеної в одновидовому посіві без добрив, 

закладалося 99 квіток, з них 53 – синхронно розвинені, а в сумісному 

посіві з люпином вузьколистим – відповідно 114 і 64. У варіантах 

застосування добрив зі збільшенням доз кількість закладених квіток 

збільшувалася в одновидовому посіві до 124, за сумісного 

вирощування з люпином вузьколистим – до 122 квіток, з них 

синхронно розвинених – відповідно до 67 і 69 квіток.  

До ІХ етапу органогенезу частина квіток редукувалася: кількість 

квіток у колосі за сумісного вирощування пшениці ярої у варіанті без 

добрив становила 38. Невеликі дози добрив суттєво не впливали у 

цей період на їх кількість, тоді як у варіантах із внесенням Р45К90 і 

N60P90K90  вона зростала до 47 і 52 квіток відповідно. В одновидовому 

посіві пшениці ярої кількість квіток зростала за вищевказаних доз 

добрив до 47 і 51 проти 45 квіток у варіанті без добрив. Слід 

відмітити, що за кількістю фертильних квіток у колосі на ІХ етапі 

органогенезу сумісні посіви пшениці ярої з люпином поступались 

одновидовим у варіантах без добрив та із внесенням N30Р45К45, у 

варіанті із внесенням лише фосфорних і калійних добрив зрівнялися з 

показниками одновидового посіву, а у варіанті із внесенням N60P90K90 

– перевищувала їх на 1 квітку на колос.  

До ХІІ етапу органогенезу, тобто до повної стиглості, зав’язалось і 

збереглось у варіанті без добрив у одновидовому посіві 32 зернівки. За 

внесення добрив їх кількість збільшувалася до 37 шт. У сумісному 

посіві спостерігали подібну залежність озерненості колоса від доз 

внесених добрив. Кількість зернівок у колосі змінювалася від 33 у 



 

 

варіанті без добрив до 36 шт. за внесення N60P90K90. Таку ж озерненість 

колоса відмічали і за внесення лише фосфорних і калійних добрив за 

сумісного вирощування пшениці з люпином.  

Від V до ХІІ етапу органогенезу втрати квіток становили 67–

87% від їх кількості на V етапі в одновидовому та 82–87 % – у 

сумісному посіві з люпином вузьколистим. Аналіз втрат квіток за 

період від V до ХІІ етапу органогенезу показав, що за вирощування 

пшениці ярої сумісно з люпином вузьколистим основна частина втрат 

припадала на період від V до VІ етапу – 43–44 % їх кількості на V 

етапі органогенезу. З VІ до ІХ етапу втрачається 14–25 % квіток, з ІХ 

до ХІІ – величина втрат незначна і становила 5–12 %. Усього за 

період від V до ХІІ етапу втрачається 70–75 % квіток у сумісному та 

68–74 % – в одновидовому посіві. Ступінь реалізації закладених 

квіток у сумісних посівах становить відповідно 25–30 %, в 

одновидовому посіві – 26–32 %. За цим показником сумісні посіви 

поступаються одновидовим у всіх досліджуваних варіантах 

удобрення, за винятком варіанта із внесенням фосфорних і калійних 

добрив, де ступінь реалізації в сумісному посіві на 3 % перевищував 

показники в одновидовому. 

За результатами морфофізіологічного аналізу розраховано 

потенційні врожаї пшениці ярої й люпину вузьколистого та сумарний 

потенційний врожай агроценозу в цілому на основних етапах 

органогенезу. Величина потенційного врожаю пшениці ярої, 

розрахована на VІ етапі органогенезу, 15,03 т/га у варіанті без 

внесення мінеральних добрив (табл. 8.12).  

За величиною він наближався до потенційного врожаю цієї 

культури, вирощеної в одновидовому посіві. За варіантів технологій 

вирощування, де вносили мінеральні добрива і збільшували їх норми, 

потенційний врожай збільшувався до 18,74 т/га за сумісного 

вирощування з люпином вузьколистим і до 20,05 т/га – за 

вирощування в одновидовому посіві. За технологій із внесенням 

P45K90 потенційний урожай збільшувався на 1,67 т/га, порівняно з 

варіантом без добрив, що свідчить про достатню забезпеченість 

рослин поживними речовинами на цьому етапі органогенезу, в тому 

числі й азотом. За розрахунками потенційної врожайності пшениці 

ярої на ІХ етапі органогенезу його величина змінювалася від 9,60 т/га 

у варіанті без добрив до 14,72 т/га з добривами за сумісного 

вирощування з люпином вузьколистим. На відміну від VІ етапу, на ІХ 

етапі органогенезу потенційний врожай цієї культури за сумісного 



 

 

вирощування з бобовим компонентом на удобрених варіантах на 6–

20 % перевищував його величину в одновидових посівах.  

Таблиця 8.12 

Потенціальна врожайність пшениці ярої за етапами органогенезу 

та її реалізація в фактичній залежно від варіанта технології 

вирощування, середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення 

А
гр

о
ц

ен
о

з 

Потенційна врожайність 

на етапі органогенезу, 

т/га 

Реалізація 

потенційної 

врожайності у 

фактичній, % 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 
 

т/
га

 

V VІ ІХ ХІ VІ ІХ ХІ 

Без 

добрив 

(контроль) 

пшениця  26,67 14,15 11,35 8,99 19,2 24,0 30,2 2,72 

люпин + 

пшениця 
26,78 15,03 9,70 6,22 13,6 21,0 32,8 2,04 

Р45К90 

пшениця  33,27 19,09 8,51 8,25 16,9 37,9 39,0 3,22 

люпин + 

пшениця 
29,26 16,74 9,03 6,10 15,6 29,0 42,9 2,62 

N30Р45К45 

пшениця  35,83 18,74 10,60 9,00 16,0 28,3 33,3 3,00 

люпин + 

пшениця 
30,56 17,57 12,42 9,48 12,4 17,5 22,9 2,17 

N60Р90К90 

пшениця  36,96 20,05 12,22 11,58 18,3 30,1 31,7 3,67 

люпин + 

пшениця 
33,16 18,75 14,72 9,18 15,9 20,3 32,5 2,98 

X  31,56 17,52 11,07 8,60 15,99 26,01 33,16 2,80 

Sx 1,38 0,73 0,72 0,63 0,79 2,34 2,09 0,19 

V,% 12,3 11,8 18,5 20,8 14,0 25,4 17,9 19,2 

S 3,89 2,07 2,05 1,79 2,24 6,62 5,92 0,54 

 

Реалізація потенційного врожаю на VІ етапі органогенезу у 

фактичному за вирощування з люпином вузьколистим збільшувалась 

від 13,6 % у варіанті без добрив до 15,9 % за внесення N60Р90К90. 

За вирощування пшениці ярої в одновидовому посіві реалізація 

потенційного врожаю була вищою і на VІ етапі органогенезу 

коливалася від 19,2 до 15,9 %. На ІХ етапі органогенезу в 

одновидовому посіві цей показник зростав від 24 % у варіанті без 

добрив до 30 % за внесення N60Р90К90. За вирощування сумісно з 

люпином вузьколистим реалізація потенціального врожаю пшениці 

на цьому етапі за внесення фосфорних і калійних добрив зростала до 

29 %, порівняно з 21 % у варіанті без добрив. За внесення N30Р45К45 

реалізація потенційного врожаю знижувався до 17,5 %. Збільшення 

дози добрив до N60Р90К90 підвищувало його реалізацію до 20 %.  



 

 

Як свідчить статистичний аналіз отриманих результатів, різниця 

між показниками потенційної врожайності пшениці ярої сорту Рання 

93 та реалізації потенційної врожайності у фактичній залежно від 

варіанта удобрення і способу вирощування культури була середньою 

та сильною, про що свідчать коефіцієнти варіації, які становили від 

11,8 до 20,8 % та від 14,0 до 25,4 % відповідно. 

З розрахунків потенційного врожаю іншої культури агроценозу – 

люпину вузьколистого, визначено, що на ІХ етапі органогенезу його 

величина змінювалась від 13,8 т/га у варіанті без добрив до 15,8 т/га за 

внесення P45K90і 14,2 т/га – за внесення N60Р90К90 (табл. 8.13). 

Таблиця 8.13  

Потенційна врожайність люпину вузьколистого за етапами 

органогенезу та її реалізація у фактичній залежно від варіанта 

технології вирощування, середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення Агроценоз 

Потенційна врожайність на 
етапі органогенезу, 

т/га 

Реалізація 
потенційної 

врожайності у 
фактичній, % 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 
т/

га
 

ІХ Х ХІ ХІІ ІХ Х ХІ 

Без  
добрив 
(контроль) 

люпин 16,77 9,08 5,71 2,63 15,35 28,37 45,13 2,58 
люпин + 
пшениця 

13,76 6,83 3,08 1,91 14,25 28,70 63,71 1,96 

Р45К90 люпин 27,49 11,37 7,38 3,40 12,46 30,12 46,43 3,43 
люпин + 
пшениця 

15,48 7,21 2,46 1,67 12,24 26,27 76,96 1,90 

N30Р45К45 люпин 26,36 10,21 4,19 2,65 9,22 23,81 58,06 2,43 
люпин + 
пшениця 

13,10 4,89 2,43 1,96 9,00 24,13 48,55 1,18 

N60Р90К90 
люпин 27,57 9,85 5,02 3,51 10,17 28,48 55,91 2,81 
люпин + 
пшениця 

14,20 5,27 1,55 0,95 8,49 22,87 77,96 1,21 

X  19,34 8,09 3,98 2,34 11,40 26,59 59,09 2,19 
Sx 2,32 0,84 0,70 0,31 0,91 0,96 4,58 0,28 
V,% 33,9 29,5 49,5 37,6 22,5 10,2 21,9 35,6 
S 6,56 2,39 1,97 0,88 2,56 2,71 12,95 0,78 

 

На відміну від пшениці ярої потенційний врожай люпину за 

сумісного вирощування був відчутно нижчим порівняно з 

одновидовим посівом культури: від 82 % в одновидовому посіві у 

варіанті без добрив до 49,7 % за технологій із внесенням N30Р45К45 та 

N60Р90К90. На Х етапі органогенезу величина цього показника 

закономірно знижувалась. За внесення P45K90 він становив 7,21 т/га 



 

 

проти 6,83 т/га у варіанті без добрив. За внесення N30Р45К45 і N60Р90К90 

величина потенційного врожаю люпину вузьколистого знижувалася 

до 4,89 і 5,27 т/га, що пояснюється сприятливішими умовами для 

розвитку злакового компонента та посиленням конкуренції між 

рослинами. 

Реалізація потенційного врожаю, розрахованого на ІХ етапі 

органогенезу у фактичному в люпину за сумісного вирощування з 

пшеницею ярою була найбільшою у варіанті без добрив – 14,2 %. У 

варіантах технологій,що передбачали внесення мінеральних добрив, 

реалізація потенційного врожаю знижувалася від 12,2 % за внесення 

фосфорних і калійних добрив до 9 % – за внесення N30Р45К45 та до 

8,5 % – за внесення N60Р90К90. За вирощування люпину вузьколистого 

в одновидовому посіві за цими технологіями реалізація потенційного 

врожаю мала подібний характер, як і в сумісному посіві, та 

знижувалася від 15,4 % у варіанті без добрив до 10,2 % за внесення 

N30Р45К45 і N60Р90К90. Реалізація потенційного врожаю люпину 

вузьколистого на Х етапі за сумісного вирощування змінювалася від 

28,7 % у варіанті без добрив до 22,9 % за внесення N60Р90К90. 

Статистичний аналіз отриманих результатів засвідчив,що 

різниця між показниками потенційної врожайності люпину 

вузьколистого та її реалізації у фактичній залежно від варіанта 

удобрення та способу вирощування культури була переважно 

сильною, що доводять коефіцієнти варіації, які становили від 29,5 до 

49,5 % і від 10,2 до 35,6 % відповідно. 

Аналіз динаміки сумарного потенційного врожаю агроценозу 

сумісного посіву на основних етапах органогенезу показав, що на ІХ 

етапі (люпину) його величина становила 28,7 т/га у варіанті без 

добрив і значно перевищувала його величину в одновидових посівах 

(табл. 8.14). Застосування добрив сприяло підвищенню показника 

потенціального врожаю від 6,5 % за внесення N30P45K45 до 14 % за 

внесення N60P90K90. На Х етапі органогенезу спостерігали аналогічну 

закономірність зміни величини потенційного врожаю сумісного 

посіву від застосування добрив. 

Рівень реалізації сумарного потенційного врожаю агроценозу на 

ІХ етапі органогенезу (люпину) становив 14 % за внесення P45K90. За 

внесення N30P45K45 ця величина становила 10,9 %, зі збільшенням 

дози добрив до N60P90K90 відсоток реалізації потенціального врожаю 

збільшувався до 12,7 %, тоді як у варіантах без добрив був 13,9 %. На 

Х етапі органогенезу величина реалізації показала подібну 



 

 

закономірність і змінювалася від 27,8 % до 19,4 та 20,9 % відповідно 

за показника у варіанті без добрив 24,2 %. Найвищим ступінь 

реалізації потенційного врожаю сумісного посіву у фактичному був у 

варіанті, що передбачав внесення P45K90.  

Таблиця 8.14 

Потенційна врожайність агроценозів люпину вузьколистого з 

пшеницею ярою за етапами органогенезу та її реалізація у 

фактичній залежно від варіанта удобрення, середнє за 2007–2008 рр. 

Удобрення 

Потенційний врожай,т/га 
Реалізація потенційного 

врожаю у фактичному, % 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 
 

т/
га

 1-й 

відбір 

2-й 

відбір 

3-й 

відбір 

4-й 

відбір 

1-й 

відбір 

2-й 

відбір 

3-й 

відбір 

Без добрив 

(контроль) 
28,79 16,52 9,30 7,94 13,9 24,2 43,0 4,00 

Р45К90 32,21 16,24 8,56 7,47 14,0 27,8 52,7 4,51 

N30Р45К45 30,68 17,31 11,91 10,18 10,9 19,4 28,1 3,35 

N60Р90К90 32,95 19,98 10,73 9,42 12,7 20,9 39,0 4,19 

X  31,16 17,51 10,13 8,75 12,88 23,08 40,70 4,01 

Sx 0,92 0,85 0,75 0,63 0,72 1,87 5,09 0,24 

V,% 5,9 9,7 14,7 14,4 11,2 16,2 25,0 12,2 

S 1,84 1,71 1,49 1,26 1,44 3,73 10,18 0,49 

Примітка: Відповідно по відборах: 1-й – пшениця – VІ, люпин – ІХ етап 

органогенезу; 2-й – пшениця – ІХ, люпин – Х етап органогенезу; 3-й – пшениця 

– ХІ, люпин – ХІ етап органогенезу; 4-й – пшениця – ХІІ, люпин – ХІІ етап 

органогенезу. 

 

Як свідчить статистичний аналіз, різниця між показниками 

потенційного врожаю агроценозу люпину вузьколистого з пшеницею 

ярою за етапами органогенезу залежно від варіантів удобрення була 

слабкою й середньою, між показниками його реалізації у фактичному 

– середньою і сильною, що доводять коефіцієнти варіації (відповідно 

від 5,9 до 14,0 % та від 11,2 до 25,0 %). 

За результатами морфофізіологічних досліджень встановлено 

величину реалізації потенційного врожаю окремих складових 

сумісного посіву як щодо потенціалу культур, так і сумарного 

потенційного врожаю агроценозу. Визначено, що в середньому за 

роки досліджень величина реалізації пшениці ярої на VІ етапі (люпин 

– ІХ етап) у фактичному становила 13,6 % у варіанті без добрив і 

збільшувалася до 15,9 % за внесення добрив. На цьому етапі 

реалізація потенційного врожаю культури в потенційному врожаї 



 

 

сумісного посіву коливалася від 7 до 9 %. На наступному, ІХ етапі 

органогенезу пшениці ярої, величина реалізації становила 21–29 % 

відносно потенційного врожаю культури і коливалась у межах від 

12,4 до 16,1 % щодо потенційного врожаю сумісного посіву. 

Найвищий ступінь реалізації спостерігали за внесення P45K90.  

Реалізація потенційного врожаю іншої складової агроценозу – 

люпину вузьколистого, на ІХ етапі органогенезу у варіанті без добрив 

становила 14,3 %. За їх внесення і збільшення норм відсоток 

реалізації знижувався до 8,5 %. Показники реалізації потенційного 

врожаю люпину вузьколистого на Х етапі органогенезу закономірно 

були вищими і змінювалися від 28,7 до 22,9 % і характеризувалися 

залежністю від норми внесення добрив, як і на ІХ етапі органогенезу.  

За розрахунками реалізації фактичного врожаю люпину за 

сумісного посіву з пшеницею ярою відносно сумарного потенційного 

врожаю агроценозу, його величина на ІХ етапі органогенезу люпину 

вузьколистого становила 6,8 % у варіанті без добрив та знижувалася 

до 3,7 % при застосуванні мінеральних добрив [91, 92]. На Х етапі 

органогенезу помічали аналогічну залежність. Величина реалізації 

фактичного врожаю культури відносно потенційного врожаю 

сумішки коливався від 11,9 % у варіанті без добрив до 6,0 % за 

внесення N60P90K90.  

Для формування високопродуктивних агроценозів сумісних 

посівів люпину вузьколистого з пшеницею ярою важливо 

проаналізувати, як змінювалася частка компонентів у потенційному, а 

потім і у фактичному врожаї залежно від етапу органогенезу та доз 

внесених добрив. У результаті досліджень встановлено, що на VІ 

етапі органогенезу пшениці ярої частка участі цієї культури в 

потенційному врожаї агроценозу у варіанті без добрив становила 

52,2 %, а люпину вузьколистого – 47,8 % (рис. 8.1).  

За внесення P45K90 співвідношення потенціалів культур майже 

не змінювалось, на відміну від технології із внесенням N30P45K45, де 

частка пшениці ярої у потенційному врожаї сумісного посіву зростала 

до 57,3 %, а люпину вузьколистого – знижувалася до 42,7 %. 

За внесення N60P90K90 частка пшениці ярої не змінилася і була 

такою, що й за дози N30P45K45. На наступних етапах органогенезу 

змінювалася не лише величина потенційного врожаю сумісного 

посіву обох культур, але і частка участі кожного з них у 

потенційному, а потім і фактичному (господарському) врожаї. Так, на 

ІХ етапі органогенезу частка потенційного врожаю пшениці ярої в 



 

 

потенційному врожаї агроценозу зростала на 17,5 % за внесення 

N60P90K90 порівняно з варіантом без добрив і досягала 69,0 %. У 

фактичному врожаї, отриманому за внесення цієї дози добрив, частка 

участі пшениці ярої збільшувалася до 71,2 %, а люпину 

вузьколистого – знижувалася до 28,8 % за показника у варіанті без 

добрив 49,0 %. 

 
Рис. 8.1. Частка компонентів у врожайності агроценозу люпину 

вузьколистого з пшеницею ярою залежно від варіанта удобрення, 

%, середнє за 2007–2008 рр. 

 

Від VІ етапу органогенезу до ХІІ (фаза повної стиглості) частка 

пшениці ярої за її вирощування сумісно з люпином у варіантах без 

добрив мала тенденцію до зниження з 52,2 до 51,0 %, а люпину 

вузьколистого – відповідно до підвищення.  

Застосування P45K90 у сумісних посівах забезпечувало 

збільшення частки пшениці ярої з 52,0 % на VІ етапі до 58,0 % у 

фактичній врожайності. За внесення N30P45K45 частка пшениці ярої в 

потенційному врожаї і фактичному збільшилася від 57,3 до 64,8 % 

відповідно. З підвищенням удвічі дози добрив частка пшениці ярої 

збільшувалася з 56,9 % на VІ етапі органогенезу до 71,2 % у 

фактичному врожаї, а люпину вузьколистого – відповідно 

зменшилася з 43,1 до 28,8 %, за показника у варіанті без добрив 

49,0 %.  

За технологій із внесенням добрив і збільшенням їх доз у 

продуктивності сумісного посіву зростає частка фактичного врожаю 

пшениці ярої з 51,0 до 71,2 % та знижується частка люпину 

вузьколистого з 49,0 до 28,8 %. 



 

 

Різне співвідношення компонентів у посіві, його щільність, а 

також варіанти удобрення, що вивчались, істотно впливали на ріст, 

розвиток рослин і формування як загальної продуктивності 

фітоценозу, так і врожайності компонентів,рівень якої значно 

різнився за роками. У сумісних посівах урожайність люпину 

вузьколистого формувалась у середньому найбільшою (1,80 т/га) за 

норми його висіву 1,4 млн шт./га (табл. 8.15). 

 

Таблиця 8.15 

Урожайність зерна люпину вузьколистого і пшениці ярої залежно 

від щільності посіву, співвідношення компонентів і варіантів 

удобрення, т/га, середнє за 2006–2009 рр.  

Примітка. Культура: 1 – люпин, 2 – пшениця; * – середнє за 2007–2009 рр. 

 

Зменшення норми висіву до 1,2 і 1,0 млн шт./га спричиняло 

зниження рівня врожайності на 0,06 та 0,17 т/га відповідно [78]. У 

варіантах без внесення мінеральних добрив урожайність була 

максимальною, і становила у середньому 2,07 т/га. За внесення Р45К90 

рівень урожайності обох компонентів знижувався, зокрема люпину 

вузьколистого – на 0,27 т/га, або на 13,0 %, що пояснюється 

Норма 

висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Удобрення 

без добрив 

(контроль) 
Р45К90 N30Р45К45 N60Р90К90

*
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1,4 

- 3,52 - 3,43 - 3,19 - 2,95 - 

4,5 2,24 2,20 1,45 2,21 1,93 2,65 1,21 3,44 

3,5 2,24 2,06 1,73 2,23 1,89 2,74 1,38 3,31 

2,5 2,52 1,91 1,52 2,31 2,29 2,66 1,13 3,28 

1,2 

4,5 2,03 2,05 1,58 2,09 1,65 2,86 0,99 3,51 

3,5 2,13 2,03 2,04 2,14 2,08 2,85 1,19 3,52 

2,5 1,97 1,86 1,76 2,08 2,09 2,69 1,41 3,27 

1,0 

4,5 1,88 1,84 1,86 1,85 1,46 2,75 0,76 3,55 

3,5 1,93 1,86 1,90 1,90 1,56 2,81 1,31 3,26 

2,5 1,74 1,70 2,38 2,02 1,60 2,68 1,11 3,15 

- 4,5 - 3,07 - 3,46 - 3,65 - 3,84 

X  2,22 2,06 1,97 2,23 1,97 2,83 1,34 3,41 

Sx 0,16 0,12 0,18 0,14 0,16 0,09 0,19 0,06 

V,% 22,9 18,6 29,6 20,4 25,6 10,5 44,3 5,9 

S 0,51 0,38 0,58 0,46 0,50 0,30 0,60 0,20 

НІР05 0,51 0,39 0,59 0,46 0,51 0,30 0,60 0,20 



 

 

недостатньою кількістю азоту для рослин агроценозу. Внесення 

N30Р45К45 сприяло покращенню умов живлення компонентів ценозу і 

формуванню врожайності зерна бобового компонента у середньому 

на рівні 1,84 т/га. Доза добрив N60Р90К90 кг/га д. р. спричиняла 

зниження рівня врожайності на 0,89 т/га, або на 43,0 % порівняно з 

варіантами без добрив, що пояснюється пригніченням люпину 

вузьколистого пшеницею ярою, для якої за внесення вказаної дози 

мінеральних добрив склалися сприятливі умови. За вирощування 

люпину вузьколистого в одновидовому посіві рівень урожайності був 

вищим – відповідно 3,52; 3,43; 3,19 і 2,95 т/га. 

Максимальною врожайність люпину вузьколистого у змішаних 

посівах була у варіантах за норми його висіву 1,4 млн шт./га без 

внесення мінеральних добрив і коливалася від 2,24 до 2,52 т/га 

залежно від норми висіву насіння злакового компонента. 

Урожайність пшениці ярої в сумісних посівах у варіантах без 

внесення добрив у середньому становила 1,95 т/га, за внесення Р45К90  

– 2,09, N30Р45К45 – 2,74, N60Р90К90 – 3,36 за рівня в контролі 3,07 т/га. 

Норми висіву насіння пшениці по-різному впливала на рівень 

урожайності культури: за 4,5 млн шт./га в одновидовому посіві вона 

становила у середньому 3,51 т/га (тоді як у сумісних – 2,58 т/га), за 

3,5 млн шт./га – 2,58 т/га, за 2,5 млн шт./га – 2,45 т/га. У середньому 

за роки досліджень максимальною врожайність була у варіантах з 

нормою висіву насіння люпину вузьколистого 1,2 млн шт./га, 

пшениці ярої – 3,5 і 4,5 млн шт./га, за внесення N60Р90К90 – відповідно 

3,51 і 3,52 т/га. Враховуючи те, що метою досліджень було одержання 

в сумісному посіві максимальної врожайності зерна люпину, вказані 

варіанти можуть бути рекомендовані лише для отримання продукції 

злакового компонента. 

На продуктивність агроценозу істотно впливали норма висіву 

люпину вузьколистого та варіант удобрення. Так, у середньому за 

роки досліджень максимальною вона формувалася за норми висіву 

насіння люпину вузьколистого 1,2 млн шт./га – 4,54 т/га, 1,4 млн 

шт./га – зменшувалась на 0,16 т/га, 1,0 млн шт./га – на 0,09 т/га. 

Оптимальні умови для формування максимального рівня врожайності 

(4,58 т/га) у сумісному посіві складалися за внесення N30Р45К45. За 

внесення N60Р90К90 урожайність формувалась у середньому 4,53 т/га. 

У варіантах без добрив вона становила у середньому 4,07 т/га. Аналіз 

отриманих результатів досліджень показав, що за внесення Р45К90 

лімітуючим фактором у процесі формування врожайності була 



 

 

недостатня кількість азоту для рослин – сумарна врожайність 

сформувалась у середньому тільки 3,89 т/га. 

Частка зерна люпину вузьколистого і пшениці ярої в сумарному 

врожаї відчутно залежала від варіанта удобрення (додаток Н.1). У 

варіантах без внесення мінеральних добрив і за внесення Р45К90 маса 

компонентів була майже однаковою. За внесення N30Р45К45 частка 

зерна пшениці ярої коливалася від 53,7 до 65,3%, а за внесення 

N60Р90К90 наближалася до 82,4 %. Частка зерна люпину вузьколистого 

в сумарному врожаї була максимальною у варіантах без внесення 

мінеральних добрив – у середньому 52,1 %. За внесення Р45К90 

показник знижувався на 6,0 %, N30Р45К45 – на 12,2, N60Р90К90 – на 

25,6%.  

За норми висіву насіння люпину вузьколистого 1,4 млн шт./га 

частка люпину вузьколистого в урожаї сумішки становила 42,2 %, її 

зменшення до 1,2 і 1,0 млн шт./га спричиняло зниження рівня 

показника на 1,4 і 1,7 % (абсолютних).  

Максимальною (42,3 %) частка зерна люпину в сумарному 

врожаї була за найменшої норми висіву насіння пшениці ярої. 

Ущільнення посіву нормами висіву 3,5 і 4,5 млн шт./га спричиняло 

зменшення показника на 1,0 і 2,6 %. 

Умови росту, розвитку та формування врожаю компонентами 

агроценозу мали значний вплив і на якість отриманого зерна (табл. 

8.16). Вміст сирого білка та протеїну в зерні люпину вузьколистого 

великою мірою залежав від норми його висіву та варіанта удобрення. 

За норми висіву насіння люпину вузьколистого 1,4 млн шт./га вміст 

сирого протеїну в його зерні становив у середньому 34,25 %, за 1,2 

млн шт./га – зростав до 34,32, за 1,0 млн шт./га – знижувався до 

33,92 %.  

Вміст сирого білка знижувався при зменшенні норми висіву 

зернобобового компонента і становив у середньому відповідно 31,44; 

31,21 і 31,02 %. 

Максимальний вміст сирого протеїну в зерні люпину 

вузьколистого за вирощування сумісно з пшеницею ярою 

накопичувався у варіантах без внесення мінеральних добрив і в 

середньому становив 34,43 %. За рекомендованої для люпину дози 

мінеральних добрив (Р45К90) показник знижувався у середньому на 

0,47 % (абсолютних), за N30Р45К45 – на 0,55, за N60Р90К90 – був на рівні 

варіантів без добрив (34,38 %).  

 



 

 

Таблиця 8.16 

Вміст сирого білка та протеїну у зерні люпину вузьколистого 

залежно від варіанту технології вирощування, %,  

середнє за 2006–2008 рр.  
Норма 

висіву 

насіння,  

млн шт./га 

Удобрення, кг/га д.р. 

без добрив 

(контроль) 
Р45К90 N30Р45К45 N60Р90К90 * 

л
ю

п
и

н
у

 

п
ш

ен
и

ц
і 

п
р
о

те
їн

у
 

б
іл

к
а 

п
р
о

те
їн

у
 

б
іл

к
а 

п
р
о

те
їн

у
 

б
іл

к
а 

п
р
о

те
їн

у
 

б
іл

к
а 

1,4 

- 34,06 29,55 34,63 32,23 33,15 30,28 34,05 30,53 

4,5 33,88 31,53 33,23 30,60 33,73 31,86 34,21 31,23 

3,5 33,92 31,27 34,40 31,50 34,51 32,23 34,51 30,03 

2,5 35,25 32,27 34,36 30,97 34,49 31,67 34,65 32,07 

1,2 

4,5 34,66 31,40 34,30 30,52 34,02 31,08 34,43 31,25 

3,5 33,85 30,60 34,81 31,48 34,62 31,72 34,63 32,34 

2,5 35,04 32,05 33,68 30,08 32,82 29,23 35,00 32,37 

1,0 

4,5 34,95 32,09 33,23 30,87 32,81 30,12 34,42 31,94 

3,5 33,89 30,20 32,34 29,48 34,05 31,06 33,72 31,04 

2,5 34,46 30,68 35,47 32,00 33,91 31,00 33,80 31,74 

X  34,40 31,16 34,05 30,97 33,81 31,03 34,34 31,45 

Sx 0,17 0,28 0,29 0,27 0,21 0,29 0,13 0,25 

V,% 1,6 2,9 2,7 2,8 2,0 3,0 1,2 2,5 

S 0,55 0,89 0,92 0,85 0,68 0,92 0,40 0,78 

 

Аналогічні закономірності помічено і щодо вмісту сирого білка. 

Чіткої залежності отриманих показників від норми висіву насіння 

пшениці ярої не спостерігали. 

Варто зазначити, що в сумісних посівах у більшості варіантів 

вміст сирого протеїну і білка в зерні люпину вузьколистого 

перевищував показники у варіантах без добрив. У варіантах з висівом 

лише люпину вузьколистого внесення мінеральних добрив сприяло 

зростанню вмісту сирого протеїну і білка в отриманому зерні.  

Вміст сирого білка і клейковини у зерні пшениці ярої відчутно 

залежав від варіантів досліджуваної технології вирощування (табл. 

8.17).  

Завдяки своїм біологічним особливостям зернобобові культури, 

в тому числі люпин вузьколистий, у сумісних посівах здатні значно 

покращувати умови азотного живлення останніх, підвищувати вміст 



 

 

білка в зерні [189]. На думку вчених [145, 524], при збільшенні 

густоти посіву підвищується вміст протеїну в зерні, що пояснюється 

послабленням фотосинтетичної діяльності, внаслідок чого зменшення 

приросту сухої речовини веде до зростання рівня показника.  

Таблиця 8.17 

Вміст сирого білка та клейковини у зерні пшениці ярої залежно від 

варіанта технології вирощування, %, середнє за 2006–2009 рр.  
Норма висіву 

насіння, 

млн шт./га 

Удобрення 

без добрив 

(контроль) 
Р45К90 N30Р45К45 N60Р90К90* 

люпину пшениці 1 2 1 2 1 2 1 2 

1,4 

4,5 26,94 12,19 25,71 11,44 26,70 11,89 25,92 12,27 

3,5 27,30 12,44 25,59 11,90 24,17 11,57 25,17 12,84 

2,5 26,48 11,79 25,01 11,55 26,52 11,29 27,61 12,99 

1,2 

4,5 26,40 11,54 26,80 12,05 26,16 11,15 24,66 11,44 

3,5 25,19 12,00 26,19 11,81 25,52 11,08 25,89 12,48 

2,5 26,47 11,72 27,99 12,30 26,23 11,60 27,80 12,97 

1,0 

4,5 26,93 11,43 26,57 11,47 26,74 11,55 25,55 11,84 

3,5 26,34 11,53 26,28 11,55 26,00 11,25 23,76 12,20 

2,5 27,35 11,64 25,20 11,13 26,29 11,40 24,74 11,35 

- 4,5 24,39 11,58 25,23 11,21 25,62 11,02 25,10 11,37 

X  26,38 11,79 26,06 11,64 26,00 11,38 25,62 12,18 

Sx 0,29 0,10 0,29 0,12 0,24 0,09 0,40 0,21 

V,% 3,5 2,8 3,5 3,2 2,9 2,4 5,0 5,4 

S 0,93 0,33 0,91 0,37 0,76 0,27 1,27 0,65 

Примітка.* – середнє за 2007–2009 рр.; 1 – сирої клейковини; 2 – сирого білка. 

 

А. С. Кононов [233] вважає, що злаковий компонент за 

погіршення умов вирощування, зокрема дефіциту вологи, який часто 

спостерігаємо в останні десятиріччя, включає експресію генома. Для 

посилення імунітету за зміни умов вирощування рослини злакового 

компонента починають інтенсивно синтезувати білок, чим пояснюється 

підвищення його вмісту в зерні. У зерні пшениці, вирощеної у сумісних 

посівах з люпином вузьколистим, вміст сирого білка зростав зі 

збільшенням норми його висіву і становив за норми 1,4 млн шт./га 

12,01 %, за 1,2 млн шт./га – 11,85, за 1,0 млн шт./га – 11,53 %.  

Застосування мінеральних добрив сприяло підвищенню рівня 

врожайності зерна, проте спричиняло зниження вмісту білка в ньому 

– у варіантах без добрив він становив у середньому 11,81 %, що 

відповідало ІІ-ІІІ класу [413], за внесення Р45К90 – 11,69 %, N30Р45К45  

– 11,42 %, N60Р90К90 – зростав до 12,27 % (ІІ-ІІІ класу). Максимальний 



 

 

вміст білка у зерні пшениці – 12,97 і 12,99 % (І-ІІ класу) – був у 

варіантах з нормою висіву насіння люпину вузьколистого 1,4 і 1,2 

млн шт./га та нормою висіву пшениці ярої 2,5 млн шт./га за внесення 

N60Р90К90. В одновидових посівах пшениці у варіанті без добрив 

вказаний показник становив 11,58 %, за внесення Р45К90 – 11,21, 

N30Р45К45 – 11,02, N60Р90К90 – 11,37 %. 

За сумісного вирощування вміст сирої клейковини в зерні 

пшениці зростав зі зменшенням норми висіву насіння люпину 

вузьколистого. За норми висіву 1,4 млн шт./га показник становив у 

середньому 26,20 %, 1,2 млн шт./га – 26,28, 1,0 млн. шт./га – 25,98 %. 

Норма висіву насіння пшениці ярої також впливала на вміст сирої 

клейковини в її зерні. За норми 4,5 млн шт./га відмічали показник на 

рівні 26,35 %, 3,5 млн шт./га – 26,76 %, 2,5 млн шт./га – 26,71 %.  

Істотно вплинули на вміст сирої клейковини в зерні пшениці 

ярої варіанти удобрення. У варіантах без внесення добрив показник 

досяг у середньому 26,60 %, що відповідає ІІ-ІІІ класу [425], за 

внесення Р45К90– знижувався до 26,15 %, за N30Р45К45 – до 26,04, за 

N60Р90К90 – до 25,68 %. В одновидових посівах пшениці він становив 

відповідно 25,39; 25,23; 25,62 і 25,10 %.  

 

 

8.3. Продуктивність агроценозу люпину вузьколистого з вівсом 

голозерним залежно від досліджуваних елементів технології 

вирощування 

За сумісного вирощування компонентів, особливо різних видів, 

неодночасність розвитку й редукції основних структурних елементів 

врожаю зумовлює можливість для дії компенсаторних механізмів у 

агроценозі. Мала кількість продуктивних стебел злакової культури 

може компенсуватися в подальшому розвитку збільшенням кількості 

фертильних колосків у колосі; менша кількість фертильних квіток, 

що розвились у колосі – більшою кількістю зерен, а незначна 

кількість зерен – збільшенням їх маси. Закладення тих чи інших 

елементів структури врожаю у меншій кількості може 

компенсуватись у подальшому меншою їх редукцією, і, навпаки, за 

надмірної їх кількості, редукція елемента підвищується [554]. 

Рослини в агроценозі – це особини, які конкурують за 

обмежений запас ресурсів, необхідних для їх росту і розвитку. 

