
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  

«ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» 

 

 

 

 

 

 

 

СОКИРКО ДМИТРО ПЕТРОВИЧ 

 

 

УДК 633.35:631.811:631.53.048 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОБОБОВИХ 

КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ 

ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

 

06.01.09 – рослинництво 

 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата сільськогосподарських наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабани – 2021  



Дисертацією є рукопис.  

 

Роботу виконано в Національному науковому центрі «Інститут 

землеробства НААН» та Полтавській державній сільськогосподарській 

дослідній станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового 

виробництва Національної академії аграрних наук України.  

 
 

Науковий керівник:  доктор сільськогосподарських наук,  

професор, академік НААН 

Камінський Віктор Францевич, 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

директор 

 

Офіційні опоненти:  доктор сільськогосподарських наук, професор 

Гирка Анатолій Дмитрович, 

ДУ Інститут зернових культур НААН, 

заступник директора з наукової роботи, 

завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів 

ярих зернових і зернобобових культур 

 

доктор сільськогосподарських наук, доцент 

Новицька Наталія Валеріївна, 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України МОН України, 

доцент кафедри рослинництва  

 
 

 

Захист дисертації відбудеться “23” вересня 2021 р. о “1000” годині на 

засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ “Інститут 

землеробства НААН” за адресою: вул. Машинобудівників, 2-б, смт Чабани 

Києво-Святошинського району Київської області, 08162  
 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ННЦ “Інститут 

землеробства НААН” за адресою: вул. Машинобудівників, 2-б, смт Чабани 

Києво-Святошинського району Київської області  
 

 

Автореферат розісланий “___” серпня 2021 року  
 

 

 

 

Вчений секретар  

Спеціалізованої вченої ради,  

кандидат сільськогосподарських наук                                Н. М. Асанішвілі 



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Тенденції щодо змін клімату, які спостерігаються 

впродовж останніх десятиріч, зокрема посилення його посушливості, 

спричинили різку мінливість продуктивності сільськогосподарських культур. 

Тому, за такої ситуації актуальним є поряд із вирощуванням високоліквідних 

культур, включення до польових сівозмін і зернобобових, таких як чина, нут, 

сочевиця, для яких характерна підвищена посухостійкість. Це дасть можливість 

мінімізувати щорічний недобір зерна через несприятливі погодні умови, а 

також покращити екологічний стан агрофітоценозів та агрономічно цінні 

ознаки ґрунту завдяки симбіотичній азотфіксації. 

Враховуючи агротехнічне та продовольче значення зернобобових 

культур, зокрема, гороху, чини та нуту, а також істотні зміни звичних 

кліматичних умов, актуальним питанням постають, здавалося б, давно 

досліджені елементи технології, зокрема, оптимізація системи удобрення та 

вивчення норм висіву, адже це дві основні складові формування мікроклімату в 

агроценозі, що невід’ємно впливає на ріст і розвиток рослин, і в кінцевому 

результаті, на врожайність культур. 

У різні роки дослідження з удосконалення технології вирощування 

гороху, чини та нуту та розроблення наукових основ їх вирощування проводили 

відомі вчені В. Ф. Камінський, О. В. Бушулян, Н. З. Толкачев, Г. М. 

Господаренко, Е. В. Агафонов, С. М. Каленська, Ю. Д. Зиков та ін.  

Однак, комплексні дослідження, присвячені розробці технології 

вирощування гороху, чини, нуту в умовах Лівобережного Лісостепу практично 

відсутні, особливо з огляду на кліматичні зміни, які спостерігаються. Тому, 

актуальним залишається питання визначення продуктивності різних за 

біологічними особливостями зернобобових культур (гороху, чини й нуту), 

удосконалення системи удобрення та визначення оптимальних норм висіву, 

комплексне поєднання яких у єдиному технологічному циклі в умовах 

нестабільних кліматичних умов забезпечувало б високу продуктивність із 

метою збільшення зацікавленості виробників у вирощуванні цих культур. 

Недостатність опрацювання цих питань і визначила вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2015–2017 рр.  

і були складовою  тематичних планів Полтавської державної 

сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства 

і агропромислового виробництва НААН згідно з ПНД 11 «Зернові культури», за 

завданням «Вдосконалити технології вирощування зернобобових культур з 

метою формування високої продуктивності і якості зерна у зоні Лівобережного 

Лісостепу України» (№ держреєстрації 0114U001118); ПНД 14 «Технології 

вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго», за завданням 

«Розробити адаптивні технології вирощування сучасних сортів зернобобових 

культур в умовах Лівобережного Лісостепу» (№ держреєстрації 0116U003709). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

встановити та порівняти особливості росту й розвитку, формування 

урожайності та якості зерна різних за біологією розвитку зернобобових 

культур, зокрема, гороху, чини й нуту в умовах Лівобережного Лісостепу 

України залежно від норм висіву та елементів системи удобрення, які є 

невід’ємною складовою сучасної технології їх вирощування. 

Для досягнення цієї мети були  поставлені такі завдання: 

– виявити особливості проходження фенологічних фаз рослинами гороху, чини 

й нуту залежно від норм висіву та доз внесення мінеральних добрив; 

– визначити вплив доз добрив та норм висіву насіння на формування листкової 

поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин; 

– обґрунтувати особливості формування елементів структури врожаю гороху, 

чини й нуту за впливу норм висіву та системи удобрення; 

– виявити особливості формування симбіотичного апарату гороху, чини й нуту 

залежно від чинників, що вивчали; 

– встановити залежність рівня врожаю та якості зерна від доз удобрення, 

оброблення насіння та норм висіву; 

– економічно та енергетично обґрунтувати доцільність застосування у 

технології вирощування елементів, що досліджували. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування 

продуктивності гороху, чини й нуту залежно від норм висіву та доз добрив, 

оброблення насіння азотфіксувальними бактеріями і особливості їх 

комплексної взаємодії в умовах Лівобережного Лісостепу. 

Предмет дослідження – сорт гороху Царевич, чини – Сподіванка, нуту – 

Пам'ять, норми висіву насіння, дози добрив, оброблення насіння 

азотфіксувальними бактеріями, урожайність, якість зерна, енергетична та 

економічна ефективність. 

Методи дослідження. У роботі використано такі методи дослідження: 

польовий – для встановлення взаємозв’язку об’єкта дослідження з чинниками 

навколишнього середовища та елементами технології; біохімічний – для 

визначення показників якості зерна; візуальний – для встановлення дат 

настання фенологічних фаз росту й розвитку, спостереження за станом рослин; 

розрахунково-ваговий – для визначення кількісних змін у рослинах, рівня 

врожаю та показників структури; порівняльно-розрахунковий – обчислення 

економічної та енергетичної ефективності; статистичний метод – встановлення 

кореляційних зв’язків, дисперсійний аналіз, графічне відображення даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні 

закономірностей проходження процесів росту й розвитку, формування 

елементів продуктивності, урожаю та якості зерна гороху, чини та нуту в 

умовах Лівобережного Лісостепу залежно від норм висіву та доз добрив, 

оброблення насіння азотфіксувальними бактеріями. 

Уперше в умовах Лівобережного Лісостепу: 

– встановлено залежність рівня врожаю гороху, чини й нуту від комплексної 

взаємодії чинників, що вивчали (обробка насіння, дози добрив, норми висіву) у 
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технології їх вирощування; 

– проведено порівняльну оцінку ефективності вирощування гороху, чини й 

нуту за різних змінних елементів технології; 

– встановлено кращі варіанти технології вирощування гороху, чини та нуту й 

обґрунтовано їх економічну, енергетичну доцільність впровадження у 

виробництво. 

Удосконалено: 

– елементи технології вирощування гороху, нуту, чини, які спрямовані на 

підвищення врожайності, якості зерна й економічної ефективності 

вирощування; 

– уточнено реакцію різних за біологічними властивостями культур на умови 

вирощування; 

– систему удобрення та норми висіву насіння гороху, чини й нуту. 

