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УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ  

ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 
 

Висвітлено результати дослідження продуктивності агроценозів 

зернових, хрестоцвітих, зернобобових культур за їх вирощування в 

короткоротаційних сівозмінах. Зокрема, наведено величини фактичної 

врожайності агроценозів та виявлено кореляційні зв’язки між врожайністю 

рослин та мінеральним удобренням.  

Об’єктом дослідження були такі сорти: ріпак (Brassica napus L.) 

Черемош, пшениця озима (Triticum monococcum L.) Поліська-90, ячмінь ярий 

(Hordeum sativum Jessen.) Донецький, кормові боби (Faba vulgaris L.) Аріон, 

гречка (F. esculentum. Moench.) Українка. В результаті багаторічних 

досліджень науковцями встановлено, що рівень мінерального живлення 

культур разом із попередниками, сортовими особливостями культур та 

кліматичними умовами є визначальними факторами формування врожайності 

з відмінними якісними показниками. Тому метою наших досліджень було 

вивчити вплив застосування різних систем удобрень на врожайність 

сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах. 

Встановлено, що система удобрення та сівозміни впливали на 

урожайність культур. 

Визначено, що найвищу врожайність досліджуваних 

сільськогосподарських культур формувала мінеральна система удобрення 

(N30P30K30+N15 – ячмінь ярий, N75P75K75+N50 – ріпак озимий, N60P60K60+N30 – 

пшениця озима, N35P35K35 – кормові боби та N40P40K40+N15 – гречка) в усіх 

короткоротаційних сівозмінах. 

За роки досліджень найвищий урожай пшениці озимої – 4,7 т/га 

відмічено у 2017 р. за внесення добрив нормою N60P60K60+N30 у підживлення в 

період весняного кущення в сівозміні № 3 (ріпак озимий, пшениця озима, боби 

кормові), а загалом в середньому за досліджуваний період 2016–2019 рр. цей 

показник був нижчий на 0,8 т /га порівняно з 2017 р. 

Завдяки вирощуванню ріпаку озимого в різних короткоротаційних 

сівозмінах виявлено, що найвищу врожайність 3,6 т/га отримано у 2016 р. за 

внесення мінеральних добрив нормою N75P75K75+N50 у підживлення в період 
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відновлення вегетації в сівозміні № 1 (ріпак озимий, пшениця озима, ячмінь 

ярий). В середньому за 2016–2019 рр. врожайність ріпаку озимого складала 

2,92 т/га, що менше на 0,68 т/га порівняно з 2016 р.  

Мінеральна система удобрення (N30P30K30+N15 – ячмінь ярий, N35P35K35 

– кормові боби та N40P40K40+N15 – гречка) сприяла формуванню найвищої 

урожайності, зокрема: ячменю ярого – 4,0 т/га, кормових бобів – 3,2 т/га та 

гречки – 2,26 т/га, а найнижчою врожайність була на контролі (без добрив). 

Ключові слова: урожайність, сівозміна, сільськогосподарські 

культури, удобрення. 
 

Stelmakh O., Hryhoriv Y., Melnychuk T., Kyforuk I.  

Precarpathian state agricultural experimental station of Institute of 

agriculture of Carpathian region of NAAS  

Yield of agricultural crops in cultivations of short rotation with 

different technologies of growing 

The results of the research of agrocenoses productivity of grain, cruciferous, 

leguminous crops for their cultivation in short-rotation crop rotations are 

highlighted. In particular, the values of the actual yield of agrocenoses are given and 

correlations between plant yield and mineral fertilizer are established. 

The object of the study were varieties: rape (Brassica napus L.) Cheremosh, 

winter wheat (Triticum monococcum L.) Polissya-90, spring barley (Hordeum 

sativum Jessen.) Donetskyi, fodder beans (Faba vulgaris L.) Arion, buckwheat (F. 

esculentum. Moench.) Ukrainka. As a result of many years of research, scientists 

have found that the level of mineral nutrition of crops, along with predecessors, 

varietal characteristics of crops and climatic conditions are determining factors in 

the formation of yields with excellent quality indicators. Therefore, the aim of our 

research was to study the effect of different fertilizer systems on crop yields in short-

rotation crop rotations. 

It was found that the fertilizer system and crop rotation affected crop yields. 