Реакція рослин на сусідні не є прямою реакцією безпосередньо на 

рослину, яка росте поряд, а реакцією на власне мікросередовище, 



 

 

змінене цими рослинами [555, 557, 573, 612]. По мірі збільшення 

об’єму кореневої системи в ґрунті починається конкуренція між 

рослинами за ресурси [559, 560, 587]. Проте, як відмічає J. B. Wilson 

[627], конкуренція наземних органів рослини, зокрема стебел, іноді 

набагато сильніша, ніж кореневих систем. 

У формуванні кінцевої продуктивності культур надто важливе 

значення належить густоті продуктивного стеблостою, яка 

визначається щільністю рослин, а для зернових культур – ще і 

продуктивним кущінням. 

Рослини на площі необхідно розміщувати таким чином, щоб 

їхній взаємний негативний вплив звести до мінімуму. 

Внутрішньовидове взаємопригнічення, ступінь якого найбільше 

визначається площею живлення, а також міжвидове проявляється в 

конкурентній боротьбі за життєвий простір, що дає можливість 

засвоїти більшу кількість поживних речовин і вологи та 

використовувати максимум сонячної енергії для роботи 

фотосинтетичного апарату [40, 616-618]. 

Для агроценозу люпину вузьколистого зі злаковим компонентом 

це питання є принциповим, тому що посів повною нормою люпину у 

дослідах (1,2 млн шт./га) нами ущільнено злаковим компонентом. 

Питання впливу ущільнення, удобрення й оброблення насіння на 

густоту рослин у такому агроценозі у фазі повних сходів та їх 

збереження до фази повної стиглості у науковій літературі не 

висвітлено, чим пояснюється необхідність проведення наших 

досліджень. 

 

 

8.3.1. Ріст і розвиток рослин люпину вузьколистого та вівса 

голозерного за сумісного вирощування 

Густота рослин люпину вузьколистого сорту Переможець у фазі 

повних сходів за сумісного вирощування з вівсом голозерним 

становила від 106 до 119 шт./м
2
 та від 116 до 119 шт./м

2 
в 

одновидовому посіві (додаток П.1). За сумісного вирощування з 

вівсом голозерним густота рослин люпину значною мірою залежала 

від норми висіву насіння вівса голозерного та удобрення. За норми 

висіву вівса 1,5 млн шт./га у фазі повних сходів відмічали густоту 

рослин люпину у середньому 115,9 шт./м
2
. Збільшення норми висіву 

до 2,5 і 3,5 млн шт./га спричиняло зниження рівня показника на 1,9 і 

3,2 %, що пояснюється лише пригніченням проростання насіння 



 

 

культур завдяки їх виділенням, адже на цьому етапі ще відсутня 

інтенсивна конкуренція за ресурси. 

У варіантах без добрив густота рослин люпину становила у 

середньому 116,7 шт./м
2
, за внесення N30 кількість рослин 

зменшувалася на 2,4 %, за внесення N30Р45К45 – на 4,7 %.  

Чіткої залежності впливу передпосівного оброблення насіння 

обох культур на формування густоти рослин люпину вузьколистого у 

фазі повних сходів не виявлено.  

За даними багатьох авторів [41, 70, 427, 496, 571], внаслідок 

збільшення вегетативної маси рослин, поширення сфери діяльності 

кореневої системи у засвоєнні вологи ґрунту, поживних речовин, 

вони потребують більшої кількості сонячної радіації, вуглекислого 

газу тощо. За збільшення маси рослин внутрішньовидова боротьба за 

сферу виживання посилюється. Тому за взаємовпливу сусідніх 

особин відбувається природне випадіння слабших організмів, тобто 

самозріджування. Цей процес відбувається у період проростання 

насіння – появи сходів, а також від появи повних сходів до повного 

дозрівання [556, 586]. 

Збереження рослин люпину вузьколистого до повної стиглості в 

агроценозі люпину вузьколистого і вівса голозерного значно 

залежало від норми висіву саме вівса і за норми 1,5 млн шт./га 

становило у середньому 79,6 %. За збільшення норми висіву до 2,5 і 

3,5 млн шт./га показник підвищувався до 83,7 і 85,4 %. Це явище 

можна пояснити тим, що збільшення кількості особин злакового 

компонента не сприяло їх розвитку, тому самозріджування останніх 

було вище.  

Аналогічну закономірність виявили за внесення мінеральних 

добрив. У варіантах без добрив показник збереження рослин 

становив у середньому 81,0 %, за внесення N30 зростав до 83,8 %, за 

внесення N30Р45К45 – до 83,9 %. Передпосівне оброблення насіння 

обох компонентів не сприяло збереженню рослин люпину 

вузьколистого до фази повної стиглості. 

На густоту рослин вівса голозерного за сумісного вирощування 

з люпином вузьколистим найбільше впливала норма висіву його 

насіння. У фазі повних сходів за норми висіву 1,5 млн шт./га густота 

рослин була мінімальною і становила 134–146 шт./м
2
, за 2,5 і 3,5 млн 

шт./га – 224–243 та 301–326 шт./м
2 

(додаток П.2). Внесення N30 і 

N30Р45К45 спричиняло незначне зменшення кількості рослин – на 0,6 і 

2,8 % відповідно.  



 

 

До фази повної стиглості збереження рослин вівса голозерного 

за норми висіву 1,5 млн шт./га становило у середньому 88,1 %, за 

норми 2,5 млн шт./га показник зростав до 91,9 %, що пояснюється 

погіршенням умов для росту й розвитку лише рослин люпину 

вузьколистого, а за норми 3,5 млн шт./га значно погіршувались умови 

для обох компонентів агроценозу, тому показник збереження рослин 

знижувався у середньому до 74,3 %. 

Реакція компонентів сумішки на удобрення, норму висіву на 

передпосівне оброблення насіння чіткіше простежується за аналізу 

агроценозу в цілому. У фазі повних сходів густота рослин агроценозу 

становила від 251 до 445 шт./м
2
 залежно від досліджуваних елементів 

технології вирощування. За ущільнення рослин люпину 

вузьколистого нормою висіву вівса голозерного 1,5 млн шт./га у фазі 

повних сходів формувалася густота рослин від 251 до 262 шт./м
2
. За 

збільшення норми висіву насіння вівса до 2,5 та 3,5 млн шт./га 

густота рослин в агроценозі зростала відповідно до 335–360 і 407–445 

шт./м
2
. У контрольних варіантах густота рослин люпину 

вузьколистого становила 116–119 шт./м
2
, вівса голозерного – від 358 

до 430 шт./м
2
. 

За норми висіву вівса голозерного 1,5 млн шт./га у фазі повних 

сходів у варіантах внесення N30 і N30Р45К45 відмічали незначне 

збільшення кількості рослин – відповідно на 1,2 і 0,8 %. Ущільнення 

агроценозу нормою 2,5 і 3,5 млн шт./га спричиняло зменшення 

кількості рослин відповідно на 1,6 і 3,3 % та 1,7 і 3,8 %.  

Передпосівне оброблення насіння компонентів зменшувало 

густоту рослин в агроценозі на 1,79–2,71 % залежно від норми висіву 

й удобрення. 

Збереження рослин люпину вузьколистого до фази повної 

стиглості становило від 92,3 до 98,3 %, вівса голозерного – від 81,9 до 

95,9 %. В агроценозі люпину вузьколистого та вівса голозерного 

густота рослин у фазі повної стиглості залежала від щільності посіву і 

становила від 201 до 347 шт./м
2
. За норми висіву насіння вівса 

голозерного 1,5 млн шт./га залежно від варіанта удобрення та 

оброблення насіння збереження рослин становило від 77,9 до 88,2 %, 

за 2,5 млн шт./га – від 87,3 до 91,4 %, за 3,5 млн шт./га – знижувалося 

до 72,5–79,5 %.  

Чіткої залежності збереження кількості рослин в агроценозі від 

варіантів удобрення й оброблення насіння не виявили. 



 

 

За сумісного вирощування конкурентоздатність компонентів 

залежить від впливу комплексу факторів, найважливішим серед яких 

вважають світло, тому конкурентоздатнішим є компонент, який має 

перевагу в темпах лінійного росту рослин [612, 613, 625].  

На початкових фазах розвитку рослини люпину вузьколистого 

майже не відчували конкуренції в ценозі за світло та елементи 

живлення. Вже у фазі гілкування рослини люпину за сумісного 

вирощування формувалися вищими на 3,0–3,9 см, ніж у 

одновидовому посіві, де їх висота становила від 20,1 до 23,3 см. Ріст 

рослин люпину вузьколистого у висоту тривав до фази наливу бобів.  

Інтенсивність формування лінійних розмірів обох компонентів 

залежала від кількості компонентів у ценозі, які визначали його 

щільність, та фази росту й розвитку рослин (додатки Р.1, Р.2). У 

рослин люпину вузьколистого в міжфазний період гілкування–

бутонізації приріст рослин у висоту за добу становив 1,2 см/росл. у 

варіантах, де проводили сівбу люпину нормою висіву 1,2 та вівса 

голозерного – 1,5 млн шт./га. Збільшення норми висіву насіння вівса 

голозерного до 2,5 і 3,5 млн шт./га спричиняло зростання показника 

відповідно до 1,3 і 1,4 см/росл. У міжфазний період бутонізації–

цвітіння інтенсивність приросту лінійних розмірів рослин за добу 

найвищою була за мінімальної норми висіву злакового компонента і 

становила 0,8 см/росл., тоді як за збільшення норми висіву – 0,7 

см/росл. Це свідчить про те, що зі збільшенням темпів росту 

злакового компонента в рослин люпину вузьколистого спостерігали 

реакцію на затінення, яка спричиняла послаблення ростових процесів. 

У міжфазний період цвітіння–налив бобів висота рослин люпину 

вузьколистого в усіх варіантах була однаковою і становила 0,3 

см/росл. за добу. На відміну від люпину, в рослин вівса голозерного у 

міжфазний період кущіння–вихід у трубку приріст за добу лінійних 

розмірів був однаковим в усіх варіантах і становив 1,7 см/росл. 

Однаковим він був і в період викидання волоті–молочної стиглості 

зерна – 0,7 см/росл. Лише у міжфазний період вихід в трубку–

викидання волоті показники різнилися і за норм висіву насіння вівса 

голозерного 1,5 і 2,5 млн шт./га становили 1,8 см/росл. та зростали до 

1,9 см/росл. за 3,5 млн шт./га.  

Приріст лінійних розмірів рослин люпину вузьколистого 

залежав від щільності агроценозу, яку формували різними нормами 

висіву насіння злакового компонента (табл. 8.18).  

 



 

 

Таблиця 8.18 

Приріст лінійних розмірів рослин люпину вузьколистого за міжфазні періоди залежно від удобрення, 

оброблення насіння та щільності агроценозу, см/росл., середнє за 2010–2012 рр. 
Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 0/4,5 (контроль) 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Без добрив 

- - 16,6 5,8 5,0 15,9 6,7 5,0 14,9 7,2 4,8 19,5 6,5 0,3 
Штам 395а - 16,6 6,0 4,9 15,8 6,5 5,1 14,8 7,0 4,8 20,4 6,1 1,4 
Штам 395а Агробактерин 16,6 6,3 4,6 15,6 6,6 4,9 14,9 7,0 4,9 - - - 

- Агробактерин 16,6 5,9 4,9 15,9 6,5 5,0 14,7 7,1 4,8 - - - 

V,% - 3,6 3,6 0,9 1,5 1,6 0,6 1,4 1,0 3,2 4,5 91,5 

N30 

- - 16,5 6,1 4,8 15,4 6,7 5,0 14,9 6,9 4,8 19,5 8,1 0,7 
Штам 395а - 16,5 6,2 4,6 15,7 6,6 5,0 14,8 6,9 4,8 20,1 7,5 1,2 
Штам 395а Агробактерин 16,5 6,1 5,0 15,5 6,7 5,0 14,8 6,9 4,9 - - - 

- Агробактерин 16,5 6,0 4,8 15,6 6,5 5,1 14,6 6,9 5,0 - - - 

V,% - 1,3 3,4 0,8 1,4 1,0 0,9 - 2,0 2,1 5,4 37,2 

N30Р45К45 
- - 16,3 6,1 4,8 15,6 6,6 4,9 15,0 7,0 4,6 19,7 6,5 4,0 

Штам 395а - 16,5 6,3 4,6 15,4 6,7 5,0 15,0 7,0 4,6 19,3 6,2 6,4 
Штам 395а Агробактерин 16,5 6,2 4,9 15,5 6,7 5,0 14,9 6,9 4,8 - - - 

- Агробактерин 16,3 6,2 4,7 15,4 6,7 5,0 15,0 6,9 4,7 - - - 

V,% 0,7 1,3 2,7 0,6 0,7 1,0 0,3 0,8 2,0 1,5 3,3 32,6 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–налив бобів. 

 



 

 

У період викидання волоті–молочної стиглості зерна 

максимальний приріст рослин вівса відмічали за мінімальної норми 

висіву злакового компонента – від 12,2 до 12,5 см/росл., тоді як за 2,5 

і 3,5 млн шт./га – відповідно від 12,1 до 12,4 та від 11,5 до 11,8 

см/росл. (додаток Р.3). 

На думку А. І. Тютюнникова [494], це пояснюється тим, що в 

щільніших агроценозах цвітіння злаків починається дещо раніше. 

В. С. Шевелуха [522] стверджує, що у злакового компонента 

ріст стебла у висоту закінчується в момент відцвітання останніх 

квіток і висипання пилку з останніх пильників, тому рослини у 

посівах меншої щільності ще продовжують рости деякий період і 

можуть зрівнятися по висоті з рослинами щільнішого ценозу. 

Відомо, що рівень асиміляції зумовлений інтенсивністю 

освітлення компонентів у посіві. Вважається, що в одновидовому 

посіві різниця у висоті навіть у декілька сантиметрів спричиняє 

затінення листків низькорослішого компонента, у результаті чого 

значно знижається його асимілятивна здатність у посіві [606].  

При затіненні вищий компонент сумішки знижує інтенсивність 

фотосинтезу листків нижнього ярусу, проте вони продовжуватимуть 

рости й адаптуватися до освітлення невисокої інтенсивності за умови, 

якщо затінення буде не дуже значним. Адаптація до низького рівня 

освітлення в них відбувається за рахунок зменшення інтенсивності 

дихання, звуження співвідношення корінь: стебло та збільшення 

співвідношення площі листків до маси рослин [547, 581].  

За сумісних посівів ярусність розміщення листків у агроценозі 

значно впливає на конкурентні відносини між видами, дає 

можливість ефективніше використати ресурс з метою формування 

продуктивності посівом [416, 417, 420]. Основним фактором, що 

відчутно впливав на різницю між верхніми ярусами компонентів, 

була щільність агроценозу (табл. 8.19). У фазі гілкування люпину 

вузьколистого та кущіння вівса голозерного різниця між верхніми 

ярусами компонентів була мінімальною і становила у середньому від 

13,2 до 14,1 см. 

Зі збільшенням лінійних розмірів компонентів різниця між ними 

зростала і максимальною була у фазі наливу бобів люпину 

вузьколистого та молочної стиглості зерна вівса голозерного [366–

368]. 

Чим більше агроценоз був насичений злаковим компонентом, 

тим суттєвішою була різниця між верхніми ярусами культур.  



 

 

Таблиця 8.19 

Різниця за висотою верхніх ярусів рослин люпину вузьколистого та вівса голозерного у різні фази 

розвитку залежно від удобрення, оброблення насіння та щільності агроценозу, см, середнє за 2010–2012 рр.  

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

Фази росту й розвитку рослин 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Без добрив 

- - 13,7 17,9 31,3 37,9 14,1 18,5 30,3 37,5 13,6 19,4 29,9 37,0 

Штам 395а - 13,4 17,6 30,9 37,6 13,5 18,1 30,0 37,3 13,0 18,9 29,6 37,2 

Штам 395а Агробактерин 13,6 17,8 30,7 37,8 13,5 18,4 30,2 37,5 13,3 19,3 29,8 37,4 

- Агробактерин 13,8 18,0 31,5 38,1 14,1 18,6 30,6 37,9 13,4 19,4 30,0 37,6 

 13,6 17,8 31,1 37,9 13,8 18,4 30,3 37,6 13,3 19,3 29,8 37,3 

Sx 0,09 0,09 0,18 0,10 0,17 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 0,09 0,13 

V,% 1,3 1,0 1,2 0,5 2,5 1,2 0,8 0,7 1,9 1,2 0,6 0,7 

S 0,17 0,17 0,37 0,21 0,35 0,22 0,25 0,25 0,25 0,24 0,17 0,26 

N30 

- - 13,6 17,9 31,0 37,8 13,6 18,8 30,4 37,6 13,4 19,2 29,9 37,4 

Штам 395а - 13,4 17,6 30,7 37,7 13,5 18,4 30,1 37,2 13,0 18,8 29,6 37,2 

X



 

 

 

                                                                                                                                                            Продовження табл.8.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Штам 395а Агробактерин 13,6 17,7 31,0 37,6 13,4 18,6 30,2 37,4 13,3 18,9 29,9 37,4 

- Агробактерин 13,8 18,0 31,4 38,1 13,7 18,8 30,6 37,7 13,3 19,3 30,1 37,6 

 13,6 17,8 31,0 37,8 13,6 18,7 30,3 37,5 13,3 19,1 29,9 37,4 

Sx 0,08 0,09 0,14 0,11 0,06 0,10 0,11 0,11 0,09 0,12 0,10 0,08 

V,% 1,2 1,0 0,9 0,6 1,0 1,0 0,7 0,6 1,3 1,2 0,7 0,4 

S 0,16 0,18 0,29 0,22 0,13 0,19 0,22 0,22 0,17 0,24 0,21 0,16 

N30Р45К45 
- - 13,6 17,8 30,9 37,9 13,8 18,6 30,4 37,6 13,5 19,0 29,8 37,4 

Штам 395а - 13,5 17,6 30,7 37,6 13,4 18,5 30,2 37,4 13,2 18,8 29,6 37,3 

Штам 395а Агробактерин 13,7 17,8 31,0 37,6 13,5 18,6 30,3 37,5 13,5 19,0 30,0 37,5 

- Агробактерин 13,8 18,1 31,3 38,1 13,9 18,9 30,6 37,8 13,6 19,2 30,2 37,7 

 13,7 17,8 31,0 37,8 13,7 18,7 30,4 37,6 13,5 19,0 29,9 37,5 

Sx 0,06 0,10 0,13 0,12 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,13 0,09 

V,% 0,9 1,2 0,8 0,6 1,7 0,9 0,6 0,5 1,3 0,9 0,9 0,5 

S 0,13 0,21 0,25 0,24 0,24 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,26 0,17 

 
Примітка. 1 – люпин – фаза гілкування, овес – кущіння; 2 – люпин – бутонізація, овес – вихід в трубку; 3 – люпин – 

цвітіння–формування бобів, овес – викидання волоті; 4 – люпин – налив бобів, овес – молочна стиглість. 

 

X

X



 

 

За ущільнення агроценозу вівсом голозерним нормою висіву 1,5 

млн шт./га ця різниця між верхніми ярусами компонентів становила 

від 37,0 до 37,7 см, за 2,5 та 3,5 млн шт./га – зростала і становила 

відповідно від 37,2 до 37,9 та від 37,6 до 38,1 см. 

Закономірності формування продуктивності в змішаному 

агроценозі залежать від взаємовідносин рослин як особин, що беруть 

безпосередню участь у продукуванні органічної речовини і 

формуванні наземної біомаси. Тому показником стану посіву в 

динаміці є накопичення наземної біомаси як конкретною рослиною, 

так і посівом у цілому. Наземна біомаса – це інтегральний показник 

стану посіву, який відображає вплив агрометеорологічних умов 

вирощування, біологічних особливостей сорту, рівня агротехніки й 

інших факторів, що впливають на нього [423]. У фазі гілкування 

люпину вузьколистого суттєвої різниці між показниками наземної 

маси конкретної рослини залежно від варіанта технології 

вирощування не спостерігали. За сумісного вирощування люпину 

вузьколистого з вівсом голозерним наземна біомаса окремої рослин 

коливалась у межах від 2,1 до 3,4 г за рівня у контролі від 2,4 до 3,1 г. 

Інтенсивне наростання наземної біомаси рослин починалося у фазі 

гілкування і тривало до фази наливу бобів, коли спостерігали 

максимальний рівень показника.  

У період від гілкування до початку утворення бобів наростання 

маси відбувалося за рахунок лінійного росту й розвитку рослин, у 

фазі наливу бобів – збільшення розмірів і маси останніх. Формування 

найбільшої наземної біомаси рослин люпину вузьколистого за 

сумісного вирощування з вівсом голозерним (від 33,1 до 34,2 г/росл.) 

у фазі наливу бобів забезпечував варіант технології вирощування без 

внесення мінеральних добрив, сівбу з нормою висіву вівса 

голозерного 1,5 млн шт./га та передпосівного оброблення насіння 

компонентів за рівня у контролі від 29,0 до 38,9 г/росл. 

Динаміка формування наземної біомаси рослин дає можливість 

проаналізувати хід процесу лише конкретною особиною, зокрема 

люпину вузьколистого, але не відображає закономірностей його 

проходження формування наземної біомаси у цілому посівом. У фазі 

гілкування в контрольних варіантах люпин вузьколистий формував 

наземну біомасу від 2,9 до 3,7 т/га (табл. 8.20). 

 

 



 

 

Таблиця 8.20 

Надземна біомаса рослин люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування, 

т/га, середнє за 2010–2012 рр.  

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 1,2/0 (контроль) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Без добрив 
- - 11,2 34,7 50,5 74,7 10,3 30,9 54,5 81,4 8,4 25,9 45,2 65,2 2,9 14,3 23,4 33,1 

Штам 395а - 11,9 34,6 48,1 68,8 10,5 32,0 53,9 80,8 8,8 26,4 42,9 62,5 3,7 21,9 31,4 34,1 
Штам 395а Агробактерин 11,4 33,7 51,4 73,0 10,9 32,5 55,8 82,3 9,5 27,4 45,3 65,5 - - - - 

- Агробактерин 11,2 33,4 50,8 72,6 10,5 31,1 53,3 79,6 8,7 26,1 43,6 63,1 - - - - 

 11,4 34,1 50,2 72,3 10,6 31,6 54,4 81,0 8,9 26,5 44,3 64,1 3,3 18,1 27,4 33,6 

Sx 0,17 0,32 0,72 1,24 0,13 0,38 0,53 0,57 0,23 0,33 0,60 0,75 0,40 3,80 4,00 0,50 

V,% 2,9 1,9 2,9 3,4 2,4 2,4 2,0 1,4 5,3 2,5 2,7 2,3 17,1 29,7 20,6 2,1 

X



 

 

 

                                                                                                                                                                Продовження табл.8.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

S 0,33 0,65 1,45 2,49 0,25 0,75 1,07 1,13 0,47 0,67 1,19 1,50 0,57 5,37 5,66 0,71 

N30 
- - 11,1 33,4 49,3 71,3 10,5 30,5 53,8 80,3 8,9 26,3 43,2 63,0 3,1 11,8 25,2 41,0 

Штам 395а - 11,4 34,1 52,9 72,9 11,4 32,3 55,8 83,1 9,2 27,0 43,6 62,9 3,2 13,8 25,7 40,5 
Штам 395а Агробактерин 11,7 34,8 52,3 71,2 11,9 33,3 55,1  81,6 9,7 27,3 44,1 63,8 - - - - 

- Агробактерин 11,2 33,6 53,8 74,5 11,1 31,4 55,0 82,0 9,3 26,9 41,7 60,0 - - - - 

 11,4 34,0 52,1 72,5 11,2 31,9 54,9 81,8 9,3 26,9 43,2 62,4 3,2 12,8 25,5 40,8 

Sx 0,13 0,31 0,97 0,78 0,29 0,60 0,42 0,58 0,17 0,21 0,52 0,83 0,05 1,00 0,25 0,25 

V,% 2,3 1,8 3,7 2,2 5,2 3,8 1,5 1,4 3,6 1,6 2,4 2,7 2,2 11,0 1,4 0,9 

S 0,26 0,62 1,95 1,56 0,59 1,20 0,83 1,16 0,33 0,42 1,03 1,67 0,07 1,41 0,35 0,35 

N30Р45К45 
- - 11,2 33,8 49,5 71,1 11,0 30,0 53,6 79,8 9,0 26,2 45,1 66,2 3,0 12,3 29,4 40,5 

Штам 395а - 11,3 33,8 49,9 69,4 11,8 31,0 53,8 78,6 9,4 26,7 45,1 64,5 3,1 13,4 29,2 42,0 
Штам 395а Агробактерин 11,6 34,0 50,9 70,7 12,1 31,3 56,1 81,1 9,7 27,4 46,3 66,6 - - - - 

- Агробактерин 11,3 33,3 50,9 70,4 11,2 29,7 52,7 77,1 9,2 26,4 46,2 66,4 - - - - 

 11,4 33,7 50,3 70,4 11,5 30,5 54,1 79,2 9,3 26,7 45,7 65,9 3,1 12,9 29,3 41,3 

Sx 0,09 0,15 0,36 0,36 0,26 0,39 0,72 0,85 0,15 0,26 0,33 0,48 0,05 0,55 0,10 0,75 

V,% 1,5 0,9 1,4 1,0 4,4 2,5 2,7 2,2 3,2 2,0 1,5 1,5 2,3 6,1 0,5 2,6 

S 0,17 0,30 0,71 0,73 0,51 0,77 1,45 1,71 0,30 0,53 0,67 0,96 0,07 0,78 0,14 1,06 

X

X



 

 

У варіантах сумісного вирощування люпину вузьколистого і 

вівса голозерного цей показник більшою мірою залежав від норми 

висіву насіння злакового компонента і за висіву 1,5 млн шт./га був у 

межах від 8,4 до 9,7, за 2,5 – від 10,3 до 12,1, за 3,5 млн шт./га – від 

11,1 до 11,9 т/га. Такі закономірності помічені і у подальші фази 

розвитку рослин. Максимальні показники формування наземної 

біомаси рослинами в посіві спостерігали у фазі наливу бобів і в 

одновидовому посіві люпину вузьколистого у варіантах без внесення 

добрив становили 33,1–34,1 т/га. Внесення N30 і N30P45K45 сприяло 

збільшенню рівня показника у середньому на 21,4 і 22,9 %. За 

сумісного вирощування компонентів різниця між варіантами 

удобрення також була незначною, що пояснюється слабким 

реагуванням рослин люпину на внесення мінеральних добрив, але 

можливістю азотфіксації та частково самозабезпеченням (і рослин 

злакового компонента) фосфором і калієм завдяки здатності 

перетворювати їх у важкорозчинні сполуки в доступні форми. За 

норми висіву вівса голозерного 1,5 млн шт./га показники 

накопичення наземної біомаси рослинами в посіві були в межах від 

60,0 до 64,5 т/га, за 2,5 млн шт./га – від від 77,1 до 83,1 т/га.  

За норми висіву 3,5 млн шт./га рівень показників знижувався і 

становив 68,8–74,5 т/га. Максимальний показник у досліді – 83,1 т/га 

– був у варіанті за норми висіву злакового компонента 2,5 млн шт./га, 

внесення N30 і передпосівного оброблення насіння люпину 

вузьколистого.  

У кожну фазу розвитку рослин у сумішці агресивнішим був 

компонент, приріст біомаси якого в одновидовому посіві протягом 

досліджуваного періоду був більшим [365]. Незбіжність темпів 

наростання рослин обох видів за вирощування в сумішці іноді 

призводить до зміни домінуючого компонента. На думку Ван ден 

Верга [615], у певний період розвитку агресивнішим вважається той 

компонент, приріст біомаси якого в монокультурі за міжфазний 

період більший. 

У фазі гілкування люпину вузьколистого та кущіння вівса 

голозерного у варіантах без добрив і за внесення N30 за норм висіву 

насіння вівса 1,5 і 2,5 млн шт./га між рослинами відмічали навіть 

співпрацю (кооперацію), яка по мірі росту та розвитку рослин 

переростала в конкуренцію (табл. 8.21). 

 



 

 

Таблиця 8.21 

Індекс інтенсивності конкуренції між рослинами люпину вузьколистого і вівса голозерного 

залежно від варіанта технології вирощування, середнє за 2010–2012 рр. 
Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину вівса 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Без добрив (контроль) 

- - 0,21 0,55 0,52 0,30 -0,06 0,19 0,36 0,14 -0,13 0,06 0,07 0,06 

Штам 395а - 0,15 0,43 0,50 0,33 -0,07 0,18 0,35 0,17 -0,17 0,05 0,05 0,08 

Штам 395а Агробактерин 0,08 0,42 0,59 0,36 -0,10 0,16 0,42 0,21 -0,17 0,05 0,12 0,12 

- Агробактерин 0,13 0,47 0,57 0,35 -0,07 0,17 0,42 0,19 -0,17 0,04 0,12 0,09 

 0,14 0,47 0,55 0,34 -0,08 0,18 0,39 0,18 -0,16 0,05 0,09 0,09 

Sx 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,004 0,02 0,01 

V,% 37,7 12,6 7,7 7,9 23,1 7,4 9,7 16,8 12,5 16,3 39,5 28,6 

S 0,05 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 

N30 

- - 0,22 0,75 0,63 0,64 -0,04 0,34 0,45 0,46 -0,10 0,22 0,15 0,36 

Штам 395а - 0,19 0,62 0,56 0,68 -0,02 0,32 0,42 0,49 -0,08 0,21 0,12 0,39 

Штам 395а Агробактерин 0,17 0,69 0,69 0,67 -0,01 0,41 0,53 0,50 -0,08 0,29 0,22 0,39 

X



 

 

 

                                                                                                                                                                  Продовження табл.8.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Агробактерин 0,27 0,83 0,71 0,66 -0,02 0,42 0,54 0,47 -0,09 0,31 0,23 0,37 

 0,21 0,72 0,65 0,66 -0,02 0,37 0,49 0,48 -0,09 0,26 0,18 0,38 

Sx 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,005 0,02 0,03 0,01 

V,% 20,5 12,3 10,4 2,6 55,9 13,4 12,2 3,8 10,9 19,4 29,7 4,0 

S 0,04 0,09 0,07 0,02 0,01 0,05 0,06 0,02 0,01 0,05 0,05 0,02 

N30Р45К45 

- - 0,42 0,91 0,44 0,84 0,20 0,55 0,28 0,63 0,10 0,33 0,01 0,51 

Штам 395а - 0,41 0,80 0,43 0,84 0,18 0,51 0,26 0,63 0,10 0,31 0,02 0,51 

Штам 395а Агробактерин 0,34 0,83 0,47 0,88 0,18 0,55 0,30 0,65 0,01 0,33 0,05 0,56 

- Агробактерин 0,36 0,91 0,49 0,88 0,16 0,58 0,30 0,67 0,06 0,36 0,04 0,55 

 0,38 0,86 0,46 0,86 0,18 0,55 0,29 0,65 0,07 0,33 0,03 0,53 

Sx 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

V,% 10,1 6,5 6,0 2,7 9,1 5,2 6,7 3,0 63,3 6,2 60,9 4,9 

S 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 

Примітка. 1 – люпин –фаза гілкування, овес – фаза кущіння; 2 – люпин – бутонізація, овес –вихід в трубку; 3 – люпин – 

цвітіння–формування бобів, овес – викидання волоті; 4 – люпин – налив бобів, овес – молочна стиглість. 

 

X

X



 

 

За внесення N30Р45К45, а також у вищевказаних варіантах, але за 

норми висіву насіння вівса голозерного 3,5 млн шт./га, на початкових 

етапах розвитку рослин відмічали між ними конкуренцію. 

Інтенсивність конкуренції зростала зі збільшенням доз мінеральних 

добрив і норми висіву злакового компонента, про що свідчать індекси 

інтенсивності конкуренції між рослинами. У фазі бутонізації люпину 

вузьколистого мінімальну конкуренцію між рослинами в ценозі (за 

індексів 0,04–0,06) відмічали у варіантах без внесення мінеральних 

добрив. Як стверджують М. В. Марков [297], К. А. Куркін [267], 

зростання щільності фітоценозу і збільшення лінійних розмірів 

посилює фітоценотичну конкуренцію, уповільнюючи процеси росту 

та формування генеративних органів. І навпаки, зрідження рослин 

внаслідок конкуренції стимулює процеси росту й розвитку рослин, 

що вціліли, і таким чином сприяло відновленню порушеної цілісності 

ценозу. Це підтверджується даними, отриманими у фазі цвітіння і 

наливу бобів люпину вузьколистого у варіантах, де вносили 

N30Р45К45.  

Інтенсивніший розвиток рослин у початкові фази порівняно з 

іншими досліджуваними варіантами удобрення, спричинив зрідження 

рослин обох видів, що сприяло зниженню рівня конкуренції між ними 

(фаза цвітіння), наростанню маси рослин, що залишилися, про що 

свідчили показники у фазі наливу бобів. 

Кількісний, а також ботанічний склад агроценозу визначався 

рівнем конкуренції між видами [627], а також повільним наростанням 

наземної біомаси бобового компонента від сходів до фази бутонізації. 

У наступних фазах росту та розвитку темпи накопичення біомаси 

зернобобового компонента значно зростали і продовжували зростати 

практично до дозрівання бобів у нижніх ярусах рослин.  

У середньому, за роки досліджень, протягом періоду вегетації 

частка злакового компонента в загальній наземній біомасі 

знижувалася, бобового – зростала, що пояснюється особливостями й 

темпами росту компонентів. 

У фазі гілкування люпину вузьколистого його частка у біомасі 

агроценозу значно залежала від удобрення й щільності посіву. За 

норми висіву насіння вівса 1,5 млн шт./га частка люпину становила 

від 31,5 до 43,2 %, знижуючись по мірі збільшення дози мінеральних 

добрив. За норми висіву вівса 2,5 і 3,5 млн шт./га частка 

зменшувалася відповідно до 24,8–30,5 і 20,5–25,0 %. 



 

 

У фазі наливу бобів частка люпину в біомасі становила за норми 

висіву злакового компонента 1,5 млн шт./га від 44,7 до 52,2 %, за 2,5 

– від 34,8 до 37,6 %, за 3,5 – від 36,2 до 40,4 %. Рівень даного 

показника зростав по мірі зменшення дози внесених добрив і 

найвищим (52,2–52,9 %) був у варіантах без них. Максимальна частка 

люпину вузьколистого в сумішці (від 46,8 до 56,5 %) формувалась у 

варіантах без внесення добрив за норми висіву насіння вівса 

голозерного 1,5 млн шт./га. За збільшення норми його висіву до 3,5 

млн шт./га зменшувалася частка люпину в загальній біомасі, де рівень 

показника коливався у межах від 29,3 до 34,1 %. За внесення 

мінеральних добрив, особливо N30Р45К45 цей показник був відчутно 

нижчим, що пояснюється інтенсивнішим розвитком злакового 

компонента. 

 

 

8.3.2. Формування продуктивності агроценозом люпину 

вузьколистого і вівса голозерного та якість отриманої продукції 

Дослідники В. П. Прохоров [422] і М. В. Марков [297] вказують, 
що продуктивність агроценозу бобового і злакового компонентів 
стабільна за роками, а рівень його врожайності може перевищувати 
врожайність кожного компонента в одновидових посівах. На думку 
В.Г. Михайлова [322] і Л. Б Наймарка [336], продуктивність рослин 
перебуває у тісній залежності від забезпечення факторами життя та 
оцінюється зміною показників елементів структури врожаю. На думку 
авторів [227, 300], урожайність зернових культур на 50 % визначається 
щільністю продуктивного стеблостою, по 25 % – кількістю зерен у 
колосі та масою 1000 зерен. Основними компонентами, від яких 
залежить рівень урожайності зернобобових культур, деякі вчені [387, 
421] називають щільність рослин в агрофітоценозі, кількість бобів на 
рослині та зерен у бобі, а також масу 1000 зерен.  

За сумісного вирощування люпину вузьколистого з вівсом 
голозерним відставання в темпах лінійного росту бобового 
компонента від злакового приводить до пригнічення процесу 
формування бічних пагонів унаслідок затінення, зменшення кількості 
квіткових вузлів на центральній китиці [182]. Крім того, з початком 
цвітіння квіток центральної китиці в рослин люпину припиняється 
ріст міжвузлів у довжину. Неспівпадання розвитку і редукції 
основних структурних елементів урожаю створює можливість для 
компенсації втрат компонентами агроценозу [417, 418, 423]. 
Закладення певного елемента структури врожаю в меншій кількості 



 

 

за сприятливих умов для компонента може бути в подальшому 
компенсовано меншою його редукцією або зростанням рівня 
показника [387, 554]. 

Особливо чітко компенсаторну дію за вирощування люпину 
вузьколистого і вівса голозерного спостерігали за таким показником 
елементів структури врожаю, як маса 1000 зерен люпину 
вузьколистого (додаток С). В одновидовому посіві люпину 
вузьколистого у середньому за роки досліджень вона формувалася на 
рівні 100,5–113,3 г. Варіанти удобрення та оброблення насіння не 
сприяли підвищенню рівня даного показника.  

