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азоту на низьких фосфатних фонах були в 1,7 рази менше, ніж 
на варіантах із достатньою забезпеченістю цим елементом жив-
лення. Найбільші прибавки від фосфорного добрива відзначали-
ся на низькому фосфатному і оптимізованому азотному фоні. 
Виражена кривизна відгуків врожайності від головних ефектів 
та взаємодій досліджуваних факторів свідчить про обмежену 
застосовність методів розрахунку доз мінеральних добрив, що 
базуються на лінійних залежностях. Для оптимізації доз фосфо-
рного і азотного добрива в точних і керованих технологіях ви-
рощування зерна озимої пшениці доцільна розробка методів їх 
розрахунку на основі математичного моделювання з урахуван-
ням даних ґрунтової діагностики елементів живлення. 
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Постановка проблеми. Виробництво рослинного білка 

завжди було ключовою проблемою сільського господарства. 
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Серед зернобобових культур, які є основним резервом збіль-
шення виробництва рослинного білка на неполивних землях в 
степовій зоні України, найбільш поширеною є горох. Це зумов-
лено його здатністю формувати високі врожаї зерна порівняно з 
іншими зернобобовими культурами. Досить короткий вегета-
ційний період та накопичення азоту в ґрунті за рахунок засвоєн-
ня азоту з повітря бульбочковими бактеріями виділяють горох 
як добрий попередник озимих культур [1]. 

З метою збільшення виробництва рослинного білка необ-
хідно реалізувати повною мірою потенціал урожайності гороху з 
урахуванням його біологічних властивостей та реакції на окремі 
агроприйоми вирощування. У зв’язку з цим необхідно постійно 
удосконалювати елементи його технології, які створюють сприят-
ливі умови для інтенсивного росту і розвитку рослин. У південно-
му Степу окремі параметри технології вирощування гороху визна-
чались досить давно і для сортів іншого екотипу [2]. Найбільш по-
вно вони вивчались у лісостеповій зоні [3, 4]. Проте, результати 
цих досліджень неможливо застосувати для умов південного Сте-
пу. При появі сортів гороху з безлисточковим морфотипом виникла 
необхідність удосконалення елементів технології його вирощуван-
ня, які сприяють інтенсивному росту і розвитку рослин, підвищу-
ють при цьому їх продуктивність. 

Стан вивчення проблеми. Основні елементи технології 
вирощування гороху в південному Степу були розроблені ще в 
середині 80–х років минулого сторіччя [2]. Але вони розробля-
лись дещо в інших умовах – на чорноземі звичайному і для сор-
тів, які вже давно не вирощуються. При появі сортів гороху з 
безлисточковим морфотипом, які мають відмінності від звичай-
них сортів, виникла необхідність удосконалення елементів тех-
нології його вирощування на темно-каштановому ґрунті. Сорти 
цього типу мають підвищену стійкість до вилягання та обсипан-
ня насіння і короткий період достигання. Окремі елементи тех-
нології вирощування цих сортів частково вивчалися [5]. Але цих 
досліджень недостатньо для розробки технології. 

Завдання і методика досліджень. Польові досліди 
проводили протягом 2005-2008 років на дослідних полях Ін-
ституту землеробства південного регіону НААНУ на темно-
каштановому ґрунті без зрошення. Трьохфакторний дослід  
закладали методом розщеплених ділянок. Об’єктом дослі-
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джень був сорт гороху Дамир 2, який належить до сортів з 
безлисточковим морфотипом. Ґрунт ділянки темно-
каштановий середньосуглинковий з низькою забезпеченістю 
нітратним азотом, середньою – рухомим фосфором та обмін-
ним калієм. Агрофізичні властивості метрового шару ґрунту 
такі: коефіцієнт в’янення 9,5%, найменша вологоємність 
20,4%, щільність зложення 1,37 г/см3. Гумусовий горизонт -  
38-40 см, кількість гумусу в орному шарі 2,15%. Ґрунтові 
води залягають глибше 10 м. Агротехніка в досліді загально-
прийнята для південного Степу України за вийнятком елеме-
нтів технології які вивчалися за такою схемою: 

Фактор А – Дози добрив: P40; N30P40; N60P40; розрахун-
кова на запланований урожай 2,5 т/га (N68 P10). 

Фактор В – Норми висіву насіння: 0,8; 1,1; 1,4 млн. 
шт./га. 

Фактор С – Хімічний захист: без захисту; гербіцид; ге-
рбіцид + інсектицид, одноразовий обробіток у фазу бутоніза-
ції; гербіцид + інсектицид, двохразовий обробіток у фазу бу-
тонізації та цвітіння. 

Розрахункова доза добрив у середньому за 4 роки до-
сліджень становила N68P10. Для боротьби з бур'янами засто-
совували гербіцид Базагран 48%, в.р., (3 л/га) у фазу 5-6 лис-
тків гороху. Проти шкідників використовували інсектицид 
Базудін, 600 EW, 60% в.е. (0,5-0,75 л/га), і Фастак 10%, к.е., 
(0,2 л/га) у фазу бутонізації і цвітіння гороху. Дослідження і 
спостереження проводилися згідно з загальноприйнятими 
методиками.  