It was determined that the highest yield of the studied crops was formed by 

the mineral fertilizer system (N30P30K30 + N15-spring barley, N75P75K75 + N50-winter 

rape, N60P60K60 + N30-winter wheat, N35P35K35-fodder beans and N40P40K40+ N15- 
buckwheat) in all short-rotation crop rotations. 

Over the years of research, the highest yield of winter wheat – 4,7 t/ha was 

observed in 2017 by the application of fertilizers N60P60K60 + N30 during spring 

tillering in crop rotation № 3 (winter rape, winter wheat, fodder beans), and in 

general on average for the studied period 2016-2019 this figure was lower by 0,8 

t/ha compared to 2017 year. 

Growing winter oilseed rape in various short-rotation crop rotations it was 

established that the highest yield – 3,6 t/ha was obtained in 2016 by the application 

of mineral fertilizers N75P75K75 + N50 during the restoration of vegetation in crop 

rotation № 1 (winter oilseed rape, winter wheat, spring barley). On average for 

2016-2019, the yield of winter rape was 2,92 t/ha, which is 0,68 t/ha less than in 

2016 year. 

Mineral fertilizer system (N30P30K30 + N15-spring barley, N35P35K35-fodder 

beans and N40P40K40 + N15-buckwheat) contributed to the formation of the highest 
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yields, in particular: spring barley – 4,0 t/ha, fodder beans – 3,2 t/ha and buckwheat 

– 2,26 t/ha, and the lowest was under control (without fertilizers). 

Key words: yield, crop rotation, crops, fertilizers.  
 

Вступ. Підвищення культури землеробства передбачає 

впровадження у виробництво заходів, що становлять науково 

обґрунтовану систему. Серед них важливе значення мають правильні 

сівозміни, які є головною і незамінною її ланкою та посідають 

особливе місце за різноманітним сприятливим впливом на родючість 

ґрунту і врожайність сільськогосподарських культур.  

Саме на основі сівозмін створюють системи удобрення, 

механічного обробітку ґрунту і захисту посівів від бур’янів, шкідників 

та збудників хвороб [7, 10]. 

Урожайність сільськогосподарських культур залежить від 

сукупної дії багатьох чинників. Як зазначив S. Ross [35], якщо всі 

фактори, які впливають на ріст і розвиток рослин, прийняти за 100%, 

то вплив людини – це лише 20–25%. Головним завданням впливу 

людини на ріст і розвиток рослин є створення сприятливих умов для 

реалізації їх генетичного потенціалу. 

За результатами багаторічних досліджень визначено, що рівень 

мінерального живлення культур разом із попередниками, сортовими 

особливостями культур і кліматичними умовами є регулюючими 

факторами формування врожайності з високими якісними 

показниками [1, 11, 13, 16]. Низка авторів стверджує про високу 

ефективність застосування органічних, мінеральних добрив і 

альтернативних систем удобрення на малородючих дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся [3, 18, 24, 26]. Важливим елементом 

технології вирощування сумісних агроценозів є визначення 

оптимальних норм мінерального живлення. Більшість авторів [8, 11, 

17, 25] зазначають про доцільність внесення стартових доз азотних 

добрив у посівах зернобобових культур. 

Вагоме значення для розвитку аграрного виробництва має 

збільшення випуску високобілкових кормів за рахунок підвищення 

врожайності та розширення площ посівів зернобобових культур, 

оскільки вони вирізняються високим вмістом білка в зерні і є 

практично незамінними для виробництва білкових добавок до зерна 

ячменю, вівса, кукурудзи та інших фуражних культур з низьким 

вмістом протеїну.  

На думку деяких дослідників [2, 4, 5, 15, 16, 21, 22, 27–31, 33], 

для отримання кормів, збалансованих за вмістом білків і вуглеводів, 

поліпшення азотного живлення посівів, збереження родючості ґрунту 

доцільно вирощувати змішані агроценози бобових і злакових культур. 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68 (I) 

179 

 

За вирощування бінарних посівів зернобобових зі злаками 

утворюється щільний ценоз, продуктивність якого стабільна за роками 

і може перевищувати врожайність компонентів у монокультурі [4, 9, 

11, 12, 13, 19, 20, 27, 34]. 

Азотфіксуючі рослини залишаються потужним і незамінним 

фактором підтримання екологічного балансу в агросистемах [32]. 