За вирощування зі злаковим компонентом боби, а як результат – 
і зерно, формувались у центральній китиці, тому маса 1000 зерен 
люпину вузьколистого значно перевищувала показники контролю. За 
норми висіву вівса голозерного 1,5 млн шт./га маса 1000 зерен люпину 
вузьколистого у варіантах без добрив становила у середньому 136,7 г. 
За внесення N30 і N30P45K45 вона знижувалася незначно – у середньому 
до 135,8 і 134,7 г. За збільшення норми висіву насіння вівса голозерного 
до 2,5 млн шт./га відмічали іншу закономірність – внесення N30 і 
N30P45K45 сприяло формуванню зерна з більшою масою у середньому на 
20,6 і29,6 г порівняно з варіантами без добрив, де середній показник 
становив 136,7 г.  

За норми висіву вівса голозерного 3,5 млн шт./га маса 1000 зерен у 
варіантах без добрив зменшувалася порівняно з нормою 2,5 млн шт./га 
до 131,9 г, за внесення N30 і N30P45K45 показник зростав на 14,3 і 30,3 г.  

У середньому в досліді норма висіву насіння вівса голозерного 
1,5 млн шт./га забезпечила формування маси 1000 зерен 135,7 г, 2,5 – 
153,4 г, 3,5 млн шт./га – 146,8 г. У варіантах без добрив даний 
показник становив 135,1 г, за внесення N30 він зростав до 135,1, 
N30P45K45 – до 154,4 г. Передпосівне оброблення насіння лише 
люпину вузьколистого забезпечило підвищення показника на 9,3 г за 
його рівня у варіантах без оброблення 132,2 г. Оброблення насіння 
обох компонентів сприяло зростанню показника на 21,2 г, лише 
насіння вівса голозерного – на 21,8 г, порівняно з варіантами без 
оброблення. У середньому за роки досліджень найбільша маса 1000 
зерен люпину вузьколистого (179,3 г) формувалась у варіанті, який 
передбачав внесення N30P45K45, норму висіву вівса голозерного 3,5 
млн шт./га та передпосівне оброблення насіння обох компонентів.  

Досліджувані фактори значно вплинули не лише на рівень 
показників елементів структури врожаю обох компонентів сумішки, а 
й на рівень їх урожайності. Рівень урожайності агроценозу залежав 
від продуктивності окремої рослини та кількості рослин на одиниці 



 

 

площі. Урожайність люпину вузьколистого у варіантах сумісного 
вирощування зі злаковим компонентом максимальною (1,74 і 1,79 
т/га) формувалася за внесення N30, норми висіву насіння вівса 
голозерного 2,5 млн шт./га та оброблення насіння люпину 
вузьколистого (за максимальної врожайності культури у контролі 
2,14 т/га, який передбачав внесення N30P45K45 і передпосівне 
оброблення насіння) (табл. 8.22)  

Урожайність вівса голозерного за вирощування сумісно з 
люпином вузьколистим у середньому за роки досліджень 
формувалася найвищою у варіантах за внесення N30P45K45 за норми 
його висіву 1,5 і 2,5 млн шт./га та оброблення насіння вівса 
препаратом Агробактерин і становила 2,67 і 2,70 т/га за рівня у 
контролі 3,03 т/га. 

Результати досліджень підтвердили, що люпиново-злаковий 
агроценоз, сформований за ущільнення повної норми висіву люпину 
вузьколистого частиною норми висіву насіння злакової культури, дає 
можливість отримати вищу врожайність зерна, ніж у посівах люпину 
вузьколистого і зокрема вівса голозерного, тобто виявлено ефект 
трансгресії [94–96, 106]. Аналогічні результати отримали також 
М.С. Купцов та інші дослідники [265].  

Норма висіву насіння вівса голозерного, як основний чинник 
формування густоти рослин на одиниці площі, мала значний вплив на 
врожайність сумісного агроценозу. Максимальний рівень показника – 
від 3,41 до 4,27 т/га, залежно від варіанта удобрення й оброблення 
насіння, забезпечила норма висіву насіння люпину вузьколистого 1,2 
і вівса голозерного – 2,5 млн шт/га. За норм висіву насіння вівса 
голозерного 3,5 млн шт./га урожайність сумісного агроценозу 
становила від 3,36 до 4,13 т/га, 1,5 млн шт./га – від 3,36 до 4,14 т/га. 
Необхідно відміти що врожайність агроценозу перевищувала 
показники врожаю люпину вузьколистого та вівса голозерного в 
одновидових посівах відповідно на 1,42–1,95 і 0,75–1,00 т/га.  

Математичні моделі (табл. 8.23) дають можливість розрахувати 

рівень урожайності зерна люпину вузьколистого та вівса голозерного, 

а також агроценозу в цілому залежно від норми висіву насіння 

злакового компонента. 

Мінеральні добрива також значною мірою вплинули на рівень 

урожайності сумішки. Так, внесення N30P45K45 сприяло формуванню 

врожайності зерна від 3,74 до 4,25 т/га, внесення лише N30 – від 3,46 до 

4,11 т/га зерна залежно від норми висіву насіння вівса голозерного та 

його оброблення. У варіантах без внесення добрив рівень сумарної 

урожайності був найнижчий – від 3,33 до 3,76 т/га.  



 

 

Таблиця 8.22 

Урожайність люпину вузьколистого, вівса голозерного та сумісного агроценозу залежно від 

варіанта технології вирощування, т/га, середнє за 2010–2013 рр. 

Оброблення насіння Без добрив N30 N30P45K45 

люпину вівса 

норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 
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Овес голозерний 

- - 1,96 1,94 1,86 2,59 2,19 2,11 2,03 2,71 2,53 2,35 2,55 2,90 

Штам 359а - 1,94 2,01 1,85 - 2,18 2,08 2,08 - 2,56 2,51 2,25 - 

Штам 359а Агробактерин 1,97 1,86 1,83 - 2,17 2,41 2,25 - 2,49 2,54 2,37 - 

- Агробактерин 2,10 2,07 2,02 2,70 2,23 2,25 2,20 2,79 2,61 2,67 2,70 3,03 

НІР05 для удобрення – 0,05; для оброблення насіння – 0,06; для норми висіву насіння – 0,06 

Люпин вузьколистий 

- - 1,40 1,47 1,50 1,92 1,37 1,65 1,43 1,96 1,41 1,50 1,47 2,15 

Штам 359а - 1,52 1,55 1,53 2,00 1,40 1,77 1,49 2,12 1,38 1,56 1,62 2,19 

Штам 359а Агробактерин 1,61 1,72 1,66 - 1,49 1,71 1,46 - 1,45 1,64 1,60 - 

- Агробактерин 1,59 1,68 1,68 - 1,64 1,64 1,52 - 1,52 1,60 1,44 - 

НІР05 для удобрення – 0,03; для оброблення насіння – 0,04; для норми висіву насіння вівса голозерного – 0,04 

Люпин вузьколистий + овес голозерний 

- - 3,36 3,41 3,36 - 3,56 3,76 3,46 - 3,94 3,85 4,02 - 

Штам 359а - 3,46 3,56 3,38 - 3,58 3,85 3,57 - 3,94 4,07 3,87 - 

Штам 359а Агробактерин 3,58 3,58 3,49 - 3,66 4,12 3,71 - 3,94 4,18 3,97 - 

- Агробактерин 3,69 3,75 3,70 - 3,87 3,89 3,72 - 4,13 4,27 4,14 - 

НІР05 для удобрення – 0,06; для оброблення насіння – 0,07; для норми висіву насіння – 0,06 
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Таблиця 8.23 

Математичні моделі залежності врожайності зерна люпину 

вузьколистого та вівса голозерного залежно від норми висіву 

злакового компонента, середнє за 2010–2012 рр. 

Культура Рівняння регресії 

Множинний 

коефіцієнт 

кореляції, R 

Люпин вузьколистий Y=22,1285-24,1687Х+7,3873Х
2
 0,191 

Овес голозерний Y=-9,7849+10,6336Х-2,2671Х
2
 0,211 

Люпин вузьколистий + овес 

голозерний 
Y=-7,9087+5,1962Х-0,6428Х

2
 

0,220 

Примітка. Y – урожайність зерна, т/га; Х– норма висіву насіння вівса 

голозерного, млн шт./га. 

 

У середньому за роки досліджень найвища урожайність сумішки 

– 4,25 т/га –відмічена у варіанті технології вирощування, який 

передбачав внесення N30P45K45, передпосівне оброблення насіння вівса 

голозерного (за рівня в аналогічному варіанті без оброблення – 3,84 

т/га). За аналогічних варіантів удобрення та норми висіву насіння, але 

оброблення насіння лише люпину вузьколистого урожайність 

формувалась 4,12 т/га, за оброблення обох компонентів – 4,23 т/га.  

Частка люпину вузьколистого в сумарній урожайності за 

зменшення норми висіву насіння вівса голозерного з 3,5 до 1,5 млн 

шт./га зростала з 37 до 46 %. За внесення N30P45K45 вона коливалася 

від 34,7 до 43,6 % та зростала до 41,2–47,9 % у варіантах без добрив. 

У середньому за роки досліджень у формуванні приросту 

врожаю частка участі фактора гідротермічні умови була найвищою – 

49 %, щільність посіву – 43, удобрення – 4, оброблення насіння – 3 % 

(рис. 8.2).  

4 % 3 %

 43 %

1 %

 49 %

умови року удобрення оброблення насіння норма висіву насіння інші

 
Рис. 8.2. Частка участі досліджуваних факторів у формуванні 

приросту врожайності агроценозу люпину вузьколистого і вівса 

голозерного, %, середнє за 2010–2012 рр. 



 

 

Аналіз залежності рівня врожаю від гідротермічних умов, що 

складалися впродовж періоду вегетації культур, свідчить, що 

найбільшою мірою врожайність агроценозу люпину вузьколистого з 

вівсом голозерним корелювала із погодними умовами червня. При 

цьому з кількістю опадів залежність була прямою, а з середньомісячною 

температурою повітря – оберненою, що підтверджується відповідними 

коефіцієнтами кореляції (r = 0,965 та -0,999) (табл. 8.24).  

Таблиця 8.24 

Залежність урожайності агроценозу люпину вузьколистого з вівсом 

голозерним від середньомісячної температури повітря та кількості 

опадів упродовж періоду вегетації культур, середнє за 2010–2012 рр. 

Показник 

Середньомісячна температура 

повітря, 
о
С 

Місячна кількість 

опадів, мм 

квітень травень червень липень квітень травень червень липень 

Коефіцієнт 

кореляції, r 
0,419 0,052 -0,999 -0,550 0,422 -0,366 0,965 -0,418 

Коефіцієнт 

детермінації, D 
17,6 0,3 99,7 30,3 17,8 13,4 93,1 17,5 

 

З гідротермічними умовами квітня та липня врожайність 

агроценозу мала середній кореляційний зв'язок, а найслабший – з 

умовами травня, про що свідчать коефіцієнти кореляції та 

детермінації. Досліджувані елементи технології вирощування люпину 

вузьколистого з вівсом голозерним значно впливали не лише на рівень 

урожаю, але і на якість зерна обох компонентів (табл. 8.25). 

Вміст сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого у 

варіантах без внесення мінеральних добрив за сумісного 

вирощування люпину і вівса становив 33,42–34,72 %, тоді як в 

одновидових посівах – 33,17–34,06 %. Внесення N30 сприяло 

підвищенню показника на 0,21–0,92 та на 0,87–1,17 % (абсолютних), 

внесення N30P45K45 – відповідно на 0,09–0,57 і 0,71–1,51 %. Найвищий 

вміст сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого (34,93 %) був у 

варіанті, який передбачав ущільнення люпину вівсом із нормою його 

висіву 2,5 млн шт./га, внесення N30 та передпосівне оброблення 

насіння обох компонентів агроценозу азотфіксувальними бактеріями.  

Значний вплив на накопичення в зерні люпину сирого протеїну 

мала щільність посіву. За ущільнення посіву люпину вівсом з нормою 

висіву насіння 1,5 млн шт./га формувався показник на рівні 33,42–



 

 

34,62 %, з нормою 2,5 млн шт./га – зростав до 34,14–34,93, за 3,5 млн 

шт./га – знижувався до 33,99–34,71 %. 

Таблиця 8.25 

Якість зерна люпину вузьколистого залежно від елементів 

технології вирощування, %, середнє за 2010–2012 рр. 
Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину/вівса, млн шт./га 

люпину 

вузьколистого 

вівса 

голозерного 

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 
1,2/0 

(контроль) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 34,18 8,25 34,32 8,99 34,01 8,61 34,06 8,43 

Штам 359а без оброблення 34,03 7,78 34,72 7,54 33,42 8,07 33,17 8,80 

Штам 359а Агробактерин 34,63 8,41 34,14 7,76 34,29 7,86 - - 

Без оброблення 

обробляння 

Агробактерин 34,11 8,29 34,25 8,40 33,96 7,31 - - 

N30 

Без оброблення (контроль) 34,38 8,66 34,45 8,37 34,53 8,76 34,24 8,63 

Штам 359а без оброблення 34,34 8,39 34,53 8,62 34,37 8,89 34,45 8,48 

Штам 359а Агробактерин 34,71 8,47 34,93 8,72 34,44 8,31 - - 

Без оброблення Агробактерин 34,57 8,27 34,75 8,91 34,21 8,53 - - 

N30Р45К45 

Без оброблення (контроль) 34,32 7,99 34,30 7,97 34,16 8,63 34,77 8,30 

Штам 359а без оброблення 33,99 8,69 34,30 8,88 34,22 8,01 34,68 7,57 

Штам 359а Агробактерин 34,42 8,19 34,72 8,94 34,15 8,07 - - 

Без оброблення Агробактерин 34,30 7,91 34,51 8,18 34,62 8,52 - - 

Sx 0,07 0,08 0,07 0,14 0,09 0,13 0,24 0,17 

V,% 0,7 3,4 0,7 5,8 0,9 5,4 1,7 5,1 

S 0,23 0,28 0,24 0,49 0,31 0,45 0,58 0,43 

НІР05 0,21 0,25 0,22 0,44 0,28 0,40 0,86 0,63 

Примітка: 1 – вміст сирого протеїну; 2 – сирої олії.  

 

За даними П. О. Дмитренка [145, 146], при збільшенні густоти 

посіву бобових підвищується вміст протеїну в зерні, що пояснюється 

ослабленням фотосинтетичної діяльності, внаслідок чого зменшення 

приросту сухої речовини веде до зростання його вмісту. У загущених 

посівах спостерігається запізнення в розвитку рослин, змінюється 

структура врожаю, зменшується озерненість і зростає безплідність, 

що підвищує вміст поживних речовин в зерні за рахунок відтоку з 

вегетативних органів. 

Передпосівне оброблення насіння в комплексі з іншими 

досліджуваними елементами технології вирощування позитивно 

впливало на вміст сирого протеїну в зерні люпину вузьколистого, 

проте чіткої залежності щодо впливу на рівень цього показника від 

бактеризації насіння не спостерігали. Максимальний показник у 



 

 

середньому за роки досліджень був на рівні 34,93 % у варіанті, що 

передбачав внесення N30, ущільнення люпину вівсом нормою висіву 

2,5 млн шт./га та оброблення обох компонентів азотфіксувальними 

бактеріями. У варіанті технології вирощування, рекомендованому 

нами виробництву, показник становив 34,72 %.  

Вміст сирої олії в зерні люпину вузьколистого залежав від 

норми висіву вівса голозерного, удобрення та передпосівного 

оброблення насіння. За ущільнення посіву люпину вівсом голозерним 

нормою висіву насіння 1,5 млн шт./га показник був на рівні 7,31–

8,89%, що на 0,09–1,32 % перевищувало показники в одновидовому 

посіві. За норми висіву насіння вівса 2,5 млн шт./га показник зростав 

до 7,54–8,99 %, за 3,5 млн шт./га – до 7,78–8,69 %. Чіткої залежності 

вмісту сирої олії в зерні люпину вузьколистого від варіантів 

удобрення не спостережено. Найвищий вміст сирої олії (8,99 %) у 

середньому за роки досліджень був у варіанті без добрив, за норми 

висівання вівса голозерного 2,5 млн шт./га без передпосівного 

оброблення насіння.  

Овес, завдяки високому вмісту білка, безазотистих 

екстрактивних речовин, олії, вітамінів, широко використовується не 

тільки на корм тваринам, але й у харчовій та кондитерській 

промисловості, у медицині [397]. Біохімічний склад зерна вівса 

формується під впливом комплексу факторів зовнішнього 

середовища – рівня родючості ґрунту, умов зволоження, сонячної 

інсоляції та температурного режиму [356]. Особливо цінним є білок 

вівса, до складу якого входять такі незамінні амінокислоти, як лізин, 

триптофан та метіонін. За кількістю цих амінокислот білок вівса не 

поступається, а навіть перевершує білок пшениці [36, 320, 328]. За 

даними наукових джерел [37, 183], вміст білка в зерні вівса варіює від 

9,6 до 12,8 % і за однакових ґрунтово-кліматичних умов його можна 

змінювати цілеспрямованим проведенням агротехнічних прийомів. 

Отримане у сумісних посівах зерно вівса голозерного, особливо 

у варіантах без використання мінеральних добрив, може бути 

використано для дієтичного та дитячого харчування. Вміст сирого 

білка в зерні вівса голозерного у варіантах сумісного вирощування з 

люпином вузьколистим коливався від 8,32 до 9,74 % за показників у 

одновидовому посіві злакового компонента 7,63–9,10 % (табл. 8.26). 

У варіантах без застосування мінеральних добрив, які можуть 

бути рекомендовані для вирощування такого зерна, вміст сирого 

білка становив 8,31–9,14 %. Внесення N30 сприяло зростанню рівня 



 

 

показника від 8,40 до 9,74 %, внесення N30P45K45– від 8,32 до 9,35 %.  

 

Таблиця 8.26 

Якість зерна вівса голозерного залежно від елементів 

технології вирощування, середнє за 2010–2012рр. 
Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину/вівса, млн шт./га 

люпину 

вузьколистого 

вівса 

голозерного 

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 
0/4,5 

(контроль) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 8,34 5,32 8,74 5,53 8,72 4,96 8,35 5,31 

Штам 359а без оброблення 8,53 5,01 8,86 4,77 8,91 4,42 - - 

Штам 359а Агробактерин 8,92 4,73 9,14 5,11 8,76 4,79 - - 

Без оброблення Агробактерин 8,40 5,70 8,52 5,33 8,81 5,79 7,63 5,00 

N30 

Без оброблення (контроль) 8,98 4,51 9,19 4,74 9,45 5,08 8,74 5,20 
Штам 359а без оброблення 9,38 5,66 9,18 5,79 8,74 6,28 - - 
Штам 359а Агробактерин 8,40 4,65 8,59 4,69 9,14 5,04 - - 
Без оброблення Агробактерин 9,04 5,14 8,47 4,86 9,74 4,96 8,98 4,23 

N30Р45К45 

Без оброблення (контроль) 8,77 5,02 9,29 5,71 9,35 5,48 9,10 5,26 
Штам 359а без оброблення 9,17 4,98 8,94 5,79 8,82 4,71 - - 
Штам 359а Агробактерин 8,65 4,52 9,12 4,78 8,59 5,43 - - 
Без оброблення Агробактерин 8,92 4,25 8,37 5,95 8,32 5,24 8,44 5,19 
Sx 0,10 0,13 0,09 0,14 0,12 0,15 0,22 0,17 

V,% 3,8 9,1 3,6 9,2 4,5 9,8 6,2 8,1 

S 0,33 0,45 0,32 0,48 0,40 0,51 0,53 0,41 

НІР05 0,30 0,41 0,29 0,43 0,36 0,45 0,79 0,60 

Примітка: 1 – вміст сирого білка; 2 – вміст сирої олії.  

 

Ущільнення люпину вівсом голозерним нормою висіву 3,5 млн 

шт./га сприяло накопиченню білка в зерні вівса до 8,34–9,38 %. 

Зменшення норми висіву до 2,5 млн шт./га забезпечувало 

накопичення сирого білка в зерні вівса голозерного 8,37–9,29 %, до 

1,5 млн шт./га – від 8,32 до 9,45 %. Найвищий вміст білка – 9,74 % 

забезпечив варіант технології вирощування, який передбачав 

ущільнення люпину вівсом голозерним нормою висіву 1,5 млн шт./га, 

внесення N30 та оброблення насіння злакового компонента 

азотфіксувальними бактеріями. 

Вміст сирої олії в зерні вівса голозерного у середньому за роки 

досліджень коливався від 4,25 до 6,28 % у варіантах сумісного 

вирощування та від 4,23 до 5,26 % в одновидовому посіві. Найвищий 



 

 

вміст сирої олії в зерні вівса голозерного (від 4,42 до 6,28 %) 

накопичувався за норми висіву 1,5 млн шт./га. Зменшення норми 

висівання вівса голозерного до 2,5 млн шт./га призводило до 

зниження вмісту сирої олії до 4,71–5,95 %. Найменший вміст (від 4,25 

до 5,70 %) відмічали за норми висіву злакового компонента 3,5 млн 

шт./га. 

Використання мінеральних добрив суттєво впливало на 

накопичення олії в зерні вівса голозерного. Так, внесення N30 сприяло 

накопиченню сирої олії від 4,51 до 6,28 % за рівня у варіанті без 

добрив від 4,42 до 5,79 % залежно від норми висівання та 

передпосівного оброблення насіння та від 4,23 до 5,20 % у монопосіві 

у варіанті без добрив. Внесення N30P45K45 на більшості варіантів 

підвищувало вміст олії порівняно із варіантами без добрив та 

забезпечувало накопиченню олії від 4,25 до 5,95 % залежно від норми 

висівання вівса голозерного та передпосівного оброблення насіння. 

Вміст сирої олії в зерні вівса голозерного залежав також і від 

передпосівного оброблення насіння вівса та люпину, проте чіткої 

закономірності зміни цього показника якості від оброблення 

бактеріальними препаратами не відмічали.  

Біологічну ефективність сумісних агрофітоценозів визначають 

порівнянням продуктивності з продуктивністю культур у одновидових 

посівах на однаковій площі з однаковою щільністю посіву. 

Найпоширенішим критерієм оцінки біологічної ефективності сумісних 

посівів є показник «відношення земельних еквівалентів» (LER), який 

свідчить про потрібну величину площі одновидового посіву з якої можна 

отримати урожайність, яку маємо в сумісному посіві [622–624]. 

Біологічна ефективність агрофітоценозу люпину вузьколистого з вівсом 

голозерним, розрахована у порівнянні з урожайністю культур у варіантах 

без застосування добрив, різнилася залежно від досліджуваних елементів 

технології вирощування (табл. 8.27). 

Як свідчать отримані результати, у варіантах, які не передбачали 

внесення мінеральних добрив, показник біологічної ефективності 

становив від 0,98 до 1,08, тобто ефективність використання посівної 

площі становила до 8 %. За внесення N30 ефективність зростала до 3–

17 %, за внесення N30P45K45 – до 12–24 %. Максимальними показники 

були у варіантах з нормою висіву насіння злакового компонента 2,5 

млн шт./га. 

 

 



 

 

Таблиця 8.27 

Біологічна ефективність агрофітоценозу люпину вузьколистого з 

вівсом голозерним (розрахована за зерновою продуктивністю) 

залежно від варіанта технології вирощування,  

середнє за 2010–2012 рр. 
Оброблення насіння Без добрив N30 N30P45K45 

люпину вівса 

Норма висіву насіння люпину/вівса, млн шт./га 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

- - 1,00 1,03 0,99 1,06 1,14 1,03 1,17 1,15 1,12 

Штам 

359а 

- 1,01 1,04 0,98 1,05 1,13 1,05 1,14 1,20 1,13 

Штам 

359а 

Агробактерин 1,03 1,01 1,01 1,04 1,17 1,05 1,12 1,21 1,13 

- Агробактерин 1,08 1,07 1,09 1,13 1,13 1,08 1,22 1,24 1,19 

 1,03 1,04 1,02 1,07 1,14 1,05 1,16 1,20 1,14 

Sx 
0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

V,% 
3,5 2,4 4,9 3,8 1,7 2,0 3,7 3,1 2,8 

S 
0,04 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 

 

Біологічна ефективність сумісних агроценозів визначається 

співвідношенням компонентів у посіві та їх конкурентоздатністю 

впродовж періоду вегетації й зумовлює рівень показників у фазі 

повної стиглості (табл. 8.28).  

У досліді простежено чітку закономірність: біологічна 

ефективність люпину вузьколистого максимальною була у варіантах 

без застосування мінеральних добрив (від 0,72 до 0,88) і 

зменшувалась зі збільшенням їх дози і за внесення N30P45K45 

становила від 0,69 до 0,85, а вівса голозерного – навпаки, 

мінімальною була у варіантах без добрив (0,15–0,28) і зростала зі 

збільшенням дози мінеральних добрив (за внесення N30P45K45 

становила 0,28–0,45), що пояснюється покращенням умов росту й 

розвитку для злакового компонента і пригніченням – бобового. 

Максимальний рівень показника біологічної ефективності 

люпину вузьколистого відмічали за норми висіву насіння вівса 

голозерного 2,5 млн шт./га. 

 

 

X



 

 

Таблиця 8.28 

Біологічна ефективність компонентів агрофітоценозу 

(розрахована за зерновою продуктивністю) залежно від варіанта 

технології вирощування, середнє за 2010–2012 рр. 

Оброблення насіння Без добрив N30 N30P45K45 

люпину вівса 

Норма висіву насіння люпину/вівса, млн шт./га 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

1
,2

/3
,5

 

1
,2

/2
,5

 

1
,2

/1
,5

 

Овес голозерний 
- - 0,28 0,25 0,21 0,34 0,26 0,29 0,43 0,36 0,34 

Штам 359а - 0,23 0,26 0,21 0,33 0,23 0,29 0,45 0,40 0,28 
Штам 359а Агробактерин 0,20 0,15 0,16 0,28 0,29 0,32 0,37 0,37 0,30 

- Агробактерин 0,24 0,19 0,21 0,25 0,28 0,29 0,43 0,41 0,45 

 0,24 0,21 0,20 0,30 0,27 0,30 0,42 0,39 0,34 

Sx 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 

V,% 13,9 24,4 12,7 14,1 10,0 5,0 8,2 6,2 22,2 

S 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,08 

Люпин вузьколистий 
- - 0,72 0,78 0,78 0,72 0,88 0,74 0,74 0,79 0,78 

Штам 359а - 0,78 0,78 0,77 0,72 0,90 0,76 0,69 0,80 0,85 
Штам 359а Агробактерин 0,83 0,86 0,85 0,76 0,88 0,73 0,75 0,84 0,83 

- Агробактерин 0,84 0,88 0,88 0,88 0,85 0,79 0,79 0,83 0,74 

 0,79 0,83 0,82 0,77 0,88 0,76 0,74 0,82 0,80 

Sx 0,03 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 

V,% 6,9 6,4 6,5 9,8 2,3 3,5 5,5 2,9 6,2 

S 0,06 0,05 0,05 0,08 0,02 0,03 0,04 0,02 0,05 

 

 

8.3.3. Забур’яненість агроценозу люпину вузьколистого і вівса 

голозерного залежно від його щільності, варіанта удобрення та 

передпосівного оброблення насіння 

За даними А. С. Кононова [229], Т. П. Миронової [319], І. П. 

Такунова [461], у посівах люпину створюються сприятливі умови для 

росту й розвитку бур’янів, що зумовлено наявністю у ґрунті 

симбіотичного азоту, а також доступних форм фосфору завдяки 

кореневим виділенням люпину, і калію, що стимулює проростання 

насіння бур’янів. У «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених 

до використання в Україні» на 2018 р. таких лише два ґрунтових 

гербіциди для посівів люпину – Трефлан (1,5 л/га) і Трифлурекс (1,5 

л/га) [385].  

X

X



 

 

Економічний поріг шкодочинності бур’янів у посівах люпину 

вузьколистого, за даними А.С. Кононова [459], для однорічних видів 

становить 12, для багаторічних – 1-2 шт./м
2
. Подальше збільшення їх 

чисельності призводить до зниження врожайності зерна культури на 

8–11 кг/га на кожну рослину бур’янів. Ущільнення посіву люпину 

злаковим компонентом сприяє фітоценотичному пригніченню 

бур’янів, що дає можливість отримати продукцію без проведення 

хімічного захисту посіву [517].  

В агроценозі люпину вузьколистого з вівсом голозерним у фазі 

повних сходів кількість бур’янів залежала від варіанта удобрення та 

щільності посіву і в середньому за роки досліджень становила від 123 

до 245 шт./м
2
, тоді як у одновидових посівах люпину була 191–362, 

вівса голозерного – 127–306 шт./м
2
 (табл. 8.29).  

Таблиця 8.29 

Забур’яненість агроценозу у фазі повних сходів залежно від 

елементів технології вирощування, шт./м
2
, середнє за 2010–2012 рр.  

Оброблення насіння 
Норма висіву насіння люпину/вівса,  

млн шт./га 

люпину 

вузьколистого 

вівса 

голозерного 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

0/4,5 

(контроль) 

1,2/0 

(контроль) 

Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 184 169 183 306 243 
Штам 359а без оброблення 177 187 192 - 289 
Штам 359а Агробактерин 229 223 177 - - 
Без оброблення Агробактерин 194 123 134 243 - 

N30 
Без оброблення (контроль) 192 151 196 260 362 
Штам 359а без оброблення 191 203 185 - 227 
Штам 359а Агробактерин 210 245 231 - - 
Без оброблення Агробактерин 241 221 206 127 - 

N30Р45К45 
Без оброблення (контроль) 211 191 200 268 191 
Штам 359а без оброблення 171 194 207 - 222 

Штам 359а Агробактерин 177 173 162 - - 
Без оброблення Агробактерин 215 237 242 291 - 
Sx 6 10 8 26 25 
V% 11,0 18,5 14,9 25,6 23,9 
S 22 36 29 64 61 
НІР05 

 
20 32 26 95 91 

 



 

 

У варіантах без внесення мінеральних добрив кількість 

бур’янів становила від 123 до 229 шт./м
2 

залежно від рівня 

ущільнення посіву вівсом голозерним і проведення передпосівного 

оброблення насіння. Внесення N30 та N30P45K45 спричиняло зростання 

рівня забур’яненості до 151–245 і 162–242 шт./м
2
 відповідно.  

У варіантах ущільнення посіву люпину вузьколистого вівсом 

голозерним нормою висіву 3,5 млн шт./га формувалася найменша 

кількість бур’янів – від 171 до 241 шт./м
2
. Зменшення норми висіву 

насіння вівса до 2,5 та 1,5 млн шт./га спричиняло зростання кількості 

бур’янів до 123–245 і 134–242 шт./м
2
 відповідно за показників у 

одновидовому посіві люпину 191–362, вівса голозерного – 127–306 

шт./м
2
. Передпосівне оброблення лише насіння люпину збільшувало 

кількість бур’янів у середньому на 1,8 % порівняно з варіантами без 

оброблення. Оброблення насіння лише вівса збільшувало кількість 

бур’янів на 8,1 %. 

За оброблення насіння обох компонентів азотфіксувальними 

бактеріями кількість бур’янів збільшувалася на 9,0 %. Це 

пояснюється активізацією діяльності рослин, покращенням режиму 

живлення не лише компонентів сумішки, а й бур'янів за рахунок 

наявності у верхньому шарі ґрунту достатньої кількості поживних 

речовин. 

У фазі повної стиглості культур за сумісного їх вирощування 

забур’яненість посівів становила від 61 до 216 шт./м
2
 (табл. 8.30).  

В одновидових посівах люпину вузьколистого кількість 

бур’янів становила 146–286, вівса голозерного – 167–329 шт./м
2
.  

Ущільнення посіву люпину вузьколистого вівсом голозерним 

нормою висіву 1,5 млн шт./га сприяло формуванню найменшої 

кількості бур’янів у досліді – від 61 до 189 шт./м
2
 залежно від 

варіанта удобрення та передпосівного оброблення насіння. 

Збільшення норми висіву вівса до 2,5 млн шт./га спричиняло 

збільшення кількості бур’янів до 65–195 шт./м
2
. Найбільшу кількість 

бур’янів (216 шт./м
2
) відмічали у варіанті із внесенням N30P45K45 за 

рівня загущення посіву вівсом голозерним нормою висіву 3,5 млн 

шт./га та проведення передпосівного оброблення насіння злакового 

компонента препаратом Агробактерин. 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 8.30 

Забур’яненість агроценозу люпину вузьколистого і вівса 

голозерного у фазі повної стиглості залежно від елементів 

технології вирощування, шт./м
2
, середнє за 2010–2012 рр. 

 

Оброблення насіння 
Норма висіву насіння люпину/вівса,  

млн шт./га 

люпину 

вузьколистого 

вівса 

голозерного 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

0/4,5 

(контроль) 

1,2/0 

(контроль) 

Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 65 76 97 235 234 

Штам 359а без оброблення 154 97 146 - 289 

Штам 359а Агробактерин 194 97 112 - - 

Без оброблення Агробактерин 97 69 71 329 - 

N30 

Без оброблення (контроль) 110 105 118 299 198 

Штам 359а без оброблення 164 135 189 - 241 

Штам 359а Агробактерин 123 195 125 - - 

Без оброблення Агробактерин 131 149 143 223 - 

N30Р45К45 

Без оброблення (контроль) 171 141 61 294 146 

Штам 359а без оброблення 81 65 133 - 272 

Штам 359а Агробактерин 129 71 78 - - 

Без оброблення Агробактерин 216 192 138 167 - 

Sx 13 13 11 25 21 

V% 33,3 39,7 31,0 23,3 22,6 

S 45 46 37 60 52 

НІР05 41 41 33 89 77 

 

Значний вплив на забур’янення посіву мав варіант удобрення. У 

варіантах без внесення мінеральних добрив кількість бур’янів становила 

65–194 шт./м
2
. Внесення N30 спричиняло зростання їх кількості на 32,2 %, 

внесення N30P45K45 – на 15,7 %.  

Передпосівне оброблення насіння препаратами азотфіксувальних 

бактерій збільшувало кількість бур’янів у посівах порівняно з варіантами 

без проведення цього агрозаходу. У варіантах без передпосівного 

оброблення насіння кількість бур’янів становила 61–171 шт./м
2
, тоді як 

передпосівне інокулювання спричиняло зростання їх кількості до 69–216 

шт./м
2
. 

За сумісного вирощування люпину і вівса найбільша кількість 

бур’янів – від 65 до 216 шт./м
2
– формувалася за загущення посіву вівсом 

голозерним нормою висіву 3,5 млн шт./га, що можна пояснити нижчою 

ценотичною здатністю рослин за надмірного загущення ценозу. 



 

 

Кількість бур’янів на одиниці площі не повною мірою відображає 

ситуацію із забур’яненістю посіву люпину вузьколистого, тому у фазі 

повної стиглості компонентів проводили облік забур’яненості та їх 

повітряно-сухої маси. Аналіз отриманих даних показав, що повітряно-

суха маса бур’янів у одновидових посівах люпину вузьколистого значно 

перевищувала відповідний показник у сумісних посівах люпину 

вузьколистого та вівса голозерного.  

Повітряно-суха маса бур’янів у одновидових посівах люпину 

вузьколистого становила 190,1–306,7, вівса голозерного – 29,1–74,6 г/м
2 

залежно від варіанта удобрення й оброблення насіння, тоді як у 

сумісному агроценозі люпину та вівса цей показник був на рівні 10,3–74,0 

г/м
2
. Величина повітряно-сухої маси бур’янів значною мірою залежала 

від варіанта удобрення посіву. Так, за сумісного вирощування культур у 

варіантах без добрив у фазі повної стиглості компонентів маса бур’янів 

формувалася на рівні 10,3–41,1 г/м
2
, тоді як за внесення N30 зростала до 

16,4–65,1 г/м
2
, за внесення N30P45K45– до 12,2–74,0 г/м

2
. 

Максимальний вплив на показники повітряно-сухої маси бур’янів у 

агроценозі мав рівень загущення посіву люпину вузьколистого вівсом 

голозерним. Так, за ущільнення вівсом голозерним нормою висіву 1,5 

млн шт./га формувалася найбільша повітряно-суха маса бур'янів – 19,3–

74,0 г/м
2
. Збільшення норми висіву вівса до 3,5 млн шт./га знижувало 

показник повітряно-сухої маси до 16,9–40,7 г/м
2
. На думку Н. С. Купцова 

і І. П. Такунова [267], стійкість сумісного люпиново-злакового 

агроценозу до забур’янення зростає зі збільшенням у ньому частки 

злакового компоненту, що пояснює зменшення кількості бур’янів та їх 

повітряно-сухої маси зі збільшенням норми висівання вівса. 

Передпосівне оброблення насіння спричиняло зростання повітряно-сухої 

маси по відношенню до необроблених варіантів на 1,5–27,4 % залежно 

від варіантів удобрення й рівня загущення посіву вівсом голозерним.  

