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Постановка проблеми. Нут – одна з найдав-
ніших і найпоширеніших зернобобових культур, 
яка використовується в усьому світі на харчові й 
кормові цілі. Поєднання найвищої з-поміж зер-
нобобових культур за посухо-, жаро- та холодо-
стійкістю робить цю культуру унікальною, по-
скільки вона спроможна давати економічно об-
ґрунтований урожай насіння у спекотних і по-
сушливих регіонах світу. Насіння нуту містить 
значну кількість повноцінного білка, жиру, вуг-
леводів, а також багато ферментів, мінеральних 
та органічних речовин. Дана культура може вне-
сти суттєву частку в розв’язання проблеми білка 
й значно поповнити продовольчі ресурси плане-
ти. Як зернобобова культура нут у симбіозі з 
азотфіксуючими бактеріями здатна засвоювати 
азот з атмосфери, задовольняючи себе цим еле-
ментом і залишаючи наступним культурам через 
рослинні рештки чималу кількість біологічно 
засвоєного азоту. Урожайність найціннішої зер-
нової культури – пшениці озимої – після нуту 

така ж, як і після чорного пару, а в окремі роки 
навіть набагато вища.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Останнім часом в Україні, як свідчить огляд 
спеціальних джерел, спостерігається зростання 
зацікавленості сільгоспвиробників до цієї куль-
тури і збільшення попиту на неї на світовому 
ринку [2, 3, 7]. 
Сільськогосподарська практика вимагає наразі 

однозначної відповіді на питання: бобові культури 
потребують азотного удобрення чи мають рацію ті 
дослідники, які стверджують, що мінеральний азот 
пригнічує симбіотичну азотфіксацію бобових 
культур, тому економічно вигідніше такі рослини 
не удобрювати. Дослідники Московської сільсько-
господарської академії ім. Тімірязєва провели до-
сліди, результати яких дали можливість отримати 
картину поведінки симбіонтів в умовах веґетацій-
них і польових дослідів за забезпечення рослин 
різними дозами азотних добрив. Було встанов-
лено, що підвищення вмісту розчинних азото-
вмісних з’єднань у середовищі в польових умо-
вах за оптимальних умов вирощування рослин 
не перешкоджає їх симбіозу із бульбочковими 
бактеріями. Зниження частки атмосферного азо-
ту, який засвоюють рослини за підвищеної за-
безпеченості мінеральним азотом, має лише від-
носний характер [1, 8, 9].  
Суттєвими важелями збільшення виробництва 

продукції нуту є: виведення та впровадження у 
виробництво високопродуктивних вітчизняних 
сортів, реалізація сучасних технологій вирощуван-
ня та переробки зерна, а також покращання насін-
ництва. Дані питання у практиці вирощування ну-
ту все ще потребують свого вирішення [2]. 
Мета досліджень. Вивчення впливу мінераль-

ного живлення і передпосівної обробки насіння 
штамами бульбочкових бактерій (нутовий нітра-
гін) відповідних сортів на формування структури 
врожаю та біологічну врожайність нуту. 

___________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор С. М. Каленська  

Висвітлено господарське та агротехнічне значен-
ня найпоширенішої зернобобової культури нут, а 
також позитивну дію для ґрунтів, на яких розмі-
щують дану культуру в сівозміні. Відображено 
корисний вплив мінеральних добрив та передпосів-
ної інокуляції насіння на формування врожаю. На-
ведено результати досліджень впливу елементів 
технології вирощування на формування структур-
них елементів і врожайності досліджуваних сор-
тів Розанна, Тріумф та Пегас на чорноземах ти-
пових. Встановлено, що передпосівна інокуляція 
насіння у комплексі з невисокими дозами азотних 
добрив сприяли приросту врожаю сортів нуту. 
Найвищу урожайність нуту у досліді (4,9 т/га) 
відмічено в сорту Розанна у варіанті із застосу-
ванням передпосівної інокуляції насіння на фоні 

внесення N30P60K60. 
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Матеріали і методи досліджень. Польові до-
слідження проводили в 2010–2011 рр. на полях 
кафедри рослинництва у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція». Нут висівали 
на чорноземах типових за температури ґрунту на 
глибині загортання насіння 8–10 °С сівалкою 
«Клен». Площа елементарної ділянки – 42 м2; 
облікова площа – 28,8 м2 (3,2х9). Повторність 
досліду – чотириразова [5].  
У дослідженнях використовували загально-

