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1. Схема закладки та методика проведення досліджень 

У 2010 р. досліди по вивченню мікродобрива   Наномікс проводились на 

базі ДП ДГ «Елітне»  Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

України науковими співробітниками лабораторії рослинництва і 

сортовивчення.  У відповідності  з цим були закладені досліди по вивченню 

ефективності застосування мікродобрив на посівах: 

1. пшениці озимої сорту Досконала; 

2. соняшнику гібриду Ясон; 

3. буряків цукрових гібриду Борута; 

4. гороху сорту Царевич; 

5. сої сорту Романтика; 

6. кукурудзи гібриду Варта 

Досліди були закладені згідно методики Держсортовипробування (Київ, 

2002) і виконувались згідно вимог методики польового досліду (Б.О.Доспехов, 

1985). 

Обприскування посівів проводили одно- або дворазово, а також обробку 

насіннєвого матеріалу. 

Попередники: під пшеницю озиму – горох на зерно; соняшник -  ярі 

зернові; сою та буряки цукрові – зернові колосові; під ячмінь ярий – ріпак 

ярий. 

 Грунт дослідної ділянки – чорнозем типовий потужний 

середньогумусний, який характеризується наступними показниками: вміст 

гумусу в орному шapi 5,0 - 5,25 %; рН сольової витяжки - 6,0 - 6,5. Перед 

закладанням дослідів рівень вмісту азоту в ґрунті становив 17,2; рухомого 

фосфору – 8,6; обмінного калію –11,5 мг/екв. На 100 г ґрунту. Основний 

обробіток ґрунту включав в себе оранку на глибину 20-22 см під ріпак ярий і 

соняшник та поверхневий обробіток (дворазове дискування) під пшеницю 

озиму, ранньовесняне боронування і передпосівну культивацію на глибину 

загортання насіння. 
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Сівбу всіх дослідів проведено згідно агротехнічних вимог (загальна 

площа ділянки – 32,4 м
2
, облікова – 25,0 м

2
). Сівбу проводили сівалкою СН-

16М на глибину 4 – 5 см з наступним прикочуванням котками ЗККШ-6, посів 

соняшнику – сівалкою СУПН-8, облікова площа ділянки по кукурудзі і 

соняшнику 50,0 м
2
 . 

Із засобів захисту рослин використовували: гербіцид Калібр (50 г/га), 

Карате зеон – 200 г/га, Альто – супер – 0,4 л/га; Децис профі – 40 г/га; Нурел Д 

– 1,0 л/га. 

ПОГОДНІ УМОВИ  ОСІННЬОГО ПЕРІОДУ 2009 РОКУ  

І ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОГО  2010 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вересень 2009 р.  

1 17,2   15,7 19,0 28,4 12,3 89,5 13,7 

2 14,3   14,1 17,5 25,5 4,4 75,4 2,7 

3 12,0   13,7 14,0 24,0 4,0 40,5 3,3 

За  

м-ць 
14,5 439 117,2 43,5 16,8 28,0 4,0 205,4 19,7 

Жовтень 2009 р. 

1 9,8   12,2 10,2 18,6 1,2 19,5 4,0 

2 8,3   13,2 12,1 20,5 4,1 21,7 24,6 

3 4,5   13,8 6,5 15,3 -3,6 7,7 70,2 
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За  

м-ць 
7,5   39,2 9,6 20,5 -3,6 39,9 98,8 

Листопад 2009 р. 

1 2,1   7,0 1,1 7,0 -6,9  2,1 

2 0,6   18,1 5,9 9,6 0,8  43,9 

3 -0,9   17,9 6,3 9,6 1,9  1,8 

За  

м-ць 

 

0,6   43,0 4,4 9,6 -6,9  47,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грудень 2009 р. 

1 -2,9   11,7 0,9 9,0 -5,4  5,0 

2 -3,7   18,3 -11,1 -2,0 -23,2  21,4 

3 -4,6   13,5 -1,8 4,6 -16,0  61,3 

За  

м-ць 
-3,7   43,5 -4,0 9,0 -23,2  87,7 

          

Січень 2010 р. 

