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ОСОБЛИВОСТІ ПІДЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  
У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 

 

У статті висвітлено особливості проведення весняного підживлення 

пшениці озимої та ефективність застосування азотних добрив в ранньо-

весняний період. Наведені способи використання добрив для забезпечен-

ня оптимального режиму живлення рослин. 
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ність, урожай, мінеральний азот. 

 

В статье освещены особенности проведения весенней подкормки озимой 

пшеницы и эффективность применения азотных удобрений в ранневе-

сенний период. Приведены способы использования удобрений для обес-

печения определенного режима питания растений. 

Ключевые слова: пшеница озимая, подкормки, азотные удобрения,  

эффективность, урожай, минеральный азот. 

 

The article is devoted to special feature of working spring feed up winter 

wheat and effectiveness giving nitric fertilizen early in the spring. The 

methods of taking advantage fertilizen for optimal regimen nourishment of 

plant are presented. 

Keywords: winter wheat, feed up, nitric fertilizen, effectiveness, harvest,  

mineral nitrogen. 

 

Озима пшениця в зерновому полі країни займає провідне місце, як по ва-

ловому збору зерна, так і по посівній площі. Але контрастні, з потеплінням, 

погодні умови зимового періоду можуть призвести до погіршення стану та 

часткової загибелі посівів, що призведе до зниження врожайності та недобо-

ру валових зборів зерна. 

До початку ранньовесняних робіт спеціалістам господарств слід провести 

обстеження площ озимої пшениці, жита, озимого ячменю на предмет їх пере-

зимівлі та визначити стан їх зрідженості. Рекомендується ремонтувати площі 
озимої пшениці з відповідною щільністю стеблостою: 220-300 рослин на м2

 

підлягають підсіву, менше 220 – пересіву. Насіннєві ділянки, особливо цін-

них сортів, з густотою в межах 200 рослин на м2
 доцільно залишити без пере-
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сіву. Підсів і пересів ранніми зерновими культурами доцільно проводити у 

перші два-три дні польових робіт з нормою висіву, щоб на час дозрівання за-

безпечити одержання продуктивних стебел не менш як 600-800 шт. на м2
. Пі-

дсів проводять в основному ярим ячменем. 

Особливого значення набуває проблема збереження та покращення 

стану посівів, що виходять після поновлення весняної вегетації. Підживлення 

озимої пшениці навесні азотом у нормі 30 кг/га д. р., за багаторічними дани-

ми науково-дослідних установ, забезпечують підвищення врожаю у Степу – 

на 2-3 ц/га, а в Лісостепу та на Поліссі – на 2-5 ц/га. Ранньої весни вміст азоту 

у верхніх шарах ґрунту здебільшого не задовольняє потреб озимої пшениці 
для активного росту, особливо якщо її вирощують після кукурудзи на силос і 
стерньових попередників. У цей період рослини відчувають гостру нестачу 

азоту і добре реагують на його внесення. Відновивши вегетацію рослини ак-

тивно розвиваються і потребують багато поживних речовин, й особливо азо-

ту. Якщо вони приречені на азотне голодування в період органогенезу – про-

цесу утворення органів, коренева система в них розвивається слабо, і вони 

закладають менше колоскових горбків. Унаслідок цього, якщо навіть у на-

ступні фази розвитку рослин для них створюються сприятливі умови, врожай 

буває низьким. Тому весняне азотне підживлення в усіх господарствах є од-

ним з обов’язкових прийомів вирощування пшениці. Зазвичай кожен кіло-

грам діючої речовини азотних добрив, внесених у цей час, оплачується 8-          

10 кг додаткового врожаю пшениці. Ефективність строків та способів піджи-

влення мінеральними добривами великою мірою залежить від стану посівів, 

попередників, основного внесення добрив, типу ґрунту тощо. Терміни піджи-

влення при цьому повинні бути максимально наближені до початку понов-

лення вегетації озимої пшениці. Збільшення врожаю від правильного піджив-

лення в середньому може досягати 8-12 ц/га. У роки, близькі до середньоба-

гаторічних, окупність дози N30 може досягати 25 кг зерна на 1 кг д. р. Дози 

азотних добрив у ранньовесняний період визначають за показниками ґрунто-

вої діагностики, стану посівів озимої пшениці, фази розвитку, погодних умо-

вах. Підживлення починають із полів, де рослини слаборозвинені і забезпе-

ченість азотом найнижча. Добре розвинені посіви підживлюються в другу 

чергу. У середньому доза азоту складає 50-70 кг/га д. р. на 1 га. Підживлення 

виконується наземною технікою – пневматичним розкидачем ПШ-21,        

МУП-6, за необхідності прискорення робіт застосовують зернові сівалки. 

