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У статті наведено результати досліджень щодо впливу  основного удобрення та позакореневого 

підживлення на урожайність зерна люпину вузьколистого в умовах Полісся України. Дослідження проводили 

впродовж 2016–2018 рр. на дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах. 

Середньомісячні температури повітря та суми опадів в основні фенологічні фази люпину 

вузьколистого мали істотні відхилення від середньобагаторічних показників. Встановлено, що погодні 

умови різнилися  за роками досліджень та мали істотний вплив на ріст і розвиток рослин та  формування 

продуктивності люпину вузьколистого. Рослини за період досліджень не відчували нестачі тепла, але 

зазнавали негативного впливу від низької вологозабезпеченості в 2016 та 2018 роках, що призвело до 

погіршення умов їх росту і розвитку та зниження урожайності зерна люпину вузьколистого. 

Встановлено, що урожайність зерна люпину вузьколистого на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

впродовж  трьох років досліджень коливалася від  0,98 т/га до 2,54 т/га залежно від системи удобрення та 

погодних умов за вегетаційний період. 

Внесення різних видів мінеральних добрив в нормі N30P60K60 під основний обробіток грунту в середньому за 

2016–2018 рр. дало змогу отримати урожайність зерна люпину вузьколистого на 0,12–0,26 т/га вищий, 

порівняно з контролем (без добрив). Позакореневе підживлення люпину вузьколистого у фазу бутонізації 

комплексом добрив Кристалон, кр., Сульфат магнію, гр. та Гуміфілд, в.г. забезпечило підвищення  

урожайності зерна на 37–64% відносно контролю та залежно від фону основного удобрення. Найвищу 

урожайність зерна люпину вузьколистого сорту Переможець в середньому за три роки (2,19 т/га) отримано 

за комплексного позакореневого підживлення посівів Кристалоном, кр., Сульфатом магнію, гр. та Гуміфілдом, 

в.г на фоні основного удобрення N30Р60К60, що передбачає внесення мінерального добрива Арві з нормою  

300 кг/га.  

Ключові слова: люпин вузьколистий, комплексні добрива, позакореневе підживлення, система удобрення, 

продуктивність. 

 

Постановка проблеми 

Пріоритетним напрямком наукових 

досліджень для реалізації генетичного 

потенціалу сучасних сортів сільськогос-

подарських культур є обґрунтування та 

удосконалення їх агротехнологій вирощування. 

Особливу увагу серед зернобобових культур 

заслуговує люпин вузьколистий, що має важливе 

народногосподарське значення, завдяки 

достатньо широкому застосуванню у 

кормовиробництві, харчовій і переробній 

промисловості та інших галузях народного 

господарства. 

Наразі, за сучасних умов сільськогос-

подарського виробництва в Україні, питання, що 

стосуються технологій вирощування люпину 

вузьколистого для створення оптимальних 

умов росту і розвитку рослин та формування 

максимальної урожайності зерна культури, є 

недостатньо вивченими. У зв’язку з цим 

розробка нових та удосконалення існуючих 

елементів сучасних агротехнологій люпину 

вузьколистого, зокрема шляхом оптимізації умов 

живлення для підвищення активності біологічної 

фіксації азоту є актуальним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Люпин вузьколистий – цінна сільськогос-

подарська культура, що є джерелом 

збалансованого білку та сприяє вирішенню 

проблеми збереження природної родючості ґрунту, 

покращанню фітосанітарного стану агрофіто-

ценозів і підвищенню їх продуктивності [1].  
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Зерно люпину за біологічною цінністю та 

вмістом незамінних амінокислот в білку 

наближається до сої відповідно до прийнятих 

міжнародних стандартів [2]. Незначна кількість 

інгібіторів трипсину і хемотрипсину підвищує 

перетравність та засвоюваність люпинових 

кормів, що забезпечує можливість 

використовувати зерно люпину як 

високобілкової добавки в комбікормовій 

промисловості [3]. Коренева система люпину 

глибоко проникає в орний і підорний горизонти, 

забезпечує їх структурування та покращує 

вологозабезпеченість грунту. Завдяки 

виділенням кореневої системи люпин має 

здатність перетворювати важкорозчинні сполуки 

фосфору і калію у доступні форми для інших 

культур та накопичувати їх у ґрунті [4].  

На жаль, обсяги вирощування люпину 

вузьколистого наразі не відповідають потребам 

сільськогосподарського виробництва, що можна 

пояснити відносно низькою і нестійкою 

урожайністю зерна [5]. 