Набули подальшого розвитку: 

– особливості формування елементів структури врожаю різних за біологією 

розвитку культур залежно від норм висіву та системи удобрення; 

– наукові поняття взаємозв’язку об’єктів дослідження з умовами 

навколишнього середовища.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні 

елементів технологій вирощування гороху, чини й нуту на чорноземі типовому 

малогумусному важкосуглинковому Лівобережного Лісостепу, що забезпечує 

урожайність гороху на рівні 3,7 т/га, чини 2,8 т/га, нуту – 2,6 т/га. Удосконалена 

технологія базується на вирощуванні гороху, чини та нуту на фоні внесення 30 

кг/га азоту, 45 кг/га фосфору і 45 кг/га калію в основне удобрення та 

підживлення азотом у фазі бутонізації (15 кг/га), оброблення насіння 

біопрепаратом Ризогумін та за норми висіву відповідно 1,2 млн шт./га, 1,0 млн 

шт./га та 0,5 млн шт./га схожих насінин. 

Результати наукових досліджень впроваджені у ДП ДГ «Степне» 

Полтавського р-ну, Полтавської обл. впродовж 2017–2020 рр. на загальній 

площі 55 га; у ДП ДГ «ім. 9 Січня» Хорольської ОТГ, Полтавської обл. 

впродовж 2017–2018 рр. на загальній площі 100 га. Впровадження 

удосконалених технологій засвідчило високу ефективність наукових розробок 

автора. 

Особистий внесок здобувача. За темою дисертаційної роботи автором 

особисто проведено аналіз та узагальнено наукову літературу, визначено мету і 

задачі дослідження, розроблено програму та схему досліджень, проведено 

польові дослідження, самостійно узагальнено та інтерпретовано отримані 

експериментальні дані, підготовлено друковані праці за темою дисертації. 

Сформульовано основні положення дисертаційної роботи, зроблено 

аргументовані висновки та рекомендації виробництву. Кращі варіанти 

технології впроваджено у виробничих умовах. 

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної 

роботи були оприлюднені та обговорені на: науково-практичній конференції 

молодих учених і спеціалістів «Інноваційні розробки молодих учених для 
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конкурентоспроможного аграрного виробництва» (смт Чабани, 2015 р.); 

науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів «Наукові 

основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-

ресурсного потенціалу України» (смт Чабани, 2015 р.); науково-практичній 

конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» (м. Кам’янець – Подільський, 

2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції на посвяту 90-річчя 

кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова факультету агротехнологій 

та екології Полтавської державної аграрної академії «Актуальні питання 

землеробства і агрохімії: історія та сьогодення» (м. Полтава, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю з дня 

народження генетика, селекціонера, професора М. М. Чекаліна 

«Екологогенетичні аспекти в селекції польових культур в умовах змін клімату» 

(м. Полтава, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Osiagniecis naukowe i perspektywy» (м. Вроцлав, 2019 р.); на засіданнях 

координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Землеробство», 

(2015–2017 рр.), методичної комісії Полтавської ДСГДС імені М. І. Вавилова та 

методичної комісії з питань землеробства і рослинництва ННЦ «ІЗ НААН» 

(2015–2017 рр., 2021 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць, у тому числі 3 статті у наукових фахових виданнях України, 3 – у 

виданнях іноземних держав та наукових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 6 – матеріали наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 273 

сторінках комп’ютерного тексту, включає 5 розділів, 34 таблиці, 10 рисунків, 

висновки, рекомендації виробництву та 35 додатків. Список використаної 

літератури налічує 355 джерел, з них 34 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ЗНАЧЕННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ  

(огляд літератури) 
 

Здійснено аналіз наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених 

із питань історії походження, поширення, сучасного стану виробництва гороху, 

чини та нуту в Україні, біологічних особливостей зернобобових культур та їх 

взаємозв’язку із елементами технології вирощування, сучасного стану вивчення 

особливостей системи живлення та оптимізації норм висіву у зв’язку зі змінами 

клімату. Наведено теоретичне обґрунтування напряму досліджень та визначено 

актуальні завдання, які потребують вирішення.  

 

ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Дослідження з вивчення особливостей формування врожаю зернобобових 

культур (горох, чина, нут) залежно від технологій їх вирощування проводили 
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впродовж 2015–2017 рр., на дослідному полі Полтавської ДСГДС ім. М.І. 

Вавілова Інституту свинарства і АПВ НААН. Ґрунт експериментальної ділянки 

чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий, який характеризується 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу в шарі грунту 0–20 см – 

5,15 %; азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 161,7 мг, рухомого 

фосфору (за Чириковим) – 150,3 мг, рухомого калію (за Чириковим) – 208 мг на 

кг ґрунту, реакція ґрунтового розчину слабокисла, рН сольової витяжки 5,8.  

Погодні умови в роки досліджень мали свої особливості температурного 

режиму, вологозабезпеченості, на що вказують значні відхилення від середніх 

багаторічних показників. Середньорічна сума опадів за період досліджень 

дорівнювала 608 мм, однак їх розподіл упродовж вегетації був нерівномірним. 

У 2015 р., за період квітень−липень кількість опадів становила 210,3 мм, що на 

11,7 мм, або 5,3 % менше багаторічної норми. Період вегетації культури в 

2016 р. взагалі практично не поступався багаторічному показнику за сумою 

опадів. Однак у червні і липні недобір опадів сягав, відповідно 33,9 і 40,9 мм 

або 56,5 і 57,6 %. Вегетаційний період 2017 р., характеризувався значним 

дефіцитом опадів, який  порівняно  з нормою становив 99,2 мм, або 44,7 %. 

Слід зазначити, що середньомісячна температура повітря вегетаційного періоду 

в 2015, 2016 і 2017 рр. перевищувала середній багаторічний показник (15,8° C), 

відповідно на 1,6, 2,8 і 1,2° C.  

Дослідження проводили у двох короткострокових дослідах. У досліді 1 

вивчали вплив доз мінеральних добрив, способів їх внесення та інокулювання 

насіння на формування елементів врожаю гороху, чини та нуту. Схема досліду 

передбачала для кожної культури вивчення таких чинників: фактор А 

(оброблення насіння): 1. Без оброблення насіння. 2. Оброблення насіння 

Ризогуміном (300 мл на 1 гектарну норму насіння); фактор В (доза мінеральних 

добрив): 1. Без добрив (контроль). 2. N15P15K15. 3. N15P30K30 + N15. 4. N30P30K30. 5. 

N45P45K45. 6. N30P45K45 + N15. Мінеральні добрива у формі аміачної селітри 

(34,5% д.р.), амофосу (вміст азоту 12%, фосфору – 52%), калію хлористого 

(вміст калію 60%), вносили під основний обробіток ґрунту. Підживлення 

рослин азотними добривами проводили на початку фази гілкування (стадія за 

шкалою ВВСН 22–23). Норма висіву гороху становила 1,2, чини – 1,0, нуту 0,5 

млн шт./га схожих насінин. Інші елементи технології були загальноприйнятими 

для Лівобережного Лісостепу. Повторність варіантів чотириразова. Посівна 

площа ділянки – 40 м2, а облікова – 20 м2.  

У досліді 2 вивчали вплив норм висіву на основні біометричні показники 

росту й розвитку та врожайність рослин гороху, чини і нуту. Схема досліду 

включала такі норми висіву за культурами: для гороху – 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 млн 

шт./га; для чини – 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 млн шт./га; для нуту – 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 млн 

шт./га. Посівна площа – 100 м2, облікова – 80 м2. Попередником зернобобових 

культур у дослідах була кукурудза на зерно. В дослідах висівали сорти, занесені 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

зокрема гороху – Царевич, чини – Сподіванка, нуту – Пам'ять. 
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Для вирішення передбачених програмою досліджень завдань були 

проведені відповідні спостереження, обліки та аналізи згідно апробованих у 

рослинництві методик. Фенологічні спостереження, густоту стояння рослин 

визначали згідно з «Методикою державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур» (2001); висоту рослин – у трьох пробах по 25 

типових рослин у фазах бутонізації, цвітіння і формування бобів; інтенсивність 

накопичення вегетативної маси, сухої речовини – шляхом відбирання проб із 

двох несуміжних повторень із наступними біометричними замірами і 

зважуваннями; вміст сухої речовини у рослинах – шляхом висушування 

наважок до абсолютно сухого стану за температури 105 ºС з подальшим 

перерахунком. Площу листкової поверхні визначали методом «висічок» (у 

фазах перший справжній листок, бутонізація, цвітіння, налив бобів) та 

фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП) – за Ничипоровичем О. О. 