У варіантах сумісного вирощування люпину вузьколистого з 

вівсом голозерним бур’яни, що збереглися до фази повної стиглості 

компонентів, майже не формували генеративних органів. Найменша 

повітряно-суха маса бур’янів (10,3 г/м
2
) та їх кількість (69 шт./м

2
) 

формувалася у варіанті без добрив за ущільнення люпину вузьколистого 

вівсом голозерним нормою 2,5 млн шт./га та проведення передпосівного 

його оброблення препаратом Агробактерин.  

Математичний аналіз результатів досліджень показав, що 

найбільший вплив на кількість бур'янів у фазі повної стиглості 

компонентів за сумісного вирощування люпину вузьколистого з вівсом 



 

 

голозерним мали гідротермічні умови, що склались у роки досліджень – 

51 %. Вплив рівня загущення посіву люпину вузьколистого вівсом 

голозерним становив 30 %, передпосівного обробляння насіння – 10 % та 

удобрення – 9 %. 

Найвищу частку участі у формуванні повітряно-сухої маси бур'янів 

мав рівень загущення посіву люпину вівсом голозерним – 59 %. Вплив 

гідротермічних умов становив 22 %, передпосівне оброблення насіння – 

10 %, удобрення – 9 %. 

На основі аналізу отриманих результатів досліджень, розглянутих 

у розділі, можна зробити такі висновки: 

1. Сумісне пророщування насіння люпину вузьколистого і 

злакового компонента в лабораторних умовах дозволяє уже на початковій 

стадії оцінити особливості його проростання і взаємовплив компонентів, 

підібрати сорти культур з метою формування високопродуктивного 

агрофітоценозу.  

2. За вирощування люпину вузьколистого сумісно з пшеницею 

ярою найвищу продуктивність агроценозу забезпечила щільність 

стеблостою пшениці 460 шт./м
2
 з продуктивністю колоса 1,89 г/росл. і 

кількістю рослин люпину 84 шт./м
2
 з продуктивністю 1,22 г/росл.  

3. Реалізація потенційного врожаю пшеницею ярою у фактичній 

врожайності по відношенню до ІХ етапу органогенезу за вирощування 

сумісно з люпином вузьколистим за внесення Р45К90  зростала до 29 % 

порівняно з 21 % у одновидовому посіві. За внесення N30Р45К45 вона 

знижувалась до 17,5 %, за внесення N60Р90К90 – до 20 %.  

Реалізація потенційного врожаю люпину вузьколистого на Х етапі 

органогенезу залежно від варіанта досліджень становила від 28,7 % до 

22,9 %. 

4. Максимальна сумарна врожайність зерна люпину вузьколистого і 

пшениці ярої – 4,95 і 4,93 т/га – сформувалась у варіантах, які 

передбачали внесення N30Р45К45, сівбу з нормою висіву насіння 

відповідно 1,4 і 2,5 та 1,2 і 3,5 млн шт./га. 

5. Частка зерна люпину вузьколистого в урожаї агроценозу була 

максимальною у варіантах без внесення мінеральних добрив і становила 

у середньому 52,1 %. За внесення Р45К90 показник знижувався на 6,0 %, 

N30Р45К45 – на 12,2, N60Р90К90 – на 25,6 %.  

6. У зерні пшениці ярої, вирощеної сумісно з люпином 

вузьколистим, вміст білка зростав зі збільшенням норми його висіву і 

становив за норми 1,4 млн шт./га 12,01 %, за 1,2 – 11,85 %, за 1,0 млн 

шт./га – 11,53 %.  



 

 

7. Максимальний вміст сирого протеїну в зерні люпину 

вузьколистого за вирощування сумісно з пшеницею ярою накопичувався 

у варіантах без внесення мінеральних добрив і в середньому становив 

34,43 %. За рекомендованої для люпину дози мінеральних добрив (Р45К90) 

показник знижувався на 0,47 % (абсолютних), за N30Р45К45 – на 0,55 %, за 

N60Р90К90 – був на рівні варіантів без добрив – 34,38 %. 

8. Густота рослин в агроценозі люпину вузьколистого і вівса 

голозерного у фазі повних сходів за норми висіву насіння вівса 1,5 млн 

шт./га становила від 251 до 262 шт./м
2
, за 2,5 та 3,5 – зростала до 335–360 

і 407–445 шт./м
2
. В одновидових посівах густота рослин люпину 

вузьколистого становила 116–119, вівса голозерного – 358–430 шт./м
2
. 

9. Збереження рослин до фази повної стиглості в агроценозі люпину 

вузьколистого та вівса голозерного за норми висіву насіння злакового 

компонента 1,5 млн шт./га становило 77,9–88,2 %, за 2,5 – 87,3–91,4 %, за 

3,5 млн шт./га – знижувалося до 72,5–79,5 %.  

Чіткої залежності збереження кількості рослин в агроценозі люпину 

вузьколистого і вівса голозерного від варіантів удобрення й оброблення 

насіння не відмічено. 

10. Приріст лінійних розмірів рослин люпину вузьколистого 

залежав від щільності агроценозу, яку формували різними нормами 

висіву насіння злакового компонента. Максимальними показники 

приросту висоти рослин були на початкових етапах росту й розвитку 

рослин і в період гілкування–бутонізація люпину за мінімальної норми 

висіву вівса гол озерного знаходилися в межах від 14,6 до 15,0 см/росл. 

11. Показники наземної біомаси рослин люпину вузьколистого за 

норми висіву насіння вівса голозерного 1,5 млн шт./га були в межах від 

60,0 до 64,5 т/га, за 2,5 – від 77,1 до 83,1 т/га. За норми висіву 3,5 млн 

шт./га рівень показників знижувався і становив від 68,8 до 74,5 т/га. 

Максимальний показник накопичення наземної біомаси рослинами в 

посіві – 83,1 т/га – відмічений у варіанті з нормою висіву злакового 

компонента 2,5 млн шт./га, внесенням N30 і передпосівним обробленням 

насіння люпину вузьколистого азотфіксувальними бактеріями.  

12. У фазі бутонізації люпину вузьколистого мінімальну 

конкуренцію між рослинами в агроценозі (за індексів 0,04–0,06) 

спостерігали у варіантах без внесення мінеральних добрив. Збільшення 

щільності фітоценозу і лінійних розмірів рослин у варіантах з 

удобренням посилювало фітоценотичну конкуренцію, уповільнюючи 

процеси росту та формування генеративних органів. 

13. Найбільша маса 1000 зерен люпину вузьколистого (179,3 г) 



 

 

формувалася у варіанті, який передбачав внесення N30P45K45, норму 

висіву вівса голозерного 3,5 млн шт./га та передпосівне оброблення 

насіння обох компонентів.  

14. За сумісного вирощування люпину вузьколистого і вівса 

голозерного урожайність агроценозу була 4,25 т/га за максимального 

показника для люпину вузьколистого і вівса голозерного в одновидовому 

посіві 2,14 і 3,09 т/га. Найвища урожайність сумісного агроценозу (4,25 

т/га) формувалася у варіанті технології вирощування з внесенням 

N30P45K45, передпосівним обробленням насіння вівса голозерного 

препаратом Агробактерин. 

15. Максимальною біологічна ефективність агроценозів люпину 

вузьколистого з вівсом голозерним відмічена у варіантах без 

застосування  мінеральних добрив – показник коливався від 0,98 до 1,08, 

тобто ефективність використання посівної площі становила до 8 %. За 

внесення N30 ефективність зростала до 3–17 %, за внесення N30P45K45 – до 

12–24 %. Максимальні показники були у варіантах з нормою висіву 

насіння злакового компонента 2,5 млн шт./га. 

16. У фазі повної стиглості найменша повітряно-суха маса бур’янів 

(10,3 г/м
2
) та їх кількість (69 шт./м

2
) формувалася у варіанті без добрив за 

рівня загущення посіву люпину вузьколистого вівсом голозерним 

нормою висівання 2,5 млн шт./га та передпосівного оброблення насіння 

вівса голозерного препаратом Агробактерин, що свідчить про 

пригнічення бур’янів агроценозом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 9 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО В УМОВАХ 

ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

 

Протягом декількох останніх десятиріч у біосфері зростає 

кількість важких металів. За твердженням Е. Г. Дегодюка [134], 

частка забруднення, зумовлена діяльністю електростанцій, становить 

27 %, підприємств чорної металургії – 24,3, з видобування і 

переробки нафти – 15,5, транспорту – 13,1, підприємств кольорової 

металургії – 10,5, з видобування й виготовлення будматеріалів – 

8,1%. Причиною забруднення є також незбалансований розвиток 

агроекосистем в Україні [21, 237, 392, 410, 542]. Ці процеси вже 

сьогодні мають ряд негативних наслідків. Надмірне накопичення 

важких металів у ґрунті впливає на умови розвитку і біохімічні 

характеристики фітоценозу конкретних біотопів. Особливо 

небезпечне накопичення важких металів ґрунтом в агроландшафтах, 

оскільки це унеможливлює отримання якісної сільськогосподарської 

продукції. На сьогодні це проблема для європейських країн, де високі 

темпи розвитку важкої індустрії, машинобудування та інших галузей, 

про що свідчить підвищення антропопресії в біогеноценозах і дедалі 

більше накопичення важких металів компонентами ландшафтів, у 

тому числі ґрунтом [248, 313, 382, 439, 446, 534]. Частина важких 

металів, які потрапляють у ґрунт, завдяки його буферній здатності 

інактивується, але значна кількість залишається мобільною, активно 

засвоюється рослинами та виноситься з ґрунту врожаєм основної і 

побічної продукції сільськогосподарських культур.  

За всіх видів забруднення, зокрема й техногенного, початковою 

ланкою надходження важких металів та інших токсичних речовин 

через харчовий ланцюг до організму людини є ґрунт [64, 135, 500]. До 

ґрунту важкі метали потрапляють з осадом стічних вод, побутовим 

сміттям, відходами промисловості та за внесення пестицидів, яке 

поки що в технологіях вирощування сільськогосподарських культур є 

обов’язковим [31, 57, 137].  

У таких умовах сільськогосподарське виробництво слід вести за 

технологіями, які б сприяли максимальному зменшенню міграції 

радіонуклідів по харчовому ланцюжку ґрунт–рослина–тварина–

продукція сільського господарства–продукти харчування, виключали 

можливість збільшення площ забруднених радіонуклідами територій, 



 

 

по можливості гарантували повну радіаційну безпеку населення, що 

живе і працює у цих регіонах [3, 7, 39]. 

Важкі метали потрапляють у ґрунт навіть із мінеральними 

добривами. Джерелом потрапляння важких металів до мінеральних 

добрив є недосконалість технологічних прийомів їх виробництва з 

сировини [135]. Азотні добрива можуть містити як домішки певну 

кількість важких металів, частина яких є також мікроелементами 

(мг/кг): свинцю – 2–27,  цинку – 1–42, нікелю – 7–34,  кобальту – 5,4–

1 2,  кадмію – 0,05–8,5,  міді – 1–15,  молібдену – 1–7 [290, 291, 364]. 

Встановлено, що суперфосфат містить: міді – 5,5, цинку – 98,0, 

свинцю  – 17,5, кадмію – 4,5, нікелю – 17,5, марганцю – 13,5 мг/кг; 

калій хлористий: міді – 2,5, цинку – 3,5, свинцю – 52,0, кадмію – 3,5, 

нікелю – 19,5, марганцю – 8,5 мг/кг [244, 290]. Необхідно відмітити, 

що вміст свинцю в добривах, виготовлених з імпортної сировини, 

становить 2–5 мг/кг, а з вітчизняної – 0,25–1,9 мг/кг, кадмію 

відповідно 8–10 і 0,2–1,0 мг/кг. Уміст мікроелементів бору, цинку і 

міді у вітчизняних фосфоритах відповідає рівню оптимального 

мікроелементного складу для живлення рослин [49, 290]. 

У цілому потреба рослин у мікродобривах та їх ефективність 

залежать від наявності рухомих сполук мікроелементів у ґрунті. 

Збільшення або зменшення концентрації мікроелементів у 

ґрунтовому розчині може спричинити пригнічення інтенсивності 

розвитку або навіть загибель рослин [34, 67, 396, 398]. 

В опідзолених ґрунтах зони Лісостепу вміст марганцю є 

високим, міді – достатнім, молібдену – середнім, а бору і цинку – 

дуже низьким. Ґрунти Полісся добре забезпечені марганцем, 

задовільно міддю, але недостатньо бором, молібденом і цинком [148, 

164]. Три останніх елементи необхідні для зернобобових культур для 

процесу азотфіксації, від якого залежить ріст і розвиток рослин, а 

також рівень сформованої врожайності. Як зазначають ряд авторів 

[310, 509, 535, 576], рослини у своєму складі, крім макроелементів, на 

1 кг сухої речовини рослинного матеріалу містять також і незначну 

кількість мікроелементів (заліза, марганцю – до 25 мг, бору, цинку – 

10, міді – 5, молібдену – 0,5, кобальту – 0,1 мг), що входять до складу 

ферментів і відіграють значну роль у процесах, що відбуваються у 

рослинному організмі. Особливістю є те, що до важких металів 

відносять більше сорока елементів із масою понад 50 атомних 

одиниць, або ж питома маса яких перевищує 5 г/см
3
. Окремі з 

елементів (молібден, мідь, цинк, марганець, тощо) є необхідними для 



 

 

живлення рослин, але у кількостях, що перевищують допустимий 

рівень, виявляють свої токсичні властивості [113, 115, 116, 482]. При 

забрудненні екотопу важкими металами (цинком, свинцем і кадмієм) 

необхідно враховувати, що фізіологічне призначення цинку в 

рослинному організмі відрізняється від свинцю та кадмію. Якщо два 

останні є однозначно токсичними елементами для живих організмів, 

то цинк – це мікроелемент, наявність якого в кількостях, що не 

перевищують потреби рослин, є корисним і сприяє активізації 

фізіологічних процесів в організмах [245, 250, 251]. 

Забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського 

призначення спонукає до пошуку способів їх очищення з метою 

ефективного використання у подальшому. Одним із способів є 

фіторемедіація, суть якої полягає у можливості рослин, вирощуваних 

на ґрунтах, забруднених важкими металами, вилучати їх або 

стабілізувати з метою зменшення токсичності. Такий спосіб дає змогу 

зберігати родючість ґрунту і не передбачає зниження її та значних 

витрат [406, 548, 562, 593, 599]. Пошуку рослин, здатних рости на 

ґрунтах, забруднених важкими металами, та акумулювати їх у своїй 

біомасі, науковці приділяють належну увагу [6, 114, 161, 406, 549, 

605]. Авторами доведено, що рослини значно різняться між собою за 

здатністю накопичувати певний елемент у біомасі рослин. Із 

досліджуваних культур найбільшу кількість цинку накопичувала 

біомаса рослин сої, гірчиці сарептської та білої, а також суданської 

трави, міді – рослини сої, гірчиці білої і сарептської, кадмію – 

рослини буряків, сої та гречки, нікелю – гречки, хрому – редьки 

городньої. Найвищу здатність вегетувати на ґрунтах, забруднених 

кадмієм, міддю, нікелем і цинком, та значну акумуляцію важких 

металів вегетативною масою має люцерна [591]. 

 

 

9.1. Формування продуктивності зернобобовими культурами на 

ґрунтах, забруднених важкими металами та якість отриманої 

продукції 

Обґрунтоване занепокоєння дослідників викликає зростаюче 

забруднення ґрунтів свинцем, кадмієм, цинком, пов’язане з 

використанням автотранспорту, щорічним спалюванням мільйонів 

тонн вугілля та іншого палива, агротехногенним навантаженням. В 

Україні близько 8 % сільськогосподарських угідь представлено 

ґрунтами з понадприродним умістом важких металів [23]. Фоновий 



 

 

вміст валових форм свинцю в ґрунтах становить 10 мг/кг, кадмію – 

0,2, цинку – 50 мг/кг, проте вміст цинку в забруднених аналогах може 

перевищувати 350 мг, свинцю – 70, кадмію – 3 мг на 1 кг ґрунту 

[310]. 

Важливим залишається не лише питання очищення територій, 

забруднених важкими металами, а й розроблення способів 

ефективного їх використання для вирощування польових культур із 

задовільними кількісними і якісними характеристиками врожаю. 

Тому нашими дослідженнями передбачалося перевірити гіпотезу 

щодо високої здатності зернобобових культур, зокрема люпину 

вузьколистого, рости і розвиватися в умовах забруднення ґрунту 

важкими металами, зважаючи на біологічні особливості культури:  

- насінина люпину (і переважної частини зернобобових) значно 

крупніша, ніж зернівка злакових культур, містить більше поживних 

речовин, сконцентрованих у ендоспермі, за рахунок яких рослина на 

перших етапах росту й розвитку може легше переносити забруднення 

ґрунту; 

- люпин, а також боби кормові мають глибоко проникаючу 

кореневу систему і за рахунок цього можуть використовувати 

упродовж вегетаційного періоду поживні речовини зменш 

забруднених або незабруднених горизонтів. 

Для порівняння здатності рослин люпину вузьколистого рости, 

розвиватись і формувати врожайність на ґрунті, різною мірою 

забрудненого важкими металами, дослідження проводили також із 

крупнонасінними зернобобовими культурами –квасолею звичайною 

та бобами кормовими. На створених фонах забруднення важкими 

металами висівали насіння люпину вузьколистого сорту Сідерат 38 – 

сидерального напрямку використання з індетермінантним типом 

росту стебла, що формує значну вегетативну масу, та сорту Надєжда 

– зернового напрямку використання, детермінантного колосовидного 

типу стебла з блокуванням бічних пагонів, де вегетативна маса 

значно менша. Ще однією відмінністю між сортами люпину 

вузьколистого була маса 1000 зерен – у сорту Сідерат 38 вона 

становила 160–170 г, у сорту Надєжда – 120–130 г. Для порівняння 

культур висівали також квасолю звичайну сорту Мавка та боби 

кормові сорту Візир.  

Сходи насіння сортів люпину вузьколистого, квасолі звичайної 

та бобів кормових, незалежно від рівня забруднення ґрунту важкими 

металами з’являлися одночасно. П’яти- і навіть десятиразове 



 

 

перевищення природного фону важких металів не послаблювало ріст 

і розвиток рослин, тоді як за 100-разового перевищення посіви були 

дуже зрідженими, а рослини – ослабленими. Від появи сходів і до 

фази повної стиглості більшість рослин на ділянках цього варіанта 

загинула, а ті, що залишилися, мали дуже укорочене стебло і 

сформували лише по декілька бобів. У варіантах з природним фоном 

та за 5- і 10-разового його перевищення візуальних відмін у стані 

агроценозу не спостерігали, щільність посіву залишалася майже 

однаковою. 

Аналізуючи показники врожаю люпину вузьколистого, а також 

квасолі звичайної та бобів кормових, помічали загальну 

закономірність: незначне зниження рівня врожайності зерна за 5- та 

10-разового перевищення природного фону важких металів, 

порівняно з контролем, та значне – за 100-разового перевищення (рис. 

9.1). 
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Рис.9.1. Урожайність зерна і маса 1000 зерен люпину 

вузьколистого, квасолі, бобів кормових залежно від забруднення 

ґрунту важкими металами* 
Примітка. І – урожайність зерна, г/м

2
; ІІ – маса 1000 зерен, г;  

1 – природний фон важких металів (контроль), 2 – 10-разове перевищення, 3 – 

100-разове перевищення,4 – 5-разове перевищення природного фону  

*Дослідження, результати яких наведені у розділі 8, проводили спільно з 

відділом агроекології і аналітичних досліджень ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». 

 

Причиною зниження врожаю виявилося не зменшення маси 

1000 зерен, а зменшення кількості бобів на рослині [246, 247]. За 

рівнем урожайності соломи культури розташовувалися в ряду 

спадання: боби кормові > квасоля > люпин, а за урожайністю зерна – 

люпин > квасоля > боби кормові (рис. 9.2). 
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Рис. 9.2. Урожайність соломи зернобобових культур (г/м

2
) і 

співвідношення маси зерна і соломи залежно від забруднення 

ґрунту важкими металами 
Примітка. 1 – природний фон важких металів (контроль), 2 – 10-разове 

перевищення, 3 – 100-разове перевищення,4 – 5-разове перевищення 

природного фону. 

 

Найчутливішою культурою в умовах забруднення ґрунту 

важкими металами були боби кормові. Зменшення врожаю зерна і 

соломи бобів відбувалося відповідно до зростання рівня забруднення 

ґрунту важкими металами, тоді як агроценоз квасолі за 5- і 10-

разовогоперевищення фону не знижував темпів накопичення біомаси 

протягом етапів органогенезу.  

Цілком закономірно, що для досліджуваних культур 

найтоксичнішим виявився фон із 100-разовим перевищенням 

природного вмісту важких металів у ґрунті. У таких умовах було 

можливим отримання сходів рослин. Проте упродовж наступних 

етапів органогенезу, коли рослини починали інтенсивніше 

використовувати поживні речовини з ґрунту, спостерігали значне 

погіршення стану культур агроценозу та їх загибель. Вегетація 

тривала лише у незначної кількості рослин, проте збільшувалася 

тривалість міжфазних періодів, а як результат – врожай дозрівав на 

14–30 діб пізніше, ніж у варіантах із природним вмістом важких 

металів у ґрунті. 

Зміна співвідношення зерна до соломи та маса 1000 зерен у 

варіантах досліду мали меншу амплітуду, порівняно з урожайністю 

(рис. 9.1, 9.2). У взятих для дослідження сортів люпину 

вузьколистого продуктивність знижувалася за підвищення рівня 

забруднення агроценозу (табл. 9.1).  

 



 

 

Таблиця 9.1 

Продуктивність сортів люпину вузьколистого залежно від 

забруднення ґрунту свинцем, цинком, кадмієм 

Показник 

Природний 

фон 

(контроль) 

5 фонів 10 фонів 100 фонів НІР05 

Сорт Сідерат 38 

Маса зерна, г/м
2
 358,0 337,2 329,0 26,0 21,0 

Співвідношення 

зерно/солома 
1,74 1,84 1,92 1,87 0,42 

Маса 1000 зерен, г 153,6 152,3 151,1 134,9 15,3 

Сорт Надєжда 

Маса зерна, г/м
2
 345,0 342,2 339,0 7,3 22,0 

Співвідношення 

зерно/солома 
1,95 1,96 1,96 1,73 0,32 

Маса 1000 зерен, г 115,0 117,4 119,0 115,6 14,8 

 

Для того щоб порівняти втрати основної та побічної продукції 

люпину сортів Сідерат 38 і Надєжда, зниження рівня врожаю 

розрахували у відсотках до контролю (рис. 9.3).  
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Рис. 9.3. Зниження рівня врожайності зерна та соломи люпину 

вузьколистого порівняно з контролем, залежно від забруднення 

ґрунту важкими металами, %  
Примітка. І – сорт Сідерат 38, ІІ – сорт Надєжда 

 

Сорт Сідерат 38, хоча формував більшу вегетативну масу, був 

чутливішим до забрудненості ґрунту важкими металами. Вже за 10 

фонів спостерігали зниження кількості зерна і соломи понад 20, а у 

сорту Надєжда – лише на 8 і 13 % відповідно. 



 

 

За максимального забруднення ґрунту в досліді обидва сорти 

реагували однаково. За даними табл.9.1, втрати врожайності на 1м
2
 

значно менші (Сідерат 38 – 8 %, Надєжда – 3 %), ніж у перерахунку 

на рослину. Це пояснюється істотним збільшенням кількості рослин 

на ділянці порівняно з контрольним варіантом. Проте в рослин, 

вирощених за таких умов, відзначали порівняно з іншими варіантами 

найбільшу зміну біометричних показників. Це пов’язано з 

нерівнозначністю концентрацій важких металів у орному шарі ґрунту 

ділянок з 5-ти та 10-кратним забрудненням. Понаднормове 

накопичення важких металів на цих ділянках відбулося не за рахунок 

процесів ґрунтоутворення, зумовлених природно-кліматичними 

умовами, а шляхом одноразового надходження малих за фізичною 

масою наважок солей важких металів, що утруднювало рівномірний 

їх розподіл між ґрунтовими частками орного шару. Очевидно, 

створені при цьому концентрації важких металів, які виявились 

значно нижчими за 5 та 10 фонів, стимулювали процес онтогенезу на 

всіх етапах розвитку рослин люпину, забезпечуючи не лише вищу 

схожість, а й висоту, масу, продуктивність кожної рослини. 

Концентрації, які наближалися до 10 фонів або перевищували їх, 

дещо пригнічували розвиток люпину і знижували рівень 

біометричних показників рослини та продуктивність порівняно з 

контрольним варіантом.  

За вирощування зернобобових культур на забруднених важкими 

металами землях важлива не тільки кількість отриманої продукції, 

але і її якість, зокрема токсикологічні характеристики. Незалежно від 

фону забруднення, тобто навіть у контролі, вміст свинцю був вище 

норми в зерні квасолі звичайної та бобів кормових, кадмію – в зерні 

люпину вузьколистого, квасолі звичайної та бобів кормових. 

З підвищенням забрудненості ґрунту свинцем, кадмієм і цинком 

накопичення цих елементів зерновою продукцією збільшувалося 

порівняно з контрольним варіантом. Продукцію, отриману в таких 

умовах, не можна використовувати у продовольчих цілях. За 

результатами досліджень у зерні люпину вузьколистого і квасолі 

звичайної на фонах із вмістом важких металів понад природний фон 

накопичувалися свинець, кадмій і цинк, а у бобів кормових – кадмій і 

цинк (табл. 9.2). Достовірного накопичення свинцю в зерні бобів 

кормових зі збільшенням забруднення ґрунту не виявлено, хоча у 

цілому зерно цієї культури переважало інші досліджувані культури за 

концентрацією в ньому важких металів. 



 

 

Таблиця 9.2 

Вміст важких металів у зерні люпину вузьколистого, квасолі і 

бобів кормових залежно від забруднення ґрунту важкими 

металами, мг/кг 
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люпин вузьколистий квасоля звичайна боби кормові 

Pb 0,5 0,35 0,36 0,37 0,45 1,00 1,15 1,15 1,10 1,5 1,45 1,53 1,50 

Cd 0,1 0,25 0,26 0,27 0,55 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,8 

Zn 50,0 31,4 37,3 40,5 53,3 29,7 35,2 39,0 42,9 43,8 62,3 66,2 80,1 

Примітка. Гранично допустимі рівні вмісту металів у зерні зернобобових 

культур наведено згідно з нормативними документами [303]. 

 

Поряд із токсикологічними проводили дослідження якісних 

характеристик зерна. Біохімічний аналіз зерна і математичний аналіз 

даних свідчать з 95 % ймовірності про можливість впливу важких 

металів на зміну вмісту лише білкових сполуку ньому. Отримані 

результати дають підстави стверджувати, що найнижчі у досліді дози 

важких металів стимулювали накопичення сирого протеїну і білка у зерні 

квасолі звичайної та бобів кормових (рис. 9.4).  
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Рис. 9.4. Вплив умісту важких металів у сірому лісовому ґрунті на 

накопичення білкових сполук зерном зернобобових культур 
Примітка. 1 – природний фон (контроль); 4 – 5-разове перевищення; 2 – 10-

разове перевищення; 3 – 100-разове перевищення природного вмісту;  

І – сирий протеїн, ІІ – білок у складі сирого протеїну. 

 



 

 

Найпомітнішими були зміни частини сирого протеїну, що не 
ідентифікувалася інфрачервоним аналізатором як білок (різниця між 
значеннями сирого протеїну і білка). Подібні зміни спостережено і у 
вегетативних органах рослин (стебло, коріння). Отримані результати 
знаходять підтвердження у наукових публікаціях Е. В. Максимова 
[293], М. І. Бокова та інших [39] стосовно підвищення інтенсивності 
синтезу низькомолекулярних азотовмісних органічних сполук 
рослинами в умовах забруднення ґрунту важкими металами.  

За даними А. О. Бабича [17], К. П. Генкеля [69], у стресових 
ситуаціях, пов’язаних із забрудненням ґрунту важкими металами, 
рослини, намагаючись знешкодити токсичний вплив, синтезують 
більше білкових речовин, зв’язуючи ці елементи. 

Як стверджує С. Г. Корсун [245, 248], в умовах техногенного 
забруднення ґрунту важкими металами вміст білкових речовин 
збільшується як у вегетативних органах рослин (стебло, корені), так і в 
зерні. Збільшення вмісту сирого протеїну в кореневій масі пояснюється 
наявністю захисного механізму на межі корені-наземна вегетативна 
маса, спрямованого на інактивацію важких металів шляхом синтезу 
низькомолекулярних білків і наступним утворенням металопротеїнів із 
включенням елемента-токсиканта [39, 292, 293]. На думку авторів, 
рослини таким чином запобігають активному впливові важких металів 
на процес формування генеративних органів. 

Аналіз показників якості зерна люпину вузьколистого показав, 
що фон забруднення ґрунту важкими металами впливав на його 
біохімічні характеристики (табл. 9.3).  

Таблиця 9.3 

Біохімічна характеристика зерна сортів люпину вузьколистого 

залежно від рівня забруднення ґрунту важкими металами 
Фон забруднення 
ґрунту важкими 

металами 
Протеїн Білок Жир Зола 

Клітко- 
вина 

Р2О5 К2О 

Сорт Сідерат 38 
Природний фон 
(контроль) 

36,57 32,78 9,8 4,44 15,25 1,34 1,51 

5 фонів 37,12 34,26 10,05 4,46 14,85 1,36 1,52 
10 фонів 38,58 35,98 10,22 4,47 14,55 1,38 1,53 
100 фонів 40,71 35,86 9,93 4,63 14,08 1,64 1,62 
НІР05 2,31 1,71 1,57 0,51 2,49 0,12 0,08 

Сорт Надєжда 
Природний фон 
(контроль) 

39,13 35,78 10,03 4,98 15,22 1,57 1,63 

5 фонів 39,17 35,24 9,87 4,96 15,03 1,57 1,65 
10 фонів 39,13 34,95 8,83 4,94 14,47 1,57 1,68 
100 фонів 40,79 35,76 9,84 5,42 14,24 1,67 1,73 
НІР05 2,85 1,71 2,64 0,63 2,85 0,23 0,16 



 

 

У сорту Надєжда вміст сирого білка та протеїну перевищував у 

середньому відповідно на 1,31 та 0,71 % (абсолютних) показники 

сорту Сідерат 38. Вміст золи, Р2О5 і К2О також був вищим у сорту 

Надєжда порівняно із сортом Сідерат 38 – відповідно на 0,58; 0,17 і 

0,12 %. Така різниця пояснюється нижчим рівнем урожайності зерна 

в сорту Надєжда за роки досліджень, а також відчутно меншою 

наземною біомасою рослин порівняно із сортом Сідерат 38. 

Математичний аналіз свідчить про низьку ймовірність таких 

змін у сорту Надєжда, де різниця між показниками не перевищувала 

найменшу істотну різницю.  

Наведені дані вказують на наявність закономірності щодо 

збільшення вмісту сирого протеїну і білка та зменшення кількості 

клітковини по мірі зростання ступеня забруднення ґрунту важкими 

металами. П’ятиразове збільшення забруднення порівняно з 

природним фоном сприяло зростанню вмісту сирого протеїну в 

середньому на 0,30 %, десятиразове – на 1,01, а сторазове – на 2,90 %. 

Вміст сирого білка збільшувався відповідно на 0,47; 1,19 і 1,53% 

(абсолютних) порівняно з контрольним варіантом (34,28 %). 

Показники вмісту клітковини знижувалися на 0,30; 0,73 і 1,06 % 

порівняно з контролем (15,24 %). 

Виявлена висока стабільність таких показників якості зерна, як 

маса 1000 зерен і вміст запасних поживних речовин (протеїну) в 

ендоспермі, за одночасного погіршення токсикологічних 

характеристик, припускає доцільність дослідження посівних якостей 

насіння зернобобових культур, отриманого в умовах забруднення 

екотопів важкими металами. 

У дослідах, проведених за методикою М. К. Фірсової [505], не 

виявили відчутного погіршення посівних якостей насіння залежно від 

фону важких металів, на якому вони були вирощені (рис. 9.5).  

Найкращі показники були у зерна з ділянок з 5-разовим 

перевищенням природного фону важкими металами. Але навіть в 

умовах сторазового перевищення рослини люпину вузьколистого і 

квасолі звичайної сформували генеративні органи, які забезпечили 

схожість та енергію проростання насіння, що не поступалася 

контрольному варіанту. За цими показниками у бобів кормових 

помічено значно вищий рівень чутливості до забруднення ґрунту 

порівняно з люпином вузьколистим і квасолею звичайною. 
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люпин вузьколистий квасоля звичайна боби кормові 

 

Рис. 9.5. Вплив вмісту важких металів у сірому лісовому ґрунті на 

посівні якості насіння люпину вузьколистого, квасолі та бобів 

кормових 
Примітка. 1 – природний фон важких металів (контроль); 2 – десятиразове 

перевищення; 3 – сторазове перевищення; 4 – п'ятиразове перевищення. 

 

 

9.2. Зміна показників поживного режиму ґрунту за вирощування 

зернобобових культур 

За вирощування зернобобових культур на ґрунтах, забруднених 

важкими металами, важливим є спостереження за зміною ґрунтових 

показників в агроценозах під впливом рослинних організмів. 

Особливості розвитку фітоценозу та мікробного ценозу в умовах 

стресу, пов’язаного з підвищенням вмісту важких металів, впливали 

на показники, що характеризують екосистему ґрунту – кількісні зміни 

рухомих форм азоту, фосфору та калію в орному шарі ґрунту 

протягом періоду органогенезу культур.  

За вирощування досліджуваних культур найчіткіше такі зміни 

були помітними у фазі цвітіння–початок наливу бобів, тобто у період 

найбільшої потреби рослинного організму в елементах живлення. 

Аналіз верхнього 20-сантиметрового шару ґрунту за вирощування 

люпину вузьколистого у цей період показав, що кількість 

мінерального азоту була найнижчою у варіантах з природним фоном, 

та за 10 фонів, а саме там, де рослини розвивались нормально і 

забезпечили найвищий рівень урожайності (табл. 9.4).  



 

 

Таблиця 9.4 

Зміна показників поживного режиму ґрунту за вирощування 

люпину вузьколистого за різних рівнів забруднення екотопу 

важкими металами 

Сорт 
люпину 

Варіант 
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Відбір ґрунту у фазі цвітіння  

Сідерат 38 

природний 
фон (контроль) 

70,7 0 4,64 16,6 0,63 18,7 4,10 

10 фонів 69,3 0 4,84 13,1 0,53 18,5 4,70 
100 фонів 71,8 8,5 7,36 11,7 0,51 18,1 5,50 

Надєжда 

природний 
фон (контроль) 

71,4 0 4,28 17,0 0,70 18,9 5,00 

10 фонів 72,8 0 4,50 12,9 0,45 17,8 5,77 
100 фонів 71,6 20,9 6,26 11,2 0,45 19,3 5,81 

Відбір ґрунту через 30 діб після збирання врожаю 

Змішаний 
зразок 

природний 
фон (контроль) 

75,6 - - 17,6 - 19,3 - 

10 фонів 76,3 - - 12,0 - 21,2 - 
100 фонів 75,6 - - 10,3 - 23,8 - 

 

У варіанті із 100 фонами, з надзвичайно зрідженим 

агрофітоценозом, ґрунт у цей період містив найвищу кількість як 

мінерального азоту, так і його лужногідролізованих форм. Наявність 

органічних кислот у кореневих виділеннях люпину обох сортів 

сприяла підвищенню ступеня рухомості фосфатів у верхньому шарі 

ґрунту варіантів з природним фоном та 10 фонами порівняно з 

варіантом зі 100 фонами, де агроценоз був сильно зрідженим. Для 

обох сортів характерним було зниження ступеня рухомості фосфатів 

у варіанті з 10 фонами, порівняно з контролем, що, очевидно, 

пов’язано з нижчою активністю кореневої системи, що 

розміщувалася у верхньому забрудненому шарі ґрунту. 

Навіть за високої потреб люпину вузьколистого в калію не 

відмічено зміни забезпеченості ґрунту елементом у варіантах з 

природним фоном та 10 фонами, де сформувався і функціонував 

повноцінний фітоценоз. Проте у вказаних варіантах ступінь 



 

 

рухомості калію достовірно знижувався порівняно з варіантом зі 100 

фонами, що свідчить про більшу інтенсивність залучення 

найрухоміших фракцій калію до формування біологічного врожаю 

люпину. Такі зміни можуть свідчити також як про порушення 

біохімічних процесів у організмі рослин в умовах стресу і зміни 

хімічного складу кореневих виділень, так і утворення 

важкорозчинних металофосфатів. Через 30 діб після збирання 

врожаю вміст лужногідролізованого азоту у досліджуваних нами 

варіантах зростав на 3,9–4,6 мг/кг ґрунту і був практично однаковим. 

Це можна пояснити частковою деструкцією азотовмісних органічних 

речовин, синтезованих бульбочковими бактеріями. 