Рівень урожайності люпину вузьколистого 

значно залежить від таких елементів технології 

вирощування, як сорт, удобрення і передпосівне 

обробляння насіння [6]. Зі збільшенням об’ємів 

застосування мінеральних добрив не завжди 

збільшується продуктивність агрофітоценозів. При 

цьому, виникає протиріччя між величиною врожаю 

та його якістю, а також високою стійкістю рослин 

до несприятливих умов вирощування. Важливим 

завданням залишається підвищення ефективності 

мінеральних добрив, їх окупності приростом 

врожаю, коефіцієнтом використання елементів 

живлення та зменшенням їх втрат. Особливо це 

актуально для люпину вузьколистого, в якого за 

високого рівня споживання поживних речовин 

відмічається слабка чуйність на застосування 

фосфорних і калійних добрив  [4, 7]. 

Результати наукових досліджень і практика 

вирощування люпину вузьколистого свідчить 

про те, що найбільш ефективне сумісне 

застосування фосфорних і калійних добрив. Що 

стосується доз внесення фосфорних і калійних 

добрив під люпин, то існують протирічні думки. 

Деякі дослідники [6, 8] стверджують, що 

найбільш ефективні помірні дози  – Р30–60К60–90, а 

збільшення доз є нераціональним. Ратошнюк В. І. 

зазначає, що максимальну продуктивність 

люпину вузьколистого (2,51–3,07 т/га) в умовах 

Полісся забезпечує застосування азотних добрив 

у дозі 30 кг/га на фоні фосфорних і калійних 

(Р60К90) та проведення двох позакореневих 

підживлень комплексним водорозчинним 

добривом Новалон Фоліар з нормою витрати 1 

кг/га у фазі бутонізації та початку наливання 

насіння [8]. Подальше зростання дози азотних 

добрив призводило до зниження врожаю зерна 

люпину вузьколистого. 

Дослідженнями встановлено, що за  

внесення N30P45K90 в умовах Західного Полісся 

на дерново-підзолистих супіщаних грунтах 

урожайність зерна люпину вузьколистого сортів 

Пелікан, Брянскій та Свєтанік збільшувалась на 

22–26% порівняно з контролем без внесення 

добрив [6]. 

Про високу ефективність застосування 

мінеральних добрив під люпин повідомляють 

В. В. Мойсієнко та В. З. Панчишин [9]. Так, 

збільшення азотного живлення з 30 до 60 кг/га 

підвищує на 1,2–1,5 т/га урожайність зерна 

люпину вузьколистого. За мінерального 

живлення з використанням рідкого комплексного 

добрива  вихід зерна був на 75–82 % вищим 

порівняно з варіантом без внесення добрив. 

За думкою інших, люпин добре використовує 

післядію добрив, тому безпосередньо вносити 

фосфор і калій недоцільно [10, 11]. Про відсутність 

ефективності застосування фосфорних та калійних 

добрив і навіть їх негативної дії на люпин, 

зниження вмісту білку у продукції зазначається в 

деяких роботах [3, 11].  

У зв’язку з цим, завданням наших 

досліджень було дослідити продуктивність 

люпину вузьколистого залежно від основного 

удобрення та позакореневого підживлення в 

умовах Полісся. 

Мета, завдання та методика досліджень 

Метою досліджень було встановити та 

науково обґрунтувати особливості росту і 

розвитку рослин та формування продуктивності 

люпину вузьколистого залежно від систем 

основного удобрення та підживлення на 

дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах 

в умовах Полісся. 

Дослідження проводили протягом 2016– 

2018 рр. в умовах дослідного поля Інституту 

сільського господарства Полісся НААН України. 

Ґрунт дослідної ділянки характеризується такими 

показниками: гумусу (за Тюріним і Кононовою) 

– 1,1 %, азоту, що легко гідролізується (за 

Корнфілдом) – 62,2 мг/кг ґрунту, рухомих форм 

фосфору (за Кірсановим) – 20,5 мг/кг ґрунту, 
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обмінного калію (за Кірсановим) – 12,9 мг/кг 

ґрунту, рНсол – 5,7.  

Схема польового досліду включає фактори: 

Фактор А – основне удобрення: 1. Контроль 

(без добрив); 2. N30P60K60 (Аміачна селітра, гр., 

50 кг + Амофос, гр., 115 кг + Калій хлористий, 

гр., 100 кг/га) – базова; 3. N30P60K60 (Вапняково-

аміачна селітра, гр., 70 кг + Амофос, гр., 100 кг + 

Екоплант, гр., 200 кг/га); 4. N30P60K60 (Арві, гр., 

300 кг/га). 

