Òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ

ÓÄÊ 633.367.2:637.35

Âïëèâ åëåìåíò³â òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ
íà ïðîäóêòèâí³ñòü ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî
Ðàòîøíþê Â. ²., êàíäèäàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê
²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ðîñëèí ³ ãåíåòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè
Óêðà¿íà, 03022, ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 31/17
å-mail: viktor.ratoshnyuk@ukr.net
Ìåòà. Âèçíà÷èòè âïëèâ åëåìåíò³â òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ íà âðîæàéí³ñòü òà íàñ³ííºâó ïðîäóêòèâí³ñòü ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî â óìîâàõ Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè. Ìåòîäèêà.
Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ç âèâ÷åííÿ âïëèâó ñòðîê³â, ñïîñîá³â ñ³âáè, íîðì âèñ³âó íàñ³ííÿ,
íîðì òà ñòðîê³â âíåñåííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ íà ïðîäóêòèâí³ñòü ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî ïðîâîäèëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè íà íîâèõ ñêîðîñòèãëèõ ñîðòàõ
Îë³ìï, Ïåðåìîæåöü (çåðíîôóðàæí³) òà Ãðîçèíñüêèé 9 (óí³âåðñàëüíèé). Ðåçóëüòàòè.
Äîñë³äæåíî âïëèâ ñòðîê³â, ñïîñîá³â ñ³âáè, íîðì âèñ³âó íàñ³ííÿ òà óìîâ ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ íà âðîæàéí³ñòü çåðíà ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî. Íà îêóëüòóðåíèõ ´ðóíòàõ
ç äîñòàòí³ì çàïàñîì ëåãêîäîñòóïíèõ ôîðì ôîñôîðó òà êàë³þ ìîæëèâî îòðèìóâàòè
îïòèìàëüíèé âðîæàé íàñ³ííÿ ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî ÿê êîðìîâîãî, òàê ³ óí³âåðñàëüíîãî íàïðÿì³â âèêîðèñòàííÿ. Îïòèìàëüíîþ íîðìîþ âèñ³âó, ùî çàáåçïå÷óº íàéâèù³
âðîæà¿ òîâàðíîãî çåðíà ïðè çâè÷àéíîìó ðÿäêîâîìó ñïîñîá³ ñ³âáè, º 1,2 ìëí øò./ãà
ñõîæèõ íàñ³íèí. Âíåñåííÿ ôîñôîðíî-êàë³éíèõ äîáðèâ ó ïîºäíàíí³ ç íåâèñîêèìè íîðìàìè ì³íåðàëüíîãî àçîòó ï³äâèùóº âðîæàé çåðíà ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî, à ïîçàêîðåíåâå ï³äæèâëåííÿ ñïðèÿº çðîñòàííþ ÿê ê³ëüêîñò³ íàñ³ííÿ, òàê ³ âåãåòàòèâíî¿ ìàñè ðîñëèí, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ó äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ñïîñòåð³ãàëè ³ñòîòíå çá³ëüøåííÿ âèñîòè
ñòåáëîñòîþ òà ëèñòêîâî¿ ìàñè. Âèñíîâêè. Ó ñåðåäíüîìó çà 2011–2015 ðð. íàéâèùèé
óðîæàé çåðíà (25,1–30,7 ö/ãà) òà âèõ³ä êîíäèö³éíîãî íàñ³ííÿ (22,3–27,9 ö/ãà) ëþïèíó
âóçüêîëèñòîãî ôîðìóâàëèñÿ çà ñ³âáè ïðè äîñÿãíåíí³ òåìïåðàòóðè ´ðóíòó 8îÑ íîðìîþ
âèñ³âó 1,2 ìëí øò./ãà ñõîæèõ íàñ³íèí çâè÷àéíèì ðÿäêîâèì ñïîñîáîì ç øèðèíîþ ì³æðÿäü 15 ñì íà ôîí³ ïîâíîãî ì³íåðàëüíîãî äîáðèâà N30P60K60 ç äâîìà ïîçàêîðåíåâèìè
ï³äæèâëåííÿìè âîäîðîç÷èííèìè NPK-äîáðèâàìè â ïîºäíàíí³ ç ì³êðîåëåìåíòàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëþïèí âóçüêîëèñòèé, íîðìà âèñ³âó, ñïîñîáè ñ³âáè, ì³íåðàëüíå
æèâëåííÿ, óðîæàéí³ñòü, íàñ³ííºâà ïðîäóêòèâí³ñòü