За вирощування квасолі звичайної та бобів кормових, через 30 

діб після збирання врожаю, вміст лужногідролізованого азоту, 

обмінного калію, а також ступінь його рухомості у всіх варіантах 

ставали дещо нижчими порівняно з фазою цвітіння та наливу бобів 

(додатки Т.1, Т.2). Це пов’язано з відчуженням елементів живлення з 

урожаєм основної та побічної продукції та зниженням активності 

мікробіологічних процесів у осінній період. Біологічною особливістю 

бобів є здатність засвоювати фосфор із важкодоступних форм за 

рахунок виділення коренями органічних кислот. Тому після збирання 

врожаю зафіксовано зниження вмісту рухомих фосфатів, а лише 

деяке послаблення фактору їх інтенсивності.  

Виходячи з аналізу отриманих результатів досліджень, 

представлених у розділі, обґрунтованими будуть такі висновки: 

1. Виявлено можливість існування фітоценозу зернобобових 

культур в екотопі, забрудненому важкими металами. Підвищення 

вмісту свинцю до 100 мг, цинку – до 50 мг, кадмію – до 2,0 мг на 1 кг 

сірого лісового ґрунту не викликало значного погіршення врожайних 

і посівних якостей насіння люпину вузьколистого, квасолі звичайної 

та бобів кормових. Однак концентрація свинцю 1000, цинку 500, 

кадмію 20 мг/кг в орному шарі ґрунту істотно впливає на процеси 

росту, розвитку і формування продуктивності зернобобовими 

культурами. 

2. У зв'язку з неможливістю використання зерна, отриманого в 

екотопах, забруднених цинком, свинцем і кадмієм, у продовольчих 

цілях через погіршення його токсикологічних властивостей, 

територій з концентрацією свинцю до 100 мг, цинку до 50 мг, кадмію 

до 2,0 мг на 1 кг сірого лісового ґрунту доцільно використовувати для 

ведення насінництва вказаних зернобобових культур. 



 

 

РОЗДІЛ 10 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО 

 

Технології вирощування культур, зокрема люпину 

вузьколистого, в умовах сьогодення доцільно розробляти з 

урахуванням принципів заощадження грошових, матеріальних та 

енергетичних ресурсів, щоб вони були конкурентоспроможними на 

ринку технологій. Іншою й не менш важливою вимогою до 

розроблюваних технологій вирощування культур є збереження 

ґрунтової родючості та стану довкілля. 

У сучасних умовах важливо виробляти продукцію з 

мінімальними матеріальними витратами, тобто на одиницю площі 

повинні бути мінімальними витрати грошових і матеріальних 

ресурсів. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур та 

покращення якості продукції при застосуванні певних елементів 

технології вирощування передбачають додаткові затрати праці та 

коштів. Тому користь від застосовуваних агрозаходів залежить не 

тільки від кількості додатково вирощеного врожаю культури, але й 

економічної доцільності їх впровадження у виробництво. 

Розрахунки економічної ефективності технологій вирощування 

культур дають можливість показати ефект від застосування засобів 

виробництва і живої праці, а також сукупних її вкладень на одиницю 

продукції. Економічними показниками, що дають змогу оцінити 

досліджувані агрозаходи, є собівартість продукції, прибуток і рівень 

рентабельності виробництва [424]. 

Розрахунки економічної ефективності технологій вирощування 

польових культур базуються на використанні груп показників, що 

формують ціну реалізації (урожайність зерна, його якість) і 

собівартість продукції (виробничі витрати) [302]. 

Польові дослідження проведені нами на невеликих ділянках, 

тому для визначення ефективності різних варіантів досліду 

моделювали типові технології у виробничих умовах. Для підрахунку 

виробничих витрат використовували технологічні карти вирощування 

люпину вузьколистого з урахуванням особливостей різних варіантів 

одержання результатів досліджень. При моделюванні технологічних 

карт використовували необхідний довідковий матеріал [363, 435, 436, 

477–479, 484]. 



 

 

Вартість зерна отриманої продукції (люпину вузьколистого і 

вівса голозерного) відповідала середньозваженим біржовим цінам на 

сільськогосподарську продукцію, які складалися на товарних біржах 

України на початок 2018 року, вартість добрив і засобів хімічного 

захисту розраховували згідно з прейскурантом відділу впровадження 

ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

При розробленні технології вирощування польових культур 

особливу увагу приділяють раціональному використанню 

енергетичних ресурсів, оскільки екологічне і природоохоронне 

значення агроценозів залежить від інтенсивності енергетичного 

обміну всередині екосистеми. Як зазначають Н. С. Балаур [22], О. К. 

Медведовський [297], наукове обґрунтування технологічного процесу 

вирощування культур допоможе оптимізувати потік енергії за рахунок 

агротехнічних заходів з метою цілеспрямованого формування 

високопродуктивних агробіоценозів. Визначення оцінки енергетичної 

ефективності проводили за відповідними методиками [306, 486]. 

Виробництво продукції рослинництва в умовах дорожнечі та 

дефіциту ресурсного потенціалу вимагає перегляду підходів щодо 

виробничих витрат при розробці технології вирощування культур. 

Оцінювати ефективність комплексу агрозаходів лише за зміною рівня 

врожайності культури недостатньо, адже залишаються поза увагою 

витрати на його отримання. Отже, необхідно визначати не тільки 

агротехнічну ефективність, а й економічну та енергетичну [200]. 

 

 

10.1. Ефективність технологій вирощування люпину 

вузьколистого в одновидовому посіві 

Показники економічної ефективності виробництва 

сільськогосподарських культур характеризують ефективність 

використання посівної площі як основного засобу виробництва, 

фондомісткість і фондовіддачу продукції, ефективність використання 

трудових ресурсів, окупність виробничих витрат та рівень 

рентабельності даного виробництва. Тому за результатами 

досліджень, спрямованих на розроблення технології люпину 

вузьколистого, нами було визначено ефективність його вирощування 

в одновидових посівах в умовах Лісостепу, що дає можливість 

обґрунтувати доцільність впровадження нової технології 

вирощування у виробництво. 



 

 

Результати проведеного економічного аналізу економічної 

ефективності досліджуваних елементів технології вирощування 

люпину вузьколистого на зерно свідчать про те, що основними 

факторами, які безпосередньо на неї впливають були рівень 

урожайності та розмір витрат, пов’язаних із застосуванням 

мінеральних добрив, передпосівного оброблення насіння, кількості 

посівного матеріалу та догляду за посівами. Оскільки ці показники 

змінювали свої значення в різних варіантах технології, доцільним є 

визначення кількісного впливу зазначених факторів на зміну рівня 

витрат, собівартості 1 т продукції, прибутку з розрахунку на 1 га 

площі посіву та рівня рентабельності. 

Як свідчать результати економічного аналізу, рівень загальних 

витрат значною мірою залежить від дози мінеральних добрив, 

способу сівби та норми висіву насіння, а також варіанта його 

оброблення у день сівби (додаток У). Фактором, який максимально 

впливав на рівень показників, було внесення мінеральних добрив. За 

вирощування люпину вузьколистого сорту Пелікан без застосування 

мінеральних добрив загальні витрати становили 10468–11672 грн/га. 

Внесення P45K90 спричиняло зростання витрат на 30,5–34,0 %, 

N68P48K66– на 36,8–41,1, N38P48K66+N30–на 37,6–42,0 %. У сорту Олімп 

у варіантах без мінеральних добрив загальні витрати коливалися від 

10474 до 11675 грн/га (табл. 10.1, 10.2).  
Внесення мінеральних добрив призводило до зростання рівня 

витрат відповідно на 30,4–38,5; 36,8–41,1 і 37,6–41,9 %. Перенесення 

частини дози азотних добрив у підживлення спричиняло збільшення 

витрат на виробництво зерна люпину вузьколистого на 0,8–0,9 % 

абсолютних. 
Застосування стимулятора росту рослин у поєднанні з 

інокулюванням штамом бульбочкових бактерій 359а зумовлювало 

зростання витрат при вирощуванні сорту Пелікан лише на 0,1–0,2, 

сорту Олімп – на 0,1–3,6 % порівняно з варіантами, де застосовували 

передпосівне інокулювання насіння.  

Збільшення норми висіву насіння призводило до зростання 

витрат за вирощування сорту Пелікан на 7,9–11,3 %, сорту Олімп – на 

4,4–11,3 %. 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 10.1  

Економічна ефективність вирощування люпину вузьколистого сорту Пелікан залежно від 

елементів технології, середнє за 2011–2013 рр. 
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1,0 2329 10732 103 2845 8178 58 2720 8532 58 2714 8541 57 

1,2 2130 11723 107 2481 9667 67 2425 9822 64 2519 9333 61 

1,4 2329 10719 93 2655 8763 58 2566 8018 57 2602 8828 56 

15 

1,2 2482 10064 95 2902 7410 52 2752 8363 56 2890 7774 52 

1,4 2261 11055 99 2617 8999 61 2472 9553 62 2567 9064 58 

1,6 2429 10251 88 2730 8395 55 2573 8949 56 2761 8060 50 
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1,0 2110 11809 113 2379 10251 73 2348 10307 70 2459 9817 66 

1,2 2009 12401 113 2274 10744 74 2099 11696 76 2242 10808 70 

1,4 2156 11597 101 2390 10040 67 2234 10793 68 2425 9705 61 

15 

1,2 2222 11241 105 2734 8587 60 2619 8941 60 2591 9050 60 

1,4 2129 11733 105 2375 10176 69 2394 9936 64 2216 10938 70 

1,6 2226 11228 96 2537 9272 61 2495 9328 58 2570 8938 56 

 



 

 

Таблиця 10.2  

Економічна ефективність вирощування люпину вузьколистого сорту Олімп залежно від елементів 

технології, середнє за 2011–2013 рр. 
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1,0 1963 12626 121 2456 9872 70 2203 11124 75 2251 10834 73 

1,2 1860 13517 123 2236 10963 75 2097 11716 77 2109 11626 76 

1,4 1962 12713 111 2387 10059 67 2282 10514 67 2261 10622 67 

15 

1,2 2084 11959 112 2571 9304 66 2449 9759 65 2484 9568 64 

1,4 1904 13049 117 2391 10096 69 2339 10251 66 2317 10360 67 

1,6 2146 11647 100 2640 8793 58 2532 9148 57 2506 9257 58 

Ш
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1,0 1917 12906 123 2266 10850 77 2107 11703 79 2185 11213 75 

1,2 1761 13966 127 2137 11541 79 1981 12494 82 1950 12703 82 

1,4 1902 13092 114 2298 10528 70 2137 11391 72 2118 11500 72 

15 

1,2 1981 12537 118 2367 10282 72 2319 10437 70 2315 10446 69 

1,4 1892 13129 118 2265 10774 73 2234 10833 70 2183 11138 72 

1,6 2027 12325 106 2476 9571 63 2456 9527 60 2290 10433 65 



 

 

Максимальні витрати у досліді (у сорту Пелікан – 16062 грн/га, 

у сорту Олімп – 16067 грн/га) відмічали у варіанті, який передбачав 

внесення N38P48K66+N30, сівбу звичайним рядковим способом з 

нормою висіву 1,4 млн шт./га насінням, обробленим препаратом 

бульбочкових бактерій №359а у поєднанні із стимулятором росту 

рослин Nano-Gro.  

За вирощування обох сортів найвищим прибуток був у 

варіантах, в яких не передбачено застосування мінеральних добрив: 

сорт Пелікан – у межах від 10064 до 12401, сорт Олімп – від 11959 до 

13966 грн/га (табл. 10.1, 10.2). Внесення P45K90 спричиняло зниження 

рівня показників у сорту Пелікан на 15,4–23,1 %, у сорту Олімп – на 

21,0–28,5 %, внесення N68P48K66 – відповідно на 6,0–25,5 і 11,8–30,7%, 

внесення N38P48K66+N30 – відповіднона13,4–29,5і 9,9–29,2 %.  

Застосування стимулятора росту рослин Nano-Gro у поєднанні з 

препаратом на основі бульбочкових бактерій №359а сприяло 

збільшенню прибутку:у сорту Пелікан – на 5,8–19,1, у сорту Олімп – 

на 3,1–12,1 %.  

Вплив норм висіву насіння люпину вузьколистого на рівень 

отриманого прибутку значною мірою залежав від варіанта 

застосування мінеральних добрив. У сорту Пелікан у варіантах без 

добрив різниця між рівнем показника залежно від норми висіву 

насіння сягала 10,5–16,5 % і 22,5–30,8 % – за внесення N68P48K66. У 

сорту Олімп різниця становила відповідно 10,0–13,3 і 28,1–30,1 %. 

Незважаючи на те, що максимальний прибуток у досліді 

отримали у варіантах без застосування мінеральних добрив, з метою 

збереження родючості ґрунту доцільною для виробництва є 

технологія вирощування, яка для сорту Пелікан передбачає сівбу 

широкорядним способом з нормою висіву 1,2 млн шт./га насінням, 

обробленим препаратом бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із 

стимулятором росту рослин Nano-Gro та внесення N68P48K66. За сівби 

звичайним рядковим способом – внесення N38P48K66+N30, норму 

висіву 1,4 млн шт./га насінням, обробленим препаратом 

бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із стимулятором росту 

рослин Nano-Gro.  

Для сорту Олімп економічно ефективними є технології із 

внесенням N38P48K66+N30, сівбу насінням, обробленим препаратом 

бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із стимулятором росту 

рослин Nano-Gro нормою висіву за широкорядного способу – 1,2, за 

звичайного рядкового – 1,4 млн шт./га.  



 

 

За вказаних технологій вирощування люпину вузьколистого 

сорту Пелікан прибуток становив 11696 і 10938, сорту Олімп – 12703 

і 11138 грн/га, що перевищувало показники сорту Пелікан на 1007 і 

200 грн/га. 

За вирощування обох досліджуваних сортів люпину найвищий 

рівень рентабельності був у варіантах без застосування мінеральних 

добрив, який у сорту Пелікан залежно від способу сівби, норми 

висіву насіння та варіанта його оброблення коливався у межах 88–

113%,у сорту Олімп – від 100 до 127 %. Найнижчим (від 50 до 70 %) 

рівень рентабельності за вирощування сорту Пелікан був у варіантах 

із внесенням N38P48K66+N30, сорту Олімп (від 58 до 79 %) – за 

внесення P45K90. 

Розрахунки економічної ефективності варіантів технології 

вирощування люпину вузьколистого на зерно базуються на вартісних 

показниках, які зазнають впливу інфляційних процесів, диспаритету 

цін, кон’юнктури ринку тощо, тому доцільно провести оцінку 

енергетичної ефективності, яка на даний час є найоб’єктивнішою, 

узгодженою із законами природи і критерієм ефективності 

використання ресурсів.  

Вихід енергії з урожаєм значною мірою залежав від рівня 

отриманого врожаю зерна і найнижчим був у варіантах без 

застосування мінеральних добрив та за вирощування сорту Пелікан 

становив 43,6–48,1, сорту Олімп – 46,4–51,4 ГДж/га (табл. 10.3, 10.4).  

У сорту Пелікан за внесення P45K90 вихід енергії з урожаєм 

зростав на 0,8–3,5 ГДж/га, N68P48K66 – на 4,3–7,4, N38P48K66+N30 – на 

4,5–6,4 ГДж/га. У сорту Олімп вихід сукупної енергії з урожаєм 

збільшувався відповідно на 1,9–2,2; 4,4–5,7 і 4,2–6,3 ГДж/га. У сорту 

Пелікан максимальний вихід енергії з урожаєм – 55,5 ГДж/га – був у 

варіанті, який передбачав внесення N68P48K66, сівбу широкорядним 

способом нормою висіву 1,2 млн шт./га насінням, обробленим 

препаратом бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із 

стимулятором росту рослин Nano-Gro. За звичайного рядкового 

способу сівби найбільший вихід енергії з урожаєм – 54,5 ГДж/га – 

відмічали у варіанті із внесенням N38P48K66+N30, сівбу нормою висіву 

1,4 млн шт./га насінням, обробленим препаратом бульбочкових 

бактерій №359а у поєднанні із стимулятором росту рослин Nano-Gro.  

 

 



 

 

Таблиця 10.3  

Енергетична ефективність вирощування люпину вузьколистого сорту Пелікан залежно від 

елементів технології,  середнє за 201–12013 рр. 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
  

н
ас

ін
н

я
 

Ш
и

р
и

н
а 

 

м
іж

р
яд

ь,
 

см
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у
 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Варіант удобрення 

без добрив 

(контроль) 
P45K90 N68P48K66 N38P48K66+N30 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ш
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5
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а 45 

1,0 43,6 10,3 4,22 45,6 12,0 3,81 47,9 17,7 2,70 48,1 18,1 2,66 

1,2 46,6 10,7 4,36 49,7 12,3 4,03 51,6 18,1 2,85 50,8 18,4 2,75 

1,4 45,6 11,0 4,13 48,9 12,7 3,85 51,0 18,4 2,76 50,8 18,8 2,70 

15 

1,2 42,5 10,0 4,24 44,4 11,7 3,80 47,9 17,4 2,75 46,9 17,8 2,64 

1,4 45,6 10,4 4,39 48,7 12,0 4,05 51,4 17,8 2,89 50,6 18,1 2,79 

1,6 45,0 10,7 4,19 48,5 12,4 3,92 51,2 18,1 2,82 49,5 18,5 2,68 
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1,0 45,8 10,3 4,43 49,9 12,0 4,16 51,6 17,7 2,91 50,8 18,1 2,81 

1,2 48,1 10,7 4,50 52,0 12,3 4,21 55,5 18,1 3,07 53,8 18,4 2,92 

1,4 47,5 11,0 4,30 51,6 12,7 4,06 

06 
54,7 18,4 2,96 52,6 18,8 2,80 

15 

1,2 45,0 10,0 4,49 46,9 11,7 4,01 49,1 17,4 2,82 49,5 17,8 2,79 

1,4 47,1 10,4 4,53 51,2 12,0 4,05 52,4 17,8 2,95 54,5 18,1 3,00 

1,6 47,1 10,7 4,38 50,3 12,4 4,06 52,0 18,1 2,87 51,4 18,5 2,78 

 
Примітка. 1 – вихід енергії з урожаєм, ГДж/га; 2 – затрати сукупної енергії, ГДж/га; 3 – енергетичний коефіцієнт. 



 

 

Таблиця 10.4  

Енергетична ефективність вирощування люпину вузьколистого сорту Олімп залежно від елементів 

технології, середнє за 2011–2013 рр. 
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1,0 47,5 10,3 4,59 49,1 12,0 4,10 53,2 17,7 3,00 52,8 18,1 2,92 

1,2 50,3 10,7 4,71 52,4 12,3 4,24 55,5 18,1 3,07 55,5 18,4 3,01 

1,4 49,7 11,1 4,50 51,6 12,7 4,06 54,0 18,4 2,93 54,5 18,8 2,90 

15 
1,2 46,4 10,0 4,63 48,3 11,7 4,13 50,8 17,4 2,91 50,6 17,8 2,84 

1,4 49,7 10,4 4,79 51,0 12,0 4,23 52,8 17,8 2,97 53,2 18,1 2,93 
1,6 47,9 10,7 4,46 49,3 12,4 3,98 51,6 18,1 2,84 52,0 18,5 2,81 
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1,0 48,1 10,3 4,65 51,2 12,0 4,27 54,5 17,7 3,07 53,6 18,1 2,96 

1,2 51,4 10,7 4,80 53,6 12,3 4,34 57,1 18,1 3,16 57,7 18,5 3,13 

1,4 50,6 11,1 4,57 52,6 12,7 4,14 55,9 18,4 3,03 56,3 18,8 2,99 

15 

1,2 47,7 10,0 4,75 50,3 11,7 4,31 52,2 17,4 2,99 52,4 17,8 2,95 

1,4 49,9 10,4 4,80 52,4 12,0 

0 
4,35 54,3 17,8 3,05 54,9 18,1 3,02 

1,6 49,3 10,7 4,59 51,0 12,4 4,11 52,4 18,1 2,89 54,5 18,5 2,95 

 
Примітка. 1 – вихід енергії з урожаєм, ГДж/га; 2 – затрати сукупної енергії, ГДж/га; 3 – енергетичний коефіцієнт. 

 



 

 

У сорту Олімп максимальними (57,7 і 54,9 ГДж/га) показники 

були у варіантах, що включали внесення N38P48K66+N30, сівбу нормою 

висіву відповідно 1,2 і 1,4 млн шт./га насінням, обробленим 

препаратом бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із 

стимулятором росту рослин Nano-Gro. 

Затрати сукупної енергії за вирощування обох сортів були 

аналогічними й залежали в основному від варіанта удобрення та 

способу сівби і у варіантах без застосування мінеральних добрив 

становили 10,0–11,1 ГДж/га. За внесення P45K90 вони зростали до 

11,7–12,7, N68P48K66 – до 17,4–18,4, N38P48K66+N30 – до 17,8–18,8 

ГДж/га.  

За широкорядного способу сівби, який передбачав обробіток 

міжрядь, затрати сукупної енергії були вищими на 1,7–3,7 % 

порівняно з варіантами за звичайного рядкового способу сівби. 

Енергетичний коефіцієнт, розрахований за основною 

продукцією, максимальним був у варіантах без застосування 

мінеральних добрив і в сорту Пелікан становив 4,13–4,53, у сорту 

Олімп – 4,46–4,80. За внесення P45K90  рівень показника знижувався в 

сорту Пелікан на 0,33–0,47, у сорту Олімп – на 0,48–0,45 відсоткових 

пункти, за внесення N68P48K66 – на 1,43–1,46 і 1,62–1,64, за внесення 

N38P48K66+N30 – відповідно на 1,47–1,53 і 1,65–1,67 відсоткових 

пункти. Як свідчать результати економічного та енергетичного 

аналізу, вигіднішим було вирощування люпину сорту Олімп 

порівняно із сортом Пелікан. 

Енергетичний аналіз дає змогу встановити екологічно допустимі 

межі енергонасичення на одиницю площі. На думку А. А. Жученка 

[179], затрати енергії, що досягають 30 ГДж/га у рік – це межа, за якої 

подальше збільшення антропогенних навантажень в агроекосистемах 

стає небезпечним для екологічної рівноваги природного середовища, 

оскільки перевищує її компенсаторний потенціал. Рівень затрат до 15 

ГДж – оптимальний, від 15 до 30 ГДж/га – допустимий і понад 30 

ГДж/га – екологічно недопустимий. 

Рівень екологічності технології виробництва продукції 

рослинництва визначається коефіцієнтом (КЕК), який є відношенням 

фактичної енергоємності при виробництві певної культури до 

нормативної енергоємності, та межею енергонасиченості 

технологічного процесу (ПЕН=30 ГДЖ/га за рік) [209]. Якщо значення 

КЕК<0,5, то така технологія буде екологозберігаючою, КЕК=0,5–1,0 – 

екологобезпечною, КЕК>1,0 – екологонебезпечною. 



 

 

Сукупні витрати за різних варіантів технології вирощування 

обох досліджуваних сортів люпину вузьколистого були 

аналогічними, тому рівень екологічності варіантів технології 

найбільшою мірою залежав від досліджуваних елементів технології 

вирощування (рис. 10.1, додаток Ф).  
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Рис.10.1. Рівень екологічності варіантів технології вирощування 

люпину вузьколистого залежно від досліджуваних елементів, 

середнє за 2011–2013 рр. 

 

Від способу сівби та норми висіву насіння значно не змінювався 

показник екологічності варіантів технології вирощування люпину 

вузьколистого, але рівень його відчутно змінювався залежно від 

варіантів удобрення. У контрольних варіантах без застосування 

мінеральних добрив показники КЕК коливалися у межах від 0,33 до 

0,37, за внесення P45K90 – від 0,39 до 0,42, N68P48K66 – від 0,58 до 0,61, 

N38P48K66+N30 – від 0,59 до 0,63.  

Як свідчать розраховані показники, варіанти технології 

вирощування люпину вузьколистого, що не передбачали взагалі 

внесення мінеральних добрив, або лише фосфорних і калійних, були 

екологозберігаючими, а варіанти технології вирощування із 

внесенням N68P48K66 і N38P48K66+N30, можна віднести вже до 

екологобезпечних. 

 

 



 

 

10.2. Ефективність технологій вирощування люпину 

вузьколистого зі злаковим компонентом 

В умовах сьогодення актуальним є пошук шляхів зниження 

енергетичних і матеріальних витрат за підвищення продуктивності 

землеробства в цілому та підвищення якості отриманої продукції 

[375, 378].  

Вирішення вказаних питань можливе завдяки вирощування 

сумісних посівів злакових і зернобобових культур, які дозволяють 

отримати позитивний ефект за рахунок біологічних особливостей 

обох культур: підвищення стійкості до вилягання та хвороб, 

збільшення виходу кормового рослинного білка з одиниці площі, а 

також підвищення ефективності гектара ріллі за рахунок економії 

мінерального азоту завдяки здатності зернобобових культур 

синтезувати біологічний [32]. Ефективність сумісного посіву 

визначається порівнянням його продуктивності з продуктивністю 

окремо взятих для дослідження компонентів у одновидових посівах 

на однаковій площі вирощування [265]. 

Як свідчать отримані результати, економічна ефективність 

досліджуваних варіантів технологій вирощування агроценозу люпину 

вузьколистого сорту Переможець з вівсом голозерним сорту Саломон 

значною мірою залежала від варіанта удобрення, передпосівного 

оброблення насіння та норми висіву насіння злакового компонента 

(табл. 10.5). 

Залежно від варіанта досліджень собівартість 1 т отриманої 

продукції за сумісного вирощування культур була у межах 2284–3027 

грн. Найнижчий рівень показників спостерігали у варіантах без 

застосування мінеральних добрив – від 2284 до 2601 грн/т. За 

внесення N30 собівартість отриманої продукції збільшувалась у 

середньому на 4,5 %, за внесення N30Р45К45 – на 18,1 %. Собівартість 

отриманого зерна була у середньому найнижчою у варіантах з 

нормою висіву насіння злакового компонента 2,5 млн шт./га – 2561 

грн/т. Збільшення або зменшення норми висіву вівса голозерного за 

ущільнення люпину вузьколистого спричиняли зростання 

собівартості отриманої продукції на 5,2 і 3,8 %. 

Собівартість 1 т зерна вівса голозерного у контрольних варіантах 

коливалася від 2275 до 3089, люпину вузьколистого – від 4517 до 

5530 грн/т.  

 



 

 

Таблиця 10.5 

Економічна ефективність досліджуваних елементів технології вирощування люпину вузьколистого 

з вівсом голозерним, середнє за 2010–2012 рр. 

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  

вузьколистого 

вівса  

голозерного 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

0/4,5 

(контроль) 
1,2/0 (контроль) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 2601 1158

9 
133 2484 1279

7 
149 2526 12559 149 2361 2422 40 4619 10277 116 

Штам 359а без оброблення 2546 1293

4 
146 2456 1330

7 
153 2458 12706 149 - - - 4517 10856 121 

Штам 359а Агробактерин 2467 1406

9 
158 2475 1431

9 
163 2445 14341 166 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 2382 1418

2 
161 2307 1505

8 
174 2284 15047 177 2275 2787 45 - - - 

N30 

Без оброблення (контроль) 2685 1143

6 
120 2473 1447

4 
154 2753 11676 126 2541 2073 30 4899 10048 104 

Штам 359а без оброблення 2703 1165

0 
120 2460 1525

4 
160 2613 12518 133 - - - 4660 11213 115 

Штам 359а Агробактерин 2679 1232

3 
126 2346 1557

9 
162 2568 12417 131 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 2483 1443

3 
149 2453 1414

2 
149 2536 12938 138 2511 2209 31 - - - 

N30Р45К45 

Без оброблення (контроль) 2971 1073

4 
92 2987 1131

9 
99 3027 11994 106 3089 614 7 5526 9484 81 

Штам 359а без оброблення 3016 1021

5 
97 2815 1265

2 
109 2970 12527 110 - - - 5530 9565 81 

Штам 359а Агробактерин 3010 1105

7 
93 2746 1338

8 
114 2919 12493 108 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 2790 1266

2 
108 2724 1310

3 
113 2791 11596 102 2941 1110 12 - - - 

Примітка. 1– собівартість 1 т врожаю, грн; 2 – прибуток, грн/га; 3 – рівень рентабельності, %. 

 



 

 

За вирощування сільськогосподарських культур прибуток, а 

відповідно і рентабельність, залежать від рівня отриманої 

врожайності та витрат, необхідних для його отримання. 

За сумісного вирощування люпину вузьколистого з вівсом 

голозерним максимальним прибуток був у варіантах без застосування 

мінеральних добрив – у середньому 13194 грн/га. За внесення N30 

рівень показника знижувався на 2,5, N30Р45К45 – вже на 13,3 %.  

У варіантах загущення люпину вузьколистого злаковим 

компонентом максимальний прибуток відмічали при нормі висіву вівса 

голозерного 2,5 млн шт./га у середньому 13783 грн/га, тоді як за 1,5 і 3,5 

млн шт./га цей показник знижувався відповідно на 8,2 і 12,3 %.  

Чіткої залежності рівня чистого прибутку від варіанта 

передпосівного оброблення насіння не спостерігали. 

У контрольних варіантах за вирощування вівса голозерного 

показник чистого прибутку коливався від 614 до 2787 грн/га, за 

вирощування люпину вузьколистого – від 9484 до 11213 грн/га. 

Причому, в одновидових посівах вівса голозерного найвищі 

показники чистого прибутку – 2422 і 2787 грн/га – отримано у 

варіантах без внесення мінеральних добрив,у одновидових посівах 

люпину вузьколистого – 10048 і 11213 грн/га – за внесення N30. 

Максимальний чистий прибуток у досліді – 15579 грн/га – та 

рівень рентабельності 162 % отримали у варіанті, який передбачав 

внесення N30, норму висіву насіння люпину вузьколистого 1,2, вівса 

голозерного – 2,5 млн шт./га та передпосівне оброблення насіння 

обох компонентів препаратами азотфіксувальних бактерій. Проте, 

зважаючи на необхідність збереження родючості ґрунту, що в даному 

випадку забезпечується внесенням мінеральних добрив, оптимальним 

вважаємо варіант технології вирощування, який передбачав внесення 

N30Р45К45, норму висіву насіння люпину вузьколистого 1,2, вівса 

голозерного – 2,5 млн шт./га та передпосівне оброблення насіння 

обох компонентів препаратами азотфіксувальних бактерій. Цей 

варіант технології забезпечив отримання 13388 грн/га прибутку за 

рівня рентабельності 114 %. 

Екологічне і природоохоронне значення агроценозів залежить 

від інтенсивності енергетичного обміну в екосистемі [297]. Трудові, 

матеріальні та фінансові ресурси, задіяні при виробництві 

сільськогосподарської продукції, мають єдину енергетичну основу, 

що дозволяє застосовувати енергетичний аналіз технологій, що 

вивчали. 



 

 

Оцінка енергетичної ефективності вирощування люпину 

вузьколистого зі злаковим компонентом дала змогу визначити 

співвідношення кількості енергії, акумульованої з урожаєм, та 

кількості сукупної енергії, затраченої на виробництво отриманої 

продукції (табл. 10.6). 

Затрати сукупної енергії значно різнилися залежно від норми 

висіву насіння злакового компонента та варіанта удобрення – 

зростали зі збільшенням норми висіву насіння злакового компонента 

та дози мінеральних добрив. За норми висіву насіння вівса 

голозерного 1,5 млн шт./га затрати сукупної енергії були у межах від 

10,1 до 13,9 ГДж/га, а за 3,5 млн шт./га – зростали на 13,0–17,8 % і 

становили від 11,9 до 15,7 ГДж/га.  
У варіантах, що не передбачали внесення мінеральних добрив, 

затрати сукупної енергії коливалися від 10,1 до 11,9 ГДж/га. Внесення 
N30 спричиняло зростання затрат на 23,5–27,7, N30Р45К45 – на 31,9–
37,6%. У контрольних варіантах із вівсом голозерним затрати зростали 
відповідно на 26,1 і 34,2 %, з люпином вузьколистим – на 30,8 і 41,8 %, 
що пояснюється незначним підвищенням рівня врожайності зерна за 
внесення мінеральних добрив.  

За роки проведення досліджень щодо вирощування люпину 
вузьколистого з вівсом голозерним найменший вихід енергії з 
урожаєм спостерігали у варіантах без застосування мінеральних 
добрив – від 65,2 до 73,6 ГДж/га. Внесення N30 сприяло підвищенню 
рівня показника на 3,5–9,1, N30Р45К45 – на 12,4–14,7 %. Найвищий 
вихід енергії з урожаєм (82,4 і 82,7 ГДж/га) був у варіантах, що 
передбачали внесення N30Р45К45, з нормою висіву насіння люпину 
вузьколистого 1,2 і вівса голозерного – 2,5 млн шт./га та передпосівне 
оброблення насіння компонентів сумішки препаратами на основі 
азотфіксувальних бактерій. В одновидових посівах вівса голозерного 
і люпину вузьколистого максимальний вихід енергії з урожаєм був у 

варіантах, де вносили N30Р45К45, і був відповідно 58,1 і 44,0 ГДж/га. 
Про ефективність технології вирощування чітко свідчить 

енергетичний коефіцієнт, тобто відношення валової акумульованої в 
урожаї енергії до кількості затраченої сукупної непоновлюваної енергії.  

Варто відмітити, що енергооцінка враховує тільки 
непоновлювану, викопну енергію, пов’язану з діяльністю людини, і 
зовсім не враховує додаткову енергію сонячного випромінювання і 
ґрунту, зокрема гумусу [301, 304, 444]. 

 

 



 

 

Таблиця 10.6 

Енергетична ефективність вирощування люпину вузьколистого з вівсом голозерним,  

середнє за 2010–2012 рр. 

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  

вузьколистого 

вівса  

голозерного 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 0/4,5 (контроль) 1,2/0 (контроль) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Без добрив (контроль) 

Без оброблення (контроль) 11,9 65,4 5,50 11,0 67,5 6,13 10,1 65,2 6,48 11,1 48,5 4,37 9,1 39,3 4,32 

Штам 359а без оброблення 11,9 67,9 5,71 11,0 69,2 6,29 10,1 65,6 6,53 - - - 9,1 40,7 4,48 

Штам 359а Агробактерин 11,9 70,9 5,96 11,0 69,7 6,33 10,1 69,3 6,89 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 11,9 72,4 6,08 11,0 73,6 6,68 10,1 73,1 7,25 11,1 51,1 4,60 - - - 

N30 

Без оброблення (контроль) 14,7 69,3 4,70 13,9 75,6 5,37 12,9 67,5 5,23 14,0 51,3 3,68 11,9 40,5 3,39 

Штам 359а без оброблення 14,7 69,8 4,73 13,9 76,1 5,48 12,9 70,1 5,43 - - - 11,9 43,2 3,61 

Штам 359а Агробактерин 14,8 71,2 4,83 14,0 80,3 5,78 12,9 71,9 5,56 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 14,8 76,1 5,15 13,9 75,8 5,46 12,9 72,0 5,57 14,0 52,6 3,77 - - - 

N30Р45К45 

Без оброблення (контроль) 15,7 76,0 4,83 14,9 74,8 5,04 13,9 78,6 5,65 14,9 54,7 3,66 12,9 43,6 3,37 

Штам 359а без оброблення 15,7 75,5 4,80 14,9 80,2 5,40 13,9 75,3 5,42 - - - 12,9 44,0 3,40 

Штам 359а Агробактерин 15,7 76,5 4,86 14,9 82,4 5,54 13,9 77,1 5,54 - - - - - - 

Без оброблення Агробактерин 15,8 81,7 5,19 14,9 82,7 5,56 13,9 79,4 5,70 14,9 58,1 3,89 - - - 

Примітка. 1 – затрати сукупної енергії, ГДж/га; 2 – вихід енергії з урожаєм, ГДж/га; 3 – енергетичний коефіцієнт. 

 



 

 

Рівень енергетичного коефіцієнта у проведеному досліді 

максимальним був у варіантах без застосування мінеральних добрив 
– від 5,50 до 7,25. За внесення N30 він знижувався до 4,70–5,78, а за 
внесення N30Р45К45 – до 4,80–5,70 відсоткових пункти.  

На рівень даного показника відчутно впливала і норма висіву 
насіння злакового компонента: за мінімального загущення посіву 
люпину вузьколистого енергетичний коефіцієнт був найвищим – у 
межах від 5,23 до 7,25. По мірі загущення посіву показник 
знижувався до 5,04–6,68, і 4,70–6,08 відсоткових пункти.  

У варіантах із внесеннямN30Р45К45, нормою висіву насіння 
люпину вузьколистого 1,2 і вівса голозерного – 2,5 млн шт./га та 
передпосівним обробленням насіння компонентів сумішки 
препаратами на основі азотфіксувальних бактерій, енергетичні 
коефіцієнти становили відповідно 5,54 і 5,56.  

У контрольних варіантах з вівсом голозерним енергетичний 
коефіцієнт становив 3,66–4,60, з люпином вузьколистим – 3,37–4,48 
відсоткових пунктів. 