1 -5,5   11,9 -5,5 2,0 -20,2  28,0 

2 -7,3   12,7 -8,6 0,5 17,9  6,8 

3 -6,8   13,7 -14,7 1,2 -26,8  10,5 

За  

м-ць 
-6,5   38,3 -9,6 2,0 -26,8  45,3 

Лютий 2010 р. 
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1 -6,6   9,0 -6,8 2,2 -17,6  14,6 

2 -6,0   13,1 -4,1 2,0 -12,5  33,4 

3 -4,7   8,4 -0,7 4,2 -6,1  8,0 

За  

м-ць 
-5,8   30,5 -3,9 4,2 -17,6  56,0 

Березень 2010 р. 

1 -2,7   7,8 -1,9 4,6 -11,4  4,9 

2 0,4   9,3 -1,8 7,0 -10,8  6,7 

3 2,7   11,2 4,2 13,0 -2,8  2,5 

За  

м-ць 
-0,3   28,3 0,2 13,0 -11,4  14,1 

Квітень 2010 р. 

1 7,4   14,2 9,1 16,8 2,8 3,1 4,3 

2 9,0   12,4 10,9 19,8 2,7 12,4 6,1 

3 12,3   8,9 10,9 18,6 1,3 14,4 3,0 

За  

м-ць 
9,6 287 42,2 35,5 10,3 19,8 1,3 29,9 13,4 

Травень 2010 р. 

1 14,9   13,2 18,7 28,4 10,0 87,0 19,9 

2 16,6   11,7 17,8 24,4 11,5 78,3 33,6 

3 16,7   18,8 16,7 25,4 8,9 73,4 9,5 

За  

м-ць 
16,1 482 142,8 43,7 17,7 28,4 8,9 238,7 63,0 

Червень 2010 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 19,8   13,4 21,2 30,4 12,7 112,4 14,1 

2 20,0   25,1 22,3 34,0 11,4 122,9 10,6 

3 20,7   24,8 24,9 34,2 19,4 149,1 1,3 

За  

м-ць 
20,2 605 275,0 63,3 22,8 34,2 11,4 384,4 26,0 

Липень 2010 р. 

1 21,0   19,5 23,4 31,4 16,3 134,0 31,6 

2 21,6   25,0 25,6 35,3 18,0 156,0 42,3 

3 21,5   27,2 25,1 36,0 17,1 166,5 28,3 

За  

м-ць 
21,4 641 346,7 71,7 24,7 36,0 16,3 456,5 102,2 
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13,1 2005 806,7 242,5 15,1 36,0 -11,4 1109,5 218,7 

Серпень 2010 р. 

1 21,9   11,1 28,9 39,1 20,9 188,8 0,0 

2 20,8   19,0 27,0 37,8 16,6 168,9 0,0 

3 19,1   16,8 20,3 31,9 10,4 113,4 14,7 

За  

м-ць 
20,6 638,6 282,0 46,9 25,4 39,1 10,4 471,1 14,7 

З
а 

к
в
іт

ен
ь-

се
р
п

ен
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17,0 3093 1206 305 20,2 39,1 1,3 1580,6 219,3 
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Метеорологічні умови вегетаційного періоду проведення досліджень  

Погодні умови осені 2009 року були теплими та сухими. Так, 

середньодобова температура повітря у вересні становила 16,8 
о
С, при нормі 

14,5
 о

С, у жовтні та листопаді температура повітря була більшою від норми на 

2,1 та 3,8 
о
С, відповідно. Сума опадів у вересні була меншою від середньо 

багаторічної на 23,8 мм, а у жовтні та листопаді навпаки більшою на 59,6 та 4,8 

мм відповідно до місяців.  

Середньодобова температура повітря грудня була близькою до норми (-4 

о
С), в січні вона була нижча за норму на 3,1 

о
С, в лютому більшою за норму на 

1,9 
о
С.   Кількість опадів в грудні 2009 року перевищувала норму на 44,2 мм, у 

січні 2010 року – на 7 мм, у лютому – на 25,5 мм.  