Вступ. Повнота реалізації потенціалу продуктивності всіх сільськогосподарських культур залежить від ряду факторів, найголовніші серед яких
– підбір сортів, раціональне використання наявних гідротермічних ресурсів та агротехнологія в цілому. Невідповідність вимогам сучасних технологій щодо рівня забезпечення енергоресурсами, в тому числі й хімічними засобами, призводить до зниження родючості ґрунтів, обумовлюючи
необхідність більш активного використання біокліматичного потенціалу
продуктивності культур, що визначає продуктивність ріллі в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Такі технології повинні базуватися на управлінні
процесами формування високої зернової продуктивності та якості зерна
і мають бути спрямовані на максимальне використання біологічного потенціалу продуктивності культур за рахунок підвищення ефективності
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використання природних та антропогенних факторів. Сучасні технології
складаються з таких заходів, як детальне оцінювання всього комплексу
агрометеорологічних і ґрунтових умов, вибір інтенсивних сортів, науково обґрунтоване розміщення їх у сівозміні, ефективний обробіток ґрунту,
комплексне застосування добрив, система догляду за посівами, інтегрований захист рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, а також система біологічного контролю [1].
Люпин вузьколистий – невибаглива до родючості ґрунтів, холодостійка,
високопродуктивна культура, яка на бідних, неудобрених і кислих ґрунтах
Полісся здатна забезпечувати високі, збагачені на білок урожаї зерна та зеленої маси [2]. На жаль, донедавна у виробничих умовах ця культура була
представлена в основному сортами із сидеральним напрямом використання, виведеними у 40–60-х роках минулого століття. Оскільки в селекції люпину неможливе отримання міжвидових гібридів, а мутагенез на той час
не мав значного поширення [3], то сорти люпину вузьколистого минулих
поколінь мали цілий ряд недоліків (тривалий вегетаційний період, низька
стійкість проти хвороб, велика кількість алкалоїдів тощо), що обмежувало впровадження їх у виробництво та використання на корм тваринам. У
комплексі заходів, що обумовлюють високий загальний рівень культури
землеробства, за дотримання всіх елементів технології вирощування люпину вузьколистого для формування високих урожаїв важливо розв’язати
проблему створення оптимального поживного режиму.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Дослідження П. А.
Агєєвої та ін. свідчать [4], що тривалий час за комплексом основних господарськи цінних ознак сорти люпину вузьколистого не мали переваг над сортами люпину білого та жовтого, а за рівнем продуктивності навіть поступались їм. Вони характеризувались доволі високою продуктивністю, сталими
показниками врожайності зерна по роках, але мали такі недоліки, як відсутність стійкості до розтріскування бобів, високий вміст алкалоїдів (0,08–0,10 %,
що є верхньою межею малоалкалоїдності), значне відростання бокових пагонів у роки з високою вологозабезпеченістю у вегетаційний період.
Сучасні вітчизняні сорти люпину придатні для вирощування на Поліссі
та в Лісостепу України. За даними Н. В. Солодюк та ін. [5], вони генетично поєднують такі ознаки, як фотонейтральність при порівняно коротких
фазах цвітіння і достигання, що дає їм змогу гарантовано достигати в Лісостепу та на Поліссі; термонейтральність, що забезпечує відносно сталу
тривалість вегетаційного періоду незалежно від погодних умов; здатність
витримувати весняні приморозки, тобто придатність до ранніх строків сівби; холодостійкість та можливість активного фотосинтезу за низьких позитивних температур. Крім того, вони вирізняються високою насіннєвою
продуктивністю, врожайністю та якістю зеленої маси на різних типах ґрунтів; мають низький вміст алкалоїдів, що дає можливість застосовувати зерно для годівлі тварин; комплексну стійкість проти хвороб; технологічність,
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що визначається стійкістю до вилягання, розтріскування бобів, надмірного
гілкування та відростання у роки із високою вологозабезпеченістю.
Крім того, люпин має таку цінну властивість, як високий вміст білка (в
зерні 30–40 %, в зеленій масі – 20–25 % у перерахунку на суху речовину). В
1 кг зерна люпину може міститись 265–324 г перетравного протеїну. Зерно
люпину, на відміну від сої, містить дуже незначну кількість інгібіторів протеолітичних ферментів трипсину і хемотрипсину, що дає змогу згодовувати
його тваринам без попередньої термообробки. Таким чином, зернофураж
люпину має значну кормову цінність [6–8]. За вмістом незамінних амінокислот білок люпину практично не відрізняється від білка сої, має таку саму
біологічну цінність для комбікормової промисловості, причому його собівартість найнижча серед всіх бобових культур [9].
Реальний і найефективніший шлях подолання в найближчі роки проблеми білкового та амінокислотного дефіциту – використання рослинної
білкової сировини для виробництва комбінованих м’ясних, рибних, молочних, хлібопекарських та інших харчових продуктів підвищеної біологічної
цінності з необхідним хімічним складом та властивостями, що регламентуються вимогами нових концепцій харчування, представлених провідними
нутріціологами світу та України [10]. Нові сорти української селекції мають
високий потенціал насіннєвої продуктивності та врожайності зеленої маси,