Зміна рівня показника екологічності варіантів технології 
вирощування люпину вузьколистого зі злаковим компонентом 
(КЕК=0,34–0,50) дає підстави стверджувати, що розроблювані 
варіанти є екологозберігаючими, і лише варіанти технології 
вирощування, що включали внесення N30P45K45 і норму висіву 
насіння 3,5 млн шт./га, де КЕК=0,52, можна віднести до 
екологобезпечних. У контрольних варіантах вівса голозерного 
КЕК=0,37–0,50 та у варіантах з люпином вузьколистим КЕК=0,30–0,43. 

Як бачимо, аналіз витрат енергії, що не поновлюється, на 
отримання певного рівня врожаю, дає змогу визначити економічну 
доцільність та екологічну безпечність при виробництві 
сільськогосподарських культур. 

Викладені в розділі результати досліджень дають підстави 
зробити такі висновки: 

1. Економічно вигідним варіантом технології вирощування 
люпину вузьколистого сорту Пелікан за сівби широкорядним 
способом є той, що передбачає норму висіву 1,2 млн шт./га насінням, 
обробленим препаратом бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із 
стимулятором росту рослин Nano-Groі внесенням N68P48K66. За сівби 
звичайним рядковим способом – внесення N38P48K66+N30, норма 
висіву 1,4 млн шт./га насінням, обробленим препаратом 
бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із стимулятором росту 
рослин Nano-Gro.  



 

 

Для сорту Олімп таким є варіант технології, що передбачав 

внесення N38P48K66+N30, сівбу насінням, обробленим препаратом 
бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із стимулятором росту 
рослин Nano-Gro нормою висіву за широкорядного способу сівби – 
1,2, за звичайного рядкового – 1,4 млн шт./га.  

За вказаних технологій вирощування люпину вузьколистого 
сорту Пелікан прибуток становив 11696 і 10938, сорту Олімп – 12703 
і 11138 грн/га за рівня рентабельності відповідно 70–76 і 72–82 %. 

2. Максимальний вихід енергії з урожаєм за вирощування 
люпину вузьколистого сорту Пелікан (55,5 і 54,5 ГДж/га) та 
енергетичного коефіцієнта 3,07 і 3,00 забезпечили такі варіанти 
технології вирощування: за широкорядного способу сівби норма 
висіву 1,2 млн шт./га насінням, обробленим препаратом 
бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із стимулятором росту 
рослин Nano-Gro та внесення N68P48K66, за сівби звичайним рядковим 
способом – внесення N38P48K66+N30, норма висіву 1,4 млн шт./га 
насінням, обробленим препаратом бульбочкових бактерій № 359а у 
поєднанні із стимулятором росту рослин Nano-Gro.  

У сорту Олімп найвищий вихід енергії з урожаєм (57,7 і 54,9 
ГДЖ/га) за енергетичного коефіцієнта 3,013 і 3,02 був у варіантах, що 
передбачали внесення N38P48K66+N30, сівбу насінням, обробленим 
препаратом бульбочкових бактерій № 359а у поєднанні із 
стимулятором росту рослин Nano-Gro нормою висіву за 
широкорядного способу сівби – 1,2, за звичайного рядкового – 1,4 
млн шт./га.  

3. За вирощування люпину вузьколистого в одновидовому посіві 
варіанти технології вирощування без внесення мінеральних добрив, 
або лише фосфорних і калійних, були екологозберігаючими, а 
варіанти технології вирощування, що передбачали внесення N68P48K66 
і N38P48K66+N30 – екологобезпечними. 

4. Серед досліджуваних варіантів технології вирощування 
люпину вузьколистого з вівсом голозерним за більшістю показників 
економічної ефективності перевага належить технології, що 
передбачає: внесення N30Р45К45, норму висіву насіння люпину 
вузьколистого 1,2, вівса голозерного – 2,5 млн шт./га, передпосівне 
оброблення бактеріальними препаратами насіння обох компонентів 
агроценозу. Цей варіант забезпечив собівартість 1 т продукції 2746 
грн і дав змогу отримати максимальний прибуток 13388 грн/га за 
рівня рентабельності 114 %. 



 

 

5. Найвищий вихід енергії з урожаєм (82,4–82,7 ГДж/га) 

забезпечували варіанти технології вирощування із загущенням посіву 
люпину вузьколистого вівсом голозерним нормою висіву насіння 2,5 
млн шт./га, внесенням N30P45K45 та передпосівним обробленням 
насіння обох компонентів агроценозу, а також лише вівса 
голозерного. Сукупні затрати енергії становили 14,9 ГДж/га, за 
коефіцієнтів енергетичної ефективності 5,54 і 5,56. 

6. Рівень показника екологічності варіантів технології 
вирощування люпину вузьколистого зі злаковим компонентом 
(КЕК=0,34–0,50) дає підстави стверджувати, що розроблювані 
варіанти технології вирощування люпину вузьколистого з вівсом 
голозерним є енергозберігаючими, і лише варіанти технології 
вирощування, що передбачали внесення N30P45K45 та норму висіву 
насіння вівса голозерного 3,5 млн шт./га, де КЕК=0,52, можна віднести 
до екологобезпечних. 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

У монографії викладено теоретичне узагальнення і науково 

обґрунтоване нове вирішення проблеми збільшення виробництва 

кормового білка і підвищення родючості ґрунту шляхом оптимізації 

агротехнічних умов вирощування люпину вузьколистого відповідно 

до біологічних вимог рослин і ґрунтово-кліматичних умов зони 

Лісостепу, що гарантує отримання врожайності на рівні 3,0–3,5 т/га в 

одновидових посівах та сумарної врожайності 4,1–5,0 т/га – у 

сумісних агроценозах зі злаковою культурою. 

На основі багаторічних досліджень та практики вирощування 

люпину кормового,з метою реалізації біологічного потенціалу 

сортами виробництву доцільно рекомендувати проекти технології 

вирощування культури на зерно в одновидових посівах та сумісно зі 

злаковим компонентом. 

Одновидові посіви. Для вирощування люпину кормового 

придатними є легкі за механічним складом водопроникні ґрунти – від 

супіщаних до середньо суглинкових. Культура не розкриває свого 

потенціалу на ущільнених, заболочених, глеєвих і засолених ґрунтах. 

Найвимогливішим до родючості ґрунтів є люпин білий, найменш 

вимогливим – люпин жовтий. Оптимальна реакція ґрунтового 

розчину для люпину жовтого 4,5–5,8 (переносить рН від 4 до 6,5), для 

вузьколистого – 5–6 (переносить рН від 4,5 до 7), для білого – 5,6–6 

(переносить рН від 5 до 7). На супіщаних і піщаних ґрунтах легкого 

механічного складу люпин добре використовує післядію добрив, 

внесених під просапні культури, проте його не варто сіяти на не 

окультурених глибоких пісках. 

Люпин кормовий невимогливий до попередників, проте його 

доцільно розміщувати після культур, що рано звільняють поле і 

дають можливість провести протягом післязбирального періоду 

необхідні агротехнічні заходи в оптимальний строк. Не бажано 

розміщувати його після зернових, технології вирощування яких 

передбачали застосування гербіцидів із тривалою післядією. 

Культуру не слід висівати після зернобобових культур, а також після 

багаторічних злакових і бобових трав через загрозу міграції збудників 

хвороб і шкідників. Для захисту від поширених хвороб кормовий 

люпин необхідно розміщувати у сівозміні з поверненням на 

попереднє місце для сортів, стійких до хвороб, не раніше як через 2-3 

роки, а для сприйнятливих до фузаріозу – через 5-6 років.  



 

 

Особливістю люпину є слабка, порівняно з іншими культурами, 

реакція на мінеральні добрива за високого рівня потреби в поживних 

речовинах. На формування 1т зерна і відповідної кількості побічної 

продукції залежно від виду він потребує 72–89 кг азоту, 14–17 кг Р2О5 

і 40–72 кг К2О. За визначення необхідної дози мінеральних добрив 

необхідно врахувати біологічні особливості культури, тип ґрунту, 

його фізико-хімічний склад, вміст у доступних формах поживних 

речовин, їх співвідношення. Люпин має глибоко проникаючу 

кореневу систему (1,5–2,0 м), що дає можливість використовувати 

поживні речовини з підорного шару ґрунту. Крім того, за допомогою 

кореневих виділень рослини цієї культури здатні перетворювати у 

доступну форму важкорозчинні сполуки фосфору та калію, тому на 

ґрунтах із високим і дуже високим вмістом рухомих форм фосфору та 

калію (Р2О5>15, К2О>15-20 мг/100 г ґрунту) вносити добрива 

недоцільно. За вмісту фосфору 4–6 мг на100 г ґрунту рекомендовано 

вносити 60, за 7–14 – 45 кг/га д. р. Забезпечення ґрунту калієм у 

кількості 3–5 мг/100 г грунту потребує внесення 120, 6–9 – 90 і 9–13 – 

60 кг/га д. р. Ефективним є внесення фосфору і калію у 

співвідношенні 1:2. 

Потреба люпину кормового в азоті майже на 80 % 

задовольняється за рахунок життєдіяльності бульбочкових бактерій, 

решта – за рахунок ґрунтового азоту. Проте в холодні затяжні весни 

доцільно вносити мінеральні азотні добрива у дозі 20–30 кг/га д. р., 

оскільки на початку вегетації в холодному вологому ґрунті азоту в 

орному шарі ґрунту недостатньо, а бульбочкові бактерії ще не здатні 

достатньо забезпечувати ним рослини. Обов’язковим є внесення 

вказаної дози мінеральних азотних добрив у разі, якщо на час сівби 

запаси лужногідролізованого азоту в орному шарі ґрунту менші ніж 8 

мг/100 г ґрунту.  

Для активізації процесу симбіотичної фіксації азоту 

необхідними елементами є молібден і бор. За низького вмісту їх у 

ґрунті (менше 0,3 мг/кг ґрунту) доцільно використовувати добрива, 

які містять вказані елементи. 

Вапнування ґрунту за потреби необхідно проводити під 

культури-попередники.  

Основний обробіток ґрунту під люпин проводять після збирання 

попередника. Якщо його висіватимуть після зернових культур, 

обов’язковим є лущення стерні: на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу – дисковими знаряддями, а на більш 



 

 

зв’язних – важкими культиваторами. На полях, засмічених 

однорічними бур’янами, лущення проводять на глибину 6–8 см, на 

запирієних – обробляють вздовж і поперек важкими дисковими 

боронами на глибину 10–12 см. Якщо поле засмічене 

коренепаростковими бур’янами – спочатку проводять лущення 

дисковими знаряддями на глибину 6–8 см, потім за досягнення 

бур’янами фази розетки – важкими культиваторами поперек до 

напрямку попереднього обробітку. 

Зяблеву оранку проводять після проростання бур’янів плугами з 

передплужниками на глибину 20–22 см або на глибину орного шару. 

Якщо люпин розміщують після просапних культур, на зяб орють 

слідом за їх збиранням.  

Під люпин весняна оранка недопустима. Весняний обробіток з 

метою закриття вологи на легких дерново-підзолистих ґрунтах 

проводять боронуванням у два сліди. На більш зв’язних ґрунтах у 

роки з ранньою і холодною весною, коли за температурними 

показниками сіяти ще зарано, проводять ранньовесняну культивацію 

з боронуванням на глибину 6–8 см поперек зяблевої оранки для 

вирівнювання поля і закриття вологи. За настання умов для початку 

сівби культури проводять повторний обробіток культиваторами із 

стрілчатими підрізаючими лапами для знищення проростків бур’янів 

з обов’язковим прикочуванням, щоб рівномірно висіяти насіння й 

отримати дружні сходи. У роки з пізньою і дружною весною за 

достатнього зволоження проводять одну культивацію з обов’язковим 

передпосівним прикочуванням. За недостатньої кількості вологи в 

орному шарі весняне вирівнювання зябу не доцільне, тому що 

перемішуються пересохлий верхній шар з нижнім вологішим. У 

такому разі після проведення загальноприйнятого весняного 

обробітку – культивації на глибину заробляння насіння, потрібно 

якнайшвидше висіяти культуру.  

У господарстві доцільно висівати 2-3 сорти одного або й інших 

видів люпину, які різняться за скоростиглістю. Основною вимогою до 

сортів є стійкість до несприятливих біотичних і абіотичних факторів, 

до найпоширеніших і небезпечних видів шкідливих організмів. До 

«Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні» на 2018 рік внесено 10 сортів люпину білого (Вересневий, 

Либідь, Серпневий, Щедрий 50, Макарівський, Володимир, Дієта, 

Рапсодія, Чабанський, Снігур), 7 сортів люпину жовтого (Чернігівець, 

Ярило, Світязь, Бурштин, Прогресивний, Агат Полісся, Лучеськ) і 3 



 

 

сорти люпину вузьколистого (Зірковий – сидерального, Пелікан – 

універсального і Локомотив – кормового типу використання).  

Для сівби використовують високоякісне насіння зі схожістю 90–

95 %. За два-три тижні до висівання його протруюють напівсухим 

способом препаратом Фундазол (3 кг/т насіння). Для протруєння 

можна використати біопрепарати Агат 25 К, ПА (40 г/т) або 

Біополіцид (БСП) гель (100 мл на гектарну норму насіння), але 

обробіток потрібно робити за добу до сівби. 

У день сівби проводять бактеризацію насіння препаратами на 

основі активних штамів азотфіксувальних, а за потреби – і 

фосформобілізівних бактерій. За необхідності одночасно обробляють 

насіння мікроелементами, використовуючи замість води для 

розведення нітрагіну їх 0,1 % розчин. 

На чистих від бур’янів полях люпин висівають звичайним 

рядковим способом з нормою висіву жовтого і вузьколистого 1,2–1,4, 

білого – 1,0–1,2 млн шт./га насінин. На насіннєвих посівах, 

забур’янених полях, а також на більш зв’язних, запливаючих ґрунтах 

люпин доцільніше висівати широкорядним способом із шириною 

міжрядь 45 см та нормою висіву жовтого і вузьколистого 1,0–1,2, 

білого – 0,8–1,0 млн шт./га насінин. 

Глибина загортання насіння люпину жовтого і вузьколистого на 

легких ґрунтах 3-4 см, на більш зв’язних – 2-3 см, білого – відповідно 

4-5 і 3-4 см.  

За низьких температур ґрунту насіння проростає повільно, 

подовжується строк трансформації зародка в проросток. У цей час 

створюються сприятливі передумови для ураження набубнявілого 

насіння пліснявими грибами, що може бути причиною зрідження 

сходів. Якщо люпин проростає за пониженої температури ґрунту, він 

дає низькорослі рослини, з низьким прикріпленням перших бобів, що 

призводить до втрат при збиранні. За пізньої сівби рослини проходять 

стадію яровизації за підвищеної температури ґрунту, формуються 

високорослими з великою кількістю зеленої маси, але часто із 

незначним рівнем врожайності зерна. 

Сівбу люпину за вирощування на зерно розпочинають одночасно 

з ранніми ярими культурами. Найбільш раннього строку сівби 

потребує люпин вузьколистий, потім жовтий і білий. Основна вимога 

– фізична стиглість ґрунту і його прогрівання на глибині 10 см до 5–

7
о
С. За дотримання цих умов раніше закладаються квіткові бруньки, 

продуктивнішою є центральна китиця, дружніше достигання, посіви 



 

 

менше пошкоджуються шкідниками і хворобами. Сівбу необхідно 

проводити рано, але не надранню пору, тому що сходи будуть 

зрідженими, коротшим формується стебло рослин, що призводить до 

більшого забур’янення посіву і зниження рівня врожайності. 

У посівах люпину навіть на малородючих ґрунтах створюються 

сприятливі умови для росту й розвитку бур’янів, що завдяки 

здатності засвоювати азот з повітря і в невеликій кількості виділяти 

аміак, обумовлено наявністю в ґрунті значної кількості доступного 

азоту, а також фосфору та калію і стимулює проростання насіння 

бур’янів, яке знаходиться у верхній частині орного шару. Протягом 

1–1,5 місяця від появи сходів культури бур’яни майже не відчувають 

конкуренції за світло, затінюють рослини люпину, а у вологі, 

прохолодні весни навіть повністю пригнічують їх. Надмірну кількість 

однорічних бур’янів у посівах можна зменшити боронуванням 

(досходове – на третю-четверту добу після сівби і по вегетуючих 

рослинах – у фазі трьох-чотирьох пар листя). Проте за необхідності 

мілкого загортання насіння люпину боронування слід проводити 

вкрай обережно, звівши до мінімуму пошкодження проростків та 

вигортання пророслого насіння на поверхню ґрунту. Тому на полях, 

засмічених однорічними бур’янами, слід вносити гербіциди. За 

значного забур’янення кореневищними та коренепаростковими 

видами варто поєднувати агротехнічні та хімічні методи боротьби з 

ними. 

Для контролю забур’яненості та поліпшення повітряно-водних 

властивостей ґрунту за широкорядної сівби рекомендується 

проводити міжрядні розпушування: перше – у фазі 3-4 листочків 

люпину, друге – через 10–15 діб після першого, третє – через 8–10 діб 

після другого, поступово зменшуючи глибину обробітків. 

Економічний поріг шкодочинності у посівах люпину 

вузьколистого для однорічних бур’янів становить 12, для 

багаторічних – 1-2 шт./м
2
. Подальше зростання чисельності бур’янів 

призводить до зниження врожайності зерна культури на 8–11 кг/га на 

кожну рослину бур’янів. 

Як показала практика, ці заходи не забезпечують достатнього 

очищення від бур’янів, які виростають у період вегетації люпину, 

особливо в роки з обмеженою кількістю вологи у період сівби та 

початку вегетації культури. За таких умов потрібен хімічний захист 

посівів. 



 

 

Поряд із незначною конкурентоздатністю рослин люпину до 

бур’янів, цій культурі характерна висока чутливість до гербіцидів. Ця 

біологічна особливість є основною причиною відсутності гербіцидів, 

дозволених для використання на посівах люпину, у період вегетації 

рослин. На сьогоднішні до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в Україні», занесені лише два ґрунтові 

гербіциди, рекомендовані для внесення під передпосівну культивацію 

– Трефлан і Трифлурекс (діюча речовина трифоуралін). Вказані 

препарати потребують негайного заробляння в ґрунт, а за 

посушливих умов недостатньою мірою діють на бур’яни.  

За результатами досліджень, проведених у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» у 2011–2015 рр. на посівах люпину кормового, 

стабільно високу фітотоксичну дію на однорічні злакові та дводольні 

бур’яни забезпечує до сходове внесення бакових сумішей гербіцидів 

Патріот + Харнес і Пульсар + Харнес (0,5+1,0 л/га), Фронтьєр Оптима 

+ Харнес (0,6+1,0 л/га), або Патріот чи Пульсар (1,0 л/га). 

Оптимального фітосанітарного стану в посівах люпину 

досягають не лише завдяки агротехнічним заходам, які передбачають 

дотримання чергування культур у сівозміні, просторову ізоляцію від 

інших зернобобових культур, якісний обробіток ґрунту, ранні строки 

сівби, вибір стійких сортів, а й раціональне застосування засобів 

захисту від шкідників і хвороб. 

Насіння і молоді рослини люпину пошкоджуються ґрунтовими 

фітофагами: дротяниками, личинками паросткової мухи і довгоніжок, 

гусеницями підгризаючих совок та ін. Для сходів люпину 

небезпечними є також бульбочкові довгоносики (люпиновий, 

смугастий і щетинистий). Пізніше рослини пошкоджуються сисними 

комахами: попелицями, поміж яких особливо виділяються люцернова 

і бобова, клопами та трипсами. Листки і суцвіття пошкоджуються 

листогризучими совками (капустяна, конюшинна, совка-гамма та ін.). 

Трапляються пошкодження бобовою (акацієвою) вогнівкою та 

стебловим метеликом. 

У разі перевищення екологічного порогу шкодочинності 

довгоносиком люпиновим, стебловою мухою, попелицею (15 шт./м
2
) 

посіви у фазі кінець бутонізації–початок цвітіння обробляють 

інсектицидами Децис (0,2 л/га), Бі-58 новий (0,5–1,0 л/га) або 

Штефесін (0,2 л/га). 

Найпоширенішими хворобами серед грибних є: кореневі гнилі, 

фузаріозне в’янення, антракноз, фомоз, бура плямистість, сіра гниль, 



 

 

борошниста роса, іржа і пліснявіння насіння; із бактеріальних – 

бактеріоз сходів і бактеріальна плямистість; із вірусних – вірусна 

вузьколистість і побуріння.За прогнозованого розвитку антракнозу і 

інших хвороб насіннєві посіви обробляють фунгіцидами, що містять 

активні інгредієнти: беномил, іпродіон, тебуконазол, ципроконазол та 

ін. В Україні у «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні» відсутні препарати для застосування на 

люпині. Експериментально на насінниках застосовують препарати 

Фундазол, з.п., Ровраль Фло, к.с., Корбель, к.е., Спортак, к.е. та ін. 

Посіви обприскують у фазі стеблування через загрозу епіфітотійного 

розвитку хвороб у фазі бутонізації. Зниження ураженості посівів 

спостерігається від застосування біофунгіцидів Агат 25-К (30 г/га), 

Мікосан В (15 л/га), Фітодоктор (3 кг/га) та ін. 

Сучасні сорти люпину кормового стійкі до вилягання і 

розтріскування бобів, тому збирають його переважно прямим 

комбайнуванням, коли на центральній китиці побуріє не менше 90–

95 % бобів, почнуть підсихати стебла, а вологість насіння буде нижче 

22 %. 

За необхідності прискорення періоду дозрівання, підсушування 

стебел люпину і вегетуючих бур’янів, проводять дефоліацію у фазі 

фізіологічної стиглості, яку визначають за світло-жовтим 

забарвленням корінця зародка насінини, або десикацію – коли 

побуріють боби. Для зменшення кількості травмованого насіння 

обмолот маси проводять на м’яких режимах роботи молотильного 

апарата. Кількість обертів барабана молотильного апарата має бути 

500–800 об./хв. Для покращення умов обмолоту і зменшення втрат 

при збиранні необхідно регулювати висоту зрізу, яка залежить від 

висоти рослин та розміщення бобів на них і може сягати від 20 до 35 

см. Для зменшення втрат, особливо в спеку, збирання проводять в 

ранкові або вечірні години.  

Відразу після обмолоту насіння очищають від домішок, 

бур’янів, полови і за потреби підсушують до вологості 14 %. 

Особливості вирощування люпину вузьколистого зі 

злаковим компонентом. Переваги сумісних посівів люпину зі 

злаковим компонентом(за схемою добавлення) порівняно з 

одновидовими:  

- можливість без застосування гербіцидів вирощувати 

високоякісну продукцію зокрема злакового компонента, яку 

можливо використовувати для дитячого та дієтичного харчування;  



 

 

- зменшення потреби в мінеральному азоті для злакового 

компонента завдяки фіксації біологічного азоту люпином;  

- зниження потреби в застосуванні пестицидів за рахунок 

біологічного різноманіття агроценозу;  

- зниження енергетичних затрат на виробництво одиниці продукції 

та її собівартості;  

- продуктивність такого фітоценозу завдяки компенсаторним 

механізмам стабільніша, ніж компонентів у одновидових посівах. 

Технологія вирощування люпину зі злаковим компонентом майже 

не відрізняється від технології в одновидовому посіві, за винятком 

деяких агрозаходів. Злаковим компонентом для сумісного 

вирощування з люпином вузьколистим може бути пшениця яра, овес– 

зокрема голозерний, тритикале ярий, ячмінь. За сумісного 

вирощування різних видів сорти культур мають бути 

високопродуктивні, не повинні знижувати продуктивність інших 

компонентів; підвищувати якість продукції; мають збігатися строки 

сівби, дозрівання і збирання зерна, технологія проведення якого має 

бути прийнятна в цілому для фітоценозу.  

За вирощування сумісного агроценозу на малородючих ґрунтах 

фосфорні й калійні добрива у дозі Р45-60К45-60 кг/га д.р. доцільно 

вносити під основний обробіток ґрунту, азотні у дозі 30–45 кг/га д. р. 

– під передпосівну культивацію. Необхідно враховувати, що внесення 

добрив, особливо азотних, сприяє кращому розвитку злакового 

компонента і формуванню вищого рівня врожайності агроценозом, 

проте з більшою часткою злакового компонента в ній. За 

вирощування з метою отримання зерна люпину вузьколистого 

підвищувати дозу азотних добрив недоцільно.  

У день сівби проводять бактеризацію насіння люпину 

вузьколистого і злакового компонента препаратами на основі штамів 

азотфіксувальних, а за необхідності – й фосформобілізівних бактерій. 

За потреби насіння обох компонентів одночасно обробляють 

мікроелементами, використовуючи замість води для розведення 

нітрагіну їх 0,1 % розчин.  

Спосіб сівби – звичайний рядковий з шириною міжрядь 15 см. 

Сівбу компонентів проводять одночасно насінням, попередньо 

змішаним на машинах для його протруєння. Сівбу можна проводити 

сівалками, обладнаними двома ящиками для насіння та автономною 

системою висіву для кожного компонента. Сівбу окремо кожного 

компонента проводять звичайним рядковим способом із шириною 



 

 

міжрядь 15 см, але перехресно. Першим сіють злаковий компонент, 

потім – люпин вузьколистий. Основна вимога – максимально 

короткий період проведення агрозаходу.  

Норма висіву насіння люпину вузьколистого – 1,0–1,2, злакового 

компонента – від 2,5 до 3,5 млн шт./га залежно від здатності рослин 

кущитися та формувати листкову поверхню. 

Глибина загортання насіння злакового компонента на легких 

ґрунтах 4-5 см, люпину вузьколистого 3-4 см, на більш зв’язних – 

відповідно 3-4 см і 2-3 см.  

У сумісних посівах однорічні бур’яни пригнічуються 

фітоценозом і до фази повної стиглості не встигають сформувати 

генеративних органів, відповідно не потрібно проводити хімічного 

захист посівів від них. Боротьбу з багаторічними бур’янами слід 

проводити хімічним та агротехнічним методами після збирання 

попередника.  

Збирати сумісні посіви починають за вологості насіння обох 

компонентів 18–20 %. Наявні сорти обох культур дають можливість 

проводити збирання без десикації прямим комбайнуванням з 

обертами барабана молотильного апарату 600–800 за хвилину. На 

якість збирання значно впливає і висота зрізу, яка для існуючих 

сортів становить 30–35 см. Для зменшення втрат, особливо у 

спекотну погоду, збирання проводять у ранкові та вечірні години. 
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Додаток А.1 

Середньодобова температура повітря у вегетаційні періоди років 

проведення досліджень, 
о
С 

Рік Декада 

Місяць За період 

квітень –

серпень 
квітень травень червень липень серпень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1999 І 10,3 8,7 22,4 25,6 21,5  

ІІ 11,2 10,2 25,3 21,6 20,3  

ІІІ 12,3 18,4 23,1 22,5 19  

За місяць 11,3 12,6 23,6 23,2 20,2 18,2 

2000 І 7,8 12,1 19,4 20,2 22,2  

ІІ 14,7 15 18,1 19,3 23,8  

ІІІ 17,1 19,6 17,7 22,1 20,9  

За місяць 13,2 9,7 18,4 20,6 15,4 15,5 

2001 І 10,6 15,6 15,3 24,6 24  

ІІ 10 14,8 17,9 26,3 23,9  

ІІІ 14,3 12,8 19,1 27,4 19,2  

За місяць 11,6 11,1 17,4 26,1 22,3 17,7 

2002 І 4,5 16,2 15,3 22,9 21,6  

ІІ 12,6 16,1 19 26,2 20  

ІІІ 12,4 16,8 20,8 23,2 20  

За місяць 9,8 16,4 18,4 24,1 20,5 17,8 

2003 І 1,7 15,3 17,7 19,9 19,3  

ІІ 6,1 18,4 18,8 19,6 18,3  

ІІІ 9,8 20,7 17,5 22,7 19,7  

За місяць 5,9 18,2 18 20,8 19,1 16,4 

2004 І 6 15 16 20,5 21,4  

ІІ 10,5 11,5 18,3 19,9 20,3  

ІІІ 12,2 13,4 19,6 24,3 20,8  

За місяць 9,6 13,3 18 21,7 20,8 16,7 

2005 І 9,7 12,1 17 20,8 22  

ІІ 13,6 14,5 19,1 22,2 20,6  

ІІІ 9,5 23,5 18,8 23,9 19,9  

За місяць 10,9 16,9 18,3 22,4 20,8 17,9 

2006 І 8,7 12,6 15,9 21,8 22,3  

ІІ 11,2 15,1 17,3 22,8 21,9  

ІІІ 11,5 16,2 23,9 21,9 19,9  

За місяць 10,5 14,7 19 22,2 21,3 17,5 
 
 

 

 



 

 

Продовження додатка А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 І 7,4 11,1 21,2 21,1 21,4  

ІІ 8,7 20,5 23 23 23,3  

ІІІ 10 25 20,8 22 22  

За місяць 8,7 19,1 21,7 22 22,2 18,7 

2008 І 11,2 11,5 17,7 21,6 22,1  

ІІ 12 15,9 20,8 22,8 25,8  

ІІІ 10,7 16,4 21,2 21,9 20,1  

За місяць 11,3 14,7 19,9 22,1 22,7 18,1 

2009 І 10 14,9 19,5 22 19,9  

ІІ 10,1 14,7 19,6 23,9 19,5  

ІІІ 12,1 17,1 25,2 21,9 19,6  

За місяць 10,7 15,6 21,4 25,6 19,7 18,6 

2010 І 9,8 18,4 20,6 22,5 27,9  

ІІ 10,1 16,7 21,5 26,2 24,7  

ІІІ 9,6 15,8 22,6 24 19  

За місяць 9,8 18,4 20,6 22,5 23,7 19,0 

2011 І 6,6 11,7 22,5 18,4 19,4  

ІІ 7 16,4 20,2 25 20  

ІІІ 13,6 19,3 17,9 22,3 19,3  

За місяць 9,1 15,9 20,2 21,9 19,6 17,3 

2012 І 6,4 19,2 17,9 25,5 24,6  

ІІ 10,7 16,6 21,5 21 17,3  

ІІІ 16,5 17,1 19,4 23,9 18,6  

За місяць 11,2 17,6 19,6 23,5 20,1 18,4 

2013 І 4 18,9 19,5 21,9 22,1  

ІІ 11,7 21,1 22,2 19,9 21,2  

ІІІ 15,7 17,2 23 19 16,3  

За місяць 10,5 19,1 21,6 20,2 19,8 18,2 
2014 І 7,1 12,9 23,5 21,2 25,9  

ІІ 9,1 16,4 17 22,4 22,2  

ІІІ 15,2 21,6 16,8 23,7 16,2  

За місяць 10,5 17 18,2 21,4 21,4 17,7 

2015 І 5,3 13,6 21,5 23,1 24,7  

ІІ 9,5 15 21,2 19 21,8  

ІІІ 13,1 19,8 19,9 22,7 22,3  

За місяць 9,3 16,3 20,8 19 22,6 17,6 

Середні 
багаторічні 
показники 

І 7,2 13,7 16,8 18,7 20,1  

ІІ 8,2 15,7 17,8 19,7 18,9  

ІІІ 10,8 15,9 19 19,5 17,4  
За місяць 8,3 14,9 17,9 19 18,3 15,7 



 

 

Додаток А.2 

Кількість опадів у вегетаційні періоди років проведення 

досліджень, мм 

Рік Декада 

Місяць За період 

квітень –

серпень квітень травень червень липень серпень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1999 І 3,8 0,8 2,7 33,5 17,7  

 ІІ 16,3 33,7 7,2 27,7 83,4  

 ІІІ 0,7 5,8 14,4 0 4,2  

За місяць 20,8 40,3 24,3 61,2 105,3 251,9 

2000 І 8,0 0 14,4 56,2 7,9  

 ІІ 3,7 20,4 11,4 6,6 7,9  

 ІІІ 32,7 36,4 21,5 7,2 7,2  

За місяць 44,4 56,8 47,3 70,0 23,0 241,5 

2001 І 0 1,5 80,7 0,8 2,5  

 ІІ 24,2 11,6 44,1 21,2 0  

 ІІІ 33,4 16,7 14,2 0 20,1  

За місяць 57,6 29,8 139,0 22,0 22,6 271,0 

2002 І 20,4 10,9 142,2 0,7 0  

 ІІ 5,2 21,9 1,2 0 27,0  

 ІІІ 23,7 67,0 23,9 23,7 0  

За місяць 49,3 100,8 167,3 24,4 27,0 368,8 

2003 І 10,6 9,3 2,0 46,0 27,7  

 ІІ 1,5 8,2 13,9 25,8 23,5  

 ІІІ 3,5 2,2 33,0 7,0 32,5  

За місяць 15,6 19,7 48,9 78,8 73,7 236,7 

2004 І 6,0 28,5 0 13,4 90,5  

 ІІ 8,0 0,5 2,7 52,8 0  

 ІІІ 9,5 10,9 0,8 24,4 18,8  

За місяць 23,5 39,9 3,5 90,6 109,3 266,8 

2005 І 0 38,5 51,9 10,2 54,7  

 ІІ 10,8 2,8 34,6 3,0 7,7  

 ІІІ 49,9 25,2 1,2 26,0 0,5  

За місяць 60,7 66,5 87,7 39,2 62,9 317,0 

2006 І 10,4 29,0 17,6 0 19,8  

 ІІ 12,7 8,2 74,4 3,7 11,6  

 ІІІ 1,0 83,5 5,2 41,9 36,8  

За місяць 24,1 120,7 97,2 45,6 68,2 355,8 

2007 І 7,5 6,2 75,2 20,1 19,0  

 ІІ 1,2 6,3 12,7 15,5 35,0  

 ІІІ 0,5 29,8 9,2 60,1 0,9  

За місяць 9,2 42,3 97,1 95,7 54,9 299,2 



 

 

                                                                                       Продовження додатка А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 І 10,0 1,6 26,9 68,5 0,5  

 ІІ 34,6 16,4 33,0 18,7 0  

 ІІІ 80,9 20,6 6,7 10,4 25,9  

За місяць 125,5 38,6 66,6 97,6 26,4 354,7 

2009 І 0 3,7 22,1 18,9 4,3  

 ІІ 0 7,3 19,8 5,5 6,7  

 ІІІ 0,8 9,2 12,9 6,4 1,0  

За місяць 0,8 20,2 54,8 30,8 12,0 118,6 

2010 І 11,3 5,1 7,2 75,1 2,2  

 ІІ 3,2 45,8 9,6 5,0 23,5  

 ІІІ 20,5 9,2 33,1 12,8 22,4  

За місяць 35,0 60,1 49,9 92,9 48,1 286,0 

2011 І 20,6 33,8 0 68,5 19,8  

 ІІ 1,8 1,9 14,5 20,9 15,7  

 ІІІ 0 2,0 103,7 34,8 1,0  

За місяць 22,4 47,7 118,2 124,2 36,5 349,0 

2012 І 26,8 27,8 88,9 5,2 1,4  

 ІІ 22,3 25,5 22,4 15,4 61,0  

 ІІІ 11,4 4,5 5,1 10,0 9,4  

За місяць 60,5 57,8 116,4 30,6 72,8 338,1 

2013 І 11,3 0 19,2 4,0 4,4  

 ІІ 7,2 13,4 3,8 2,0 5,6  

 ІІІ 0 13,4 26,6 4,0 16,6  

За місяць 18,5 26,8 49,6 10,0 26,6 131,5 

2014 І 2,2 22,7 28,2 10,0 3,6  

 ІІ 15,3 93,7 3,0 28,6 12,0  

 ІІІ 11,3 50,6 19,0 2,6 15,0  

За місяць 28,8 167,0 50,2 41,2 30,6 305,6 

2015 І 1,2 21,0 0 7,8 2,2  

 ІІ 4,2 14,8 0 2,6 5,8  

 ІІІ 0,2 9,0 9,8 28,8 0  

За місяць 5,6 44,8 9,8 39,2 8,0 107,4 

Середні 

багаторічні 

показники  

І 15 17 23 39 18  

ІІ 19 13 24 26 27  

ІІІ 15 22 26 23 24  

За місяць 49 52 73 88 69 341 

 



 

 

Додаток А.3 

Сума середньодобових температур, кількість опадів і 

тривалість періоду вегетації сортів люпину вузьколистого 

залежно від строку сівби, середнє за 2007–2010 рр. 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Сума 

середньодобових 

температур повітря, 
о
С 

Кількість опадів, мм 

Строк сівби 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Кристал 86 86 85 1666,5 1607,6 1654,8 148,1 179,8 180,0 

Надєжда  85 83 80 1594,8 1537,5 1565,1 145,1 165,9 171,7 

Сидерат 38 84 83 81 1606,5 1547,6 1573,2 136,6 159,4 161,3 

Мітан 90 89 87 1746,6 1680,8 1714,3 164,0 178,6 181,8 

Свєтанік 90 89 87 1734,9 1670,3 1634,7 161,5 178,6 181,8 

Брянскій 

1272 86 83 80 1604,0 1544,8 1569,0 136,0 165,1 173,2 

Бєлозьорний 

110 90 89 89 1772,1 1670,1 1714,3 161,5 175,2 186,2 

Глатко 89 88 89 1761,1 1658,5 1627,6 161,5 175,2 181,8 

Владлєн 87 87 88 1689,0 1635,2 1694,1 159,2 176,5 181,6 

Снєжеть 87 88 89 1689,0 1647,4 1707,5 159,2 177,3 181,7 

 