Початок весни був недостатньо вологим, але теплим. Так, кількість опадів 

в березні (21,2 мм)  була близькою до норми, а середньодобова температура 

повітря перевищувала норму (0,7
о
С проти -0,3

о
С). У квітні температурні 

показники були близькими до норми (10,1
о
С), а кількість опадів була меншою 

за норму на 12 мм. Травень можна охарактеризувати як теплий за 

температурою повітря та перезволожений. Основна кількість опадів у травні 

випала в другій декаді (40 мм). 

Посушливі умови влітку відмічено у всі літні місяці. Середньодобова 

температура повітря була більшою за норму: у червні на 2,6 
о
С, у липні на 3,3 

о
С, у серпні на 4,8 

о
С. Кількість опадів була меншою за норму: у червні на 37,3 

мм, у серпні на  32,2 мм, що негативно вплинуло на формування та достигання 

зерна.  

Перша декада липня місяця перевищувала середньо багаторічні 

показники середньодобової температури повітря на 2,4 
о
С, а кількість опадів на 

12,1 мм. 
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В загальному весняно-літній (березень – І декада липня) період вегетації 

можна охарактеризувати як посушливий, кількість опадів на 9,8 % менша за 

норму, та теплий: середньодобова температура повітря більша за норму на 2,0 
о
С. 

Середньодобова температура повітря у вересні становила 16,8 
о
С при 

нормі 14,5
 о

С, у жовтні та листопаді температура повітря була більшою від 

норми на 2,1 та 3,8 
о
С, відповідно. Сума опадів у вересні була меншою від 

середніх багаторічних на 23,8 мм, а у жовтні та листопаді навпаки – більшою на 

59,6 та 4,8 мм відповідно.  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА 

В досліді з пшеницею озимою висівали сорт Досконала. Обробіток ґрунту 

– дворазове дискування БДТ-7, передпосівна культивація на глибину 

загортання насіння. Досліди проводили в стаціонарній 9-ти пільній сівозміні. 

Вивчали вплив мікродобрив на урожайність пшениці озимої. 

Обприскування посівів пшениці озимої мікродобривами проводили у 

фазах: весняного кущення та на початку колосіння. Витрата робочого розчину 

(1:100) – 200 л/га. 

Мікродобрива Наномікс-зернові та Наномікс-зернові-еліта позитивно 

впливали на усі показники росту пшениці (табл. 1). Під їх дією значно 

збільшилась висота, кількість рослин та пагонів, коефіцієнт загального та 

продуктивного кущіння пшениці озимої на удобреному фоні (21,7-71,8%) та 

контролі без добрив (16,1-78,8%).  

При дворазовій позакореневій підгодівлі препарат Наномікс-зернові 

збільшив ростові показники на 29,8-78,8%. Цей препарат краще спрацював на 

фоні без добрив. 
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Препарат Наномікс-зернові-еліта виявив ще більшу стимулюючу дію при 

одноразовій обробці (2л/га). Кращі показники отримані на фоні післядії гною та 

підживлені мікродобривами N60P60K60  (21,7-71,8%). 

Таблиця 1 

Кущистість та висота рослин пшениці озимої сорту Досконала  

залежно від обробітку посівів препаратом Наномікс,   2010 р. 

Варіанти 

обробки 
Фон живлення 

Кількість 

рослин, млн. 

шт./га
 

Кількість 

пагонів, 

млн. шт./га
 

Коефіцієнт  

загального 

кущіння 

Коефіцієнт 

продуктивног

о кущіння 

 Контроль 
Без добрив 1,12 4,24 2,79 2,43 

Післядія гною 

+ N60P60K60 
1,46 5,24 2,98 2,96 

  Наномікс-зернові-

еліта, 2 л/га, 

обприскування  

Без добрив 1,48 5,44 3,68 2,82 

Післядія гною 

+ N60P60K60 
1,68 8,60 5,12 3,60 

до контролю 

  