Фактор В – позакореневе підживлення: 1. 

Контроль (обробка водою); 2. Кристалон 

N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг/га; 3. Гуміфілд, 

в.г., 0,04 кг/га; 4. Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га; 

5. Кристалон N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг + 

Гуміфілд,  в.г., 0,04 кг + Сульфат магнію, гр., 2,5 

кг/га. 

Посівна площа дослідної ділянки 

12,00×3,00=36,00 м
2
, облікова 10,00× 2,25 

= 22,50 м
2
. Повторність досліду триразова, 

розміщення варіантів систематичне. 

Технологія вирощування люпину 

вузьколистого сорту Переможець 

загальноприйнята для зони Полісся. 

Позакореневе підживлення люпину 

вузьколистого макро- й мікроелементами 

проводили у фазі бутонізації. 

Протягом вегетаційного періоду проводили 

регулярні фенологічні спостереження, обліки та 

аналізи згідно із загальноприйнятими 

методиками [12]. Облік урожаю зерна люпину 

вузьколистого проводили поділяночно шляхом 

збирання та зважування зерна. Статистичну 

обробку отриманих експериментальних даних 

проводили методом дисперсійного аналізу за 

допомогою прикладних комп’ютерних програм.  

Результати досліджень 

Погодно-кліматичні умови поряд із рівнем 

родючості ґрунту є першочерговими і 

незамінними факторами росту продуктивності 

сільськогосподарських культур. Ступінь 

забезпечення рослин цими факторами визначає 

рівень ефективності всіх агротехнічних заходів. 

Максимальний приріст урожаю може бути 

одержаний, якщо агротехніка вирощування 

певної культури враховує не лише її біологічні та 

сортові особливості, а й агрометеорологічні 

умови зони вирощування. Таким чином, 

врахування взаємозалежності між впливом 

погодних умов та врожайністю 

сільськогосподарських культур є важливим для 

розуміння та прогнозування реакції росту і 

розвитку рослин на кліматичні зміни. 

Характеризуючи погодні умови вегетації 

люпину вузьколистого протягом 2016–2018 рр., 

можна зробити висновок, що протягом цього 

періоду рослини не відчували нестачі тепла і 

дуже потерпали від нестачі вологи, лімітуючим 

фактором продуктивності люпину вузьколистого 

був режим вологозабезпеченості, що призвело до 

зниження урожайності зерна (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Середньомісячні температури повітря протягом вегетаційного періоду люпину 

вузьколистого (дані метеостанції м. Коростень, 2016–2018 рр.) 

В 2016 році весна середньомісячна 

температура повітря квітня і червня  була, 

відповідно, на 1,9 °С та 1,5 °С вища за норму. У 

квітні, травні та червні середньомісячна сума 

опадів була, відповідно, на 11,4, 15,5 та 44,8 мм 

нижчою за середньобагаторічні показники. 
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Травень 2017 року характеризувався 

прохолодною погодою. Середньомісяна 

температура повітря була на 1,2 °С нижча за 

норму. Температура повітря протягом квітня та 

червня не відрізнялася від середньобагаторічних 

показників. Сума опадів за червень була на 55 

мм (73,7 %) нижчою за середньобагаторічну. 

Весна 2018 року була пізньою. 

Середньомісячна температура квітня, березня та 

травня була вища норми, відповідно, на 3,4 °С, 

2,9 °С та 0,8 °С. 

З опадами ситуація була протилежною: якщо 

тепло навесні було в надлишку, то вологи 

катастрофічно не вистачало. Так, сума опадів в 

середині та наприкінці весни становила 66,7 % 

від норми. Відхилення від середньобагаторічних 

показників склало у квітні – 23 мм (69,7 %), у 

травні – 38,7 мм (65,0 %). Тепла, суха погода, 

низька відносна вологість повітря погіршували 

ріст і розвиток люпину вузьколистого.  

На початку літа випала надмірна кількість 

опадів. У червні та липні середньомісячна сума 

опадів перевищувала нормативні показники, 

відповідно, на 61,2 мм (82,0 %) і 29,5 мм (41,3 %). 

