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Наведено результати дослідження з впливу азотних добрив на якість пшениці спельти. Пред-

ставлено трирічні дані вмісту в зерні білка і клейковини за проведення підживлень в різні фази рос-
ту і розвитку пшениці спельти. Показано їх вплив на вміст у зерні білка і клейковини. Показано ко-
реляційну залежність між умістом білка та клейковини. 
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Постановка проблеми. Особливістю сучас-

них сортів пшениці є те, що при використанні 
азотних добрив з метою отримання високобілко-
вого зерна пшениці важливо враховувати, що 
високоврожайні сорти, з високою хлібопекарсь-
кою якістю борошна, здатні його реалізовувати 
лише за умов внесення високих норм азотних 
добрив [1 – 3]. Одним із найважливих параметрів 
пшеничної клейковини є кількісне співвідношення 
різних типів білків зерна. Ці співвідношення не є 
постійними, вони змінюються залежно від сорту 
пшениці, року та технології вирощування [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині серед споживачів ЄС та інших цивілізованих 
країнах набуває популярності пшениця спельта, 
яку вирощують в умовах органічного землеробст-
ва. Це древній злак, стійкий до жорстких абіотич-
них умов вирощування, має високий вміст та ви-
соку харчову цінність білка, знижену токсичність 
клейковини для позитивних на целіакію індивіду-
умів, високі смакові характеристики хліба та ви-
соку перетравлюваність білків [5]. Зерно спельти 
має вищу в порівнянні з м’якою пшеницею енер-
гетичну цінність, містить більше жирів, бета-
каротину ретинолу; має клейковину більш розтя-
жну, але менш еластичну. Борошнистий ендо-
сперм при високому вмісті білка і висока в’язкість 
за показником амілографу є сприятливими влас-
тивостями при використанні для виготовлення 
тортів і кондитерських виробів [6 – 8]. 

Спельта не вимоглива до умов вирощуван-
ня: здатна витримувати ґрунти, збіднені на еле-
менти живлення, володіє відносно високою зимо-
стійкістю, стійкістю проти надмірного зволоження 
в період кущіння, що обумовлено її екологічною 
пристосованістю до умов достатнього зволожен-
ня. Також для спельти характерний високий вміст 
білка в зерні (у деяких зразків до 25 %) та клей-
ковини – до 50 %, але вона слабка, тому борош-
но зазвичай використовується як компонент при 
випіканні хліба. Завдяки високій водоутримуючій 
здатності борошна зі спельти, хліб, випечений з 
нього, довго не черствіє. Негативними властиво-
стями спельти є важкий вимолот зерна (плів-
частість), ламкість колосового стрижня, відносно 
довгий вегетаційний період, слабка посу-

хостійкість. Однак важкість вимолоту можна від-
нести і до позитивних ознак, бо міцні луски за-
безпечують захист зернівок і молодих паростків 
від шкідливих чинників навколишнього природно-
го середовища [9]. 

Мета і завдання досліджень. Пшениця 
спельта є малодослідженим видом, зокрема но-
вий сорт Зоря України. Вона є високобілковою 
культурою. Попит на високоякісне зерно пшениці, 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 
досить великий [10], а вирощувана в Україні пше-
ниця високої якості не покриває потреб навіть 
внутрішнього ринку. Тому актуальним є вивчення 
питання оптимізації живлення й удобрення пше-
ниці спельти з урахуванням сортогенетичних і 
органоутворюючих особливостей. 

Методика проведення досліджень. Дослі-
дження проведено на дослідному полі Умансько-
го НУС упродовж 2011 – 2013 років. У досліді 
вирощували сорт пшениці спельти Зоря України. 
Попередником був горох. Варіанти розміщува-
лись в досліді послідовно, повторність досліду 
триразова. Площа дослідної ділянки – 72 м2, об-
лікової – 40 м2. Відповідно схеми досліду засто-
совували аміачну селітру (34 % N, ГОСТ 2-85), 
карбамід (46% (NH2)2CO ГОСТ 2081-92), супер-
фосфат гранульований (19,5 % P2O5, ГОСТ 5956-
78) та калій хлористий (60 % K2O, ГОСТ 4568-95). 
Фосфорні і калійні добрива вносили під основний 
обробіток ґрунту, а азотні – відповідно схеми 
(табл. 1) досліду: під передпосівну культивацію, у 
підживлення – напровесні, в фазах кущіння, ви-
ходу в трубку, а також позакоренево карбамідом. 