± 

Без добрив 0,36   1,20   0,89   0,39   

Післядія гною 

+ N60P60K60 
0,32   3,36   2,14   0,64   

% 

Без добрив   32,1   28,3   31,9   16,1 

Післядія гною 

+ N60P60K60 
  21,9   64,1   71,8   21,7 

Наномікс-зернові       

обприскування 

(2+2) л/га 

Без добрив 2,00 6,80 4,40 3,68 

Післядія гною 

+ N60P60K60 
2,08  6,80 4,78 3,96 

  

  до контролю 

± 

Без добрив 0,88   2,56   1,61   1,25    

Післядія гною 

+ N60P60K60 
0,72   1,56   1,80   1,0     

% 

Без добрив   78,8   60,4   57,7   51,4  

Післядія гною 

+ N60P60K60 
  49,3   29,8   60,4   33,8   

 

За результатами досліджень було встановлено, що навіть одноразове 

обприскування посівів  препаратом Наномікс-зернові-еліта на сівозмінному 

фоні (без добрив) сприяло рекордному підвищенню урожайності пшениці 

озимої на 1,79 т/га (89,9%). При дворазовому обприскуванні посівів 

мікродобривом Наномікс-зернові  в тих же умовах урожай виріс  на 0,55 т/га 

(27,6%) (табл. 2).  

При вирощуванні пшениці озимої на фоні N60P60K60 більшу прибавку 

урожаю зерна пшениці озимої також було отримано у варіанті з одноразовим 
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обприскуванням посівів препаратом Наномікс-зернові-еліта  - 1,24 т/га (51,7%). 

Дворазова обробка посівів мікродобривом Наномікс-зернові сприяла 

підвищенню урожайності пшениці озимої на 0,58 т/га (24,2%). Друга обробка 

припала на аномальну для цієї місцевості спеку. 

 

 

Таблиця 2 

Урожайність пшениці озимої сорту Досконала залежно від обробки 

препаратом Наномікс та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р. 

 

Варіант обробки Без добрив N60P60K60  Середнє 

Контроль 1,99 2,40 2,19 

Наномикс-зернові-еліта, обприскування 2л/га 3,78 3,64 3,71 

до контролю 

+ 1,79 1,24 1,52 

% 89,9 51,7 70,8 

Наномикс-зернові, обприскування, (2+2) л/га 2,54 2,98 2,76 

до контролю 
+ 0,55 0,58 0,57 

% 27,6 24,2 25,9 

 

 Тобто, в аномальних умовах 2010 р. на посівах пшениці озимої даної 

місцевості більш ефективним було одноразове обприскування препаратом 

Наномікс-зернові-еліта, ніж дворазова обробка мікродобривм Наномікс-зернові. 

 

 

СОНЯШНИК 

Соняшник – головна олійна культура України. В умовах 2010 року  

вивчали вплив мікродобрив на урожайність соняшнику гібриду Ясон. 

У варіанті без застосування мінеральних добрив обробіток посівів 

препаратом Наномікс-соняшник сприяв підвищенню урожайності соняшнику за 

умови дворазового обприскування на 0,28 т/га (21,7-27,5%). Одноразове 
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обприскування та обробіток насіння впливали на урожайність соняшнику менш 

суттєво. На фоні внесення N30P30K30 обробіток соняшнику мікродобривами 

Наномікс-соняшник в складних погодних умовах 2010 р. (повітряна та ґрунтова 

посухи) виявився менш ефективним 0,28 т/га або 21,7% (табл. 3).  

Таблиця 3 

Урожайність соняшнику гібриду Ясон  

залежно від обробки препаратом Наномікс-соняшник  

та фону мінерального живлення,  

т/га, 2010 р. 