високий вміст білка в зерні, вони адаптивні до умов навколишнього середовища, достатньо скоростиглі, придатні до механізованого вирощування [2].
Отже, люпин вузьколистий – цінна сільськогосподарська культура, що
має велику перспективу в народному господарстві для широкого застосування у кормовиробництві, харчовій і переробній промисловості та інших
галузях.
Мета досліджень – визначити вплив строків та способів сівби, норм висіву насіння, а також норм та строків підживлення на врожайність та насіннєву продуктивність люпину вузьколистого в умовах Полісся України.
Матеріал і методика. Дослідження проводили на ізольованих ділянках
селекційної та насінницької сівозмін відділу первинного та елітного насінництва Інституту сільського господарства Полісся НААН. Ґрунт – дерновосередньопідзолистий супіщаний на морені з такою агрохімічною характеристикою орного (0–20 см) шару: рН сольової витяжки – 5,4, гідролітична
кислотність – 1,64 мг-екв./100 г ґрунту, вміст гумусу (за Тюріним) – 1,12 %,
вміст рухомих форм фосфору і калію – відповідно 5,2 та 4,8 мг на 100 г повітряно-сухого ґрунту.
Польові дослідження з вивчення впливу строків, способів сівби, норм
висіву насіння, норм та строків внесення мінеральних добрив на продуктивність люпину вузьколистого проводили за загальноприйнятими методиками на нових скоростиглих сортах Олімп, Переможець (зернофуражні)
та Грозинський 9 (універсальний). У процесі виконання роботи застосовували спеціальні та загальноприйняті методи досліджень.
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У досліді вивчали дію та взаємодію шести факторів: А – сорт; В – строки
сівби; С – способи сівби; D – норми висіву; F – дози мінеральних добрив; G –
позакореневі підживлення.
Застосовували (за схемою досліду) позакореневі підживлення посівів
люпину вузьколистого у фазах бутонізації та початку наливу насіння комплексним водорозчинним добривом на хелатній основі Новалон Фоліар (1 кг/га).
До складу препарату входять такі макро- і мікроелементи: 1-е підживлення – N10 Р45 К15 + 0,5MgO + МЕ (Mg – 2 %, S – 1,5 %, В – 0,02 %, Cu – 0,015 %,
Mn – 0,035 %, Fe – 0,08 %, Mo – 0,002 %, Zn – 0,035 %), що забезпечує рослини
на початку вегетації водорозчинними сполуками фосфору, поліпшує розвиток кореневої системи і закладання генеративних органів; 2-е підживлення
– N9Р12К40 + 0,5MgO + МЕ (Mg – 2 %, S – 1,5 %, В – 0,02 %, Cu – 0,015 %, Mn
– 0,035 %, Fe – 0,08 %, Mo – 0,002 %, Zn – 0,035 %), що задовольняє різко зростаючу у другій половині вегетації потребу рослин у калії, підвищує врожай,
якість продукції, а також стійкість до хвороб і стресів.
Аналіз основних метеорологічних показників показує, що в цілому погодні умови у роки досліджень були типовими для Правобережної частини
Полісся, але вегетаційні періоди різнились за температурним режимом, рівнем зволоження, розподілом опадів. В окремі роки спостерігали тривалий
період без опадів, що призводило до посухи.
Обговорення результатів. Люпин вузьколистий вирощувався в Україні переважно з метою сидерації. Тому в науковій літературі практично відсутні відомості щодо реакції сортів цієї культури на фактори зовнішнього
середовища, дані про ріст, розвиток рослин та формування їх продуктивності за різних строків сівби при вирощуванні на зерно та насіння. Лише
в останнє десятиліття зусиллями російських, українських та білоруських
селекціонерів було створено безалкалоїдні і малоалкалоїдні сорти люпину
вузьколистого, зерно яких придатне для використання на кормові цілі.
Завдяки біологічним особливостям люпин може повноцінно рости і розвиватись навіть за ранніх строків сівби, тому люпин вузьколистий, як і інші види
вказаної культури, віднесений до групи ярих першого строку сівби. Він має
значні перспективи в землеробстві, адже, враховуючи високий рівень продуктивності та відносно короткий вегетаційний період, сорти люпину вузьколистого можуть посісти чільне місце в посівах бобових поряд із соєю та горохом.
Незаперечним є факт значного впливу строків сівби на тривалість вегетаційного періоду у різних видів люпину. За пізніх строків сівби різниця у
тривалості вегетаційного періоду сортів різних груп стиглості була значно
більшою, ніж за ранніх. Численними дослідженнями встановлено, що строки сівби люпину впливають не лише на особливості росту, розвитку, морфо-біологічну структуру рослини, але й суттєво змінюють її індивідуальну
продуктивність та врожайність зерна.
Нині серед науковців панує думка, що сівбу люпину необхідно проводити в найбільш ранні строки, коли рівень температурного режиму (РТР)
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ґрунту на глибині загортання насіння досягне 5оС, і це вважають одним із
основних факторів підвищення врожайності та якості зерна. Однак дослідженнями багатьох учених у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, а
також нашими дослідами експериментально встановлено, що люпин вузьколистий краще висівати разом із групою найбільш ранніх ярих культур
при досягненні ґрунтом температури 8оС, що забезпечує найсприятливіші
умови для проростання насіння, росту, розвитку та формування високопродуктивних посівів (рис. 1).
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Ðèñ. 1. Âïëèâ íîðì âèñ³âó íàñ³ííÿ òà òåìïåðàòóðè ´ðóíòó íà ãëèáèí³ éîãî
çàãîðòàííÿ íà âðîæàéí³ñòü çåðíà ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî â óìîâàõ Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè
(2011–2015 ðð.)

