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Метою статті було висвітлення результатів дослідження впливу окремих видів 
мінеральних добрив (N,P,K) та парних їх сполучень (NP, NK, PK) на вміст білка й 
клейковини в зерні пшениці озимої на чорноземі типовому важкосуглинковому (Haplic 
Chernozem (Profundihumic)). Дослідження проводили у 2015-2020 рр. в умовах польового 
стаціонарного досліду який закладено в дослідному господарстві ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у Харківській області. Для 
досліджень обрано вісім варіантів з такими нормами удобрення: 1 – без добрив 
(контроль); 2 – N60; 3 – Р120; 4 – К90; 5 – N60Р120; 6 – N60K90; 7 – P120K90; 8 – N60P120K90. 
Варіанти удобрення розміщено на двох агрофонах – без органічних добрив та післядія 
гною (240 т/га під культури сівозміни). Якість зерна пшениці оцінювали за показниками 
вмісту білка й клейковини, які визначали на приладі Спектран-119М. За результатами 
досліджень виявлено, що внесення азотних і фосфорних добрив у нормі N60P120 
забезпечує вміст білка в зерні пшениці озимої на рівні 12,9 – 14,7 %, що відповідає 1-му й 
2-му класам якості зерна, а вміст клейковини становить 23,6 – 25,0 %, що відповідає 2-му 
класу якості зерна пшениці озимої згідно з національним стандартом (ДСТУ 3768 : 2010). 
На агрофоні післядії гною найефективнішими щодо вмісту клейковини в зерні пшениці 
озимої, вирощеної після сої, виявились варіанти парного поєднання азотних і фосфорних 
добрив та повного удобрення (N60P120K90). 
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The goal was to study the effect of certain types of mineral fertilizers (N, P, K) and their 
paired compounds (NP, NK, PK) on the protein and gluten content in the grain of winter 
wheat on chernozem typical (Haplic Chernozem (Profundihumic)). The research was carried 
out in the conditions of a field stationary experiment which was laid down in the 
experimental farm of the NSC "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research 
named after O. N. Sokolovsky" in the Kharkiv region. Eight variants with the following norms 
of fertilizers were studied for winter wheat: 1 – without fertilizers (control); 2 – N60; 3 – P120; 4 
– K90; 5 – N60P120; 6 – N60K90; 7 – P120K90; 8 – N60P120K90. The effectiveness of fertilizers was 
reseached on two agrophones – natural and aftereffect of fertilizers (240 t/ha for crop 
rotation). The content of protein and gluten in wheat grain was determined on the Spectran-
119M. On typical chernozem of the Forest-Steppe of the left-bank high application of 
nitrogen and phosphorus fertilizers in norm N60P120 provides the content of protein in grain of 
winter wheat at the level of 12,9 – 14,7 % that corresponds to the 1st and 2nd classes of 
quality of grain according to the National standard (DSTU 3768 : 2010). The gluten content 
ranges from 23.6 to 25.0%, which corresponds to the 2nd class of grain quality of winter 
wheat. 
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Целью статьи было освещение результатов исследования влияния отдельных видов минеральных удобрений 
(N, P, K) и парных их сочетаний (NP, NK, PK) на содержание белка и клейковины в зерне пшеницы озимой на 
черноземе типичном тяжелосуглинистом (Haplic Chernozem (Profundihumic)). Исследования проводились в 2015-
2020 гг. В условиях полевого стационарного опыта, заложеного в опытном хозяйстве ННЦ «Институт 
почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» в Харьковской области. Для исследований выбраны 
восемь вариантов с такими нормами удобрения: 1 – без удобрений (контроль); 2 – N60; 3 – Р120; 4 – К90; 5 – 
N60Р120; 6 – N60K90; 7 – P120K90; 8 – N60P120K90. Варианты размещены на двух агрофонах – без 
органических удобрений и с последействием навоза (240 т/га под культуры севооборота). Качество зерна 
пшеницы оценивали по показателям содержания белка и клейковины, которые определяли на приборе 
Спектран-119м. По результатам исследований выявлено, что внесение азотных и фосфорных удобрений в 
норме N60P120 обеспечивает содержание белка в зерне пшеницы озимой на уровне 12,9 - 14,7 %, что 
соответствует 1-му и 2-му классам качества зерна, а содержание клейковины составляет 23,6 - 25,0 %, что 
соответствует 2-му классу качества зерна пшеницы озимой в соответствии с национальным стандартом (ДСТУ 
3768: 2010). На агрофоне последействия навоза эффективными по содержанию клейковины в зерне пшеницы 
озимой, выращенной после сои, оказались варианты парного сочетания азотных и фосфорных удобрений и 
полного удобрения (N60P120K90). 
 
Ключевые слова: агрофон; белок; клейковина; последействие навоза; пшеница озимая; чернозем типичный. 
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