Визначення кількості та маси бульбочок проводили з використанням 

методу монолітів із наступним розрахунком їх на одну рослину; урожайність – 

за «Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур» (2001); якість зерна культур оцінювали методом інфрачервоної 

спектроскопії на інфрачервоному аналізаторі NIR Systems 4500 з комп’ютерним 

забезпеченням ADI DM 3114; економічну ефективність вирощування 

зернобобових культур розраховували згідно методичних вказівок 

«Технологічна оцінка зернових, круп’яних і зернобобових культур» та 

технологічних карт; енергетичну ефективність технологій оцінювали згідно з 

методикою О.К. Медведовського та П.І. Іваненка; статистичну обробку даних 

проводили методом дисперсійного аналізу з використанням пакета 

комп’ютерних програм статистичного аналізу MS Office Exсel, Agrostat. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ РОСЛИН ГОРОХУ, ЧИНИ ТА 

НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Особливості проходження фенологічних фаз та тривалість 

вегетаційного періоду залежно від удобрення та норм висіву. Умови 

мінерального живлення та норми висіву, впливаючи на процеси росту 

невід'ємно відображаються на інтенсивності проходження фаз розвитку і 

тривалості періоду вегетації. Встановлено, що тривалість вегетаційного періоду 

гороху, чини та нуту  більшою мірою залежала від погодних умов року 

(коефіцієнт варіації (V) становив 13,7 %), ніж від фонів удобрення (V = 4,9 %). 

Тенденції реакції рослин гороху, чини та нуту на зміни умов мінерального 

живлення в межах тотожних варіантів були практично ідентичними – 

відзначено лише зміни абсолютних величин. Виявлено, що норми висіву прямо 

пропорційно корелювали із тривалістю вегетації (r = 0,96–0,99). Встановлено 

відмінності у проходженні окремих міжфазних періодів у гороху, чини та нуту. 

Так, якщо в гороху різниця в термінах настання фаз проявилася у період від 

появи першого справжнього листка до бутонізації, то у чини та нуту – в період 

цвітіння – утворення бобів. 
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Густота сходів та виживання рослин. У системі технологічних заходів 

важливе значення надається створенню оптимальної густоти стеблостою, яка 

формує відповідну структуру агроценозу. Серед культур, що вивчали найвищу 

польову схожість насіння, залежно від варіантів удобрення, відзначено у чини –

80,3–88,1 %, дещо нижчою вона була у нуту – 78,1–87,6 % і найменшою – у 

гороху – 77,3–82,4 %. Виявлено тенденцію до збільшення густоти сходів 

пропорційно дозам азотних, фосфорних і калійних добрив у всіх культур. За 

збільшення дози від 15 до 45 кг/га д.р. польова схожість насіння зростала у 

гороху від 78,6 до 81,6 %, у нуту – від 79,8 до 84,4 %, у чини – від 83,0 до 

88,1 %, а за інокулювання насіння, відповідно, від 79,9 до 82,4 %, від 81,0 до 

87,6 % та від 82,3 до 88,1 %. Найнижчу виживаність рослин спостерігали на 

неудобреному фоні без інокулювання, зокрема у гороху вона становила 95,4 %, 

у чини – 94,9 %, у нуту – 81,8 %, а максимальну – за внесення N30P45K45+ N15 на 

фоні бактеризації насіння, відповідно 96,9; 96,7; 89,1 %.  

Виявлено, що густота сходів збільшувалася прямо пропорційно нормі 

висіву, однак у відсотковому вираженні на контрастних варіантах показник 

варіював неістотно – у гороху в межах 87,3–87,5 %, у чини – 91,5–92,2 %, у 

нуту – 91,3–91,7 %. Загущеність посівів знижувала відсоток збереження рослин 

гороху на 7,1 % (абс.), чини – на 9,8 % (абс.), нуту – на 5,6 % (абс.). 

Висота рослин залежно від удобрення та норм висіву. В досліді висота 

рослин змінювалась залежно від виду зернобобових, погодних умов року та 

варіантів удобрення. Максимальна висота рослин у досліді була в фазі 

утворення бобів за внесення N30P45K45 в основне удобрення та N15 у 

підживлення, зокрема у чини 111,2 см (на контролі 98,9 см), гороху й нуту, 

відповідно 64,1 і 62,3 см (на контролі, відповідно 56,1 і 56,8 см). Стосовно 

формування висоти агроценозу під впливом норм висіву, то слід відзначити, що 

у середньому за 2015–2017 рр., найвищими рослини гороху (59,0 см) були за 

висівання нормою 1,2 млн шт./га схожих насінин, а чини (98,3 см) – 

1,0 млн шт./га схожих насінин. Встановлено, що як зменшення, так і 

збільшення норми висіву гороху призводило до зменшення висоти рослин. У 

чини аналогічну тенденцію спостерігали за загущеного посіву, що зумовлено 

більш вираженою внутрішньовидовою конкуренцією за світло та поживні 

речовини. Рослини нуту найнижчими (52,7 см) були за мінімальної норми 

висіву (0,3 млн шт./га схожих насінин). Збільшення норми висіву до 0,5 і 

0,7 млн шт./га схожих насінин сприяло зростанню лінійних розмірів відповідно 

на 3,4 і 4,2 см. Максимальна норма висіву (0,9 млн шт./га схожих насінин) 

призводила до відставання у рості, порівняно із попередніми варіантами.  

Динаміка накопичення сирої та сухої біомаси залежно від удобрення 

та норм висіву. Дослідженнями встановлено, що внаслідок вікових змін та 

наростання вегетативної маси суха маса рослин також зростала, сягаючи свого 

максимуму в період наливу зерна. Так, у цій фазі, найбільше сухої маси 

рослини гороху (16,42 г/росл.) і чини (31,2 г/росл.) утворювали на фоні 

інокулювання насіння за внесення N30P45K45 в основне удобрення з 

підживленням N15. Слід відзначити, що у фазі наливу зерна суха маса рослин у 
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чини, порівняно до гороху, була майже удвічі більшою (відповідно 9,67–15,57 

проти 22,4–31,2 г/росл.). У нуту найбільшим цей показник упродовж усієї 

вегетації був за інокулювання насіння на варіанті із N30P45K45+N15 і становив у 

фазі цвітіння 12,8 г/росл., у фазі утворення бобів – 14,2 г/росл., та у фазі наливу 

зерна – 18,2 г/росл. Дещо нижчою була суха маса однієї рослини за 

одноразового внесення по 45 кг/га NPK (відповідно 8,76 г/росл., 13,4 г/росл. і 

17,7 г/росл.). 

У досліді з вивчення норм висіву, сира маса рослин гороху знаходилася в 

тісному зворотному кореляційному зв’язку із нормами висіву (r = –0,98), тобто 

із збільшенням норми висіву маса рослин зменшувалася. За висіву 

1,0 млн шт./га схожих насінин маса однієї рослини гороху становила 41,0 г. 

Найгірші умови для росту і накопичення маси рослинами гороху були за норми 

1,6 млн шт./га схожих насінин. Маса рослини тут становила 30,2 г, або була 

нижчою від норми 1,0 млн шт./га – на 26,4 %. У чини спостерігали аналогічну 

залежність маси рослин від норм висіву. Коефіцієнт кореляції за нормами 

висіву тут становив r = –0,99. Найсприятливіші умови для наростання 

вегетативної маси нуту також були за мінімальної норми висіву. Тут показник 

становив 48,8 г/росл. За максимального загущення посіву маса рослини 

зменшувалася на 23,6 %. Накопичення сухої речовини також відбувалося за 

схожим алгоритмом. 

Площа листкового апарату та фотосинтетична діяльність посівів 

залежно від елементів технології вирощування. Найінтенсивніше 

формування площі листкової поверхні у зернобобових культур відбувалося у 

період від бутонізації до утворення бобів. Максимального розвитку листкова 

поверхня гороху досягла у період утворення бобів. На варіанті без добрив 

показники становили 25,5–25,8 тис.м2/га, а за роздрібного внесення N45 на фоні 

Р45К45 досягала значення 43,2–45,8 тис.м2/га. Високою у цей період (41,6–

43,1 тис.м2/га) також була площа листкової поверхні за дози N45Р45К45.  