 

 



 

 

Додаток Б.1 

Густота рослин люпину білого сорту Серпневий залежно від 

строку, способу сівби та норми висіву насіння, шт./м
2
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Сорт Серпневий 

2001 2002 2003 
Середнє за 

2001–2003 рр. 
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о
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1-й 

45 

0,4 29,5 26,2 33,5 27,0 38,2 35,5 33,7 29,6 

0,6 48,1 41,3 51,9 41,7 59,0 55,7 53,0 46,2 

0,8 66,4 57,8 65,5 55,2 77,7 73,2 69,9 62,1 

1,0 81,5 65,5 85,7 70,2 97,4 91,9 88,2 75,9 

15 

0,6 47,8 37,3 52,9 41,1 55,9 53,1 52,2 43,8 

0,8 66,0 53,7 68,8 53,1 73,1 70,3 69,3 59,0 

1,0 88,1 73,2 86,2 63,5 94,3 90,6 89,5 75,8 

1,2 95,0 87,3 100,6 75,8 113,2 108,1 102,9 90,4 

2-й 

45 

0,4 35,9 27,7 34,7 24,5 37,9 33,4 36,2 28,5 

0,6 50,2 39,9 54,0 38,5 56,2 52,0 53,5 43,5 

0,8 69,9 55,0 68,5 42,7 72,4 66,9 70,3 54,9 

1,0 89,0 65,5 88,7 61,9 91,2 86,0 89,6 71,1 

15 

0,6 51,4 41,2 56,1 38,2 55,0 51,8 54,2 43,7 

0,8 73,0 55,9 72,2 51,0 70,9 68,0 72,0 58,3 

1,0 86,7 71,1 85,4 57,5 90,3 86,6 87,5 71,7 

1,2 106,2 89,9 103,8 70,9 108,3 103,8 106,1 88,2 

3-й 

45 

0,4 29,6 26,2 36,7 28,2 29,2 24,2 31,8 26,2 

0,6 52,6 40,0 54,9 41,9 54,2 48,0 53,9 43,3 

0,8 65,9 55,4 72,9 51,0 64,0 57,7 67,6 54,7 

1,0 82,7 70,4 88,0 60,7 83,0 77,4 84,6 69,5 

15 

0,6 49,1 36,1 54,3 36,7 43,1 40,1 48,8 37,6 

0,8 64,8 51,9 68,3 46,3 55,4 52,2 62,8 50,1 

1,0 78,8 65,8 88,7 62,6 70,9 67,3 79,5 65,2 

1,2 94,7 90,3 104,5 78,5 92,5 86,8 97,2 85,2 

X  66,8 55,2 69,9 50,8 70,1 65,9 68,9 57,3 

Sx 4,4 3,9 4,3 3,1 4,7 4,6 4,4 3,8 

V,% 32,1 35,0 30,3 30,1 32,5 34,1 31,2 32,7 

S 21,5 19,3 21,2 15,3 22,8 22,5 21,5 18,7 

 

 

 

 



 

 

Додаток Б.2 

Густота рослин люпину білого сортозразка № 59/23 залежно від 

строку, способу сівби та норми висіву насіння, шт./м
2
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№ 59/23 

2001 2002 2003 
Середнє за 

2001–2003рр. 
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1-й 

45 

0,4 33,3 29,9 39,2 29,9 37,5 34,0 36,7 31,3 

0,6 49,8 44,4 59,5 47,3 56,0 50,7 55,1 47,5 

0,8 69,2 56,3 77,7 60,2 73,2 67,4 73,4 61,3 

1,0 86,2 74,1 96,9 75,0 94,4 87,7 92,5 78,9 

15 

0,6 49,6 41,4 58,0 45,9 58,0 55,4 55,2 47,6 

0,8 66,8 59,3 75,6 62,2 75,8 72,8 72,7 64,8 

1,0 86,7 80,5 95,1 72,4 92,8 89,4 91,5 80,8 

1,2 97,1 75,6 113,6 87,5 108,9 102,7 106,5 88,6 

2-й 

45 

0,4 33,5 28,8 37,5 25,7 37,4 32,0 36,1 28,8 

0,6 51,0 45,8 58,7 42,4 54,7 48,7 54,8 45,6 

0,8 68,9 59,6 73,7 57,7 72,0 63,7 71,5 60,3 

1,0 88,0 73,9 96,2 69,4 93,5 87,4 92,6 76,9 

15 

0,6 52,3 45,3 59,0 45,7 58,6 55,2 56,6 48,7 

0,8 61,5 57,3 77,3 62,2 76,4 73,9 71,7 64,5 

1,0 86,5 81,9 88,3 65,0 95,4 91,9 90,1 79,6 

1,2 99,6 95,2 112,3 86,2 112,9 106,2 108,3 95,9 

3-й 

45 

0,4 33,2 28,0 39,7 34,5 33,4 28,5 35,4 30,3 

0,6 52,8 43,0 59,0 47,2 48,9 42,9 53,6 44,4 

0,8 67,7 55,6 75,2 56,7 62,7 54,9 68,5 55,7 

1,0 85,9 68,4 94,4 71,5 92,0 84,9 90,8 74,9 

15 

0,6 47,7 32,5 60,3 46,3 47,8 44,8 51,9 41,2 

0,8 67,5 42,1 77,1 60,7 62,2 58,4 68,9 53,7 

1,0 81,5 56,8 96,0 74,5 81,5 76,9 86,3 69,4 

1,2 95,4 88,9 107,8 83,6 100,6 95,5 101,3 89,3 

X  67,2 56,9 76,2 58,7 71,9 66,9 71,8 60,8 

Sx 4,3 4,0 4,6 3,5 4,7 4,7 4,5 4,0 

V,% 31,1 34,3 29,6 29,2 32,3 34,2 30,8 32,0 

S 20,9 19,5 22,6 17,2 23,2 22,9 22,1 19,5 

 

 

 

 



 

 

Додаток Б.3 

Польова схожість і збереження рослин люпину білого до збирання 

залежно від строку, способу сівби та норм висіву насіння, %, 

середнє за 2001–2003 рр. 
Строк 
сівби 

Ширина 
міжрядь

, см 

Норма 
висіву 

насіння, 
млн шт./га 

Сорт Серпневий № 59/23 

Польова 
схожість 

Збереження 
рослин 

Польова 
схожість 

Збереження 
рослин 

1-й 

45 0,4 83,5 87,5 90,9 85,5 
0,6 86,2 87,6 90,3 86,4 

0,8 86,6 88,5 90,9 83,6 

1,0 87,0 85,6 91,2 85,4 
15 0,6 84,6 83,8 89,5 86,1 

0,8 86,4 84,9 90,7 89,0 
1,0 88,0 84,2 90,0 88,4 
1,2 85,6 87,6 88,6 87,1 

X  86,0 86,2 90,3 86,4 
Sx 0,5 0,6 0,3 0,6 
V,% 1,6 2,1 1,0 2,0 
S 1,4 1,8 0,9 1,7 

2-й 

45 

0,4 89,6 78,8 89,5 80,0 
0,6 89,4 81,6 89,8 83,8 

0,8 87,1 79,5 88,6 83,5 
1,0 88,6 79,0 91,3 83,2 

15 

0,6 87,9 81,2 91,9 86,0 

0,8 88,1 82,8 92,8 90,1 
1,0 89,8 82,1 88,6 88,3 
1,2 88,2 83,1 90,0 88,8 

X  88,6 81,0 90,3 85,5 
Sx 0,3 0,6 0,5 1,2 
V,% 1,1 2,1 1,7 4,0 
S 0,9 1,7 1,5 3,4 

3-й 

45 

0,4 0,9 1,7 1,5 3,4 
0,6 88,3 80,3 87,7 83,1 
0,8 83,8 81,4 84,9 79,4 
1,0 83,5 82,4 89,5 82,6 

15 

0,6 77,3 78,1 84,2 79,0 
0,8 78,4 80,8 86,0 80,5 
1,0 77,8 83,0 84,9 80,5 
1,2 80,9 88,2 84,2 88,7 

X  81,1 82,1 86,1 82,4 
Sx 1,4 1,0 0,7 1,2 
V,% 4,7 3,6 2,3 4,1 
S 3,8 2,9 2,0 3,3 



 

 

Додаток В.1 

Маса насіння і кількість бобів із центральної китиці рослин 

люпину білого сорту Серпневий залежно від досліджуваних 

факторів, % 
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Сорт Серпневий  

2001 2002 2003 

Среднє за 

2001–2003 

рр. 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1-й 

45 

0,4 34,7 31,9 43,6 37,7 64,1 53,0 47,5 40,9 

0,6 47,1 41,6 46,6 38,2 71,9 57,9 55,2 45,9 

0,8 43,2 36,6 45,0 37,7 72,4 55,9 53,5 43,4 

1,0 43,4 39,1 51,1 46,7 86,0 75,0 60,2 53,6 

15 

0,6 35,5 30,3 45,6 38,5 72,1 58,5 51,1 42,4 

0,8 28,3 27,8 55,1 46,5 66,8 54,7 50,1 43,0 

1,0 36,5 32,1 58,3 50,0 75,0 63,4 56,6 48,5 

1,2 34,1 29,9 63,4 56,8 77,8 67,1 58,4 51,3 

2-й 

45 

0,4 37,0 29,9 51,0 44,2 62,2 52,4 49,8 42,2 

0,6 39,2 34,3 62,1 51,5 65,2 52,1 55,5 46,0 

0,8 38,6 35,6 58,7 51,6 67,8 56,7 55,0 48,0 

1,0 43,1 37,4 61,9 60,2 72,4 61,3 59,1 53,0 

15 

0,6 45,5 42,2 64,6 50,7 59,4 49,1 56,5 47,3 

0,8 50,3 41,3 61,6 53,2 64,2 57,7 58,7 50,7 

1,0 55,9 48,4 70,6 58,4 74,5 61,8 67,0 56,2 

1,2 54,8 46,1 72,4 65,1 75,5 64,0 67,6 58,4 

3-й 

45 

0,4 39,1 38,4 52,4 43,6 59,2 47,0 50,2 43,0 

0,6 42,5 40,8 64,5 48,2 69,1 55,4 58,7 48,1 

0,8 49,5 44,7 67,8 52,0 67,6 56,8 61,6 51,2 

1,0 49,3 47,2 60,2 45,5 78,8 69,9 62,8 54,2 

15 

0,6 46,4 41,6 58,2 49,0 68,3 57,9 57,6 49,5 

0,8 57,1 38,4 63,0 49,2 73,4 63,7 64,5 50,4 

1,0 44,4 45,3 70,5 56,8 70,1 57,6 61,7 53,2 

1,2 53,8 46,4 72,5 64,3 75,4 69,1 67,2 59,9 

X  43,7 38,6 59,2 49,8 70,4 59,1 57,8 49,2 

Sx 1,6 1,3 1,8 1,6 1,3 1,4 1,2 1,1 

V,% 17,4 15,9 14,9 15,7 9,0 11,4 9,9 10,7 

S 7,6 6,1 8,8 7,8 6,4 6,8 5,7 5,3 

Примітка: 1 – насіння, 2 – бобів. 

 

 

 

 



 

 

Додаток В.2 

Маса насіння і кількість бобів із центральної китиці рослин 

люпину білого сортозразка № 59/23 залежно від досліджуваних 

факторів, % 

С
тр

о
к
  

сі
в
б

и
 

Ш
и

р
и

н
а 

м
іж

р
яд

ь,
 

см
 

Н
о
р

м
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в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

№ 59/23 

2001 2002 2003 

Среднє за 

2001–2003 

рр. 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1-й 

45 

0,4 27,3 24,8 49,6 41,9 55,0 44,3 44,0 37,0 

0,6 33,5 38,9 53,4 46,0 62,3 52,6 49,7 45,8 

0,8 43,7 35,8 50,0 45,7 60,5 50,4 51,4 43,7 

1,0 46,7 38,1 59,6 53,5 81,3 72,1 62,5 44,6 

15 

0,6 37,9 31,0 57,3 47,1 66,2 52,8 53,8 43,6 

0,8 42,0 35,1 43,7 44,2 63,6 53,7 49,8 44,3 

1,0 54,6 36,1 62,8 53,5 66,0 54,2 61,1 47,9 

1,2 50,0 42,0 49,2 43,8 75,6 70,8 58,3 52,2 

2-й 

45 

0,4 36,4 27,4 48,8 37,3 55,2 45,7 46,8 36,8 

0,6 44,2 35,8 50,8 42,2 59,4 48,6 51,5 42,2 

0,8 55,6 44,8 55,7 46,2 58,7 48,4 56,7 46,5 

1,0 57,0 44,0 61,6 50,6 61,3 53,3 60,0 49,3 

15 

0,6 40,6 33,8 60,7 45,3 48,3 38,2 49,9 39,1 

0,8 37,7 33,2 59,5 47,9 52,5 46,4 49,9 42,5 

1,0 58,1 46,9 61,0 49,5 55,6 48,6 58,2 48,3 

1,2 58,2 43,8 66,2 56,6 59,9 49,1 61,4 49,8 

3-й 

45 

0,4 43,4 31,8 51,7 40,6 58,8 46,3 51,3 39,6 

0,6 24,1 43,2 54,9 43,8 53,7 42,4 44,2 43,1 

0,8 52,3 43,9 57,6 45,0 57,0 45,8 55,6 44,9 

1,0 48,3 46,9 66,2 52,9 65,8 52,0 60,1 50,6 

15 

0,6 49,5 40,8 55,9 40,7 58,3 47,1 54,6 42,9 

0,8 47,4 39,7 57,4 46,0 61,7 49,3 55,5 45,0 

1,0 52,4 47,1 61,1 49,2 60,0 48,5 57,8 48,3 

1,2 53,8 46,7 66,3 53,4 72,4 63,0 64,2 54,4 

X  45,6 38,8 56,7 46,8 61,2 51,0 54,5 45,1 

Sx 1,9 1,3 1,3 1,0 1,5 1,6 1,2 0,9 

V,% 20,6 16,5 10,8 10,4 12,1 15,5 10,5 10,0 

S 9,4 6,4 6,1 4,8 7,4 7,9 5,7 4,5 

Примітка: 1 – насіння, 2 – бобів. 

 

 

 



 

 

Додаток В.3 

Маса 1000 зерен люпину білого залежно від варіанта технології 

вирощування, г 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

Ш
и

р
и

н
а 

м
іж

р
яд

ь,
 с

м
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 
н

ас
ін

н
я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сортозразок № 59/23 Сорт Серпневий 

2001 2002 2003 

С
ер

ед
н

є 
за

 

2
0
0
1

–
2
0

0
3

 р
р

. 

2001 2002 2003 

С
ер

ед
н

є 
за

 

2
0
0
1

–
2
0

0
3

 р
р

. 

1-й 

45 

0,4 226,1 270,2 363,6 286,6 220,4 303,4 424,3 316,0 

0,6 219,8 267,3 374,8 287,3 245,2 308,3 433,3 328,9 

0,8 271,8 292,0 387,8 317,2 255,1 298,1 438,9 330,7 

1,0 249,9 284,7 372,7 302,4 263,8 301,4 435,7 333,6 

15 

0,6 234,5 286,1 391,5 304,0 260,2 304,0 416,4 326,9 

0,8 232,9 320,0 396,6 316,5 241,4 278,5 432,9 317,6 

1,0 252,2 294,6 375,8 307,5 262,9 308,2 410,2 327,1 

1,2 249,3 296,9 403,4 316,5 282,7 277,7 447,7 336,0 

2-й 

45 

0,4 245,1 288,2 343,7 292,3 306,7 304,7 379,1 330,2 

0,6 256,6 259,3 351,8 289,2 282,2 317,1 331,2 310,2 

0,8 231,7 277,1 342,6 383,8 307,0 316,4 384,0 335,8 

1,0 229,7 309,0 363,2 300,6 284,4 304,7 401,3 330,1 

15 

0,6 246,9 298,8 341,4 295,7 293,8 330,5 379,7 331,3 

0,8 256,3 281,7 321,2 286,4 276,0 308,8 357,5 314,1 

1,0 240,2 384,7 359,1 328,0 262,1 359,1 342,2 321,1 

1,2 250,2 306,7 344,5 300,5 297,5 305,2 360,1 320,9 

3-й 

45 

0,4 236,4 280,5 283,7 266,9 320,7 292,7 285,4 299,6 

0,6 232,7 283,5 302,8 273,0 296,0 314,5 337,8 316,1 

0,8 224,5 283,1 309,8 272,6 320,4 323,7 323,4 322,5 

1,0 263,7 270,6 306,7 280,3 310,8 313,4 322,4 315,5 

15 

0,6 254,0 260,7 303,8 272,8 312,6 306,3 309,4 309,4 

0,8 221,7 274,5 317,9 271,4 301,7 303,8 310,8 305,4 

1,0 246,4 276,2 313,4 278,7 275,0 295,8 294,2 288,3 

1,2 235,3 289,6 292,1 272,3 312,9 320,2 347,8 327,0 

X  242,0 289,0 344,3 295,9 283,0 308,2 371,1 320,6 

Sx 2,8 5,1 7,2 5,2 5,6 3,3 10,4 2,4 

V,% 5,6 8,7 10,2 8,6 9,6 5,3 13,7 3,7 

S 13,7 25,2 35,3 25,4 27,2 16,3 50,9 12,0 

 

 

 

 



 

 

Додаток В.4 

Маса 1000 зерен із центральної китиці й бічних пагонів рослин 

люпину білого сорту Серпневий залежно від елементів технології 

вирощування, г 

С
тр

о
к
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ів
б

и
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и

р
и

н
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м
іж
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яд
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Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 
н

ас
ін

н
я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Серпневий 

2001 2002 2003 
Середнє за 

2001–2003 рр. 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1-й 

45 

0,4 211,8 225,3 307,4 304,8 460,1 388,5 326,4 306,2 
0,6 244,2 245,1 314,3 304,7 472,4 394,1 343,6 314,6 
0,8 261,1 245,2 309,3 289,8 474,0 403,8 348,1 312,9 
1,0 260,7 266,4 302,6 301,3 481,6 389,8 348,3 319,2 

15 

0,6 255,8 262,5 303,5 305,0 447,5 385,2 335,6 317,6 
0,8 214,6 255,6 299,1 257,4 461,4 404,4 325,0 305,8 
1,0 260,7 268,9 308,6 306,8 428,0 392,4 332,4 322,7 
1,2 292,2 278,8 296,1 249,5 478,0 417,3 355,4 315,2 

2-й 

45 

0,4 304,1 308,4 318,9 292,3 400,4 357,8 341,1 319,5 
0,6 278,0 286,8 327,4 299,8 386,0 276,4 330,5 287,7 
0,8 307,2 308,7 331,1 296,4 415,6 352,3 351,3 319,1 
1,0 228,2 262,8 279,8 266,7 433,3 369,3 313,8 299,6 

15 

0,6 275,9 289,1 335,1 324,6 427,3 332,1 346,1 315,3 
0,8 297,2 256,1 319,1 291,8 366,8 348,2 327,7 298,7 
1,0 270,9 259,8 387,2 316,9 373,6 310,7 343,9 295,8 
1,2 307,5 285,8 307,9 297,9 401,0 319,1 338,8 300,9 

3-й 

45 

0,4 321,7 321,0 308,5 276,6 305,8 264,9 312,0 287,5 
0,6 287,7 304,2 335,0 281,1 371,9 303,6 331,5 296,3 
0,8 325,0 308,6 339,3 295,8 361,7 285,1 342,0 296,5 
1,0 305,7 319,0 336,3 280,3 352,5 292,2 331,5 297,1 

15 

0,6 325,6 301,6 320,8 283,1 338,1 280,6 328,2 288,4 
0,8 298,1 292,6 328,0 271,5 333,1 288,4 319,7 284,2 
1,0 284,1 267,6 312,7 264,2 321,9 266,4 306,2 266,1 
1,2 323,2 296,6 328,2 298,6 388,2 307,3 346,5 300,8 

X  280,9 279,9 319,0 289,9 403,3 338,7 334,4 302,8 
Sx 6,9 5,3 4,2 3,8 10,9 10,3 2,7 2,9 
V,% 12,0 9,2 6,5 6,4 13,2 14,9 3,9 4,7 
S 33,6 25,8 20,7 18,6 53,4 50,4 13,0 14,1 

Примітка: 1 – з центральної китиці, 2 – з бічних пагонів. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток В.5 

Маса 1000 зерен із центральної китиці й бічних пагонів рослин 

люпину білого № 59/23 залежно від елементів технології 

вирощування, г 

С
тр

о
к
 с

ів
б

и
 

Ш
и

р
и

н
а 

м
іж

р
яд

ь,
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Н
о
р

м
а 

в
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сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

№ 59/23 

2001 2002 2003 
Середнє за 

2001–2003 рр. 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1-й 

45 

0,4 219,2 228,4 282,6 258,3 387,9 339,2 296,6 275,3 

0,6 205,9 226,8 269,4 235,5 392,4 374,8 289,2 279,0 

0,8 243,2 240,9 277,7 319,7 409,1 366,5 310,0 309,0 

1,0 253,9 243,0 286,5 281,9 397,3 348,0 312,6 291,0 

15 

0,6 225,1 257,5 309,4 262,8 400,8 382,1 311,8 300,8 

0,8 230,1 134,5 279,6 272,2 420,8 372,4 310,2 259,7 

1,0 256,8 240,9 287,7 318,7 393,3 358,2 312,6 305,9 

1,2 247,3 253,9 295,8 300,0 437,2 369,6 326,8 307,8 

2-й 

45 

0,4 264,4 235,8 292,9 272,4 353,6 333,8 303,6 280,7 

0,6 260,7 162,3 265,1 253,2 365,7 337,9 297,2 251,1 

0,8 233,9 392,8 287,9 264,9 353,1 332,0 291,6 329,9 

1,0 239,6 219,2 337,2 277,6 377,4 349,0 318,1 281,9 

15 

0,6 239,0 253,5 324,7 279,1 343,2 339,6 302,3 290,7 

0,8 236,7 272,4 286,9 274,9 321,0 321,4 281,5 289,6 

1,0 253,4 226,2 298,6 278,1 388,3 329,8 313,4 278,0 

1,2 274,6 232,9 294,2 283,8 354,3 334,7 307,7 283,8 

3-й 

45 

0,4 240,0 184,8 292,8 268,4 304,2 263,1 279,1 258,8 

0,6 236,3 229,9 297,4 268,0 323,7 281,8 285,8 259,9 

0,8 258,9 242,5 292,7 271,3 328,4 291,2 293,3 268,3 

1,0 261,7 263,2 278,2 257,5 336,4 276,9 292,1 265,9 

15 

0,6 241,0 266,4 304,3 221,8 318,2 289,3 287,8 259,2 

0,8 252,8 249,2 292,5 250,7 339,1 296,7 294,8 265,5 

1,0 246,4 246,1 282,6 265,9 336,2 290,6 288,4 267,5 

1,2 251,8 252,6 297,4 273,1 306,4 277,8 285,2 267,8 

X  244,7 239,8 292,3 271,2 362,0 327,4 299,7 280,3 

Sx 3,2 9,3 3,2 4,4 7,7 7,3 2,6 4,0 

V,% 6,4 19,0 5,4 8,0 10,4 10,9 4,3 7,0 

S 15,6 45,6 15,8 21,7 37,7 35,7 12,8 19,7 

Примітка: 1 – з центральної китиці, 2 – з бічних пагонів. 

 

 

 



 

 

Додаток Д.1 

Урожайність зерна люпину білого залежно від строку, способу 

сівби на норми висіву насіння, т/га 

Строк 

сівби 

Ширина 

міжрядь, 

см 
Н

о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

ш
т.

/г
а 

№ 59/23 Сорт Серпневий 

2001 2002 2003 

С
ер

ед
н

є 
за

 

2
0
0
1

–
2
0

0
3

 р
р

. 

2001 2002 2003 

С
ер

ед
н

є 
за

  

2
0
0
1

-2
0
0

3
 р

р
. 

1-й 

45 

0,4 2,45 2,39 2,06 2,30 2,52 2,36 2,32 2,40 

0,6 2,66 3,47 2,91 3,01 2,94 3,40 3,20 3,18 

0,8 2,98 3,78 3,74 3,50 3,32 3,49 3,75 3,52 

1,0 2,91 3,52 3,60 3,34 3,45 2,87 3,24 3,19 

15 

0,6 2,24 2,72 2,33 2,43 2,45 2,30 2,28 2,34 

0,8 2,30 3,13 3,20 2,88 2,87 2,66 3,32 2,95 

1,0 2,33 2,97 3,30 2,87 2,94 3,50 3,48 3,31 

1,2 2,29 2,33 3,13 2,58 2,92 2,35 3,68 2,98 

2-й 

45 

0,4 3,12 2,47 2,26 2,62 2,72 2,27 2,40 2,46 

0,6 3,84 3,51 3,17 3,51 3,18 3,46 3,43 3,36 

0,8 4,08 4,23 3,80 4,04 3,54 3,68 3,99 3,74 

1,0 3,36 3,59 4,33 3,76 3,82 3,10 4,37 3,76 

15 

0,6 2,39 2,66 3,11 2,72 2,76 2,62 2,77 2,72 

0,8 2,70 3,91 3,52 3,38 3,34 2,97 3,52 3,28 

1,0 2,77 3,06 4,25 3,36 3,47 3,14 3,55 3,39 

1,2 2,45 2,85 3,57 2,96 3,33 2,89 3,61 3,28 

3-й 

45 

0,4 3,03 2,84 1,86 2,58 2,68 2,28 1,62 2,19 

0,6 3,50 4,01 2,56 3,36 3,25 3,50 2,96 3,24 

0,8 4,01 4,25 3,28 3,85 3,37 3,71 3,27 3,45 

1,0 3,18 3,19 3,27 3,21 3,34 3,23 3,03 3,20 

15 

0,6 2,32 3,07 2,39 2,59 2,49 2,47 1,67 2,21 

0,8 2,66 3,33 3,20 3,06 3,02 2,60 1,92 2,51 

1,0 2,72 3,94 3,54 3,40 3,18 3,09 2,10 2,79 

1,2 2,41 3,29 2,71 2,80 3,20 2,53 2,48 2,74 

X  2,9 3,3 3,1 3,1 3,1 2,9 3,0 3,0 

Sx 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

V,% 19,5 17,3 20,6 15,2 11,7 16,5 24,9 15,7 

S 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 

 

 

 

 



 

 

Додаток Е.1 

Вміст лужногідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного 

калію й рНсол. у шарі ґрунту 0–20 см залежно від удобрення люпину 

білого, середнє за 2001–2003 рр. 
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Примітка. І – перед сівбою, ІІ – після збирання. А – лужногідролізований азот, Б – рухомий 

фосфор, В – обмінний калій, Г – обмінна кислотність в одиницях рНсол.Варіант удобрення: 1 – 

без добрив (контроль), 2 – без добрив + штам 367а, 3 –N20, 4 – Р45К90, 5 – Р45К90+ штам 367а, 6 –

N20Р45К90. 

 

Додаток Е.2 

Вміст лужноогідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного 

калію й рНсол. у шарі ґрунту 0–20 см залежно від удобрення люпину 

жовтого, середнєза 2001–2003 рр. 
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Примітка.І – перед сівбою, ІІ – після збирання. А – лужногідролізований азот, Б – рухомий 

фосфор, В – обмінний калій, Г – обмінна кислотність в одиницях рНсол. 

Варіант удобрення: 1 – без добрив (контроль), 2 – без добрив + штам 367а, 3 –N20, 4 – Р45К90, 5 

– Р45К90+ штам 367а, 6 –N20Р45К90 



 

 

Додаток Ж 

Вплив способів застосування Фітодоктора на ріст і розвиток 

рослин люпину жовтого, середнє за 1999–2004 рр. 

Варіант 
Надземна 

маса, г/росл. 

Висота 

рослин, см 

Маса сирих 

бульбочок, 

г/росл. 

Листкова 

поверхня, 

см
2
/росл. 

Оброблення насіння (Фітодоктор) 116,0 71,3 2,07 1272,6 

Обприскування рослин (Фітодоктор) 105,0 70,3 3,24 836,6 

Оброблення насіння (Фітодоктор) + 

обприскування рослин (Фітодоктор) 
107,3 70,0 2,46 1145,8 

Оброблення насіння (Фундазол) + 

обприскування рослин (Фітодоктор) 
102,0 89,4 1,95 840,8 

Оброблення насіння (Фундазол) - 

стандарт 
82,4 69,5 1,85 769,9 

Оброблення насіння водою 

(контроль) 
81,6 67,1 1,84 721,8 

НІР05 18,6 4,2 0,79 231,5 

 

Додаток Ж.1 

Ефективність гербіцидів у посівах люпину білого, середнє за 

2001–2003 рр. 

Варіант 

захисту 

О
б

л
ік

 

Бур’яни, шт./м
2
 

Загибель бур’янів, 

% 
Повітряно-суха 

маса бур’янів 

в
сь

о
го

 

в т. ч. 

в
сь

о
го

 

 

в т. ч. 

1 2 1 2 г/м
2
 

% до 

контролю 

Без захисту (контроль 1) 
1 66 39 27 - - -   

2 61 35 26 - - - 1740 - 

Ручні прополювання 

(контроль 2) 

1 0 0 0 100 100 100   

2 0 0 0 100 100 100 0 100 

Півот 0,75 л/га (до 

сходів) 

1 11 6 5 83,3 84,6 81,5   

2 13 8 5 78,7 77,1 80,8 185 89,4 

Фронтьєр 1,5 л/га (до 

сходів) 

1 13 7 6 80,3 82,1 77,8   

2 14 6 8 77,0 82,9 69,2 179 89,7 

Трофі супер 2,0 л/га (до 

сходів) 

1 12 6 6 81,8 84,6 77,8   

2 14 8 6 77,0 77,1 76,9 188 89,2 

Центуріон + аміго 

0,7+2,1 л/га (після появи 

сходів) 

1 24 2 22 63,6 94,9 18,5   

2 26 2 24 57,4 94,3 7,7 283 83,7 

Поаст 3,0 л/га (після 

появи сходів 

1 35 7 28 47,0 82,1 0   

2 30 7 23 50,8 80,0 11,5 311 82,1 

X  23 10 13 74,7 86,6 58,5 429 - 

Sx 5 3 3 4,9 2,4 10,8 265 - 

V,% 87,6 126,4 81,6 22,9 9,7 64,2 151,2 - 

S 20 12 11 17,1 8,4 37,5 649 - 

Примітка. 1 – однодольні, 2 – дводольні. 

 

 



 

 

Додаток Ж.2 

Ефективність гербіцидів у посівах люпину жовтого, середнє за 

2001–2003 рр. 

Варіантзахисту 

О
б

л
ік

 

Бур’яни, шт./м
2
 

Загибель 

бур’янів, % 

Повітряно-суха 

маса бур’янів  

в
сь

о
го

 

в т. ч. 

в
сь

о
го

 

в т. ч.  

1 2 1 2 г/м
2
 

% до 

контролю 

Без захисту 

(контроль 1) 

1 59 35 24 - - -   

2 59 34 25 - - - 1823 - 

Ручні 

прополювання 

(контроль 2) 

1 0 0 0 100 100 100   

2 0 0 0 100 100 100 0 100 

Півот 0,75 л/га (до 

сходів) 

1 11 5 6 81,4 85,7 75,0   

2 15 8 7 74,6 76,5 72,0 211 88,4 

Фронтьєр 1,5 л/га 

(до сходів) 

1 11 4 7 81,4 88,6 70,8   

2 16 8 8 72,9 76,5 68,0 227 87,5 

Трофі супер  

2,0 л/га (до сходів) 

1 11 6 5 81,4 82,9 79,2   

2 15 8 7 74,6 76,5 72,0 217 88,1 

Центуріон + аміго 

0,7+2,1 л/га (після 

появи сходів) 

1 29 3 26 50,8 91,4 0   

2 26 2 24 55,9 94,1 4,0 275 84,9 

Поаст 3,0 л/га 

(після появи сходів 

1 31 4 27 47,5 88,6 0   

2 32 7 25 45,8 79,4 0 294 83,9 

X  23 9 14 72,2 86,7 53,4 435 - 

Sx 5 3 3 5,4 2,5 11,6 253 - 

V,% 82,2 126,4 78,0 25,9 10,0 75,0 142,3 - 

S 18 11 11 18,7 8,6 40,1 619 - 

Примітка. 1 – однодольні, 2 – дводольні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток З.1 

Висота рослин люпину вузьколистого за звичайного рядкового 

способу сівби, см, середнє за 2011–2013 рр. 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 штам359

а 

1,6 26,2 48,0 58,7 67,0 28,8 47,7 58,4 65,9 

1,4 23,9 46,1 56,5 67,8 26,9 46,8 57,0 59,4 

1,2 25,3 42,6 57,7 64,5 29,1 40,7 60,9 62,6 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 25,6 42,5 58,3 68,4 30,6 48,2 61,7 63,3 

1,4 25,4 45,6 57,1 66,9 28,9 43,6 57,2 64,6 

1,2 25,2 42,1 58,0 61,7 28,6 41,6 55,7 64,0 

Р
4

5
К

9
0
 

штам 

359а 

1,6 23,8 40,5 52,9 58,4 26,6 43,7 57,3 67,3 

1,4 24,4 38,0 54,4 61,0 24,0 44,5 56,9 61,6 

1,2 23,0 36,3 50,7 60,2 25,8 41,5 56,2 60,7 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 25,0 41,4 54,7 61,9 26,9 41,9 63,5 71,6 

1,4 22,8 38,3 53,8 61,2 26,4 43,3 57,4 74,9 

1,2 24,3 36,5 52,8 60,6 26,2 37,1 54,9 68,1 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 штам 

359а 

1,6 27,5 48,5 56,0 68,3 28,7 52,6 61,2 66,5 

1,4 25,5 45,1 56,0 64,7 29,0 50,8 58,7 66,9 

1,2 25,1 42,5 53,9 65,4 27,6 46,4 58,2 64,9 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 24,3 44,6 58,4 63,5 28,9 52,7 58,4 67,3 

1,4 26,2 40,9 55,8 67,0 29,3 45,8 58,1 68,7 

1,2 24,5 42,8 57,1 65,1 27,2 44,4 56,6 64,3 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 

359а 

1,6 26,1 46,5 60,6 69,4 28,8 53,1 61,0 62,2 

1,4 26,3 47,1 57,5 67,5 29,4 47,1 57,4 65,8 

1,2 22,8 45,0 56,1 65,3 25,4 46,3 58,6 65,3 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 26,5 47,7 58,9 71,7 30,4 51,2 62,0 68,4 

1,4 24,3 44,9 57,1 70,0 29,0 47,5 58,8 60,6 

1,2 24,4 43,7 57,8 67,0 28,4 43,6 58,4 63,3 

X  24,9 43,2 56,3 65,2 28,0 45,9 58,5 65,3 

Sx 0,2 0,7 0,5 0,7 0,3 0,8 0,4 0,7 

V,% 4,9 8,2 4,1 5,4 5,9 9,0 3,7 5,5 

S 1,2 3,5 2,3 3,5 1,6 4,1 2,2 3,6 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток З.2 

Надземна біомаса рослин люпину вузьколистого за 

широкорядного способу сівби, г/росл., середнє за 2011–2013 рр.  

Примітка.1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив бобів. 