Там, де посіви слаборозвинені, проводять друге підживлення в дозі N20-40. Та-

ка система добрива дозволяє стабільно одержувати врожай зерна озимої 
пшениці на рівні не нижче 45-50 ц/га. 

Оптимізація живлення ослаблених рослин мінеральним азотом є одним із 
найважливіших факторів нормалізації їх росту та розвитку. Озимі добре реа-

гують на внесення азоту на легких за механічним складом ґрунтах та після 

гірших попередників, оскільки він як найбільш рухомий елемент живлення 

лише частково засвоюється рослинами з осені. 
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Послаблена мінералізація органічних азотовмісних сполук та вимивання 

нітратів з верхніх шарів ґрунту в більш глибокі зменшують запаси азоту і не 

забезпечують посіви на початок поновлення вегетації озимої пшениці. У та-

ких умовах часто без додаткового внесення азоту рослини погано ростуть, 

слабо проходить їхнє кущення. Доза азотних добрив встановлюється з ураху-

ванням врожаю, що планується та даних ґрунтової та листкової діагностики. 

На площах посівів з інтенсивними технологіями вирощування, норма піджи-

влення та його склад у відповідній фазі розвитку визначається вмістом пожи-

вних речовин у вегетативній масі. Якщо добрива раніше не вносились, реко-

мендується проводити 2 підживлення азотом: ранньої весни поверхнево по 

мерзлоталому ґрунті та в період кінця кущення – початку виходу рослин в 

трубку. 

Враховуючи особливості недостатнього та незбалансованого за пожив-

ними речовинами основного та припосівного удобрення, доцільно провести 

підживлення по мерзлоталому ґрунті повним або азотним добривом у дозі 20-

40 кг д. р. на 1 га [1]. 

Затримка терміну підживлення знижує урожайність до 20-30%. 

Кращі форми мінеральних добрив для ранньовесняного підживлення є: 

аміачна селітра, суперфосфат, калійна сіль, комплексні добрива. Для пізнього 

підживлення – карбамід. 

Із мікроелементів для позакореневого підживлення краще використати 

борну кислоту, сульфат міді, цинку, молібдену та марганцю. 

У ранньовесняний період часто спостерігається пригнічення і навіть заги-

бель озимої пшениці внаслідок того, що потреба рослин в елементах живлен-

ня не відповідає наявності їх у ґрунті. 
Ефективність застосування азотних добрив під пшеницю озиму знахо-

диться в оберненій залежності від запасів мінерального азоту в кореневому 

шарі ґрунту. Незалежно від ґрунтово-кліматичних умов середній норматив-

ний запас мінерального азоту навесні у шарі ґрунту 0-60 см під пшеницею 

озимою становить 110-130 кг/га. Збільшення запасів мінерального азоту в 

ґрунті понад зазначені величини не сприяє підвищенню врожайності зерна 

пшениці, але дещо поліпшує його якість. Тому дозу азотних добрив для на-

ступних підживлень можна розрахувати на основі балансових розрахунків, 

врахувавши загальну потребу пшениці озимої в азоті для отримання заплано-

ваного врожаю, дозу азоту, внесеного навесні та запаси мінерального азоту в 

ґрунті. Дозу азотних добрив, яку вносять восени з урахуванням гіршого по-

передника або низького рівня родючості ґрунту, при цьому не враховують. 

Наприклад: запланована врожайність зерна пшениці озимої 65 ц/га з вмістом 

у ньому білка 14%. Збір білка має становити 9,1 ц/га (65×14:100). Білок міс-

тить 17,5% азоту. Отже, в зерні міститиметься 159 кг/га азоту (9,1×17,5:100). 