 

Варіант обробки Без добрив N30P30K30  Середнє 

Контроль  1,02 1,29 1,16 

Наномікс-соняшник обробка насіння 3л/т 1,17 1,42 1,30 

до контролю 
+ 0,15 0,13 0,14 

% 14,7 10,1 12,4 

Наномікс-соняшник обприскування 2 л/га 1,19 1,43 1,31 

до контролю 
+ 0,17 0,14 0,16 

% 16,7 11,0 13,9 

Наномікс-соняшник обприскування (2+2) л/га 1,30 1,57 1,44 

до контролю 
+ 0,28  0,28  0,28 

% 27,5 21,7 24,6 

Наномікс-соняшник-еліта  обприск. 2 л/га 1,33 1,67 1,50 

до контролю 
+ 0,30  0,38  0,34 

% 29,4 29,5 29,5 

  

Позакоренева підгодівля соняшнику препаратом Наномікс-соняшник-

еліта виявилась також вдалою. Навіть при одноразовій обробці цієї культури 

середній приріст урожаю склав 29,5%. Статистично достовірний ефект 

надбавки виявився на одному рівні, як на   фоні N30P30K30, так і на ділянках   без 

добрив.   
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БУРЯКИ ЦУКРОВІ 

Вивчення впливу мікродобрива Наномикс-буряки на урожайність буряків 

цукрових проводили на гібриді Борута.  

Встановлено, що ефективним варіантом обробітку в умовах 2010 р. 

виявилось одноразове обприскування посівів буряків цукрових. На 

неудобреному фоні прибавка урожаю коренеплодів  становила 10,5 т/га або 

21,2% (табл. 5).  

Таблиця 5 

Урожайність буряків цукрових гібриду Борута залежно від обробки 

препаратом Наномікс-буряк та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р. 
 

Варіант обробки Без 

добрив 

N60P60K60 

оранка 

N60P60K60 

чизель 

Сере-

днє 

Контроль  49,5 60,5 44,5 51,5 

Наномікс-буряк  обприскування 2л/га 59,0 75,5 57,5 64.0 

до контролю 
+ 10,5  15,0  13,0  12,8 

% 21,2 24,8 29,2 25,1 

 

На фоні внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 (варіант обробки 

ґрунту – оранка) обприскування посівів буряків цукрових препаратом Наномікс 

сприяв підвищенню їх урожайності на 15 т/га (24,8%). За чизельного обробітку 

ґрунту прибавка урожайності буряків цукрових збільшувалась до 13,0 т/га 

(29,2%). 

ГОРОХ 

Вивчали вплив препарату Наномікс на урожайність гороху сорту 

Царевич. Встановлено, що обробіток насіння мікродобривами статистично 

достовірно сприяв підвищенню урожайності гороху (табл. 6).  Вдалим 

варіантом обробки посівів гороху препаратом Наномікс-бобові в особливих 

умовах 2010 р. було одноразове обприскування сходів. Прибавки урожаю зерна 

гороху у цьому варіанті коливались від 0,32 т/га (14,5%) на фоні післядії гною 

до 0,77 т/га (40,5%) на фоні внесення N60P60K60.  
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Дворазове обприскування посівів гороху мікродобривами Наномікс-

бобові також сприяло підвищенню урожайності гороху, але майже в тих самих 

параметрах 19,4-36,8%. Найбільшу прибавку урожаю у цьому варіанті було 

отримано на фоні внесення міндобрив в дозі N60P60K60 (0,70 т/га або 36,8%). 

Збільшення  урожаю на фоні післядії гною в усіх варіантах обробки 

становило лише 14,5-19,4%, що  пов'язано з високим рівнем мікроелементів в 

ґрунті. 

Дослід з обробкою насіння та одноразовим обприскуванням посівів був 

найбільш ефективним на фоні внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 

(прибавка 0,68 т/га або 35,8%). 

Таблиця 6 

Урожайність гороху сорту Царевич залежно від обробки препаратом 

Наномікс-бобові та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р. 

 

Варіант обробки Без 
добрив 

Гній 30 т/га 
(післядія) - 

фон 

Фон + 
N30P30K30  

Фон + 
N60P60K60 

Сере- 
днє 

Контроль  1,86 2,22 2,11 1,90 2,02 

Наномікс-бобові 

обприскування 2 л/га 
2,26 2,54 2,66 2,67 2,53 

до контролю 
+ 0,40   0,32   0,55   0,77   0,51 

%   21,5    14,5    26,1    40,5  25,6 

Наномікс-бобові 

обприскування (2+2) л/га 
2,43 2,65 2,59 2,60 2,57 

до контролю 
+ 0,57   0,43   0,48     0,70   0,55 

%   30,6    19,4    22,8      36,8  27,4 

Наномікс-бобові обробка 

насіння 3л/т + оприск. 2л/га 
2,31 2,61 2,57 2,58 2,52 

до контролю 
+ 0,45 0,39 0,46   0,68   0,50 

% 24,2 17,6 21,8 35,8 24,9 
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СОЯ 