Уміст білка в зерні визначали за ДСТУ 
4117:2007 [11], клейковини – за ГОСТ 13586.1–68 
[12].  

Згідно ДСТУ 4362:2004 «Якість ґрунту. Пока-
зники якості ґрунтів», чорнозем опідзолений на 
дослідних ділянках мав підвищений вміст гумусу, 
вміст азоту лужногідролізованих сполук був низь-
кий, рухомих сполук фосфору і калію – середній, 
реакція ґрунтового розчину – слабокисла. Погодні 
умови в роки досліджень були різними, що відпо-
відно впливало на врожай і якість зерна пшениці 
спельти. У 2011 та 2013 роках були сприятливі 
умови впродовж вегетації, а в 2012 – посушливі 
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для росту і розвитку рослин.  
Результати досліджень та їх обговорення. 

В окремих варіантах досліду за рахунок посиле-
ного азотного живлення було вирощено пшеницю 
з високим вмістом білка і клейковини (табл. 1).  

Як видно за даних табл.1, в середньому за 
роки досліджень у варіанті без добрив уміст білка 
в зерні становив 14,1 %, а клейковини – 27,6 %. 
Найвищими ці показники було отримано у варіан-

ті, де під основний обробіток ґрунту вносили 
P60K60, N60 – напровесні, по N30 – у фазу кущіння 
та колосіння і проводили позакореневе піджив-
лення – відповідно 23,8 % білка і 49,2 % клейко-
вини. Високі показники також було отримано при 
дворазовому підживленні – напровесні та в фазу 
кущіння в дозі по N60, що відповідно становили 
21,1 % і 44,1 %.  

Таблиця 1 
Уміст білка та клейковини в зерні пшениці спельти залежно  

від особливостей азотного живлення, % 
Варіант досліду 2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє за три роки 

Білок Клейовина Білок Клейовина Білок Клейовина Білок Клейовина 
Без добрив (контроль) 13,4 28,8 14,8 26,5 14,3 27,1 14,2 27,5 
Р60К60 (фон) 13,8 29,6 14,7 26,3 14,2 27,2 14,2 27,7 
Фон + N30 перед сівбою 14,0 30,1 15,6 30,1 15,1 29,9 14,9 30,0 
Фон + N30 15,1 32,09 15,9 33,5 15,7 33,1 15,6 32,9 
Фон + N30 + N30 * 16,6 35,2 17,4 37,0 17,1 36,3 17,09 36,2 
Фон + N60 16,4 34,9 17,0 36,2 16,8 35,4 16,7 35,5 
Фон + N90 17,3 36,5 18,1 38,1 17,9 37,1 17,8 37,2 
Фон + N120 18,5 39,6 19,3 39,7 19,0 40,0 18,9 39,8 
Фон + N0 + N30 14,8 31,2 15,2 32,8 14,9 32,4 15,0 32,1 
Фон + N0 + N60 16,1 34,1 17,7 37,6 17,1 36,1 17,0 35,9 
Фон + N30 + N30 17,1 36,2 20,1 42,4 18,2 37,8 18,5 38,8 
Фон + N30 + N30 + N30 * 18,7 39,8 21,5 45,0 20,0 40,1 20,1 41,6 
Фон + N60 + N30 18,4 39,3 21,2 44,6 19,9 39,8 19,8 41,2 
Фон + N30 + N60 18,2 38,9 21,1 44,1 20,1 39,9 19,8 41,0 
Фон + N60 + N60 20,3 41,9 22,0 46,3 21,4 44,5 21,2 44,2 
Фон + N60 + N60 + N30 * 21,9 45,1 23,2 50,2 23,0 48,3 22,7 47,9 
Фон + N30 + N30 + N30 18,9 40,2 21,3 44,9 20,9 42,6 20,4 42,6 
Фон + N30 + N60 + N30 20,0 41,6 22,2 47,0 21,9 45,1 21,4 44,6 
Фон + N60 + N30 + N30 20,8 43,9 22,4 47,8 21,8 45,9 21,7 45,9 
Фон + N60 + N30 + N30 + N30 * 22,4 46,6 23,7 51,9 23,3 49,7 23,1 49,4 