Співвідношення в урожаї зерна до соломи – 1:1, тобто врожайність соломи 

сягатиме 65 ц/га. В 1 ц соломи міститься 0,5 кг азоту, а в 65 ц – 33 кг. Тому 
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для вирощування врожаю 65 ц/га озимої пшениці рослина повинна засвоїти 

192 кг/га (159+33) азоту. Якщо вважати, що пшениця озима засвоїть 50% азо-

ту з ґрунту (96 кг/га) і 50% – із добрив, то з добривами потрібно внести             

192 кг/га азоту (96×100:50). Отже, для отримання 65 ц/га озимої пшениці не-

обхідно 5,6 ц/га аміачної селітри. Аналогічний розрахунок проведено і на 

врожайність 50 ц/га, де необхідно внести 148 кг/га азоту, або в перерахунку 

на фізичну вагу аміачної селітри це становить 4,2 ц/га. Ці розрахунки прове-

дені для рівноважного балансу азоту в ґрунті. 
Якщо плануємо отримати 50 ц/га озимої пшениці, то навесні необхідно 

внести  азотні добрива у дозі 30 кг/га д. р., а вміст мінерального азоту в шарі 
ґрунту 0-60 см становить 40 кг/га, то доза другого підживлення на початку 

росту стебла пшениці озимої має становити N80 (120-40). Тоді після появи у 

рослин верхівкового листка потрібно ще внести N38 (148-30-80). Якщо посіви 

зріджені (200-250 рослин на 1 м2
), під час першого підживлення вносять            

N50–60, за наявності 180-200 рослин на 1 м2 
– дозу азоту збільшують до            

60-80 кг/га. Її також підвищують у роки з пізньою весною, що впливає на піз-
ніше відновлення весняної вегетації (після 1 квітня), внаслідок чого нарос-

тання вегетативної маси зменшується. Отже, для отримання високих врожаїв 

культур необхідно враховувати їх потреби в елементах живлення у різні пе-

ріоди росту і розвитку. З урахуванням цього і розраховують дози добрив і ви-

користовують різні строки та способи їх внесення. Практично це здійснюєть-

ся за допомогою лабораторного аналізу щодо визначення їх вмісту в основній 

і побічній продукції. Потім обчислюється загальна кількість елементів для 

всього врожаю (кг/га) і визначають винос їх з ґрунту [2]. 

Якщо господарство не має змоги придбати таку кількість азотних добрив, 

насамперед потрібно запланувати їх внесення восени та в період формування 

другого вузла на стеблі пшениці. Це пояснюється тим, що від закінчення ку-

щіння до колосіння (так званий великий період) посіви потребують приблиз-
но 100 кг/га азоту, тобто щодоби – 2-4 кг/га. У цій фазі доцільно внести N50–60 

або двічі по 25-30 кг/га азоту. Що родючіший ґрунт, то більше він продукує 

мінерального азоту, і то нижчі можуть бути дози його внесення. Оптимальну 

дозу добрив встановлюють за листовою діагностикою. У фазу початку вихо-

ду рослин у трубку вміст азоту повинен становити 3-5% на суху речовину. 

Необхідно враховувати, що друге підживлення – продуктивне і сприяє 

кращому росту бокових стебел, які за продуктивністю наближаються до го-

ловного стебла. Воно найбільш впливає на врожай зерна. До його проведення 

потрібно внести гербіциди, щоб не допустити засвоєння азоту бур’янами. 

За умов здорового колосу і неушкодженого листового апарату від закін-

чення колосіння до достигання пшениця озима ще поглинає приблизно        

80 кг/га азоту. Тому пізнє внесення азотних добрив має велике значення, 

оскільки високий вміст білка в зерні досягається лише таким шляхом. Для 

цього їх доцільно вносити перед початком колосіння. Чим пізніше проведено 

підживлення, тим менше азотні добрива впливають на врожай і більше на 
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якість зерна. Для встановлення доцільності його проведення необхідно вико-

ристовувати дані листкової діагностики. У Німеччині та Польщі, наприклад, 

для третього підживлення застосовують підвищені дози азотних добрив – 50-

70 кг/га діючої речовини або з розрахунку 10 кг азоту на 1 тонну очікуваного 

врожаю зерна. 

У посушливих умовах внесення азотних добрив під час цвітіння пшениці 
озимої ефекту не дає. 

Можна застосовувати для підживлення озимих більшість форм азотних 

добрив, таких як аміачна та вапняно-аміачна селітра, сульфат амонію тощо. 

При цьому для підживлення навесні найкраще використовувати аміачну селі-
тру, а восени – амонійні форми добрив, оскільки амоній на відміну від нітра-

тів майже не мігрує по профілю ґрунту, отже менше втрачається за осінньо-

зимовий період. Навесні і влітку пшеницю озиму підживлювати карбамідом 

недоцільно. При поверхневому його внесенні відбуваються значні втрати 

азоту, особливо за високої біологічної активності ґрунту. 