прийняті в рослинництві та землеробстві методики 
[4, 6]. У дослідах на вивчення були поставлені се-
редньостиглі сорти нуту вітчизняної селекції: Трі-
умф, Розанна та Пегас. Мінеральні добрива вноси-
ли під основний обробіток ґрунту та під весняну 
культивацію, використовуючи наступні схеми до-
сліджень: 1 − контроль (без добрив); 2 − NPK – 
30:60:60; 3 − NPK – 60:60:60; 4 − NPK – 90:60:60,  
5 − NPK – 120:60:60, 6 − NPK – 150:60:60. Форми 
добрив – аміачна селітра (N – 30 %), ґранульова-
ний суперфосфат (Р2О5 – 19 %) і калійна сіль (К2О 
– 40 %). Варіанти досліджень включали також ви-
користання нутового нітрагіну (обробка насіннєво-
го матеріалу бульбочковими бактеріями). Замочу-
вали з розрахунку 1,5 л робочим розчином на  
150 кг насіння нуту в день сівби.  
Результати досліджень. Формування врожаїв 

зерна сільськогосподарських культур суттєво за-
лежить від ґрунтово-кліматичних умов вирощу-
вання, а також від рівня родючості ґрунту. Тому 
для організації стабільного виробництва нуту в 
зонах із нестійкими факторами довкілля необхідно 
висівати сорти, здатні за різних погодних умов і на 
різних фонах забезпечити отримання стабільних 
урожаїв, що досягається завдяки їх реакції на 
умови вирощування [9]. 
Проведені нами дослідження ґрунтуються на 

таких факторах впливу, як удобрення та застосу-
вання передпосівної інокуляції на сорти Розанна, 
Тріумф і Пегас. Результати структурного аналі-
зу, подані у таблиці, дають змогу проаналізувати 
вплив елементів технології вирощування на 
структурні елементи рослин нуту у 2010–2011 
роках. Важливим показником придатності кон-
кретного сорту нуту до механізованого збирання 
є висота кріплення нижніх бобів на рослинах, 
оскільки саме в нижніх бобах (які закладаються 
першими) формується найбільш крупне, повно-
цінне за посівними якостями насіння. Особливі-
стю нуту полягає в тому, що майже всі сорти 
мають порівняно високе кріплення нижніх бобів 
(близько 20 см), тому нут придатний для механі-
зованого збирання без зайвих втрат [2]. 
У наших дослідженнях висота кріплення ниж-

ніх бобів у сорту Розанна у варіанті без інокуля-
ції насіння варіювала від 20,6 см (без удобрення) 
до 21,6 см (N60P60K60), у сорту Тріумф – від  
19,4 см (за N30 та N90 на фоні P60K60) до 21,7 см 
(N60P60K60), у сорту Пегас – від 17,9 (контроль) 
до 20,3 (N60P60K60). У варіанті з інокуляцією на-
сіння у сорту Розанна даний показник зріс по-
рівняно з варіантом без інокуляції на 1,3–1,5 см:  
у сорту Тріумф – на 0,6–0,7 см, у сорту Пегас – 
на 0,2–1,6 см. Найвищий показник висоти кріп-
лення нижніх бобів відмічено у сорту Розанна у 
варіанті з інокуляцією насіння та за внесення 
N60P60K60 (23,1 см), а найнижчий (17,9 см) –  
у сорту Пегас у варіанті з абсолютним контролем. 
Кількість бобів на рослині та кількість насінин 

у бобі – важливий елемент структури врожаю, 
що обумовлює продуктивність рослини і бере 
участь у формуванні врожаю. Збільшення норм 
внесення азотних добрив на фоні фосфорно-
калійних у цілому сприяло збільшенню кількості 
бобів на рослині. Максимальна кількість бобів у 
сорту Розанна у варіанті без інокуляції спостері-
галася за внесення добрив N60P60K60 (39,4 шт.), 
тоді як на варіанті без внесення добрив даний 
показник становив 24,0 шт. Збільшення азотних 
добрив до N150 призвело до зниження даного по-
казника до 26,6 штук. У сортів Тріумф та Пегас 
відмічали аналогічну тенденцію. У сорту Тріумф 
найвищий показник склав 35,8 шт. (N60P60K60),  
а найнижчий – 27,3 (без удобрення), у сорту Пе-
гас, відповідно, 34,5 шт. (N60P60K60) та 24,3 шт. 
(без удобрення). Застосування передпосівної  
інокуляції на фоні мінерального удобрення, в свою 
чергу, також сприяло збільшенню кількості бобів 
на рослині. При цьому у сорту Розанна цей показ-
ник досяг найвищої відмітки за внесення N30P60K60 
і становив 47,6 шт., найнижчий результат спостері-
гали за внесення N150P60K60 (35,5 шт.). У сорту 
Тріумф, відповідно, 41,1 шт. (N30P60K60) та  
29,9 шт. (N150P60K60). У сорту Пегас – 40,0 шт. 
(N30P60K60) та 23,9 шт. (N150P60K60). Таким чином, 
можна констатувати, що у варіанті з інокуляцією 
насіння збільшення норм азотних добрив від 
N60P60K60 до N150P60K60 призводить до зниження 
кількості бобів на рослині в усіх досліджуваних 
сортів. 
Схожа тенденція виявлена нами й за вивчення 