21,6

33,4

10

33

44

57,4

20,8

59,5

29,8
19,6

135,8

74,6
79,6

80,2

100,9

71,4

0

20

40

60

80

100

120

140

С
у

м
а
 о

п
а
д

ів
, 

м
м

квітень травень червень липень

2016 2017 2018 багаторічна

 

Рис. 2. Середньомісячні суми опадів протягом вегетаційного періоду люпину вузьколистого 

(дані метеостанції м. Коростень, 2016–2018 рр.) 

 

Відмічено у березні значне зниження 

температури повітря, що виявилося на 4,4 °С 

нижче норми. Кількість опадів у березні не 

відрізнялася від норми. Відсутність опадів у 

більшості днів квітня і травня (на 23 і 38,7 мм, 

відповідно, менше від норми), підвищений 

температурний режим (на 3,4 і 2,9 °С, 

відповідно) спричинили інтенсивну втрату 

вологи ґрунту і створили вкрай несприятливі 

умови для росту та розвитку 

сільськогосподарських культур. Протягом 

червня випала надмірна кількість опадів – на 61,2 

мм більше норми, середньомісячна сума опадів 

перевищувала нормативні показники на 0,8 °С. 

Аналізуючи погодні умови, що склалися у 

період 2016–2018 рр., в цілому можна відмітити, 

що температурний режим і кількість вологи 

були, переважно, сприятливими для росту і 

розвитку рослин люпину вузьколистого, за 

винятком окремих сезонів. 

За вирощування сільськогосподарських 

культур, основним показником є урожайність 

зерна, що значно залежить від погодних умов за 

період вегетації. Аналіз результатів досліджень 

свідчить, що урожайність зерна люпину 

вузьколистого на дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті в середньому за три роки 

становить 1,16–2,19 т/га залежно від системи 

удобрення (табл. 1). 
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Таблиця 1. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від основного удобрення  

та позакореневого підживлення, т/га 

Основне 

удобрення 

Позако-

реневе 

піджив-

лення 

Рік 

Середнє 

за 3 роки 

Приріст урожаю 

2016 2017 2018 

від 

основного 

удобрення 

від позако-

реневого 

піджив-

лення 

1. Контроль  

(без добрив) 

1 1,19 1,32 0,98 1,16 – – 

2 1,26 1,41 1,12 1,26 – 0,10 

3 1,54 1,68 1,21 1,48 – 0,31 

4 1,45 1,62 1,18 1,42 – 0,25 

5 1,67 1,83 1,27 1,59 – 0,43 

2. N30P60K60  

(Аміачна селітра, гр.,  

50 кг + Амофос, гр.,  

115 кг + Калій хлористий, 

гр., 100 кг/га) 

1 1,31 1,46 1,08 1,28 0,12 – 

2 1,48 1,64 1,29 1,47 0,21 0,19 

3 1,82 2,00 1,38 1,73 0,26 0,45 

4 1,69 1,86 1,36 1,64 0,22 0,35 

5 1,94 2,13 1,47 1,85 0,26 0,56 

3. N30P60K60 (Вапняково-

аміачна селітра, гр.,  

70 кг + Амофос, гр.,  

100 кг + Екоплант, гр., 

200 кг/га) 

1 1,43 1,59 1,16 1,39 0,23 – 

2 1,54 1,72 1,28 1,51 0,25 0,12 

3 1,89 2,06 1,38 1,78 0,30 0,38 

4 1,77 1,96 1,47 1,73 0,32 0,34 

5 2,03 2,24 1,52 1,93 0,34 0,54 

4. N30P60K60 

(Арві, гр., 300 кг/га) 

1 1,50 1,67 1,19 1,45 0,29 – 

2 1,72 1,91 1,31 1,65 0,38 0,19 

3 2,19 2,37 1,42 1,99 0,52 0,54 

4 1,83 2,04 1,62 1,83 0,41 0,38 

5 2,32 2,54 1,71 2,19 0,60 0,74 

НІР05 = 0,16 для оцінки істотності різниці часткових середніх. 

НІР05 = 0,07 для оцінки істотності різниці середніх по фактору А. 

НІР05 = 0,08 для оцінки істотності різниці середніх по фактору B i AB. 

*Примітки: 1. Контроль (обробка водою); 2. Кристалон N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг/га;  

3. Гуміфілд, в.г., 0,04 кг/га; 4. Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га; 5. Кристалон N3P11K38 (коричневий), кр., 

3,0 кг + Гуміфілд,  в.г., 0,04 кг + Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га. 

