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Виявлено позитивний вплив амонійного азоту на вміст елементів живлення в ґрунті та в рослинах 
озимої пшениці. За осіннього внесення безводного аміаку підвищувалася врожайність та якість зерна 
пшениці. 
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ВСТУП 

Різке підвищення потреб людства в продовольстві призводить до необхідності 
значного збільшення використання добрив та засобів захисту рослин у 
рослинництві [1]. Вивчення динаміки накопичення та виносу елементів живлення 
рослинами дає можливість коригувати системи живлення рослин, підвищувати 
врожайність і якість, а також зберігати родючість ґрунтів [2].  

Відомо, що винос елементів живлення з ґрунту залежить від рівня врожайності, 
біологічних особливостей сорту, вмісту рухомих елементів живлення в ґрунті, а 
також від кліматичних умов [2]. 

Багатьма дослідниками встановлено, що винос елементів живлення рослинами 
пшениці здебільшого залежить від інтенсивності вирощування культури та 
біологічних особливостей сорту [3]. При вивченні взаємодії різних елементів 
живлення встановлено, що сумісне застосування азоту та фосфору сприяє кращому 
засвоєнню фосфатів.  

Відомо також, що позитивний ефект в більшій мірі проявляється при 
застосуванні амонійного азоту. Проте, не було виявлено підвищення засвоєння 
фосфору при внесенні амонійних добрив у підживлення. В попередніх 
дослідженнях встановлено, що нітратний азот посилює винос з ґрунту катіонів, в 
роботах інших авторів було відмічено посилення засвоєння аніонів при живленні 
нітратною та амонійною формами азоту [4, 5]. 

На сьогоднішній день існують високоточні методи аналізу елементного складу 
ґрунту та рослинного матеріалу до яких відноситься емісійна атомно-абсорбційна 
спектроскопія, яка дозволяє визначати одночасно велику кількість елементів 
живлення [6–8]. Однак, існує невелика кількість даних щодо застосування 
безводного аміаку в посівах ярих культур й обмаль інформації стосовно його 
використання в посівах озимої пшениці [9].  
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Тому, метою наших досліджень було проаналізувати вплив осіннього внесення 
амонійного азоту на доступність елементів живлення в ґрунті та інтенсивність 
накочення їх рослинами озимої пшениці у вегетативних органах та зерні. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Досліди проводили на виробничих посівах озимої пшениці сорту Смуглянка 
протягом вегетаційного періоду 2009-2012 років на базі спеціалізованого з внесення 
безводного аміаку господарства ТОВ «Агросервіс» у Жашківському районі 
Черкаської області. В статті представлено дані сезону 2011-2012 рр. 

Безводний аміак застосовували восени перед посівом у дозі 100 кг/га азоту по 
діючій речовині, який вносили на глибину 14 см культиватором-інжектором. У 
контрольному варіанті вносили аміачну селітру на поверхню ґрунту врозкид 
навесні, у перше та друге підживлення [10]. 

Визначення елементного складу в зразках рослинного матеріалу, зерна та 
ґрунту здійснювали методом ІСР-спектрометрії на емісійному спектрометрі ICAP 
6300 Duo MFC (США). Зразки рослин висушували до сухої маси при 105 оС і 
озолювали в азотній кислоті (осч) при температурі 240-250ºС і тиску 60 бар 
протягом 90 хв. за допомогою мікрохвильової пробопідготовки Multiwave 3000 
фірми Anton Paar (Австрія). Проби ґрунту екстрагували амонійно-ацетатним 
буфером, рН 4,8. Наважки 10,00 г ґрунту поміщали у колби, заливали 50 см3 
буферного розчину (співвідношення ґрунт-розчин 1:5). Струшували на ротаторі 
протягом години і відфільтровували (ДСТУ ISO 11464:2001). 

Результати досліджень обробляли статистично за допомогою комп’ютерної 
програми STATISTIСA та Excel [11]. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

При визначенні елементного складу ґрунту, рослинного матеріалу і зерна 
виявлено відмінності у вмісті макро- та мікроелементів у варіантах з внесенням 
азоту у формі аміачної селітри та безводного аміаку. В умовах виробничого досліду 
підвищувалася кількість доступної форми елементів у ґрунті при осінньому 
внесенні безводного аміаку. Суттєво підвищувався вміст наступних елементів: Сa, 
Cu, Fe, K, Mg, Р, S, Zn (табл. 1). 

 

Таблиця 1  
Елементний склад ґрунту за осіннього внесення безводного аміаку, мг/кг 

 

Варіант B Ca Co Cu Fe K  
Селітра аміачна, N100 1,2 9870 2,2 11 1270 197 
Аміак безводний, N100 1,4 10440* 2,4 14* 1490* 224* 

Варіант Mg Mn  Na P S Zn 
Селітра аміачна, N100 1230 532 52 81 54 32 
Аміак безводний, N100 1310 480 55 88 66* 41* 

Примітки: 1. Відбір зразків у фазу цвітіння.  
                   2. * – тут і далі різниця з контролем достовірна за 95% рівня значущості. 
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Таким чином, встановлено, що вміст B, Co, Na не істотно відрізнявся від 
контрольного варіанту. Відомо, що внесення амонійних добрив у високих дозах 
підкислює ґрунт, що в значній мірі впливає на доступність в ґрунтовому профілі 
елементів живлення. Так, при зниженні рН збільшується доступність Fe, Cu, Mn, Zn. 
Інші елементи живлення – P, S, K, Ca, Mg, Mo, B, при зниженні значення рН стають 
менш доступними в ґрунтовому профілі для рослин [12]. Проте, як видно з 
наведених даних, вміст ряду елементів навпаки зростав при внесенні амонійного 
азоту у вигляді безводного аміаку. На доступність елементів живлення, ймовірно, 
також впливали кореневі виділення рослин пшениці, які, як відомо, збільшуються 
при забезпеченні посівів азотом. 