Роль сівозміни в сучасному землеробстві обумовлена 

біологічними особливостями польових культур. Тому правильно 

складена і запроваджена сівозміна має велике значення для 

підвищення культури землеробства, відтворення та покращення 

родючості ґрунту, росту урожайності сільськогосподарських культур і 

рентабельності землеробства [10]. Аналіз результатів досліджень за 

останні роки свідчить, що біологічний потенціал сортів і гібридів 

реалізується лише на 40–75%, оскільки в них закладено тільки 

потенційні можливості біологічної продуктивності конкретної 

культури, а реалізувати їх можна лише в реальних умовах поля 

завдяки оптимізованим технологіям вирощування культур з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і спеціалізації господарств [7]. 

Матеріали і методи. Стаціонарний дослід по вивченню 

технологій вирощування в сівозмінах короткої ротації закладено в 

2016 р. на дернових ґрунтах Прикарпаття на дослідному полі 

Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону. 

Ґрунти – дернові глибокі опідзолені глеюваті важкосуглинкові. 

Агрохімічна характеристика: рН сольове – 5,10; вміст гумусу (за 

Тюріним) – 2,07; легкогідролізований азот (за Корнфільдом) – 74,0; 

рухомий фосфор (за Кірсановим) – 76,5; обмінний калій (за 

Чириковим) – 105,9 мг/кг ґрунту. За даними обстеження, ґрунти 

дослідної ділянки середньо гумусовані – 2,74% зі зменшенням вмісту 

гумусу за глибиною. Сума увібраних основ становить у середньому 

11–12 мг-екв на 100 г ґрунту, забезпечення основами – 85%, реакція 

слабокисла (рН сольового розчину – 5,6–6,0, гідролітична кислотність 

незначна). 

У стаціонарному досліді вивчали три короткоротаційні 

сівозміни: 

– № 1: ріпак озимий, пшениця озима, ячмінь ярий; 

– № 2: ріпак озимий, пшениця озима, гречка; 

– № 3: ріпак озимий, пшениця озима, боби кормові. 

На кожну культуру накладали три технології вирощування.  

Дослід був закладений в 3-кратній повторності. Загальна 

кількість ділянок – 81, посівна площа однієї ділянки – 80 м² (8 × 10 м), 
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облікова – 50 м², загальна площа досліду – 0,96 га, у тому числі під 

посівами – 0,65 га, під доріжками – 0,31 га.  

У досліді вирощували внесені до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, ріпак озимий Черемош, 

пшеницю озиму Поліська-90, ячмінь ярий Донецький, боби кормові 

Аріон, гречку Українка. 

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками 

[19]. Методи досліджень: польовий та математично-статистичний. 

Схему досліду подано в табл. 1. 

 

1. Схема досліду 

Варіант  Удобрення  Фаза внесення 

1 2 3 

Ярий ячмінь 

1 Контроль (без добрив)  

2 

N20P20K20 Під культивацію 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) +  

«Оракул біомарганець» (2 л/га) 

Кущення 

«Вимпел» (500 г/га) Прапорцевий листок 

3 N30P30K30+N15 
Під культивацію + 

кущення 

Ріпак озимий 

1 Контроль (без добрив)  

2 

N50P50K50 Під культивацію 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

коламін бор» (1 л/га) 
4–6 листків 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) +  

«Оракул коламін бор» (1 л/га) +  

«Оракул сірка актив» (2 л/га) 

Розетка – стеблування 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) +  

«Оракул коламін бор» (1 л/га) 

Бутонізація 

3 N75P75K75+N50 

Під культивацію +  

по відновленню 

вегетації 
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1 2 3 

Пшениця озима 

1 Контроль (без добрив)  

2 

N45P45K45 Під культивацію 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) 
Осіннє кущення 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (2 л/га) +  

«Оракул хелат міді» (1 л/га) 

Весняне кущення 

«Вимпел» (500 г/га) Прапорцевий листок 

3 N60P60K60+N30 
Під культивацію + 

весняне кущення 

Кормові боби 

1 Контроль (без добрив)  

2 

N20P20K20 Під культивацію 

«Вимпел» (500 г/га) 3–5 трійчастих листків 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) +  

«Оракул коламін бор» (1 л/га) +  

«Оракул біомолібден» (0,5 л/га) 

Бутонізація 

3 N35P35K35 Під культивацію 

Гречка 

1 Контроль (без добрив)  