Чина, на відміну від гороху, найбільшу площу листкової поверхні за 

вегетаційний період формувала у фазі наливу зерна, хоча її збільшення було в 

межах лише 1,44–7,68%. Максимальна площа листкової поверхні 

(60,8 тис.м2/га) у цей період була за внесення N30P45K45 + N15 в підживлення та 

обробки насіння Ризогуміном. За відсутності інокулювання площа листків була 

на 6,1 тис.м2/га меншою. 

Формування фотосинтезуючої листкової поверхні нуту відбувалося 

практично ідентично до гороху. Максимальний розвиток листкової поверхні 

нуту співпав із фазою утворення бобів. На контролі без добрив площа листкової 

поверхні становила 35,4–37,6 тис.м2/га і досягла максимуму за внесення 

N30P45K45+ N15 – відповідно 46,2 і 48,6 тис.м2/га.  

Результатами досліджень щодо впливу норм висіву на формування 

листкового апарату дослідними культурами встановлено, що найвища площа 

листкового апарату формується за певної оптимальної норми висіву (рис. 1). 

Для гороху це була норма 1,4 млн шт./га схожих насінин (41,6 тис.м2/га), для 

чини – 1,0 млн шт./га схожих насінин (41,9 тис.м2/га), для нуту – 0,7 млн шт./га 
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схожих насінин (31,6 тис.м2/га).  

 
Рис. 1. Площа листкової поверхні рослин гороху, чини та нуту 

залежно від норм висіву у фазі цвітіння, у середньому за 2015–2017 рр., 

тис. м2/га 
 

Вплив елементів технології на формування симбіотичного апарату. 
За середніми даними впродовж 2015–2017 рр., виявлено, що кількість і маса 

бульбочок на кореневій системі гороху на варіанті без добрив становила 

16,5 г/росл., і 11,1 г/100 росл. (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вплив мінеральних добрив та способів їх внесення на формування 

симбіотичного апарату зернобобових культур у фазі цвітіння,  

у середньому за 2015–2017 рр. 

Варіант 

удобрення 

Горох Чина Нут 

кількість 

бульбочок, 

шт./росл. 

маса 

бульбочок, 

г/100 росл. 

кількість 

бульбочок, 

шт./росл. 

маса 

бульбочок, 

г/100 росл. 

кількість 

бульбочок, 

шт./росл. 

маса 

бульбочок, 

г/100 росл. 

a b a b a b a b a b a b 

Без добрив 

(контроль) 
16,5 20,3 11,1 14,5 13,8 23,8 18,7 32,1 12,0 15,9 17,0 19,7 

 

N15P15K15 20,9 23,1 14,4 16,7 18,5 30,0 24,9 38,4 17,5 20,3 20,9 24,5 
 

N30P30K30 21,0 24,4 15,0 15,8 21,4 31,0 27,6 41,3 21,0 20,4 20,1 22,0 
 

N15P30K30 

+ N15 
20,6 24,6 15,1 17,8 16,8 29,3 22,7 37,8 20,9 21,8 23,2 26,3 

 

N45P45K45 17,3 20,8 13,2 15,2 16,2 25,2 20,9 34,1 18,8 17,8 15,4 21,3 
 

N30P45K45 

+ N15 
18,3 21,5 14,4 16,7 18,1 27,9 24,1 37,5 19,1 19,2 21,1 22,9 

 

V, % 10,4 10,9 8,2 7,3 14,5 13,6 10,2 8,9 18,2 14,8 11,0 10,4  

Примітка. a – сівба не інокульованим насінням; b – сівба інокульованим насінням. 

 

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

1,0 

млн 

шт./га

1,2 

млн 

шт./га

1,4 

млн 

шт./га

1,6 

млн 

шт./га

0,8 

млн 

шт./га

1,0 

млн 

шт./га

1,2 

млн 

шт./га

1,4 

млн 

шт./га

0,3 

млн 

шт./га

0,5 

млн 

шт./га

0,7 

млн 

шт./га

0,9 

млн 

шт./га

Горох Чина Нут

34,5

39,2

41,6

39,4

30,6

41,9
41,0

35,2

28,7

30,4
31,6

30,5

тис.м2/га
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Інокулювання насіння активним штамом азотфіксувальних бактерій 

збільшувало їхню кількість на 3,8 шт./росл., а масу – на 3,3 г/100 росл. 

Внесення мінеральних добрив у дозі N15Р15К15 та N30Р30К30 сприяло збільшенню 

утворення як кількості, так і підвищенню маси бульбочок на обох фонах 

допосівного оброблення насіння. У чини кількість бульбочок на неудобреному 

варіанті без інокулювання насіння становила 13,8 шт./росл., а їх маса 

18,7 г/100 росл. Інокулювання насіння сприяло збільшенню обох показників на 

42% і 41,7%. Внесення мінеральних добрив у низьких (N15Р15К15) і середніх 

(N30Р30К30) дозах покращувало симбіотичну діяльність чини. Зменшення 

симбіотичного апарату у гороху і чини простежується від внесення N45Р45К45 як 

в основне удобрення, так і роздрібно. Аналогічну залежність симбіотичної 

активності за варіантами удобрення спостерігали у досліді з нутом. За вивчення 

норм висіву встановлено, що у гороху найкращі умови для формування 

симбіотичного апарату на кореневій системі створюються за висівання як 

1,2 млн, так і 1,4 млн шт./га схожих насінин (рис. 2). Кількість і маса бульбочок 

тут становить відповідно 21,8–22,1 шт./росл. за їх маси 17,2–18,0 г/100 росл. 
 

 
Рис. 2. Вплив норм висіву на формування симбіотичного апарату 

гороху, чини та нуту у фазі цвітіння, у середньому за 2015–2017 рр.  
 

У чини максимальна кількість і маса бульбочок, відповідно 30 шт./росл. і 

37,7 г/100 росл., утворювалася за норми висіву 1,0 млн шт./га схожих насінин. 

На кореневій системі нуту найкраще бульбочки формувалися за норми висіву 

0,5 і 0,7 млн шт./га схожих насінин (15,4–15,5 шт./росл. і 19,9–21,2 г/100 росл). 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ, 

УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ПІД 

ВПЛИВОМ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
 

Вплив доз добрив, обробки насіння та норм висіву на формування 

елементів структури врожаю. Структура врожаю є результуючим показником 

12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0

1,0 млн 

шт./га

1,2 млн 

шт./га

1,4 млн 

шт./га

1,6 млн 

шт./га

0,8 млн 

шт./га

1,0 млн 

шт./га

1,2 млн 

шт./га

1,4 млн 

шт./га

0,3 млн 

шт./га

0,5 млн 

шт./га

0,7 млн 

шт./га

0,9 млн 

шт./га

Горох Чина Нут

19,3

21,8 22,1

18,7

29,1
30,0

28,9

23,6

13,5
15,5 15,4

13,2

16,0
18,0 17,2

14,4

35,5

37,7
35,9

30,5

18,0

21,2
19,9

18,1

Кількість бульбочок, шт./росл. Маса бульбочок, г/росл.
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функціонування систем і органів рослин впродовж онтогенезу залежно від умов 

навколишнього середовища. За результатами досліджень виявлено позитивний 

вплив удобрення на кількість бобів та кількість зерен на одну рослину. 

Кількість зерен у бобі та маса 1000 зерен змінювалися у короткому діапазоні, 

оскільки значення цих показників є генетично обумовленою ознакою. 

Найбільша кількість бобів та кількість зерен на одну рослину гороху, чини й 

нуту та маса 1000 зерен формувалися на варіантах із внесенням N30P45K45+ N15 у 

комплексі із сівбою насінням, обробленим Ризогуміном. Залежність у 

формуванні кількості зерен у бобі була обернено пропорційною до збільшення 

дози удобрення. У наших дослідженнях істотну різницю за масою 1000 зерен 

спостерігали лише на контрастних за удобренням варіантах.  