Розміщення рослин на площі, що визначається способом та нормою
висіву насіння, також обумовлює певні особливості росту, розвитку та
формування продуктивності сільськогосподарських культур у цілому
і люпину зокрема (див. рис. 1). У посівах із різною оптико-біологічною
структурою створюються різні умови для кореневого живлення, водоспоживання, освітлення, розвитку патогенних мікроорганізмів, шкідників
та бур’янів, тому за різних способів сівби і норм висіву бобових культур
формуються неоднакові показники фотосинтетичної та симбіотичної
продуктивності.
Серед досліджуваних способів сівби (рядковий, черезрядковий, широкорядний) оптимальні результати за всіх строків сівби і норм висіву насіння отримано при застосуванні рядкового способу сівби з міжряддями 15 см
(табл.).
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Виходячи з результатів досліджень, можна стверджувати, що густота
рослин люпину вузьколистого повинна визначатися диференційовано залежно від потенціалу ґрунтово-кліматичних умов регіону, строку і способу сівби, а це дасть можливість сформувати оптимальну густоту посіву, яка
поліпшуватиме фітосанітарний стан, умови використання рослинами променистої енергії сонця, вологи та елементів живлення. Ці фактори сприятимуть формуванню високої врожайності і якості зерна люпину.
Òàáëèöÿ. Óðîæàéí³ñòü çåðíà ëþïèíó âóçüêîëèñòîãî çà ð³çíèõ
ñïîñîá³â ³ ñòðîê³â ñ³âáè òà íîðì âèñ³âó íàñ³ííÿ â óìîâàõ Ïîë³ññÿ
Óêðà¿íè (2011–2015 ðð.), ö/ãà
Íîðìè âèñ³âó,
ìëí øò./ãà