2 

N30P30K30 Під культивацію 

«Вимпел» (500 г/га) + «Оракул 

мультикомплекс» (1 л/га) +  

«Оракул біомарганець» (2 л/га) 

По сходах 

«Вимпел» (500 г/га) 3–5 листків 

3 N40P40K40+N15 
Під культивацію + 

3–5 листків 

 

Результати та обговорення. Процеси формування показників 

продуктивності сільськогосподарських культур в короткоротаційних 

сівозмінах мають свої особливості. Встановлено, що врожайність 

культури в системі сівозмін значною мірою залежна від структури 

сівозміни, складу вирощуваних культур, порядку їх чергування та 

рівня удобрення. 

Результати дослідження виявили, що найвищу врожайність 

насіння пшениці озимої отримано в середньому за 2016–2019 рр. 

досліджень – 3,9 т/га у сівозміні № 3 (ріпак озимий, пшениця озима, 
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боби кормові) за внесення мінеральних добрив нормою N60P60K60+N30 

у період весняного кущення. Цьому сприяло правильне чергування 

культур. Найнижча врожайність пшениці в середньому за 2016–

2019 рр. відмічена на контролі (варіант № 1) в усіх сівозмінах і 

становила від 1,76 до 1,87 т/га (табл. 2). 

 

2. Урожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах 

короткої ротації з різними технологіями вирощування (середнє за 

2016–2019 рр.) 

Сівозміна Варіант 

Культура, т/га 

Ріпак 

озимий 

Пшениця 

озима 

Ячмінь 

ярий 
Гречка 

Боби 

кормові 

1 

Контроль  0,98 1,78 1,78 – – 

2 2,12 3,21 2,8 – – 

3 2,92 3,87 3,46 – – 

2 

Контроль  0,92 1,76 – 1,18 – 

2 2,06 3,10 – 1,85 – 

3 2,84 3,8 – 2,07 – 

3 

Контроль  1,09 1,87 – – 1,42 

2 2,21 3,29 – – 2,38 

3 2,95 3,90 – – 2,84 
НіР05       

Фактор А  0,29 0,06 0,13 0,10 0,05 

Фактор В  0,05 0,05    

Взаємодія 
АВ 

 
0,05 0,05    

 

При вирощуванні ріпаку озимого в короткоротаційних 

сівозмінах за різних варіантів удобрення найвищий урожай в 

середньому за роки досліджень 2,95 т/га досягнуто в сівозміні № 1 

(ріпак озимий, пшениця озима, ячмінь ярий) за внесення добрив 

нормою N75P75K75+N50 по відновленню вегетації. Найвищу 

врожайність ріпаку озимого було одержано в 2016 р. – 3,6 т/га на 

цьому ж варіанті удобрення. 

За роки проведення досліджень найнижчу врожайність 

досліджуваних культур отримано в 2019 р. на рівні 0,8 т/га і в 

середньому за роки досліджень – 0,922 т/га у сівозміні № 2 (ріпак 

озимий, пшениця озима, гречка) за варіанта № 1 (контроль) на 

природній родючості ґрунту. 

Встановлено, що за 2016–2019 рр. досліджень сівозміна № 2 

(ріпак озимий, пшениця озима, гречка) за внесення добрив нормою 
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N75P75K75+N50 по відновленню вегетації забезпечила урожайність 

ріпаку 2,84 т/га, що на 0,11 т/га менше порівняно із сівозміною № 3. 

За вирощування ячменю ярого в короткоротаційній сівозміні в 

середньому за 2016–2019 рр. (ріпак озимий, пшениця озима, ячмінь 

ярий) найбільший урожай отримано за внесення добрив нормою 

(N30P30K30+N15) – 3,46 т/га, що на 0,54 т/га менше порівняно з 2017 р. 

Дослідження засвідчили, що за вирощування бобів кормових у 

сівозміні № 3 (ріпак озимий, пшениця озима, боби кормові) в 

середньому за 2016–2019 рр. досліджень за внесення добрив нормою 

(N35P35K35) отримано найвищу врожайність 2,84 т/га, що на 0,36 т/га 

менше порівняно з 2017 р. 
Аналогічну закономірність впливу фактора удобрення 

встановлено за вирощування гречки в сівозміні № 2 (ріпак озимий, 

пшениця озима, гречка). Найбільший урожай 2,07 т/га отримано в 

середньому за 2016–2019 рр. досліджень за удобрення нормою 

N40P40K40+N15 у фазі 3–5 листків, а найменший 1,18 т/га – у варіанті 

№ 1, тобто на контролі без добрив. 