За вивчення різних норм висіву виявлено, що найбільш оптимальні умови 

для формування елементів структури врожаю рослин у гороху, чини та нуту 

були за найменшої норми висіву, що пояснюється зменшенням впливу 

внутрішньовидової конкуренції на рослинний організм. 

Урожайність гороху, чини й нуту залежно від елементів технології 

вирощування. Урожайність є результуючим показником роботи усіх 

функціональних систем рослинного організму. Дослідженнями, проведеними 

упродовж 2015–2017 рр. встановлено залежність рівня врожайності 

зернобобових культур від передпосівної обробки насіння і доз добрив (табл. 2).  

Таблиця 2 

Вплив елементів технології вирощування на врожайність гороху, 

чини й нуту, у середньому за 2015–2017 рр., т/га 

Варіант 

удобрення 

(фактор В) 

Культура 

горох чина нут 

без 

обробки 

насіння 

(фактор 

А) 

інокуля-

ція 

насіння 

без 

обробки 

насіння 

(фактор 

А) 

інокуля-

ція 

насіння 

без 

обробки 

насіння 

(фактор 

А) 

інокуля-

ція 

насіння  

Без добрив 

(контроль) 
2,90 3,05 2,21 2,31 1,93 2,03 

N15P15K15 3,13 3,34 2,38 2,52 2,14 2,26 

N15P30K30+N15 3,23 3,44 2,48 2,62 2,24 2,39 

N30P30K30 3,27 3,48 2,50 2,68 2,26 2,36 

N45P45K45 3,33 3,60 2,58 2,74 2,42 2,48 

N30P45K45+N15 3,41 3,67 2,64 2,77 2,42 2,54 

НІР0,95 (фактор А), горох – 0,04 т/га; чина – 0,04 т/га; нут – 0,03 т/га. 

НІР0,95 (фактор В), горох – 0,07 т/га; чина – 0,04 т/га; нут – 0,09 т/га. 

НІР0,95 (фактор АВ), горох – 0,10 т/га; чина – 0,09 т/га; нут – 0,11 т/га. 
 

За результатами дисперсійного аналізу, частка участі цих чинників у 

формуванні приростів урожаю в середньому за роками для гороху становить 

відповідно 25,7% і 72,2%, для чини – 17,2% і 79,8%, для нуту – 9,4% і 88,8%. 
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Найвищий урожай гороху був сформований за внесення максимальної 

дози добрив (по 45 кг/га NPK) на фоні обробки насіння бактеріальним 

препаратом і становив 3,60–3,67 т/га. Тобто, відмінності між варіантами з 

одноразовим і роздрібним внесення сумарної дози азоту 45 кг/га були в межах 

точності досліду (НІР0,95 для фактора удобрення дорівнює 0,07 т/га). Разом із 

тим, за відсутності штучної бактеризації насіння, різниця в урожаї на варіантах 

з одноразовим і роздрібним внесенням азоту становила вже 0,08 т/га. Також 

необхідно відзначити і роль фосфору та калію у формуванні врожаю, адже 

дворазове внесення азоту по 15 кг/га на фоні P30K30 не забезпечили очікуваного 

ефекту. Врожайність була на рівні варіанта із N30P30K30. У чини і нуту 

відмінності між цими варіантами вже більш істотні, хоча вищеописана 

закономірність зберігається. 

Узагальнення результатів досліджень із вивчення впливу різних норм 

висіву на продуктивність зернобобових культур свідчить, що для гороху 

найкращою нормою висіву є 1,2 млн шт./га схожих насінин, за якої формується 

врожайність на рівні 3,38 т/га (табл. 3). Чину найкраще висівати з нормою 1,0 

млн шт./га схожих насінин, що забезпечує врожай на рівні 2,63 т/га. Найкращі 

умови для нуту забезпечує норма висіву 0,5 млн шт./га схожих насінин, що дає 

змогу отримати 2,50 т/га зерна. Встановлено, що чина і нут краще переносять 

загущеність агроценозу, ніж його зрідження. 

Таблиця 3 

Урожайність гороху, чини та нуту залежно від норм висіву насіння, 

2015-2017 рр., т/га 

Норма висіву, 

млн шт./га 

Рік У середньому за 

2015–2017 рр. 2015 2016 2017 

Горох 

1,0 2,37 4,47 2,49 3,11 

1,2 2,47 4,80 2,87 3,38 

1,4 2,32 4,30 2,81 3,14 

1,6 2,13 4,25 2,72 3,03 

НІР0,95 0,12 0,17 0,17 0,15 

Чина 

0,8 2,27 2,72 2,19 2,39 

1,0 2,43 2,92 2,55 2,63 

1,2 2,29 2,74 2,39 2,47 

1,4 1,95 2,53 2,08 2,19 

НІР0,95 0,11 0,10 0,16 0,12 

Нут 

0,3 2,32 2,17 1,86 2,12 

0,5 2,55 2,55 2,41 2,50 

0,7 2,40 2,46 2,25 2,37 

0,9 2,22 2,35 2,06 2,21 

НІР0,95 0,11 0,09 0,09 0,10 
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Порівнюючи окупність одиниці діючої речовини добрив, варто 

відзначити кращу ефективність їх застосування на варіантах з обробкою 

насіння мікробіологічними препаратом і роздрібним внесенням азоту.  

Так, наприклад, у гороху, за внесення сумарної дози добрив 45 кг/га д.р. 

окупність приросту була найвищою і становила 9,78 кг/кг д.р. і перевага перед 

варіантом без обробки сягла 4,67 кг/кг д.р. Збільшення дози добрив знижувало 

її окупність зерном. За внесення 90 кг/га д.р. окупність знизилася до 3,67 і 

6,0 кг/кг д.р. відповідно на обробленому і необробленому біопрепаратом фоні. 

Максимальна доза добрив (135 кг/га д.р.), внесена одноразово, за рахунок 1 кг 

NPK формувала приріст на рівні 3,19 кг, а при частковому роздрібному 

внесенні азоту – вже 3,78 кг. Штучна бактеризація насіння забезпечила 

підвищення ефективності використання елементів живлення з добрив, яка на 

цих варіантах збільшила їх окупність, відповідно на 21,6 і 17,6%. У нуту 

залежність показників окупності внесеної діючої речовини добрив 

збільшеннями врожаю зерна взагалі співпадали з виявленими у гороху.  

Варто звернути увагу на варіант із внесенням N30P30K30, де окупність 

добрив приростом урожаю гороху становила 4,11 і 6,44 кг/кг відповідно на фоні 

сівби без інокулювання та із інокулюванням насіння і перевищувала роздрібне 

внесення аналогічної дози на 0,44 кг/кг в обох випадках. 

Вплив елементів технології вирощування на вміст білка у зерні 

гороху, чини й нуту. Основною господарсько-цінною ознакою зерна бобових 

культур є високий вміст білка в ньому (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вміст білка у зерні гороху, чини та нуту залежно від удобрення 

та інокулювання насіння, %, у середньому за 2015-2017 рр. 
Примітка: І – без інокулювання; ІІ – з інокулюванням. 

19

20

21

22

23

24

25
%

без добрив (контроль) 19,47 20,19 24,56 24,37 21,04 20,91

N15P15K15 20,58 21 23,68 24,16 19,67 19,37

N30P30K30 21,03 20,81 23,23 23,22 19,11 19,72

N15P30K30+ N15 20,71 21,09 23,61 24,03 20,47 20,21

N45P45K45 20,75 21,21 23,78 23,59 20,14 19,54

N30P45K45+ N15 21,52 21,47 23,56 24,24 20,21 20,02

І* ІІ* І ІІ І ІІ

Горох Чина Нут
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Встановлено, що у середньому за роки досліджень найбільше білка у 

зерні накопичували рослини чини (23,22–24,56 %). Крім того, у чини, як і у 

нуту відмічено залежність зменшення білковості зерна під впливом удобрення. 