 

Урожайність зерна люпину вузьколистого на 

контрольних ділянках залежно від 

позакореневого підживлення становить 1,16–1,59 

т/га. Позакореневе підживлення рослин у період 

вегетації у фазі бутонізації сприяє підвищенню 

урожайності зерна люпину вузьколистого. 

Застосування Кристалону, кр., 3,0 кг/га та 

Сульфату магнію, гр., 2,5 кг/га шляхом 

обприскування рослин у період вегетації 

підвищує на 0,10–0,25 т/га урожайність зерна 

люпину вузьколистого порівняно з контролем. 

Позакореневе підживлення посівів люпину 

вузьколистого Гуміфілдом, в.г. підвищує 

урожайність зерна на 0,31 т/га або 27 % 

порівняно з контролем. Найвищий приріст 

врожаю зерна (0,43 т/га або 37 %) отримано за 

комплексного застосування Кристалону, кр., 

Сульфату магнію, гр. та Гуміфілду, в.г.  

Застосування базової системи удобрення 

забезпечує підвищення урожайності зерна 

люпину вузьколистого на 0,12–0,26 т/га 

порівняно з контролем. Позакореневе 

підживлення люпину вузьколистого за базової 

системи удобрення Кристалоном, кр., Сульфатом 

магнію, гр. та Гуміфілдом, в.г. збільшує 

урожайність зерна на 0,19–0,45 т/га порівняно з 

контролем. Комплексне застосування 

вищезазначених добрив у фазі бутонізації 

забезпечує підвищення на 44 % урожайності 

зерна порівняно з контролем. 

При застосуванні вапняково-аміачної 

селітри, гр. з нормою витрати (70 кг/га), 

Амофосу, гр. (100 кг/га) та  Екопланту, гр. (200 

кг/га) в основне удобрення урожайність зерна 

люпину вузьколистого підвищується на 0,23–

0,34 т/га. Позакореневе підживлення добривами 
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підвищує на 0,12–0,54 т/га урожайність зерна 

люпину вузьколистого. 
У середньому за роки проведення 

досліджень найвищий рівень реалізації 
потенціалу продуктивності люпину 
вузьколистого сорту Переможець забезпечила 
система удобрення, що передбачає внесення 
мінерального добрива Арві, гр. з нормою 300 
кг/га (N30Р60К60). Позакореневе підживлення 
Кристалоном, кр. з нормою витрати 3,0 кг/га у 
фазі бутонізації підвищує на 0,19 т/га або 13 % 
урожайність зерна люпину вузьколистого.  

Застосування Гуміфілду, в.г. (0,04 кг/га) та 
Сульфату магнію, гр. (2,5 кг/га) шляхом 
обприскування рослин у період вегетації 
підвищує на 0,38–0,54 т/га (26–37%) урожайність 
зерна люпину вузьколистого порівняно з 
контролем.  

Найвищу урожайність зерна люпину 
вузьколистого сорту Переможець (2,19 т/га) 
отримано за внесення в основне удобрення 
мінерального добрива Арві, гр. з нормою 300 
кг/га та комплексного позакореневого 
підживлення Кристалоном, кр., Сульфатом 
магнію, гр. та Гуміфілдом, в.г. Приріст врожаю 
становить 0,60 т/га порівняно з варіантом без 
внесення мінеральних добрив. В цілому слід 
зазначити, що у посівах люпину вузьколистого 
відмічені істотні прирости урожаю зерна від 
позакореневого підживлення. Так, залежно від 
застосування різних систем удобрення, вони 
були в межах 0,10–0,74 т/га (HIP05 0,16 т/га). 

Висновки та перспективи  

подальших досліджень 

Таким чином, встановлено, що в умовах 
Полісся максимальна продуктивність люпину 
вузьколистого сорту Переможець (2,19 т/га) 
сформована за системи удобрення, що 
передбачає внесення мінерального добрива Арві 
з нормою 300 кг/га (N30Р60К60) в основне 
удобрення та комплексного позакореневого 
підживлення Кристалоном, кр. (3,0 кг/га), 
Сульфатом магнію, гр. (2,5 кг/га) та Гуміфілдом, 
в.г. (0,04 кг/га). Приріст врожаю зерна люпину 
вузьколистого за такої системи удобрення 
підвищується на 52 % порівняно із контролем, де 
не застосовували мінеральних добрив. 