НІР05 0,8 1,4 0,7 1,5 0,8 1,5 – – 
Примітка. * N30 вносили позакоренево. 
 

Перше підживлення напровесні сприяло 
більш швидкому відростанню пшениці після пе-
резимівлі, збільшувалась кущистість, відновлю-
валась густота стеблостою, яка значною мірою 
визначає величину врожаю. Вміст білка при вне-
сені напровесні N120 в середньому за два роки 
досліджень в порівнянні до контролю підвищува-
вся на 4,8 пункти. 

Друге підживлення в фазу кущіння покращу-
вало регенерацію рослин, збільшувало кількість 
пагонів продуктивного кущіння, сприяло кращому 
розвитку кореневої системи. Приріст білка при 
одноразовому підживленні дозою N60 стано-
вив 2,8 пункти. 

Третє підживлення у фазу виходу в трубку 

сприяло кращому виживанню продуктивного сте-
блостою, збільшенню кількості закладених колос-
ків у колосі, підвищувалась посухостійкість рос-
лин. 

Позакореневе підживлення карбамідом у до-
зі 30 кг/га д.р. сприяло підвищення вмісту білка в 
середньому на 1,5 %, а клейковини – на 2,7 %. 
Внесення азотних добрив напровесні в серед-
ньому давало приріст вмісту білка 1,3%, а клей-
ковини – 2,6 %. 

Оптимізуючи азотне живлення пшениці спе-
льти, вміст білка в зерні можна підвищити з 13 – 
15 до 24 – 25 %, а клейковини – з 28 – 29 до 47 – 
49 %. 

 
 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Агрономія і біологія», випуск 11 (26), 2013 

49 
 

 
Рис. 1. Кореляційна залежність між умістом білка і клейковини в пшениці спельті, 2011 р. 

 

 
Рис. 2. Кореляційна залежність між умістом білка і клейковини в пшениці спельті, 2012 р. 

 

 
Рис. 3. Кореляційна залежність між умістом білка і клейковини в пшениці спельті, 2013 р. 

 

Висновки. Між вмістом білка і клейковини в зерні встановлено тісну кореляційну залежність, яка 
описується прямою лінією (рис. 1 – 3). Це показує, що визначивши один показник, можна розрахувати 
інший, чи навпаки. У середньому за даними трирічних досліджень коефіцієнт перерахунку вмісту білка 
на клейковину становив 2,09. 
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КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ СПЕЛЬТЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ 

Г.М. Господаренко, И.Ю. Ткаченко 
Приведены результаты исследования по влиянию азотных удобрений на качество пшеницы 

спельты. Представлены трехлетние данные содержания в зерне белка и клейковины при проведе-
нии подкормок в разные фазы роста и развития пшеницы спельты. Показано их влияние на содер-
жание в зерне белка и клейковины. Показана корреляционная зависимость между содержанием бел-
ка и клейковины. 
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QUALITY OF SPELLED WHEAT DEPENDING  ON FERTILIZERS 
G.M. Gospodarenko, I.Y. Tkachenko 
The results of researchers concerning the effect of nitrogen fertilizer on the quality of spelled wheat 

have been presented. The three-year data of protein and gluten content in grain have been shown. With the 
fertilizer dressings in different phases of growth and development of wheat spelled their effect on grain pro-
tein content and gluten have been demonstrated. Correlation between protein content and gluten have been 
shown. 
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