В Україні зазвичай вирощують високі врожаї зерна пшениці озимої, але 

не завжди високої якості. Серед відомих прийомів підвищення якості зерна  

внаслідок зміни азотного підживлення є позакореневе підживлення. Некоре-

нева азотна підгодівля озимої пшениці також проводиться за діагностичними 

показниками на останніх етапах розвитку пшеничних рослин. Цей прийом 

дозволяє поліпшити якість зерна і підвищити вміст клейковини на 2-4%. 

Найкращим азотним добривом для позакореневого підживлення є карбамід. 

Для позакореневого підживлення пшениці озимої можна використати КАС, 

розвівши її водою до 15-20% концентрації, але за ефективністю вона посту-

пається розчину карбаміду. 

Із мікроелементів для позакореневого підживлення краще використати 

борну кислоту, сульфат міді, цинку, молібдену та марганцю. Також їх вно-

сять у ґрунт разом з мінеральними добривами та передпосівним обробленням 

насіння солями мікроелементів. Інколи нестача кількох грамів одного з мік-

роелементів обмежує засвоєння інших елементів живлення і призупиняє зро-

стання врожаю навіть на високих фонах живлення мікроелементами. Марга-

нець сприяє підвищенню цукрів у рослинах озимої пшениці, цим самим за-

безпечує вищу морозо- і зимостійкість, підвищує врожай. Мідь значно впли-

ває на формування генетичних органів, бор сприяє синтезу хлорофілу, впли-

ває на формування генеративних органів, розвиток кореневої системи, особ-

ливо молодих коренів. Цинк бере участь у багатьох фізіологічних процесах, 

сприяє росту міжвузлів, підвищує жаро-, посухо та морозостійкість рослин, 

вміст білка в зерні, стійкість рослин до ураження хворобами. Особливу увагу 

на забезпеченість пшениці озимої цинком потрібно звертати під час внесення 

високих норм азотних і фосфорних добрив, вапнування, низьких температур. 

У рослин існує тісний взаємозв’язок між усіма життєво важливими процеса-
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ми, в тому числі кореневим і некореневим живленням. Тому позакореневі пі-
дживлення підвищують ефективність добрив, які знаходяться в ґрунті [3, 4]. 

Численними дослідженнями учених-аграріїв установлено, що не менше 

половини (50% і більш) приросту врожаю зернових культур досягається за 

рахунок правильного і збалансованого застосування добрив і 50% приросту 

на удосконалення інших технологічних прийомів агротехніки, сортів і меліо-

рації. 
 Ефективність азотних добрив, також, підвищується на фоні обробки посі-

вів регуляторами росту рослин. Найчастіше використовується хлормекватх-

лорид-750, при нормі 1,5 л/га від початку кущіння до появи першого вузла, 

тобто при висоті стебла від 10 до 25 см. Регулятор росту рослин захищає від 

вилягання підвищує стійкість рослин, запобігає проникненню збудників гни-

лей, сприяє рівномірності цвітіння, дозріванню зерна та його наливу і якості, 
а також впливає на стійкість проти хвороб. 

Весняне азотне підживлення в усіх господарствах є одним з 
обов’язкових прийомів вирощування озимої пшениці. Доза азотних добрив 

встановлюється з урахуванням врожаю, що планується та даних ґрунтової й 

листкової діагностики. Ефективність застосування азотних добрив під пше-

ницю озиму знаходиться в оберненій залежності від запасів мінерального 

азоту в кореневому шарі ґрунту. Незалежно від ґрунтово-кліматичних умов 

середній нормативний запас мінерального азоту навесні у шарі ґрунту                

0-60 см під пшеницею озимою становить 110-130 кг/га. Збільшення запасів 

мінерального азоту в ґрунті понад зазначені величини не сприяє підвищенню 

врожайності зерна пшениці, але дещо поліпшує його якість. Тому дозу азот-

них добрив для наступних підживлень можна розрахувати на основі балансо-

вих розрахунків, врахувавши загальну потребу пшениці озимої в азоті для 

отримання запланованого врожаю, дозу азоту, внесеного навесні, та запаси 

мінерального азоту в ґрунті. 
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