0,6
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1,2
Í²Ð05
0,6
0,9
1,2
Í²Ð05
0,6
0,9
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Í²Ð05

Ðÿäêîâèé
(15 ñì)
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×åðåçðÿäêîâèé
(30 ñì)

² ñòðîê – ÐÒÐ 5îÑ
12,8
16,8
18,0
2,9
²² ñòðîê – ÐÒÐ 8îÑ
13,7
17,8
19,1
3,0
²²² ñòðîê – ÐÒÐ 10îÑ
8,5
10,9
11,6
1,8

Øèðîêîðÿäíèé
(45 ñì)

12,1
15,7
15,8
2,4

10,6
13,6
12,6
1,8

12,9
16,7
16,8
2,5

11,3
14,6
12,8
1,9

8,0
10,2
10,8
1,4

7,1
9,1
7,7
1,1

Вивчення процесу формування зернової продуктивності нових сортів
люпину вузьколистого показало, що крім норм висіву насіння важливий
вплив на рівень урожаю культури мали й норми мінерального живлення.
Виявлено, що на варіантах без застосування мінеральних добрив за норми
висіву 0,6 млн/га схожих насінин урожай зерна люпину вузьколистого сорту
Олімп в середньому за роки досліджень становив 13,7 ц/га. З підвищенням
норми висіву насіння в 1,5 рази середній приріст урожаю зерна становив 4,1
ц/га, а подальше збільшення посівної норми до 1,2 млн шт./га (тобто вдвічі)
сприяло зростанню врожайності на 5,4 ц/га. У люпину вузьколистого сортів
Переможець і Грозинський 9 простежувалась така ж залежність продуктивності від норми висіву насіння. Приріст урожаю зерна у сорту Переможець
становив 3,7–5,8 ц/га, Грозинський 9 – 3,7–8,1 ц/га.
Мінеральне живлення посівів люпину вузьколистого сприяє підвищенню врожаю зерна. Застосування Р60К60 у системі удобрення забезпечило зростання врожаю зерна у сорту Олімп на 1,7–2,6 ц/га, Переможець – на
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1,6–2,4 ц/га, Грозинський 9 – на 2,0–2,7 ц/га. Внесення повного мінерального
добрива N30Р60К60 збільшило приріст урожаю зерна до 3,3–4,9 ц/га у сорту
Олімп, 3,0–4,5 ц/га – у сорту Переможець і 4,8–5,7 ц/га – у сорту Грозинський 9. Підвищення норми азотних добрив до N60 збільшило врожай зерна
у сорту Олімп на 3,0–4,5 ц/га, Переможець – 2,8–4,2 ц/га, Грозинський 9 – на
3,4–5,3 ц/га, що дещо менше порівняно з варіантом внесення N30 (рис. 2).
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Ðèñ. 2. Âïëèâ ñèñòåìè ì³íåðàëüíîãî æèâëåííÿ íà âðîæàéí³ñòü çåðíà ëþïèíó
âóçüêîëèñòîãî â óìîâàõ Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè (2011–2015 ðð.)