Подальші дослідження будуть зосереджені 
на вивченні ефективності застосування систем 
захисту люпину вузьколистого від шкідливих 
організмів за різних систем удобрення на 
дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах 
Полісся. 
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PRODUCTIVITY OF BLUE LUPIN  
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The article provides the investigation results as 

for the impact of a main fertilizer and foliage 

application upon the yield capacity of blue lupin 

grains under conditions of Ukrainian Polissia. The 

investigation was carried out within 2016–2018 on 

soddypodzolicsandy loam soils. 

The average monthly air temperature and the 

depth of precipitation during the main phenological 

phaseof blue lupindiffered markedly fromthe long-

time average annualcharacteristics. The paper 

proves that the weather conditions within the 

reference period and considerably affected the 

growth, development, and the productivity of blue 

lupin. The plants had enough warmth but suffered 

from the adverse effect of poorwater availability in 

2016 and 2018 that triggered the deterioration of 

the growth, development as well as the productivity 

of blue lupin. 

According to the research, the yield capacity of 

blue lupin on soddypodzolicsandy loam soils during 

the three years fluctuated within 0,98–2,54 tons per 

hectaredue tothe fertilizing system and climate 

conditions during the vegetational season. 

The application of various mineral fertilizers in 

2016–2018 with respect to the normN30P60K60 during 

the main tilling made it possible to gather a crop of 

blue lupin grains within 0,12–0,26 tons per hectare, 

much higher results in comparison with the control 

(without fertilizers). Bluelupinfoliage application 

during bud-formation period with the fertilizing 

complex of Crystalon, Calcined Kieserite, Humifield 

increased the harvest by 37–64 % with regard tothe 

control and depending on the background of the 

main fertilizer. The highest productivity of blue lupin 

(Peremozhets breed, 2,19 tons per hectare) within 

the three-year period was obtained due to the 

complex foliage application with Crystalon, 

Calcined Kieserite, Humifield on the background of 

the main fertilizer N30P60K60 which involves the 

application of mineral fertilizer Arvi in amounts of 

300 kg per hectare. 

Keywords: blue lupin, complex fertilizer, foliage 

application, fertilizing system, productivity. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮПИНА 

УЗКОЛИСТНОГО В  ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УДОБРЕНИЙ НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ 

В. П. Ткачук
1
, А. Н. Котельницькая

2
,  
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2
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В статье приведены результаты 

исследований влияния основного удобрения и 

внекорневой подкормки на урожайность зерна 

люпина узколистного в условиях Полесья 

Украины. Исследования проводили в течение 

2016–2018 гг. на дерново-середньоподзолистых 

супесчаных почвах. 

Среднемесячные температуры воздуха и 

суммы осадков в основные фенологические фазы 

люпина узколистного имели существенные 

отклонения от среднемноголетних показателей. 

Установлено, что погодные условия отличались 

по годам исследований и оказали существенное 

влияние на рост и развитие растений и 
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формирования продуктивности люпина 

узколистного. Растения за период исследований 

не испытывали недостатка тепла, но страдали 

от негативного влияния низкой 

влагообеспеченности в 2016 и 2018 годах, что 

привело к ухудшению условий их роста и 

развития, а также снижения урожайности 

зерна люпина узколистного. 

Установлено, что урожайность зерна 

люпина узколистного на дерново-подзолистой 

супесчаной почве в течение трех лет 

исследований колебалась от 0,98 т/га до 2,54 

т/га в зависимости от системы удобрения и 

погодных условий за вегетационный период. 

Внесение различных видов минеральных 

удобрений в норме N30P60K60 под основную 

обработку почвы в среднем за 2016–2018 гг. 

позволило получить урожайность зерна люпина 

узколистного на 0,12–0,26 т/га выше по 

сравнению с контролем (без удобрений). 

Внекорневую подкормку люпина узколистного в 

фазу бутонизации комплексом удобрений 

Кристалон, кр., Сульфат магния, гр. и 

Гумифилд, в.г. обеспечило повышение 

урожайности зерна на 37–64 % относительно 

контроля и в зависимости от фона основного 

удобрения. Наивысшую урожайность зерна 

люпина узколистного сорта Победитель в 

среднем за три года (2,19 т/га) получено при 

комплексной внекорневой подкормке посевов 

Кристалон, кр., Сульфат магния, гр. и 

Гумифилд, в.г на фоне основного удобрения 

N30Р60К60, что предосматривает внесение 

минерального удобрения Арви, в.г. в норме  

300 кг/га. 

Ключевые слова: люпин узколистный, 

комплексные удобрения, внекорневые подкормки, 

система удобрения, продуктивность. 
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