У гороху навпаки, мінеральні добрива сприяли накопиченню білка у зерні на 

фоні без інокулювання від 19,47 % (без добрив) до 21,52 % за внесення 

N30P45K45 + N15 і від 20,19 % до 21,47 % на аналогічних варіантах за сівби 

інокульованим насінням. 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

АГРОЗАХОДІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

ГОРОХУ, ЧИНИ ТА НУТУ 

 

Економічна ефективність. Розрахунки економічної ефективності 

застосування різних доз, строків внесення мінеральних добрив та інокулювання 

насіння у технології вирощування гороху свідчать про тісний зв’язок між 

рівнем отриманого прибутку і виробничими витратами. Найвищу 

рентабельність серед варіантів удобрення, що вивчали, забезпечувало внесення 

N15Р15К15 в основне удобрення. Порівняно низька вартість добрив сприяла 

зниженню собівартості продукції до 4247 грн/т і підвищенню рентабельності 

виробництва до 64,4%. На цьому варіанті удобрення, але за інокулювання 

насіння отримали найвищий прибуток (9705 грн/га) за рентабельності 71,3%. 

Виробничі витрати тут становили 13608 грн/га.  

За вирощування чини, найвищий прибуток отримали за внесення 

невисоких (N15Р15К15) та середніх доз добрив (N30Р30К30). На цих фонах 

удобрення без інокулювання насіння отримали прибуток на рівні 10356–10472 

грн/га за рентабельності 71,9–77,9%. Інокулювання насіння забезпечувало 

збільшення прибутку на 9,4–12,4% (1082–1481 грн/га) та рівня рентабельності 

до 77,7–84,1%. 

За вирощування нуту отримано найвищу вартість валової продукції 

порівняно до вирощування  гороху та чини. Залежно від варіантів удобрення та 

інокулювання насіння було отримано продукції на 27020–35560 грн/га, в той  

самий  час у гороху цей показник становив 20242–25617 грн/га і у чини – 

22062–25617 грн/га. Разом із тим, максимальний прибуток було отримано на 

варіантах із внесенням N45Р45К45 як в основне удобрення, так і з перенесенням 

частини азоту у підживлення. На цих варіантах без інокулювання він становив 

16130 і 16034 грн/га, а за проведення інокулювання збільшувався до 16640 і 

17384 грн/га, проте, зважаючи на високі витрати на вирощування на цих 

варіантах був найменший рівень рентабельності 89,8–95,6%.  

Найвищі показники економічної ефективності вирощування нуту були за 

сівби нормою 0,5 млн шт./га схожих насінин, гороху – 1,2 млн шт./га схожих 

насінин, чини – 1,0 млн шт./га схожих насінин. 

Енергетична ефективність. Найкращий енергетичний баланс у 

технології вирощування гороху із коефіцієнтом енергетичної ефективності 2,13 

і витратами енергії на 1 т врожаю 8296 МДж забезпечує внесення N15Р15К15 та 
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сівба інокульованим насінням. Найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності за вирощування чини та нуту відзначено на варіанті без добрив і 

без інокулювання насіння (відповідно 2,43 і 3,29), проте більший вихід енергії з 

урожаєм забезпечує внесення N15Р15К15 у комплексі з інокулюванням. У чини 

цей показник становить 47255 МДж/га, у нуту – 60912 МДж/га, а коефіцієнт 

енергетичної ефективності – відповідно 2,36 і 3,23.  

Оптимальною нормою висіву гороху з точки зору енергетичної 

ефективності є 1,2 млн шт./га схожих насінин (коефіцієнт енергетичної 

ефективності 2,02), чини – 1,0 млн шт./га (Кее становить 2,17) та нуту – 0,5 млн 

шт./га схожих насінин (Кее становить 2,97). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення 

наукового завдання, яке полягало у встановленні особливостей росту й 

розвитку, формування урожайності та якості зерна гороху, чини і нуту в умовах 

Лівобережного Лісостепу України шляхом експериментального порівняння 

різних доз та сроків внесення мінеральних добрив, інокулювання насіння та 

норм висіву у технології вирощування з метою збільшення продуктивності 

культур та покращання якості продукції. 

1. Тривалість періоду від появи сходів до повної стиглості під впливом 

погодних умов у роки досліджень та залежно від удобрення й інокулювання 

насіння у гороху змінюється в межах від 75 до 85 діб; у чини – від 85 до 

91 доби, у нуту – від 86 до 90 діб. Найвищі показники отримано за сівби 

насінням, обробленим Ризогуміном (300 мл/1 гектарну норму)  на фоні 

внесення N45P45K45 або N30P45K45 + N15 у підживлення. Тривалість вегетації 

прямо пропорційно корелює із нормами висіву (r = 0,96–0,99). За збільшення 

норми висіву від мінімальної до максимальної вегетаційний період 

продовжується у гороху на 11 діб, у чини – на 9 діб, у нуту – на 8 діб. 

2. За роздрібного внесення азотних добрив польова схожість насіння 

зернобобових культур є більшою, порівняно з одноразовим. Найвищу польову 

схожість насіння (у гороху – 81,6 %, чини – 88,1 % і нуту – 84,4 %) забезпечує 

внесення N30P45K45+ N15 у підживлення. Оброблення насіння бактеріальним 

препаратом сприяє покращанню польової схожості насіння гороху і нуту 

відповідно на 0,8% і 3,2 абс. %, а у насіння чини впливу інокулювання на цей 

показник не виявлено. Збільшення норми висіву до максимальної і, як 

результат, загущеність посівів, знижує відсоток збереження рослин порівняно з 

найменшою нормою висіву на 7,1 абс. % у гороху, на 9,8 абс. % у чини і на 

5,6 абс. % у нуту. 

3. Максимальну висоту рослин у досліді формує чина в період утворення 

бобів (111,2 см) за сівби інокульованим насінням та внесення N30P45K45 в 

основне удобрення і N15 у підживлення. Агроценози гороху й нуту у цей період 

практично однакові за висотою. Їхні показники на вказаному варіанті 

становлять відповідно 64,1 і 62,3 см. Найсприятливіші умови для вегетативного 
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розвитку гороху складаються за норми висіву 1,2 млн шт./га схожих насінин 

(висота рослин 59,0 см), чини (98,3 см) – за висівання 1,0 млн шт./га схожих 

насінин, у нуту – за висіву 0,7 млн шт./га схожих насінин (56,9 см).  

4. Внесення мінеральних добрив сприяє вегетативному розвитку та 

наростанню сирої і сухої маси. Найбільший показник зафіксовано за внесення 

N30P45K45  в основне удобрення + N15 у підживлення. При цьому сира і суха маса 

рослин гороху зростає відповідно до 54,8 г/росл. і 16,42 г/росл., нуту – до 

75,9 г/росл. і 18,2 г/росл., чини – 91,3 г/росл. і 31,2 г/росл. Інокулювання 

насіння сприяє збільшенню сирої маси гороху на 4,8 г/росл., чини – на 

6,0 г/росл., нуту – на 5,8 г/росл. Коефіцієнт варіації показника залежно від 

норми висіву у гороху становив 18,7%, у чини 15,6%, у нуту – 14,7%, що вказує 

на середній ступінь мінливості ознаки. 

5. Максимального розвитку листкова поверхня гороху і нуту досягає у 

період утворення бобів за внесення N30P45K45 + N15 в підживлення та обробки 

насіння Ризогуміном і становить відповідно 43,2 тис.м2/га та 48,6 тис.м2/га. 

Чина, на відміну від гороху й нуту, найбільшу площу листкової поверхні 

(24,7 тис.м2/га) формує у фазі наливу зерна за внесення N30P45K45 + N15 в 

підживлення та обробки насіння Ризогуміном.  

6. Найвищий фотосинтетичний потенціал посівів зернобобових культур 

за період від утворення першого справжнього листка і до наливу зерна 

формується на фоні удобрення N30P45K45 + N15 та інокулювання насіння і 

становить: у гороху – 1291 тис.м2/га×діб, у чини – 1415 тис.м2/га×діб, і у нуту – 

1473 тис.м2/га×діб. Оптимальна норма висіву для формування площі листкової 

поверхні для гороху становить 1,4 млн шт./га схожих насінин (41,6 тис.м2/га), 

для чини – 1,0 млн шт./га схожих насінин (41,9 тис.м2/га), для нуту – 

0,7 млн шт./га схожих насінин (31,6 тис.м2/га).  