Завдання досліджень: 
- виявити закономірності росту і розвитку гороху без-

листочкового морфотипу залежно від доз мінеральних доб-
рив, норм висіву насіння та хімічного захисту від бур’янів і 
шкідників; 

- встановити особливості формування продуктивності 
гороху безлисточкового морфотипу залежно від досліджува-
них елементів технології;  

- визначити шляхи підвищення якості зерна гороху; 
- дати економічну та біоенергетичну оцінку розробле-
них елементів технології вирощування гороху.  
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Результати досліджень. У ході досліджень нами було 
встановлено, що внесення азотних добрив на фоні фосфорних 
підвищувало урожайність зерна гороху. Найбільший ефект 
від них одержано при внесенні розрахункової дози на запла-
нований урожай (N68P10). У середньому за роки досліджень 
від застосування цієї дози врожайність зерна гороху зросла 
відповідно на 40,7%  порівняно з варіантом без внесення азо-
тних добрив. Дослідженнями встановлено оптимальну норму 
висіву, яка становить 1,1 млн.шт/га схожих насінин. Приріст 
урожаю при такій нормі порівняно з нормами 0,8 і 1,4 
млн.шт/га становить 28,6%. При дослідженні хімічного захи-
сту рослин кращим варіантом було визначено варіант. на 
якому проводився обробіток гербіцидом + інсектицид, двох-
разовий обробіток. Порівняно з варіантом без захисту рослин 
урожайність була на 56,3% вищою (табл. 1). 

Таким чином, кращими варіантами за роки досліджень 
були такі, на яких застосовували добрива дозою N68P10 з нор-
мою висіву насіння 1,1 млн. шт./га при застосуванні хімічно-
го захисту – гербіцид + інсектицид, двохразовий обробіток.  

Нашими дослідженнями також встановлено, що вне-
сення мінеральних добрив дозою N68P10 збільшує збір білка 
на 42,1%  порівняно з варіантом, на якому вносили лише фо-
сфорні добрива дозою Р40. Кращим варіантом по нормах висі-
ву був варіант з нормою висіву насіння 1,1 млн. шт. /га схо-
жих насінин. Приріст збору білка на цьому варіанті становив 
28,6% відносно норм висіву 0,8 і 1,4 млн. шт./га. По хімічно-
му захисту кращим варіантом був варіант – гербіцид + інсек-
тицид, двохразовий обробіток, який забезпечив приріст збору 
білка на 47,4% порівняно з варіантом без захисту.  

Розрахунок економічної ефективності вирощування гороху 
проведено відповідно до цін на матеріально-технічні ресурси, ста-
ном на початок 2009 року. Вартість виробленого зерна розрахову-
вали по класах враховуючи при цьому  пошкодження зерна шкід-
никами. У середньому за 2005, 2006 і 2008 роки серед досліджува-
них факторів максимальну ефективність вирощування гороху за-
безпечує внесення мінеральних добрив розрахунковою дозою 
N68P10 при нормі висіву насіння 1,1 млн. шт. /га і хімічному захисті 
– гербіцид + інсектицид, двохразовий обробіток, прибуток при 
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цьому становить 1247 грн./га, а рівень рентабельності 53,7% за 
урожайності 2,23 т/га.  

Висновки та пропозиції. Для одержання високих уро-
жаїв зерна гороху в умовах природного зволоження півдня 
України на темно-каштановому ґрунті, при низькій забезпе-
ченості азотом та середній калієм і фосфором, ефективно й 
економічно виправдано застосовувати мінеральні добрива 
розрахунковою дозою N68P10 при нормі висіву 1,1 млн. шт./га 
схожих насінин і хімічному захисті рослин – гербіцид + інсе-
ктицид, двохразовий обробіток. 

Гербіцид застосовувати по вегетуючій культурі у фазу 
5-6 листків гороху, а інсектицид – перший раз у фазу бутоні-
зації та другий – у фазу цвітіння гороху у регламентованих 
дозах. 



 
Таблиця 1 - Урожайність зерна гороху залежно  

від досліджуваних елементів технології, т/ га 

(у середньому за 2005-2008 рр.) 
Хімічний захист Середнє по Приріст врожаю,% 

Доза доб-
рив, 
кг/га 

 

Норма 
висіву, 

млн. 
шт./ га 

без 
захисту 

гербі-
цид 

гербіцид + 
інсектицид, 
одноразовий 

обробіток 

гербіцид + 
інсектицид, 
двохразовий 

обробіток 

добривах нормах 
висіву добрива норми 

висіву 

0,8 0,59 0,64 0,81 0,89 0,91 0,98 0 0 
1,1 0,81 0,92 1,09 1,26  1,26  +28,6 

 
Р40 

1,4 0,70 0,79 1,12 1,25  1,12  +14,3 
0,8 0,70 0,78 0,94 0,96 1,03  +13,2  
1,1 0,90 0,98 1,37 1,44     

 
N30Р40 

1,4 0,83 0,96 1,14 1,30     
0,8 0,90 1,01 1,30 1,36 1,27  +39,6  
1,1 1,09 1,22 1,59 1,72     

 
N60Р40 

1,4 1,05 1,13 1,36 1,52     
0,8 0,93 1,08 1,34 1,44 1,28  +40,7  
1,1 1,07 1,34 1,65 1,72     

Розрахун 
кова 

(N68Р10) 1,4 0,88 1,04 1,36 1,46     
Середнє по захисту 0,87 0,99 1,26 1,36     
Приріст врожаю,% 0 +13,8 +44,8 +56,3     

НІР05,  т/га: фактор А – 0,18; фактор В – 0,15; фактор С – 0,12.      
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Постановка проблеми. За нових економічних, енергети-
чних та екологічних умов, що склалися в аграрному секторі 
України на початку третього тисячоліття, важливе наукове та 
практичне значення мають гнучкі підходи до обрання стратегії і 