В попередніх роботах встановлено, що максимальне накопичення N, P, Ca, Mg і 
K спостерігається в період від кінця фази виходу в трубку до фази цвітіння та 
молочної стиглості [13, 14]. У виробничих дослідах виявлено підвищення 
накопичення в рослинному матеріалі озимої пшениці ряду макро- і мікроелементів у 
варіантах, де застосовували азот у формі безводного аміаку у високих дозах (табл. 2).  

 

Таблиця 2 
Елементний склад рослин озимої пшениці сорту Смуглянка за осіннього 

внесення безводного аміаку, мг/кг 
Варіант B Ca Co Cu Fe K  

Селітра аміачна, N100 5,1 2164 0,4 3 195 17460 
Аміак безводний, N100 8,4* 2380 0,4 4 237* 17128 

Варіант Mg Mn  Na P S Zn 
Селітра аміачна, N100 1130 44 115 1260 514 12 
Аміак безводний, N100 1350 52* 94* 1265 619* 16* 

Примітка: відбір зразків у фазу цвітіння. 
 

Так, при внесенні безводного аміаку в кількості 100 кг/га за азотом, в рослинах 
озимої пшениці сорту Смуглянка зростала інтенсивність накопичення B, Ca, Cu, Fe, 
Mg, Mn, S і Zn. Ряд елементів: Co, К, Р, Na, незначно відрізнялися за вмістом, або їх 
вміст у дослідних варіантах був дещо нижчим, у порівнянні з контрольним 
варіантом, де вносили аміачну селітру. Нами встановлено, що осіннє внесення 
амонійного азоту призводило до змін у накопиченні ряду макро- та мікроелементів 
в зерні озимої пшениці сорту Смуглянка (табл. 3).  

 

Таблиця 3 
Елементний склад зерна озимої пшениці сорту Смуглянка за осіннього 

внесення безводного аміаку, мг/кг 
Варіант B Ca Co Cu Fe K  

Селітра аміачна, N100 0 670 0,4 3 95 2165 

Аміак безводний, N100 0 728
*
 0,3 4 112

*
 2463

*
 

Варіант Mg Mn  Na P S Zn 
Селітра аміачна, N100 1452 48 98 1352 1035 17 

Аміак безводний, N100 1736
*
 49 109

*
 1510

*
 1280

*
 24

*
 

Примітка: відбір зразків у фазу цвітіння. 
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Виявлено, що зростав вміст Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Zn. Кількість Со 
знизилася порівняно з контрольним варіантом, а вміст Mn майже не відрізнявся від 
варіанту з внесенням аміачної селітри. Бору в зерні пшениці методом ICP-
спектроскопії не знайдено. 

Збільшення накопичення ряду елементів живлення призводило до підвищення 
якісних показників зерна, про що свідчить зростання білковості та вмісту сирої 
клейковини в зерні озимої пшениці. Окрім змін в накопиченні елементів живлення, 
внесення безводного аміаку сприяло зростанню врожайності (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Вплив осіннього внесення безводного аміаку на врожайність та якість 
зерна озимої пшениці сорту Смуглянка 

 

Варіант Врожайність, ц/га Білок, % Сира клейковина, % 
Селітра аміачна, N100 74,6±1,2 13,9±0,1 29,1±0,1 
Аміак безводний, N100   83,5±1,9* 14,2±0,1 30,2±0,2 

 
У варіанті з внесенням 100 кг/га амонійного азоту врожайність становила 83,5 

ц/га, проти контролю – 74,6 ц/га. Вища кількість амонійного азоту порівняно з 
контролем сприяла покращенню ростових процесів рослин озимої пшениці, 
відбувалася інтенсифікація поглинання азоту та інших елементів живлення, що в 
кінцевому підсумку сприяло зростанню врожайності і якості зерна. 

При осінньому внесенні безводного аміаку, в орному шарі ґрунту вміст 
амонійного азоту був вищим порівняно з контролем, де вносили аміачну селітру. Як 
видно з рисунка Б, у варіантах з внесенням безводного аміаку вміст білка зростав до 
14,2 % порівняно з контролем, де він становив 13,9 %. Разом з білковістю також 
підвищувався вміст сирої клейковини до 30,2 %, у варіанті з внесенням аміачної 
селітри вміст сирої клейковини становив 29,1 %. 

 
ВИСНОВОК 

Виявлено, що однократне осіннє внесення восени безводного аміаку у шар 
ґрунту під кореневу систему посіву озимої пшениці на глибину 14 см змінювало 
інтенсивність поглинання елементів рослинами пшениці з подальшим 
накопиченням у зерні Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Zn. Застосування 100 кг/га 
азоту у вигляді безводного аміаку сприяло збільшенню вмісту мінерального азоту в 
ґрунті, підвищувало врожай озимої пшениці в дослідному варіанті до 83,5 ц/га 
порівняно з контролем – 74,6 ц/га (внесення аміачної селітри поверхнево). За такої 
схеми живлення покращувались якісні показники зерна озимої пшениці – 
підвищувався вміст білка та сирої клейковини. Збільшення доступності елементів 
живлення в ґрунті та накопичення їх в рослинах і в зерні, а також зростання 
продуктивності озимої пшениці ймовірно пов’язана з кращою доступністю азоту 
для рослин озимої пшениці у фази кущіння-трубкування, тобто у фази формування 
вегетативних та закладання генеративних органів. 
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