На основі власних досліджень з урахуванням результатів досліджень
НДУ системи НААН та рекомендацій фірм-виробників макро- і мікродобрив нами встановлено, що крім норм висіву насіння і умов мінерального
живлення за основного удобрення важливий вплив на рівень урожаю люпину вузьколистого має позакореневе підживлення посівів водорозчинними NРК-добривами з мікроелементами у критичні періоди росту і розвитку
(фази бутонізації та початку наливу насіння), за якого покращувалась індивідуальна продуктивність рослин та якість насіннєвого матеріалу.
Максимальна врожайність люпину вузьколистого сортів Олімп, Переможець та Грозинський 9 формувалась на варіанті з нормою висіву 1,2 млн
шт./га схожих насінин, внесенні повного мінерального добрива N30Р60К60 у
поєднанні з двома позакореневими підживленнями (у фазах бутонізації та
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початку наливу насіння). Запровадження зазначених технологічних прийомів вирощування люпину вузьколистого сприяло одержанню врожаю зерна, який у різні роки досліджень становив у сорту Олімп 23,6–30,9 ц/га, Переможець – 21,6–28,3 ц/га, Грозинський 9 – 26,3–35,0 ц/га. Отже, розв’язати
проблему забезпечення посівів люпину доступними формами мікроелементів можливо шляхом застосування в системі удобрення цієї культури
нових ефективних водорозчинних добрив з мікроелементами. У поєднанні
зі звичайними добривами вони забезпечують не тільки високу врожайність
зерна люпину, але й сприяють швидшому дозріванню насіння, що має важливе господарське значення.
Висновки. Система удобрення, що забезпечує рослини люпину вузьколистого доступними формами макро- та мікроелементів упродовж вегетації і особливо у критичні періоди росту, істотно впливає на проходження
фенологічних фаз розвитку культури, тривалість яких також залежить від
строків сівби, норм висіву насіння, сортових особливостей та гідротермічних умов року.
У середньому за 2011–2015 рр. найвищий урожай зерна (25,1–30,7 ц/га)
та вихід кондиційного насіння (22,3–27,9 ц/га) люпину вузьколистого формувалися за сівби при досягненні температури ґрунту 8оС нормою висіву
1,2 млн шт./га схожих насінин звичайним рядковим способом з шириною
міжрядь 15 см на фоні повного мінерального добрива N30P60K60 з двома позакореневими підживленнями водорозчинними NPK-добривами в поєднанні
з мікроелементами. За вказаної технології вирощування культури вартість
валової продукції коливалась у межах 16560–21600 грн/га, умовно чистий
прибуток становив 8680–13720 грн/га з рівнем рентабельності виробництва
110–174 %.
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Öåëü. Îïðåäåëèòü âëèÿíèå ýëåìåíòîâ òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ íà óðîæàéíîñòü
è ñåìåííóþ ïðîäóêòèâíîñòü ëþïèíà óçêîëèñòíîãî â óñëîâèÿõ Ïîëåñüÿ Óêðàèíû.
Ìåòîäèêà. Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ ñðîêîâ, ñïîñîáîâ ñåâà, íîðì
âûñåâà ñåìÿí, íîðì è ñðîêîâ âíåñåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé íà ïðîäóêòèâíîñòü
ëþïèíà óçêîëèñòíîãî ïðîâîäèëè ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì íà íîâûõ ñêîðîñïåëûõ ñîðòàõ Îë³ìï, Ïåðåìîæåöü (çåðíîôóðàæíûå) è Ãðîçèíñüêèé 9 (óíèâåðñàëüíûé).
Ðåçóëüòàòû. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ñðîêîâ, ñïîñîáîâ ñåâà, íîðì âûñåâà ñåìÿí è óñëîâèé ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ íà óðîæàéíîñòü çåðíà ëþïèíà óçêîëèñòíîãî. Íà îêóëü-
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òóðåííûõ ïî÷âàõ ñ äîñòàòî÷íûì çàïàñîì ëåãêîäîñòóïíûõ ôîðì ôîñôîðà è êàëèÿ âîçìîæíî ïîëó÷åíèå îïòèìàëüíîãî óðîæàÿ ñåìÿí ëþïèíà óçêîëèñòíîãî êàê êîðìîâîãî,