7. Внесення N15Р15К15 і N30Р30К30 на фоні без інокулювання сприяє 

збільшенню кількості бульбочок у гороху від 16,5 (на контролі без добрив) до 

21,0 шт./росл., у чини – від 13,8 до 21,4 шт./росл., у нуту – від 12,0 до 21,0 

шт./росл відповідно. Інокулювання насіння сприяє розвиткові симбіотичного 

апарату, збільшуючи масу бульбочок і їх кількість на кореневій системі 

зернобобових культур. Найкращі умови для формування симбіотичного апарату 

на кореневій системі гороху створюються за висівання як 1,2 млн, так і 

1,4 млн шт./га схожих насінин. Кількість і маса бульбочок тут становить 21,8–

22,1 шт./росл. за їх маси 17,2–18,0 г/100 росл. Для чини – за висіву 

1,0 млн шт./га схожих насінин (30 шт./росл з масою 37,7 г/100 росл.). На 

кореневій системі нуту найкраще бульбочки утворюються за норми 

0,7 млн шт./га схожих насінин (відповідно 15,5 шт./росл. і 21,2 г/100 росл.). 

8. Кількість зерен у бобі та маса 1000 зерен змінюється в короткому 

діапазоні, оскільки значення цих показників є генетично обумовленою ознакою. 

Найбільша кількість бобів та кількість зерен на одну рослину гороху 

(5,65 шт./росл. і 13,9 шт./росл.), чини (17,9 шт./росл. і 21,9 шт./росл.) й нуту 

(20,1 шт./росл. і 17,3 шт./росл.) та маса 1000 зерен (відповідно 256 г, 146 г та 

307 г) формується за внесення N30P45K45 + N15 у комплексі із сівбою насінням, 
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обробленим Ризогуміном. Найоптимальніші умови для формування структури 

врожаю у рослин у гороху, чини та нуту є за мінімальної норми висіву.  

9. Встановлено переваги в стабільності й пластичності до факторів 

навколишнього середовища таких зернобобових культур, як чина і нут  

порівняно з горохом. У розрізі років їх урожайність варіює в межах 19,2 % і 

13,1 % відповідно, в той час як у гороху варіація була відчутно істотнішою і 

становила 34,9 %. 

10. Найвищий урожай зернобобових формується за внесення 

максимальної дози добрив (N30P45K45 + N15) на фоні обробки насіння 

бактеріальним препаратом і у гороху становить 3,67 т/га, у чини – 2,77 т/га, у 

нуту – 2,54 т/га. 

Найвищу окупність сумарної дози мінеральних добрив приростом 

урожаю гороху (9,78 кг зерна на 1 кг добрив) забезпечує внесення N15P15K15 в 

основне удобрення та сівба інокульованим насінням. Відсутність інокулювання 

зменшує окупність використання мінеральних туків на 48%. Найвища 

окупність добрив приростом урожаю є за вирощування чини та нуту на вище 

зазначеному варіанті удобрення з інокулюванням насіння і становить  

відповідно 6,89 кг/кг й 7,33 кг/кг. 

11. Найвищу врожайність гороху (3,38 т/га) забезпечує сівба із нормою 

1,2 млн шт./га схожих насінин. Оптимальною нормою висіву чини є 

1,0 млн шт./га схожих насінин (2,63 т/га). Найкраща норма висіву для нуту в 

умовах Лівобережного Лісостепу є 0,5 млн шт./га схожих насінин (2,50 т/га). 

12. Найбільше білка у зерні накопичує чина посівна (23,22–24,56%). У 

гороху навпаки, мінеральні добрива сприяють накопиченню білка у зерні на 

фоні без інокулювання від 19,47% (без добрив) до 21,52% за внесення N30P45K45 

+ N15 і від 20,19 %до 21,47% на аналогічних варіантах за сівби інокульованим 

насінням. 

13. За вирощування зернобобових культур (гороху, чини й нуту) 

найвищий прибуток та рівень рентабельності у технології вирощування 

забезпечує сівба інокульованим насінням на фоні удобрення N15Р15К15. За 

вирощування гороху ці показники становлять відповідно 9705 грн/га та 71,3 %, 

чини – відповідно 11490 грн/га і 84,1 %, нуту – 14550 грн/га і 117,5 %. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності у нуту залежно від удобрення становить 

2,97–3,29, в той час як у гороху – 1,95–2,13, а у чини – 2,14–2,43. 

14. За вирощування гороху доцільно висівати його з нормою 

1,2 млн шт./га схожих насінин, що забезпечує рентабельність 46,8 % та 

коефіцієнт енергетичної ефективності 2,02. Вирощування нуту 

найприбутковішим є за сівби за норми 0,5 млн шт./га схожих насінин, що 

забезпечує рентабельність виробництва – 141 % за коефіцієнта енергетичної 

ефективності 2,97. Найкраща норма висіву для чини – 1,0 млн шт./га схожих 

насінин (рентабельність 84,3 %, коефіцієнт енергетичної ефективності 2,17).  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах Лівобережного Лісостепу на чорноземі типовому 

малогумусному для максимальної реалізації потенціалу продуктивності 

зернобобових культур рекомендовано: 

– для отримання врожаю гороху на рівні 3,38–3,67 т/га та умовно чистого 

прибутку – 9141 грн/га застосовувати технологію вирощування, яка крім 

базових елементів, включає сівбу насінням, обробленим препаратом Ризогумін 

(300 мл на 1 гектарну норму насіння) звичайним рядковим способом із 

міжряддям 15 см, нормою висіву 1,2 млн шт./га схожих насінин та удобрення за 

схемою N30P45К45 в основне удобрення та внесення N15 в підживлення у фазі 

гілкування; 

– для отримання врожаю чини на рівні 2,63–2,77 т/га та умовно чистого 

прибутку – 11118 грн/га застосовувати технологію вирощування, яка крім 

базових елементів, включає сівбу насінням, обробленим препаратом Ризогумін 

(300 мл на 1 гектарну норму насіння) звичайним рядковим способом із 

міжряддям 15 см, нормою висіву 1,0 млн шт./га схожих насінин та удобрення за 

схемою N30P45К45 в основне удобрення та внесення N15 в підживлення у фазі 

гілкування; 

– для отримання врожаю нуту на рівні 2,50–2,54 т/га та умовно чистого 

прибутку – 17384 грн/га застосовувати технологію вирощування, яка крім 

базових елементів, включає сівбу насінням, обробленим препаратом Ризогумін 

(300 мл на 1 гектарну норму насіння) звичайним рядковим способом із 

міжряддям 15 см, нормою висіву 0,7 млн шт./га схожих насінин та удобрення за 

схемою N30P45К45 в основне удобрення та внесення N15  в підживлення у фазі 

гілкування. 
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АНОТАЦІЯ 

Сокирко Д. П. Особливості формування продуктивності 

зернобобових культур залежно від технологій вирощування в умовах 

Лівобережного Лісостепу України. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». – ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», Чабани, 2021.  

У дисертаційній роботі встановлено залежність рівня врожаю гороху, 

чини, нуту від комплексної взаємодії досліджуваних чинників (обробка 

насіння, дози добрив, норми висіву) у технології вирощування, проведено 

порівняльну оцінку ефективності вирощування зернобобових культур за різних 

змінних елементів технології, встановлено кращі варіанти технології їх 

вирощування та обґрунтовано економічну, енергетичну доцільність 

впровадження у виробництво. 

Виявлено позитивний вплив азотних, фосфорних і калійних добрив на 

польову схожість насіння. Найвищий показник у гороху (81,6%), чини (88,1%) і 

нуту (84,4%) забезпечує внесення N30P45K45+ N15 у підживлення за рівня на 

контролі відповідно 77,3%, 80,3% і 78,1%. Досліджено, що динаміка наростання 

сухої маси залежить як від біологічних особливостей зернобобових культур, так 

і від елементів технології вирощування.  

Найвищий урожай гороху формувався за внесення максимальної дози 

добрив (по 45 кг/га NPK) на фоні обробки насіння бактеріальним препаратом і 

становив 3,67 т/га, а без оброблення насіння 3,41 т/га. Максимальний урожай 

зерна чини (2,77 т/га) і нуту (2,54 т/га) забезпечує внесення N30P45K45 в основне 

удобрення + N15 у підживлення за сівби інокульованим насінням. Виявлено, що 

найвищу врожайність зерна гороху (3,38 т/га) одержано за сівби нормою 1,2 

млн шт./га схожих насінин, чини (2,63 т/га) – 1,0 млн шт./га схожих насінин, 

нуту (2,50 т/га) – 0,5 млн шт./га схожих насінин.  