впливу досліджуваних факторів на кількість на-
сінин на рослині. Встановлено, що зі збільшен-
ням кількості азотних добрив до певної межі (до 
N60) у варіанті без інокуляції збільшувалась і кі-
лькість насіння на рослині. Максимальний по-
казник у сорту Розанна було отримано за вне-
сення N60 – 47,8 шт. насінин, тоді як у варіанті 
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без добрив – 32,1 штук. Аналогічно і в сортів 
Тріумф та Пегас – 36,0 та 48,2 шт. проти 26,8 та 
29,5 шт. відповідно. Обробка насіння нутовим 
нітрагіном сприяла збільшенню кількості насі-
нин на рослині. У сорту Розанна даний показник 
варіював від найменшого показника за внесення 
N150P60K60 – 31,1 шт. до максимальної кількості 
за внесення N30P60K60 – 52,3 шт., у сорту Тріумф 
– від 31,7 до 44,0 шт. та у сорту Пегас – від 33,8 
до 51,3 шт. відповідно. 

Застосування мінеральних добрив позитивно 
впливало на масу 1000 насінин у трьох дослі-
джуваних сортів. У сорту Розанна у варіанті без 
інокуляції збільшення азотних добрив на фоні 
P60K60 до N60 сприяло збільшенню даного показ-
ника до 294,9 г за 286,6 г у варіанті без добрив.  
У сорту Тріумф, відповідно, 398,7 г за 389,1 г (без 
удобрення), у сорту Пегас – 298,5 г за 289,3 г (без 
удобрення). Подальше збільшення норми  
азотних добрив до N150P60K60 призводило до

Структура врожаю нуту залежно від інокуляції та удобрення, (2010–2011 рр.)  

Сорт Варіант удобрення  
та інокуляції насіння  

Висота 
кріплення 
нижніх 
бобів, см

Довжина 
бобів, см

Кількість 
бобів, шт. 

на 1  
рослині 

Кількість 
насінин 
на росли-
ні, шт. 

Маса  
насіння з 
рослини, г 

Маса 
1000  

насінин, г

Контроль 20,6 2,3 24,0 32,1 9,0 286,6 
Контроль + інокуляція 21,9 2,3 44,2 47,8 10,1 292,2 

N30P60K60 21,2 2,4 32,6 37,3 10,3 293,9 
N30P60K60 + інокуляція 22,7 2,4 47,6 52,3 10,5 296,9 

N60P60K60 21,6 2,3 39,4 47,8 10,1 294,9 
N60P60K60 + інокуляція 23,1 2,2 47,4 50,4 10,3 296,6 

N90P60K60 20,8 2,3 29,2 40,8 9,7 294,0 
N90P60K60 + інокуляція 22,3 2,5  40,1 47,0 10,4 296,0 

N120P60K60 21,2 2,4 28,1 37,1 9,8 289,5 
N120P60K60 + інокуляція 22,3 2,4 36,2 40,8 10,3 294,4 

N150P60K60 21,3 2,4 26,6 36,5 9,3 289,1 

Ро
за
нн
а 

N150P60K60 + інокуляція 22,1 2,5 35,5 31,1 9,8 288,7 
Контроль 19,7 2,4 27,3 26,8 10,2 389,1 

Контроль + інокуляція 20,1 2,6 35,8 38,4 11,0 399,4 
N30P60K60 19,4 2,4 31,4 27,9 11,6 395,4 

N30P60K60 + інокуляція 20,7 2,7 41,1 44,0 11,2 405,8 
N60P60K60 21,7 2,6 35,8 36,0 11,3 398,7 

N60P60K60 + інокуляція 22,4 2,7 36,0 38,5 11,4 404,5 
N90P60K60 19,4 2,4 34,3 34,1 10,9 397,3 

N90P60K60 + інокуляція 21,5 2,5 33,0 37,3 11,4 401,5 
N120P60K60 19,8 2,4 33,5 32,6 11,2 396,4 

N120P60K60 + інокуляція 20,2 2,6 32,2 34,7 11,3 399,8 
N150P60K60 20,1 2,4 29,7 27,5 10,7 395,2 

Тр
іу
мф

 