Одержання максимальної кількості рослинної продукції за міні-

мальних затрат є пріоритетним та необхідним завданням сучасної 

аграрної науки. Проаналізувавши економічну ефективність вирощу-

вання сільськогосподарських культур в короткоротаційних сівозмінах 

за 2016–2019 рр., можна стверджувати, що найбільший умовно чистий 

прибуток 15 451 грн в середньому за роки досліджень отримано за 

вирощування ріпаку озимого в сівозміні № 3 (ріпак озимий, пшениця 

озима, боби кормові) у варіанті № 3 удобрення, собівартість 1 ц 

продукції становила 433 грн, рівень рентабельності – 133,0% (табл. 3). 

 
3. Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських 
культур у сівозмінах короткої ротації за 2016–2019 рр. 

Сіво-
зміна 

Культура Варіант 
Умовно 
чистий 

дохід, грн 

Собі-
вартість, 

грн 

Рента-
бельність, 

% 
1 2 3 4 5 6 

1 

Ріпак 
озимий 

Контроль 3109 586 66,6 
2 12 424 503 118,5 
3 15 242 441 150,0 

Пшениця 
озима 

Контроль 2116 298 44,0 
2 4697 281 53,0 
3 4846 241 72,5 

Ячмінь 
ярий 

Контроль 1938 237 43,05 
2 4810 239 71,0 
3 5556 202 80,0 
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1 2 3 4 5 6 

2 

Ріпак 
озимий 

Контроль 2370 614 54,0 
2 11 216 525 106,2 
3 14 400 469 140,0 

Пшениця 
озима 

Контроль 1814 297 27,2 
2 4470 284 49,3 
3 6039 246 68,7 

Гречка 
Контроль 3216 330 82,0 

2 8807 385 117,8 
3 10 086 329 161,0 

3 

Ріпак 
озимий 

Контроль 4293 520 86,0 
2 11 552 488 109,0 
3 15 451 433 133,0 

Пшениця 
озима 

Контроль 2179 287 43,0 
2 4915 277 54,0 
3 6470 237 75,0 

Боби 
кормові 

Контроль 3225 283 81,0 
2 6067 267 95,0 
3 7000 255 105,0 

 

За вирощування пшениці озимої в короткоротаційних 

сівозмінах в середньому за 2016–2019 рр. найвищий умовно чистий 

прибуток 6470 грн отримано у варіанті № 3 (сівозміні № 3), рівень 

рентабельності склав 75%. 

При вирощуванні ячменю ярого найкраще зарекомендував себе 

варіант № 3, в середньому за роки досліджень умовно чистий прибуток 

склав 5556 грн, рівень рентабельності – 80%. 

Найвищий умовно чистий прибуток 7000 грн отримано за 

вирощування кормових бобів у варіанті № 3 (сівозміні № 3), рівень 

рентабельності – 105%. 

В середньому за роки досліджень гречка забезпечила 

найбільший умовно чистий прибуток 10 086 грн за вирощування у 

варіанті № 3 (сівозміні № 2), рівень рентабельності склав 161%. 

Найнижчі економічні показники були на контролі (без добрив) 

на всіх короткоротаційних сівозмінах, що пояснюється найнижчою 

врожайністю сільськогосподарських культур.  

Висновки. В нових умовах господарювання, для яких 

характерна вузька спеціалізація виробництва, доцільно 

запроваджувати й освоювати сівозміни з короткою ротацією. 

Встановлено, що найвищу врожайність забезпечила мінеральна 

система удобрення (N30P30K30+N15 – ячмінь ярий, N75P75K75+N50 – ріпак 

озимий, N60P60K60+N30 – пшениця озима, N35P35K35 – кормові боби та 
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N40P40K40+N15 – гречка): пшениці озимої – 3,9 т/га, ріпаку озимого – 

2,95 т/га та бобів кормових – 2,84 т/га, сівозміна № 3; ячменю ярого – 

36,46 т/г, сівозміна № 1; гречки – 2,07 т/га, сівозміна № 2. 
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