Ключові слова: горох, економічна ефективність, енергетична оцінка, 

інокулювання насіння, норма висіву, нут, ріст і розвиток рослин, симбіотичний 

потенціал, удобрення, урожайність, чина, якість. 
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условиях Левобережной Лесостепи Украины – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 «Растениеводство». – 

ННЦ «Институт земледелия НААН», Чабаны, 2021.  
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В диссертационной работе установлена зависимость уровня урожая 

гороха, чины, нута от комплексного взаимодействия исследуемых факторов 

(обработка семян, дозы удобрений, нормы высева) в технологии выращивания, 

проведена сравнительная оценка эффективности выращивания зернобобовых 

культур при различных сменных элементах технологии, установлено лучшие 

варианты технологии выращивания и обосновано их экономическую и 

энергетическую целесообразность внедрения в производство. 

Выявлено положительное влияние азотных, фосфорных и калийных 

удобрений на полевую всхожесть семян. Самый высокий показатель у гороха 

(81,6%), чины (88,1%) и нута (84,4%) обеспечивает внесение N30P45K45 + N15 в 

подкормку при уровне на контроле соответственно 77,3%, 80,3% и 78,1 %. 

Доказано, что динамика нарастания сухой массы зависит как от биологических 

особенностей зернобобовых культур, так и от элементов технологии 

выращивания. Больше сухой массы в фазе налива зерна растения гороха, чины, 

нута образовывали на фоне инокулирования семян при внесении N30P45K45 в 

основное удобрение и подкормкой N15, соответственно 16,4, 31,2 и 18,2 г/раст. 

Выявлена тесная обратная корреляционная связь между накоплением сырой 

биомассы и нормами высева зернобобовых культур (r = -0,98). 

Максимального развития листовая поверхность гороха достигала в 

период образования бобов. На варианте без удобрений показатели составляют 

25,5–25,8 тыс.м2/га, а при дробном внесении N45 на фоне Р45К45 – 42,4–43,2 

тыс.м2/га. Чина, в отличие от гороха, наибольшую площадь листовой 

поверхности за вегетационный период формирует в фазе налива зерна. 

Наибольшая площадь листовой поверхности культуры (60,8 тыс.м2/га) в этот 

период была при внесении N30P45K45 + N15 в подкормку и обработки семян 

Ризогумином. Максимальное развитие листовой поверхности нута совпадает с 

фазой образования бобов. На контроле без удобрений площадь листовой 

поверхности составляет 35,4–35,6 тыс.м2/га, а максимума достигает при 

внесении N30P45K45 + N15 – 46,2 и 48,6 тыс.м2/га соответственно на фонах без 

инокулирования и с инокулированием семян. 

На формирование симбиотического аппарата гороха, чины и нута 

существенно влияют условия минерального питания, причем невысокие дозы 

азотных, фосфорных и калийных удобрений N15Р15К15 и N30Р30К30 на фоне без 

инокулирования способствуют увеличению количества клубеньков у гороха от 

16,5 (в контроле без удобрений) до 21 0 шт./раст., у чины – от 13,8 до 21,4 

шт./раст., у нута – от 12,0 до 21,0 шт./раст. 

Установлено преимущества в стабильности и пластичности к факторам 

окружающей среды чины и нута по сравнению с горохом. При различных 

условиях увлажнения их урожайность варьировала в пределах 19,2 и 13,1% 

соответственно, в то время как у гороха вариация была существенной и 

составила 34,9%. Самый высокий урожай гороха формировался при внесении 

максимальной дозы удобрений (по 45 кг/га NPK) на фоне обработки семян 

бактериальным препаратом и составил 3,67 т/га, а без обработки семян 3,41 

т/га. Чина максимальный урожай (2,77 т/га) зерна формировала на фоне 



22 

 

инокулирования семян и удобрения N30P45K45 + N15. При этом, прибавка к 

контролю без удобрений и инокулирования составила 0,46 т/га или 19,9%, а за 

счет инокуляции – 4,9%. Наибольшую урожайность нута (2,54 т/га) 

обеспечивает внесение N30P45K45 в основное удобрение + N15 в подкормку при 

посеве инокулированными семенами, на 25,1% превышает контроль. 

Обнаружено, что самую высокую урожайность зерна гороха (3,38 т/га) 

получено при посеве нормой 1,2 млн шт./га всхожих семян. Оптимальной 

нормой высева чины является 1,0 млн шт./га всхожих семян. Урожайность 

культуры при этом составляла 2,63 т/га. Лучшая норма высева для нута в 

условиях Левобережной Лесостепи с точки зрения уровня урожайности (2,50 

т/га) была 0,5 млн шт./га всхожих семян. Установлено, что чина и нут лучше 

переносят загущенность агроценоза, чем его изреженность. 

При выращивании гороха наибольший доход (9705 грн/га) и уровень 

рентабельности (71,3%) обеспечивала технология, которая кроме базовых 

элементов включала сев инокулированными семенами и внесение по 15 кг/га 

д.в. азотных, фосфорных и калийных удобрений в основное удобрение. 

Выращивание чины посевной обеспечило высокую рентабельность 

производства (84,1%) и прибыль на уровне 11490 грн/га при посеве 

инокулированными семенами на фоне удобрения N15Р15К15. 

Среди испытуемых культур нут отличается лучшими показателями 

экономической эффективности. Самым эффективным было выращивание нута 

на фоне внесения N15Р15К15 и инокулировании семян Ризогумином. 

Рентабельность производства зерна при этом составляла 117,5% при уровне 

прибыли 17090 грн/га. 

Ключевые слова: горох, экономическая эффективность, энергетическая 

оценка, инокулирование семян, норма высева, нут, рост и развитие растений, 

симбиотический потенциал, удобрения, урожайность, чина, качество. 

 

ANNOTATION 

Sokyrko D. P. The features of leguminous crops productivity formation 

depending on the growing technologies in the conditions of the Left-Bank 

Forest-Steppe of Ukrainе. – On the rights of a manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences in the 

speciality 06.01.09 “Plant growing” – NCS “Іnstitute of Agriculture NAAS”, 

Chabany, 2021.  

In the dissertation work, the dependence of the grain yield of peas, grass pea, 

chickpea on the complex interaction of the studied factors (seed treatment, fertilizer 

application rates, seeding rates) in the growing technology was established, the 

comparative assessment of the growing efficiency of leguminous crops for various 

changing elements of technology was carried out, the best options for their cultivation 

was identified, the economic and energy expediency of implementation in production 

was justified. 

The positive effect of nitrogen, phosphorus and potash fertilizers on the field 

germination of seeds was determined. The highest value of this indicator for peas 
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(81.6 %), grass pea (88.1 %), chickpea (84.4 %) was provided with the applying of 

N30P45K45 + N15 (top-dressing) when this values in the control variant was 77.3%, 

80.3% and 78.1 % respectively.  It was investigated that the dynamics of plant dry 

weight increasing depends both on the biological characteristics of legumes and on 

the elements of growing technology. 

The highest grain yield of peas was formed by applying the maximum dose of 

fertilizers (45 kg ha-1 NPK) when the seeds were treated with a bacterial preparation 

and was 3.67 tha-1, and without seed treatment – 3.41 t ha-1. The maximum grain 

yield of grass pea (2.77 t ha-1) and chickpeas (2.54 t ha-1) was provided by applying 

of N30P45K45 in the main fertilizing + N15 in the top-dressing fertilizing. It was found 

that the highest grain yield of pea (3.38 t ha-1) was obtained by sowing of viable seeds 

at the rate 1.2 million ha-1, grass per (2.63 t ha-1) – 1.0 million ha-1, chickpeas (2.50 t 

ha-1) – 0.5 million ha-1. 

Key words: peas, economic efficiency, energy evaluation, seed inoculation, 

seeding rate, chickpeas, plant growth and development, symbiotic potential, 

fertilizers, yield, grass pea, quality. 
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