 

 

 

 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 
Н

о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 

ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 штам 

359а 

1,4 7,1 20,4 39,3 60,9 7,9 18,3 37,6 56,5 

1,2 6,9 23,0 41,6 75,5 7,7 12,3 38,2 82,4 

1,0 8,2 17,0 40,4 96,7 7,7 14,4 38,3 95,4 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 6,6 23,0 39,5 88,6 9,8 18,9 28,0 69,2 

1,2 6,3 20,7 43,9 85,7 7,2 25,5 38,2 92,9 

1,0 7,7 20,7 55,2 121,2 7,4 22,6 40,4 76,9 

Р
4

5
К

9
0
 

штам 

359а 

1,4 5,0 15,1 36,7 77,1 6,5 17,9 37,6 58,0 

1,2 5,8 17,1 41,6 112,1 7,3 21,3 45,4 84,7 

1,0 5,3 13,6 40,2 91,2 8,4 20,0 44,5 95,9 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 5,2 13,5 32,3 89,1 6,1 22,1 41,9 86,6 

1,2 5,9 16,8 47,2 88,8 7,1 20,7 54,2 82,9 

1,0 5,4 13,3 41,0 109,5 9,1 20,8 54,7 104,6 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 штам 

359а 

1,4 7,0 25,1 48,6 136,6 8,0 22,8 39,5 79,7 

1,2 8,9 25,7 46,7 120,3 7,1 22,0 45,7 115,2 

1,0 9,3 21,7 50,8 130,3 7,0 23,7 53,7 105,2 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 9,0 22,0 48,3 114,2 8,2 20,2 48,0 78,3 

1,2 6,8 22,3 52,8 148,3 10,3 23,4 53,3 92,5 

1,0 7,0 20,5 44,3 124,4 8,7 20,7 51,7 131,1 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 

359а 

1,4 5,9 23,5 46,7 99,5 6,8 17,4 57,1 110,2 

1,2 7,0 25,1 49,5 135,5 8,6 23,2 49,2 95,1 

1,0 8,6 18,2 53,1 103,2 7,3 24,8 42,2 99,0 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,4 6,8 20,7 53,6 126,9 6,6 21,7 49,6 102,8 

1,2 7,1 29,4 54,1 130,3 8,7 24,0 67,0 104,3 

1,0 7,7 20,8 59,8 132,9 8,8 27,0 52,3 109,2 

X  6,9 20,4 46,1 108,3 7,8 21,1 46,2 92,0 

Sx 0,3 0,8 1,4 4,7 0,2 0,7 1,7 3,6 

V,% 17,8 20,4 14,6 21,2 13,4 16,0 18,5 19,1 

S 1,2 4,2 6,7 23,0 1,1 3,4 8,5 17,6 



 

 

Додаток З.3 

Надземна біомаса рослин люпину вузьколистого за звичайного 

рядкового способу сівби,г/росл., середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 
 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
 

б
о
б

ів
 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
  

б
о
б

ів
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам359а 

1,6 6,9 19,2 34,9 60,9 8,0 14,0 37,1 68,2 

1,4 6,4 24,6 42,7 75,5 7,2 14,8 36,1 57,7 

1,2 7,8 25,9 55,4 96,7 9,7 14,9 36,6 72,2 

штам359а 

+Nano-

Gro 

1,6 6,9 27,7 44,1 88,6 9,1 18,0 39,6 62,8 

1,4 7,3 22,7 39,3 85,7 8,0 25,6 54,3 82,4 

1,2 7,2 21,2 50,0 121,2 9,1 22,4 48,3 96,2 

Р
4

5
К

9
0
 штам359а 

1,6 6,7 17,4 33,8 77,1 8,6 17,7 42,5 71,3 

1,4 7,3 18,0 41,3 112,1 6,0 17,4 40,3 81,3 

1,2 7,9 16,9 41,3 91,2 7,9 19,1 40,6 76,1 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 6,7 1,2 33,9 89,1 8,5 18,2 47,2 67,9 

1,4 6,4 17,8 45,6 88,8 8,1 22,3 46,1 101,6 

1,2 7,4 18,4 46,8 109,5 8,9 21,3 61,4 108,1 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 штам 

359а 

1,6 8,2 23,6 42,1 136,6 8,5 21,8 43,5 83,2 

1,4 9,4 27,4 50,0 120,3 8,8 25,5 41,1 83,7 

1,2 9,3 21,4 50,6 130,3 9,3 24,4 44,2 77,5 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 8,7 29,5 40,2 114,2 9,9 25,6 34,5 67,6 

1,4 7,9 23,7 43,3 148,3 11,4 24,8 61,1 97,4 

1,2 8,2 23,6 47,6 124,4 8,8 23,2 54,2 110,7 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 

359а 

1,6 7,5 24,0 44,1 99,5 9,1 23,0 40,8 110,3 

1,4 8,2 29,9 51,6 135,5 9,3 18,0 34,0 85,6 

1,2 7,7 28,9 53,7 103,2 8,8 24,9 54,0 100,6 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 6,6 22,8 57,2 126,9 9,9 23,8 46,0 102,5 

1,4 8,0 23,0 60,5 130,3 9,7 28,7 51,3 68,6 

1,2 8,0 22,7 72,7 132,9 10,3 25,5 70,7 92,3 

X  7,6 22,1 46,8 108,3 8,9 21,5 46,1 84,4 

Sx 0,2 1,2 1,8 4,7 0,2 0,8 1,9 3,3 

V,% 10,9 26,6 19,2 21,2 12,2 18,9 20,4 18,9 

S 0,8 5,9 9,0 23,0 1,1 4,1 9,4 16,0 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток З.4 

Накопичення сухої речовини рослинами люпину 

вузьколистого за звичайного рядкового способу сівби, г/росл., 

середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 н
ас

ін
н

я
, 

 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 штам 

359а 

1,6 0,9 2,7 5,1 11,1 1,0 2,2 5,2 12,3 

1,4 0,8 3,3 6,3 11,9 0,9 2,2 5,3 10,4 

1,2 1,0 3,6 7,7 19,5 1,2 2,2 5,3 13,1 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 0,9 3,8 6,5 15,9 1,1 2,4 5,9 12,5 

1,4 1,0 3,4 5,6 17,1 1,0 3,6 7,5 16,0 

1,2 1,5 3,1 7,4 23,4 1,1 3,4 6,9 16,2 

Р
4

5
К

9
0
 

штам 

359а 

1,6 0,9 2,7 4,6 16,0 1,0 2,7 5,7 14,9 

1,4 0,9 2,8 5,7 20,6 0,8 2,6 5,5 13,2 

1,2 1,7 2,6 5,4 17,1 1,0 2,8 5,5 12,8 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 0,9 2,6 5,4 18,2 1,1 2,7 6,5 11,4 

1,4 0,8 2,3 6,8 14,5 1,1 3,3 5,8 16,8 

1,2 0,9 2,9 6,8 16,9 1,1 3,3 7,8 18,1 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 штам 

359а 

1,6 1,1 3,2 5,9 15,2 1,0 3,0 6,0 16,9 

1,4 1,2 3,9 6,6 17,0 1,1 3,1 5,3 14,7 

1,2 1,2 2,9 6,7 20,4 1,2 3,3 6,0 14,0 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 1,2 4,0 5,5 13,5 1,2 3,3 4,8 11,8 

1,4 1,1 3,2 6,1 21,0 1,3 3,5 8,0 17,4 

1,2 1,2 3,3 6,6 19,2 1,1 3,4 7,5 21,0 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 

359а 

1,6 0,8 3,1 6,2 17,5 1,1 3,0 8,1 20,0 

1,4 1,1 4,1 6,8 16,2 1,2 2,5 4,8 20,9 

1,2 0,9 4,0 7,7 20,5 1,1 3,4 7,0 17,8 

штам 

359а + 

Nano-Gro 

1,6 0,8 3,0 7,7 17,6 1,3 2,8 6,6 18,6 

1,4 1,1 3,0 8,2 17,4 1,3 4,1 7,2 13,3 

1,2 1,1 3,4 9,4 19,9 1,3 3,5 9,4 16,8 

X  1,0 3,2 6,5 17,4 1,1 3,0 6,4 15,5 

Sx 0,05 0,10 0,22 0,60 0,03 0,10 0,25 0,62 

V,% 21,4 15,5 16,8 16,8 11,6 16,8 18,8 19,7 

S 0,2 0,5 1,1 2,9 0,1 0,5 1,2 3,0 

 

 



 

 

Додаток И.1 

Індекс листкової поверхні посіву люпину вузьколистого за 

звичайного рядкового способу сівби, м
2
/м

2
,  

середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
 б

о
б

ів
 

гі
л
к
у

в
ан

н
я
 

б
у

то
н

із
ац

ія
 

ц
в
іт

ін
н

я
 

н
ал

и
в
б

о
б

ів
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

штам 359а 

1,6 2,1 3,5 8,2 8,5 1,8 3,9 7,1 10,0 

1,4 1,5 3,3 6,7 6,1 1,4 5,2 7,4 11,3 

1,2 1,8 2,2 6,0 5,4 1,3 4,1 5,2 8,1 

штам 359а 

+Nano-Gro 

1,6 2,1 4,0 6,5 6,4 1,9 6,5 8,8 13,2 

1,4 1,5 4,9 9,2 8,7 1,6 3,2 7,9 13,0 

1,2 1,4 4,1 7,9 8,1 1,4 3,2 7,7 11,5 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,6 2,1 4,6 9,6 9,8 1,8 3,7 8,4 12,1 

1,4 1,2 3,8 8,6 10,5 2,0 3,9 8,3 12,2 

1,2 1,5 3,0 7,6 6,1 1,9 2,5 6,0 9,4 

штам 359а 

+ 

Nano-Gro 

1,6 2,2 5,0 9,9 9,6 1,7 4,2 10,3 13,4 

1,4 1,7 5,3 9,4 11,0 1,5 3,9 9,2 10,5 

1,2 1,8 4,1 9,6 9,9 1,3 2,8 7,1 7,4 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,6 2,1 4,3 9,6 8,7 2,1 6,3 9,2 12,9 

1,4 1,5 4,6 7,1 6,5 2,2 4,9 10,2 11,3 

1,2 1,5 4,5 7,4 5,8 1,6 3,2 7,8 9,6 

штам 359а 

+ 

Nano-Gro 

1,6 2,6 6,2 7,4 7,3 2,3 6,8 8,7 10,7 

1,4 2,2 5,8 10,5 10,6 1,6 5,2 8,3 16,4 

1,2 1,7 4,2 9,3 10,2 1,4 4,6 10,6 15,5 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,6 2,0 4,8 7,4 14,3 1,7 4,8 9,9 13,0 

1,4 1,8 3,2 5,6 7,3 2,4 6,0 9,5 12,5 

1,2 1,4 3,5 7,4 6,9 1,6 4,6 7,7 10,9 

штам 359а 

+ 

Nano-Gro 

1,6 3,2 4,8 10,6 10,8 1,9 5,2 11,2 12,3 

1,4 3,6 6,2 10,8 7,1 2,3 4,8 11,2 12,3 

1,2 1,9 4,2 9,9 8,7 1,6 4,5 9,1 9,1 

X  1,9 4,3 8,4 8,5 1,8 4,5 8,6 11,6 

Sx 0,11 0,20 0,31 0,44 0,07 0,24 0,31 0,43 

V,% 29,1 22,6 18,0 25,2 18,5 25,6 17,7 18,2 

S 0,6 1,0 1,5 2,1 0,3 1,2 1,5 2,1 

 

 

 



 

 

Додаток И.2 

Фотосинтетичний потенціал посіву люпину вузьколистого за 

звичайного рядкового способу сівби, м
2
хдіб/м

2
,  

середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Міжфазний період росту й розвитку 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,6 25,5 58,2 106,6 27,3 62,6 103,3 

1,4 33,2 67,3 116,8 24,5 55,4 78,8 

1,2 26,0 48,8 80,7 19,8 42,5 71,9 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 41,7 85,5 137,5 30,4 58,0 91,4 

1,4 21,2 58,1 126,3 32,8 77,0 109,3 

1,2 22,3 54,2 108,3 27,4 63,2 98,4 

Р
4

5
К

9
0
 

штам 359а 

1,6 27,0 64,6 124,8 33,4 74,2 121,1 

1,4 30,2 66,4 124,6 24,2 66,4 119,2 

1,2 19,6 48,5 93,4 23,9 57,2 85,9 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 28,7 71,1 147,1 38,3 81,7 123,1 

1,4 27,9 74,0 120,1 36,7 81,3 123,5 

1,2 21,3 56,0 89,0 30,7 76,9 117,8 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,6 36,9 79,6 135,8 31,9 69,3 114,0 

1,4 33,1 81,6 133,8 31,8 62,5 86,5 

1,2 22,0 60,0 104,8 30,2 60,3 85,5 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 42,8 83,2 118,5 43,4 68,5 95,2 

1,4 32,5 71,5 152,2 44,3 88,5 129,5 

1,2 37,0 81,5 125,7 30,3 71,8 120,6 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,6 31,4 80,2 143,2 33,3 64,5 132,7 

1,4 42,8 88,6 132,7 25,7 46,8 81,3 

1,2 30,8 67,6 112,0 25,1 59,5 87,5 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 31,7 88,2 142,2 39,3 79,3 134,5 

1,4 43,0 89,5 142,1 45,4 93,7 111,7 

1,2 25,7 73,1 110,0 31,8 78,6 112,8 

X  30,6 70,7 122,0 31,7 68,3 105,6 

Sx 1,5 2,6 3,8 1,4 2,6 3,8 

V,% 23,7 18,0 15,4 21,3 18,3 17,7 

S 7,2 12,8 18,8 6,8 12,5 18,7 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

 

 



 

 

Додаток И.3 

Чиста продуктивність фотосинтезу посіву люпину вузьколистого 

за звичайного рядкового способу сівби, г/м
2
хдіб,  

середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

Н
о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Міжфазний період росту й розвитку 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

штам 359а 

1,6 7,7 6,6 7,9 6,1 5,4 9,7 

1,4 9,8 6,5 6,3 6,5 8,2 8,2 

1,2 10,2 7,0 13,3 6,6 8,7 11,1 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 9,4 5,3 9,7 6,0 9,7 11,7 

1,4 15,4 5,5 10,8 10,5 6,3 9,5 

1,2 9,5 7,9 13,8 8,7 6,1 15,2 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,6 9,2 5,5 13,2 8,9 5,3 10,7 

1,4 8,4 5,8 14,8 8, 6,2 8,3 

1,2 7,0 6,7 12,2 8,3 5,3 8,7 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 8,4 6,3 13,5 5,9 8,9 6,0 

1,4 6,9 9,7 8,4 8,6 4,3 12,2 

1,2 8,7 8,9 11,7 7,7 5,7 9,6 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,6 8,5 4,6 10,0 8,7 5,9 13,4 

1,4 10,6 4,3 10,0 8,6 3,9 13,2 

1,2 8,0 6,1 13,1 8,1 5,0 10,2 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 9,2 3,2 9,6 6,8 3,6 10,2 

1,4 8,3 5,0 13,0 6,9 8,05 8,8 

1,2 7,7 4,1 8,4 7,6 6,7 11,3 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,6 9,8 5,5 11,0 8,2 6,7 14,0 

1,4 8,1 4,9 9,2 6,5 6,3 16,4 

1,2 10,1 6,9 11,4 9,5 3,8 12,3 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 9,7 6,5 9,6 6,0 7,4 13,1 

1,4 7,1 8,3 8,4 8,0 4,8 7,4 

1,2 9,4 8,5 9,2 7,0 7,9 7,0 

X  9,0 6,2 10,8 7,7 6,3 10,8 

Sx 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 

V,% 18,9 25,7 20,7 16,0 27,0 24,5 

S 1,7 1,6 2,2 1,2 1,7 2,6 

Примітка. 1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

 

 



 

 

Додаток Л.1 

Маса сирих бульбочок на рослинах люпину вузьколистого за 

звичайного рядкового способу сівби, г/10 росл.,  

середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 
Н

о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Фаза росту й розвитку 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,6 3,8 4,3 2,8 2,5 2,1 3,2 2,5 2,1 

1,4 3,2 4,2 3,5 2,4 2,6 3,8 2,7 2,4 

1,2 3,7 4,2 3,6 3,2 2,3 2,7 2,7 2,3 

штам 359а + 

Nano-Gro 

1,6 3,4 5,0 3,1 3,0 2,6 3,2 2,7 2,2 

1,4 3,1 3,7 3,4 2,2 2,9 3,8 2,8 2,5 

1,2 4,1 4,4 3,7 3,2 3,4 4,1 3,2 2,7 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,6 3,3 3,5 3,0 1,7 4,0 4,5 4,4 3,1 

1,4 2,3 2,5 3,0 1,8 4,1 4,3 4,2 3,4 

1,2 2,8 3,0 1,9 1,4 4,1 4,7 4,4 3,6 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 2,3 2,6 2,9 1,6 4,1 7,8 4,0 3,4 

1,4 2,4 3,0 2,4 1,7 3,8 4,2 3,8 3,5 

1,2 3,0 3,7 3,0 1,8 3,9 4,4 4,1 3,6 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,6 2,1 2,6 2,5 1,7 2,5 3,8 2,7 1,9 

1,4 2,4 2,8 2,7 2,0 2,6 2,9 3,0 2,1 

1,2 2,8 2,8 2,7 2,0 3,0 3,3 2,9 2,4 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 2,9 3,1 3,2 2,1 3,2 3,4 3,0 2,8 

1,4 2,8 5,0 2,6 1,8 2,8 2,8 3,0 2,5 

1,2 3,0 3,9 2,7 1,7 2,5 3,2 3,3 2,6 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,6 2,7 3,8 3,4 2,4 2,6 4,1 2,7 2,0 

1,4 2,7 5,5 2,6 1,9 3,4 4,3 3,0 2,2 

1,2 1,8 3,1 3,0 1,7 2,9 3,2 3,1 2,9 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 3,4 3,6 3,2 2,4 3,0 4,2 3,0 2,1 

1,4 3,8 4,5 4,4 2,5 3,5 3,8 3,3 2,3 

1,2 4,5 5,6 4,6 3,1 3,3 4,3 3,9 3,0 

X  3,0 3,8 3,1 2,2 3,1 3,9 3,3 2,7 

Sx 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

V,% 21,8 24,4 19,6 24,9 19,8 25,8 18,4 20,5 

S 0,7 0,9 0,6 0,5 0,6 1,0 0,6 0,5 

Примітка. 1 – гілкування, 2 – бутонізація, 3 – цвітіння, 4 – налив бобів. 

 

 

 

 



 

 

Додаток Л.2 

Загальний симбіотичний потенціал посіву люпину вузьколистого 

залежно від досліджуваних факторів за звичайного рядкового 

способу сівби, т×діб/га, середнє за 2011–2013 рр.  

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

Оброблення 

насіння 
Н

о
р

м
а 

в
и

сі
в
у

 

н
ас

ін
н

я
, 

м
л
н

 ш
т.

/г
а 

Сорт Олімп Сорт Пелікан 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 

1 2 3 1 2 3 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

штам 359а 

1,6 5,59 4,90 3,66 3,82 4,10 2,55 

1,4 4,59 4,77 2,81 4,10 4,16 2,51 

1,2 3,87 3,82 2,56 2,58 2,78 1,98 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 6,13 5,91 3,43 4,32 4,40 2,81 

1,4 4,45 3,67 2,82 4,46 4,39 2,71 

1,2 4,29 4,09 2,68 3,98 3,87 2,41 

Р
4

5
К

9
0
 штам 359а 

1,6 5,00 4,78 2,66 6,08 6,36 4,13 

1,4 3,17 3,63 2,44 5,33 5,40 3,71 

1,2 2,81 2,38 1,23 4,74 4,69 3,17 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 3,60 4,04 2,54 6,68 6,60 4,27 

1,4 3,59 3,59 2,10 5,36 5,36 3,76 

1,2 3,45 3,45 1,90 4,44 4,55 3,17 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

штам 359а 

1,6 3,38 3,67 2,33 4,35 4,49 2,44 

1,4 3,30 3,49 2,30 3,33 3,57 2,37 

1,2 2,83 2,78 1,83 3,24 3,19 2,10 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 4,26 4,47 2,89 4,75 4,61 3,21 

1,4 5,11 4,98 2,22 3,61 3,74 2,73 

1,2 3,59 3,43 1,76 2,96 3,38 2,36 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

штам 359а 

1,6 4,58 5,08 3,15 4,92 5,00 2,66 

1,4 5,33 5,27 2,25 4,74 4,49 2,46 

1,2 2,50 3,11 1,84 2,99 3,09 2,26 

штам 359а +  

Nano-Gro 

1,6 4,94 4,79 3,04 5,33 5,33 2,90 

1,4 5,52 5,92 3,53 4,85 4,72 2,86 

1,2 5,00 5,05 2,93 3,95 4,26 2,76 

X  4,20 4,21 2,54 4,37 4,44 2,85 

Sx 0,20 0,19 0,12 0,20 0,19 0,12 

V,% 23,6 22,3 23,7 22,8 21,3 21,4 

S 0,99 0,94 0,60 1,00 0,94 0,61 

Примітка.1 – гілкування–бутонізація, 2 – бутонізація–цвітіння, 3 – цвітіння–

налив бобів. 

 

 

 



 

 

Додаток М.1 

Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від поєднання 

елементів у технології вирощування, т/га,  

середня за 2013–2015 рр. 

Оброблення 

насіння 

Ш
и

р
и

н
а
  

м
іж

р
я
д

ь
, 

с
м

 

Сорт Пелікан Сорт Олімп 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

Р
4

5
К

9
0
 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

Р
4

5
К

9
0
 

N
6
8
Р

4
8
К

6
6
 

N
3
8
Р

4
8
К

6
6
+

N
3
0
 

Штам 359а 45 2,50 2,75 2,88 2,82 2,42 2,61 2,79 2,71 

15 2,44 2,70 2,77 2,70 2,35 2,50 2,57 2,53 

Штам 359а + 

Nano-Gro 

45 2,56 2,84 3,00 2,88 2,49 2,68 2,92 2,81 

15 2,52 2,80 2,88 2,84 2,42 2,61 2,68 2,62 

НІР05 для фактора: сорт – 0,03, удобрення – 0,04, спосіб сівби – 0,03;  

оброблення насіння – 0,03 

 

Додаток Н.1 

Частка зерна люпину вузьколистого в урожаї залежно від 

варіанту технології вирощування, %, середнє за 2006–2008 рр.  

Норма висіву насіння, 

млн шт./га 

Удобрення 

без добрив 

(контроль) 
Р45К90 N30Р45К45 N60Р90К90

*
 

люпину пшениці  

1,4 

4,5 55,5 39,6 42,1 34,1 

3,5 52,1 43,7 40,8 29,4 

2,5 56,9 39,7 46,3 25,6 

1,2 

4,5 49,8 43,1 36,6 22,0 

3,5 51,2 48,8 42,2 25,3 

2,5 51,4 45,8 43,7 30,1 

1,0 

4,5 50,5 50,1 34,7 17,6 

3,5 50,9 50,0 35,7 28,7 

2,5 50,6 54,1 37,4 26,1 

X  52,1 46,1 39,9 26,5 

Sx 0,8 1,7 1,3 1,6 

V,% 4,7 10,9 10,0 18,2 

S 2,4 5,0 4,0 4,8 

Примітка: * – середня за 2007–2009 рр. 

 

 

 

 



 

 

Додаток П.1 

Густота та збереження рослин люпину вузьколистого залежно від 

удобрення, оброблення насіння та щільності агроценозу, середнє за 

2010–2012 рр. 

Примітка. 1 – кількість рослин у фазі повних сходів, шт./м
2
; 2 – збереження 

рослин до фази повної стиглості, %. 

 

 

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину і вівса, млн шт./га 

люпину вівса 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

1,2/0 

(контроль) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив (контроль) 

- - 119 77,0 117 82,9 118 83,1 119 95,8 

Штам 359а - 118 76,3 114 81,2 119 80,7 118 97,5 

Штам 359а Агробактерин 113 83,2 116 82,8 118 79,7 - - 

- Агробактерин 116 84,5 115 81,7 117 78,6 - - 

X  117 80,3 116 82,2 118 80,5 119 96,7 

Sx 1 2,1 1 0,4 0,4 1,0 0,5 0,8 

V,% 2,3 5,2 1,1 1,0 0,7 2,4 0,6 1,2 

S 3 4,2 1 0,8 1 1,9 1 1,2 

N30 

- - 114 88,6 115 86,1 117 78,6 118 98,3 

Штам 359а - 113 87,6 115 85,2 118 77,1 118 95,8 

Штам 359а Аробактерин 110 81,8 114 83,3 116 80,2 - - 

- Аробактерин 108 90,7 112 85,7 114 80,7 - - 

X  111 87,2 114 85,1 116 79,2   97,1 

Sx 1 1,9 1 0,6 0,9 0,8   1,3 

V,% 2,5 4,4 1,2 1,5 1,5 2,1   1,8 

S 3 3,8 1 1,2 2 1,6   1,8 

N30Р45К45 

- - 112 86,6 113 85,0 115 78,3 116 95,7 

Штам 359а - 110 87,3 112 82,1 113 77,9 117 92,3 

Штам 359а Аробактерин 106 92,5 110 84,6 113 77,9 - - 

- Аробактерин 107 88,8 111 82,9 112 82,1 - - 

X  109 88,8 112 83,7 113 79,1 117 94,0 

Sx 1,4 1,3 0,6 0,7 0,6 1,0 0,5 1,7 

V,% 2,5 3,0 1,2 1,6 1,1 2,6 0,6 2,6 

S 2,8 2,6 1,3 1,4 1,3 2,0 0,7 2,4 



 

 

Додаток П.2 

Густота та збереження рослин вівса голозерного залежно від 

удобрення, оброблення насіння та щільності агроценозу,  

середнє за 2010–2012 рр.  

Примітка. 1 – кількість рослин у фазі повних сходів, шт./м
2
, 2 – збереження 

рослин до фази повної стиглості, %. 

Оброблення насіння 
Норма висіву насіння люпину вузьколистого і вівса 

голозерного, млн шт./га 

люпину вівса 
1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 

0/4,5 

(контроль) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив 

- - 326 73,0 243 91,4 140 88,6 358 86,6 

Штам 359а - 319 71,2 240 89,2 134 83,6 - - 

Штам 359а Агробактерин 307 76,9 236 91,5 136 91,2 - - 

- Агробактерин 304 77,6 232 91,4 134 89,6 392 95,9 

X  314 74,7 238 90,9 136 88,3 375,0 91,3 

Sx 5 1,5 2 0,6 1 1,6 17,0 4,6 

V,% 3,3 4,1 2,0 1,2 2,1 3,7 6,4 7,2 

S 10 3,1 5 1,1 3 3,3 24,0 6,6 

N30 

- - 318 71,7 238 90,8 145 84,1 360 87,8 

Штам 359а - 310 75,8 234 93,2 138 87,0 - - 

Штам 359а Агробактерин 312 73,7 236 89,8 136 86,8 - - 

- Агробактерин 308 79,2 227 96,0 144 75,7 414 91,8 

X  312 75,1 234 92,5 141 83,4 387,0 89,8 

Sx 2 1,6 2 1,4 2 2,7 27,0 2,0 

V,% 1,4 4,3 2,0 3,0 3,1 6,4 9,9 3,1 

S 4 3,2 5 2,8 4 5,3 38,2 2,8 

N30Р45К45 

- - 314 74,5 236 91,5 146 93,2 376 79,8 

Штам 359а - 304 71,7 232 91,0 143 90,9 - - 

Штам 359а Агробактерин 301 70,4 228 94,7 140 93,7 - - 

- Агробактерин 302 75,5 224 92,0 142 93,0 430 81,9 

X  305 73,0 230 92,3 143 92,7 403,0 80,9 

Sx 3 1,2 3 0,8 1 0,6 27,0 1,1 

V,% 2,0 3,3 2,2 1,8 1,8 1,3 9,5 1,8 

S 6 2,4 5 1,7 3 1,2 38,2 1,5 



 

 

ДодатокР.1 

Інтенсивність формування лінійних розмірів рослинами люпину вузьколистого залежно від 

удобрення, оброблення насіння та щільності агроценозу, см/росл. ×добу, середнє за 2010–2012 рр.  

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

Люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 1,2/0 (контроль) 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 
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Без добрив 

- - 1,4 0,6 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 1,6 0,7 0,1 

Шт.395а - 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 1,7 0,7 0,1 

Шт.395а Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 - - - 

- Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 - - - 

N30 

- - 1,4 0,7 0,3 1,3 0,6 0,3 1,2 0,8 0,3 1,6 0,9 0,1 

Шт.395а - 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 1,7 0,8 0,1 

Шт.395а Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 - - - 

- Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,3 - - - 

N30Р45К45 

- - 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,3 0,8 0,3 1,6 0,7 0,2 

Шт.395а - 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,3 0,8 0,3 1,6 0,7 0,4 

Шт.395а Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,3 0,8 0,3 - - - 

- Агробактерин 1,4 0,7 0,3 1,3 0,7 0,3 1,3 0,8 0,3 - - - 



 

 

Додаток Р.2 

Інтенсивність формування лінійних розмірів рослинами вівса голозерного залежно від удобрення, 

оброблення насіння та щільності агроценозу, см/росл. ×добу, середнє за 2010–2012 рр. 
Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 0/4,5 (контроль) 
Міжфазний період росту й розвитку рослин 
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Без добрив 
- - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,4 2,0 0,7 

Штам 395а - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 
Штам 395а Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 
- Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 0,9 2,2 0,6 

N30 
- - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 1,4 1,8 0,5 

Штам 395а - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 
Штам 395а Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 

- Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 1,1 2,1 0,7 

N30Р45К45 
- - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 1,3 2,1 0,2 

Штам 395а - 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 
Штам 395а Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 - - - 

- Агробактерин 1,7 1,9 0,7 1,7 1,8 0,7 1,7 1,8 0,7 1,3 2,1 0,5 

 



 

 

Додаток Р.3 

Приріст лінійних розмірів рослин вівса голозерного за міжфазні періоди залежно від удобрення, 

оброблення насіння та щільності агроценозу, см/росл., середнє за 2010- 2012 рр.  

Оброблення насіння Норма висіву насіння люпину вузьколистого/вівса голозерного, млн шт./га 

Люпину  вівса  

1,2/3,5 1,2/2,5 1,2/1,5 0/4,5 (контроль) 

Міжфазний період росту й розвитку рослин 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Без добрив 

- - 20,8 19,2 11,6 20,3 18,5 12,2 20,7 17,7 12,3 10,7 19,9 12,2 

Штам 395а - 20,8 19,3 11,6 20,4 18,4 12,4 20,7 17,7 12,4 - - - 

Штам 395а Агробактерин 20,8 19,2 11,7 20,5 18,4 12,2 20,9 17,5 12,5 - - - 

- Агробактерин 20,8 19,3 11,6 20,4 18,5 12,3 20,7 17,7 12,4 10,5 22,0 10,5 

X  - 19,3 11,6 20,4 18,5 12,3 20,8 17,7 12,4 10,6 21,0 11,4 

Sx - 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,10 1,05 0,85 

V,% - 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 0,5 0,6 0,7 1,3 7,1 10,6 

S - 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 1,2 

N30 

- - 20,8 19,2 11,6 20,6 18,3 12,2 20,7 17,6 12,4 14,4 18,2 7,6 

Штам 395а - 20,7 19,3 11,6 20,6 18,3 12,1 20,6 17,7 12,4 - - - 

Штам 395а Агробактерин 20,6 19,4 11,6 20,7 18,3 12,2 20,4 17,9 12,4 - - - 

- Агробактерин 20,7 19,4 11,5 20,7 18,3 12,2 20,6 17,7 12,5 13,0 20,9 11,4 

X  20,7 19,3 11,6 20,7 - 12,2 20,6 17,7 12,4 13,7 19,6 9,5 



 

 

 

                                                                                                                                          Продовження додатку Р.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sx 0,04 0,05 0,02 0,03 - 0,02 0,06 0,06 0,02 0,70 1,35 1,90 

V,% 0,4 0,5 0,4 0,3 - 0,4 0,6 0,7 0,4 7,2 9,8 28,3 

S 0,08 0,10 0,05 0,06 - 0,05 0,13 0,13 0,05 0,99 1,91 2,69 

N30Р45К45 

- - 20,5 19,2 11,8 20,4 18,4 12,1 20,5 17,8 12,2 15,2 20,9 4,1 

Штам 395а - 20,6 19,4 11,5 20,5 18,4 12,2 20,6 17,8 12,3 - - - 

Штам 395а Агробактерин 20,6 19,4 11,5 20,6 18,4 12,2 20,4 17,9 12,3 - - - 

- Агробактерин 20,6 19,4 11,5 20,4 18,4 12,2 20,6 17,9 12,2 15,3 21,0 9,0 

X  20,6 19,4 11,6 20,5 - 12,2 20,5 17,9 12,3 15,3 21,0 6,6 

Sx 0,03 0,05 0,08 0,05 - 0,02 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 2,45 

V,% 0,2 0,5 1,3 0,5 - 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 52,9 

S 0,05 0,10 0,15 0,10 - 0,05 0,10 0,06 0,06 0,07 0,07 3,46 

 
Примітка: 1 – кущіння–вихід в трубку; 2 – вихід в трубку–викидання волоті; 3 – викидання волоті–молочної стиглості 

зерна. 

 



 

 

Додаток С 

Маса 1000 зерен люпину вузьколистого залежно від варіанта 

технології вирощування, г, середнє за 2010–2012 рр.  

Без добрив
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Додаток Т.1 

Зміна показників поживного режиму ґрунту за вирощування 

квасолі звичайної за різних рівнів забруднення агроекотопу 

важкими металами, середнє за 2006–2008 рр. 
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Відбір ґрунту у період цвітіння–налив бобів 

Природний  

фон (контроль) 
71,5 0 4,2 17,2 0,7 18,9 4,7 

5 фонів ВМ 71,2 0 4,6 13,1 0,54 17,8 4,9 

10 фонів ВМ 72,6 0 4,4 12,9 0,55 17,7 5,1 

100 фонів ВМ 77,6 18,0 6,11 11,2 0,45 19,3 5,81 

Відбір ґрунту через 30 діб після збирання врожаю 

Природний  

фон (контроль) 
75,6 - - 17,4 - 19,1 - 

5 фонів ВМ 75,9 - - 13,3 - 18,0 - 

10 фонів ВМ 76,3 - - 12,0 - 17,1 - 

100 фонів ВМ 75,6 - - 11,7 - 19,8 - 

 

Додаток Т.2 

Зміна показників поживного режиму ґрунту за вирощування 

бобів кормових за різних рівнів забруднення агроекотопу 

важкими металами, середнє за 2006–2008 рр. 

Варіант 
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о
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Відбір ґрунту у період цвітіння–налив бобів 

Природний  

фон (контроль) 
80,1 3,05 3,37 19,0 0,47 15,6 11,8 

5 фонів ВМ 85,8 3,41 3,98 14,3 0,27 10,1 7,90 

10 фонів ВМ 77,7 2,35 4,42 15,3 0,31 10,3 7,80 

100 фонів ВМ 79,8 6,43 6,42 14,6 0,36 16,8 12,5 

Відбір ґрунту через 30 діб після збирання врожаю 

Природний  

фон (контроль) 
72,8 - - 21,0 0,33 14,8 2,56 

5 фонів ВМ 77,0 - - 16,8 0,28 9,38 0,94 

10 фонів ВМ 72,8 - - 17,25 0,31 9,00 1,1 

100 фонів ВМ 70,0 - - 17,25 0,29 15,8 4,01 



 

 

Додаток У 

Витрати на вирощування люпину вузьколистого залежно від елементів технології, грн/га, 

середнє за 2011–2013 рр.  

О
б

р
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н
я
  

н
ас
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н
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Ш
и

р
и

н
а 
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о
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в
у
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н
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м
л
н

 ш
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/г
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Варіант удобрення 

без добрив 

(контроль) 
P45K90 N68P48K66 N38P48K66+N30 

Сорт 

Пелікан Олімп Пелікан Олімп Пелікан Олімп Пелікан Олімп 

Ш
та

м
 3

5
9

а 45 

1,0 10468 10474 14022 14028 14768 14776 14859 14866 

1,2 10977 10986 14533 14537 15278 15284 15367 15374 

1,4 11481 11487 15037 15041 15782 15786 15872 15878 

15 

1,2 10636 10641 14190 14196 14937 14941 15026 15032 

1,4 11145 11151 14701 14704 15447 15449 15536 15540 

1,6 11649 11653 15205 15207 15951 15952 16040 16043 

Ш
та

м
 3

5
9

а 

+
 N

an
o

-G
ro

 

 

45 

1,0 10491 10494 14049 14050 14793 14797 14883 14887 

1,2 10999 11004 14556 14559 15304 15306 15392 15397 

1,4 11503 11508 15060 15062 15807 15809 15895 15900 

15 

1,2 10659 10663 14213 4218 14959 14963 15050 15054 

1,4 11167 11171 14724 14726 15564 15567 15562 15562 

1,6 11672 11675 15228 15229 15972 15973 16062 16067 

 



 

 

Додаток Ф 

Рівень екологічності варіантів технології вирощування люпину 

вузьколистого залежно від досліджуваних елементів, середнє  

за 2011–2013 рр. 

О
б

р
о

б
л
ен

н
я
 

н
ас

ін
н

я
 

 Ш
и

р
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н
а 

 

м
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р
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о
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в
у
 

н
ас

ін
н

я
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м
л
н

 ш
т.

/г
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Варіант удобрення 

без 

добрив 

(контроль) 

P45K90 N68P48K66 N38P48K66+N30 

Ш
та

м
 3

5
9

а 45 

1,0 0,34 0,40 0,59 0,60 

1,2 0,36 0,41 0,60 0,61 

1,4 0,37 0,42 0,61 0,63 

15 

1,2 0,33 0,39 0,58 0,59 

1,4 0,35 0,40 0,59 0,60 

1,6 0,36 0,41 0,60 0,61 

Ш
та

м
 3

5
9

а 

+
 N

an
o

-G
ro

 

45 

1,0 0,34 0,40 0,59 0,60 

1,2 0,36 0,41 0,60 0,61 

1,4 0,37 0,42 0,61 0,63 

15 

1,2 0,33 0,39 0,58 0,59 

1,4 0,35 0,40 0,59 0,60 

1,6 0,36 0,41 0,60 0,61 

Середнє  0,35 0,41 0,60 0,61 

Sx 0,004 0,003 0,003 0,004 

V% 4,0 2,5 1,7 2,1 

S 0,01 0,01 0,01 0,01 

НІР05 0,01 0,01 0,01 0,01 
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