N150P60K60 + інокуляція 20,0 2,4 29,9 31,7 10,6 397,7 
Контроль 17,9 1,6 24,3 29,5 11,3 289,3 

Контроль + інокуляція 18,1 1,6 35,4 40,0 11,7 299,6 
N30P60K60 18,4 1,7 29,2 34,4 12,2 295,7 

N30P60K60 + інокуляція 18,8 1,5 40,0 51,3 11,9 302,8 
N60P60K60 20,3 1,9 34,5 48,2 12,1 298,5 

N60P60K60 + інокуляція 21,9 1,6 34,3 45,8 11,9 301,4 
N90P60K60 19,9 1,8 31,1 44,4 10,3 298,3 

N90P60K60 + інокуляція 20,1 1,8 31,0 44,1 10,6 301,2 
N120P60K60 18,2 1,8 30,0 36,0 10,7 294,4 

N120P60K60 + інокуляція 18,5 1,6 28,2 38,7 10,5 298,9 
N150P60K60 18,0 1,7 25,0 32,2 10,3 293,1 

П
ег
ас

 

N150P60K60 + інокуляція 18,3 1,6 23,9 33,8 10,0 298,6 
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Контроль N30P60K60 N60P60K60 N90P60K60 N120P60K60 N150P60K60

Розанна б/і Розанна ін Тріумф б/і Тріумф ін Пегас б/і Пегас ін*
 

Рис. Врожайність досліджуваних сортів нуту, т/га (2010–2011 рр.)  
* Примітка: б/і – без застосування інокуляції насіння; ін – із застосуванням передпосівної іноку-

ляції насіння 
 

зниження маси 1000 насінин у сортів: Розанни – 
289,1 г, Тріумф – 395,2 г, Пегас – 293,1 г. У варі-
анті із застосуванням інокуляції насіння у сортів 
Розанна, Тріумф та Пегас найвищий показник 
маси 1000 насінин відмічено за внесення добрив 
у кількості N30P60K60 (296,9; 405,8 та 302,8 г від-
повідно), а найнижчий (288,7; 397,7 та 298,6 г) – 
за внесення N150P60K60.  
Формування врожаю трьох досліджуваних сор-

тів нуту суттєво залежало від погодних умов за 
роки вирощування, однак досліджувані фактори 
впливу (добрива, інокуляція насіння) також сприя-
ли певній тенденції збільшення врожаю (див. рис.). 
Так, у всіх трьох сортів на фоні удобрення 
N60P60K60 у варіанті без інокуляції насіння виявлено 
помітний приріст врожаю порівняно з результата-
ми, отриманими на контролі. Урожайність сорту 
Розанна за удобрення N60P60K60 становила 4,6 т/га, 
у той час як на контролі цей показник становив  
2,6 т/га; сорту Тріумф – 4,6 т/га при 3,4 т/га (конт-
роль); сорту Пегас – 4,0 т/га при 3,2 т/га. Подальше 
збільшення норм азотних добрив призвело до зни-
ження виходу насіння з однієї рослини й, відповід-
но, урожайності сортів Розанна, Тріумф та Пегас 
до 2,8; 3,4 та 3,3 т/га. Водночас, позитивний вплив 
мала й обробка насіння нутовим нітрагіном на фо-

ні мінеральних добрив.  
Помітний приріст урожаю сортів Розанна, 

Тріумф і Пегас у досліді із застосуванням іноку-
ляції насіння відмічено на фоні добрив N30P60K60, 
що становив 4,9; 4,8 та 4,4 т/га відповідно. Пода-
льше збільшення норм азотних добрив до N150 на 
фоні P60K60 при застосуванні інокуляції насіння 
призвело до зниження даного показника (до 3,5; 
3,4 та 3,4 т/га відповідно). 
Висновки. Збільшення норм внесення азотних 

добрив позитивно впливає на формування еле-
ментів структури врожаю нуту до певної межі, 
зокрема, збільшення норм азотних добрив до N60 
на фоні P60K60 сприяє збільшенню всіх показни-
ків у структурі врожаю, проте подальше збіль-
шення норм добрив до N150 призводить до зни-
ження даних показників сортів Розанна, Тріумф 
та Пегас даної культури. Застосування інокуляції 
насіння сприяло одержанню значних приростів 
урожайності зерна досліджуваної культури. 
Найбільшу в досліді врожайність нуту (4,9 т/га) 
одержали у сорту Розанна на варіанті із застосу-
ванням передпосівної інокуляції насіння нуто-
вим нітрагіном на фоні внесення N30P60K60, а 
найменшу (2,6 т/га) отримали у цього ж сорту на 
варіанті з абсолютним контролем. 
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