òàê è óíèâåðñàëüíîãî íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ. Îïòèìàëüíîé íîðìîé âûñåâà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå óðîæàè òîâàðíîãî çåðíà ïðè îáû÷íîì ñòðî÷íîì ñïîñîáå
ñåâà, ÿâëÿåòñÿ 1,2 ìëí/ãà âñõîæèõ ñåìÿí. Âíåñåíèå ôîñôîðíî-êàëèéíûõ óäîáðåíèé
â ñî÷åòàíèè ñ íåâûñîêèìè íîðìàìè ìèíåðàëüíîãî àçîòà ïîâûøàåò óðîæàé çåðíà ëþïèíà óçêîëèñòíîãî, à âíåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà ñïîñîáñòâóåò âîçðàñòàíèþ êàê êîëè÷åñòâà ñåìÿí, òàê è âåãåòàòèâíîé ìàññû ðàñòåíèé, â ñâÿçè ñ ÷åì ó èññëåäóåìûõ ñîðòîâ
íàáëþäàëîñü ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå âûñîòû ñòåáëåñòîÿ è ëèñòîâîé ìàññû. Âûâîäû.
Â ñðåäíåì çà 2011–2015 ãã. ìàêñèìàëüíûé óðîæàé çåðíà (25,1–30,7 ö/ãà) è âûõîä êîíäèöèîííûõ ñåìÿí (22,3–27,9 ö/ãà) ëþïèíà óçêîëèñòíîãî ôîðìèðîâàëèñü, êîãäà åãî
ñåÿëè ïðè äîñòèæåíèè òåìïåðàòóðû ïî÷âû 8 îÑ íîðìîé âûñåâà 1,2 ìëí øò./ãà âñõîæèõ
ñåìÿí îáû÷íûì ñòðî÷íûì ñïîñîáîì ñ øèðèíîé ìåæäóðÿäèé 15 ñì íà ôîíå ïîëíîãî
ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ N30P60K60 ñ äâóìÿ âíåêîðíåâûìè ïîäêîðìêàìè âîäîðàñòâîðèìûìè NPK-óäîáðåíèÿìè â ñî÷åòàíèè ñ ìèêðîýëåìåíòàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëþïèí óçêîëèñòíûé, íîðìà âûñåâà, ñïîñîáû ñåâà, ìèíåðàëüíîå
ïèòàíèå, óðîæàéíîñòü, ñåìåííàÿ ïðîäóêòèâíîñòü
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Purpose. To determine the effect of elements of crop management practices on crop
yield and seed productivity of narrow-leaved lupine in the Polissia of Ukraine. Methods. Field
experiments on the exploring effect of seeding time, methods of sowing, seed sowing rates,
as well as the rates and terms of fertilizer application on crop yield of narrow-leaved lupine
were carried out according to conventional techniques with new early ripening varieties
Olimp, Peremozhets (grain-fodder) and Hrozynskyi 9 (universal). Results. The influence of
seeding time and methods of sowing, seed sowing rates and provision of mineral nutrition
on grain yield of narrow-leaved lupine has been studied. On cultivated soils with a sufficient
supply of readily available forms of phosphorus and potassium, it is possible to obtain the
optimal grain yield of narrow-leaved lupine of both forage and universal purpose of use. The
optimal seeding rate which ensures high yields of marketable grain by means of common
line seeding method is 1,200,000 viable seeds per hectare. The application of phosphoruspotassium fertilizers when combining with low mineral nitrogen rates, increases grain yield
of narrow-leaved lupine and foliar fertilizing promotes the increase in both seed number
and vegetative mass of plants, resulting in significant increase in plant stand height and leaf
mass of the varieties studied. Conclusions. On average for 2011–2015, the highest grain
yield of 25.1–30.7 centner/ha and conditional seed yield of 22.3–27.9 centner/ha of narrowleaved lupine were formed when it was sown at soil temperature of 8 oC with seeding rate of
1,200,000 viable seeds per hectare using common line method with a row spacing of 15 cm,
when applying complex mineral fertilizer N30P60K60 with two foliar top dressings with watersoluble NPK fertilizers in combination with microelements.
Key words: narrow-leaved lupine, seeding rate, methods of sowing, mineral nutrition,
crop yield, seed productivity
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