Вивчали вплив препарату Наномікс-бобові на урожайність сої сорту 

Романтика.  Встановлено, що  вдалим варіантом обробки було одноразове 

обприскування посівів сої (табл. 7). Прибавка урожаю зерна сої в цьому 

варіанті становила 0,21 т/га (24,7%) на неудобреному фоні та 0,26 т/га (27,7%) 

на фоні внесення N45P45K45.  

Таблиця 7 

Урожайність сої сорту Романтика залежно від обробки препаратом 

Наномікс-бобові та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р. 

 

 

Дворазове обприскування посівів та  поєднання з обробкою насіння також 

виявилися ефективними.  Було отримано середню прибавку урожайності сої 

0,27 т/га (29,6-30,3%).  

При одноразовому обприскуванні препаратом Наномікс-бобові-еліта 

урожай збільшився на 0,27-0,29 т/га, що становило 30,9–31,8%.  

Варіант обробки Без добрив N45P45K45 Середнє 

Контроль  0,85 0,94 0,9 

Наномікс-бобові обробка насіння 3л/га 0,94 1,06 1,0 

до контролю 
+ 0,09 0,12 0,11 

% 10,5 12,8 11,7 

Наномікс-бобові обприскування 2л/га 1,06 1,20 1,13 

до контролю 
+ 0,21 0,26 0,24 

% 24,7 27,7 26,2 

Наномікс-бобові обприскування (2+2)л/га 1,10 1,22 1,16 

до контролю 
+ 0,25 0,28 0,27 

% 29,4 29,8 29,6 

Наномікс-бобові обробка насіння 3л/т +  

оприскування (2+2) л/га 
1,14 1,21 1,17 

до контролю 
+ 0,29 0,27 0,27 

% 34,1 28,7 30,3 

Наномікс-бобові-еліта оприскування 2л/га 1,12 1,23 1,18 

до контролю 
+ 0,27 0,29 0,28 

% 31,8  30,9 31,4 
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Розглядаючи вплив препарату Наномікс-бобові на структурні показники 

сої було встановлено, що всі варіанти обробки насіння та посівів сприяють 

збільшенню кількості рослин на 1 га та кількості бобів на 1 рослину (табл. 8). 

Протравляння насіння сої мікродобривом Наномікс-бобові призвело до 

збільшення кількості рослин на 53 тис. шт./га.  

Одноразове обприскування сходів сої цим препаратом сприяло 

збільшенню кількості рослин на 1 га на неудобреному фоні на 107 тис. шт., а на 

удобреному – на 187 тис. шт.  

Поєднання передпосівної обробки насіння з позакореневою підгодівлею 

призвело до збільшення числа рослин сої на 126-214 тис. шт. на кожен гектар 

пашні.  

Також статистично достовірно збільшувалась кількість бобів на одну 

рослину в середньому на 3-6 шт.   

Таблиця 8 

Структурні показники сої сорту Романтика залежно від обробітку посівів 

та насіння препаратом Наномікс-бобові, 2010 р. 

Варіанти 
обробки 

Фон 
живлення 

Кількість 
рослин, 

тис. шт./га
 

Кількість 
бобів, 

шт./рослину
 

Висота 
рослин, см 

Контроль 
Без добрив 534 7 65 
N45P45K45 561 8 73 

Наномікс-бобові обробка 
насіння 3л/т 

Без добрив 587 9 69 
N45P45K45 614 9 76 

  до 
контролю 

± 
Без добрив 53 2 4 
N45P45K45 53 1 3 

% 
Без добрив 9,9 28,6  
N45P45K45 9,4 12,5  

Наномікс-бобові  
обприскування 2л/га 

Без добрив 641 13 69 
N45P45K45 748 11 74 

  до 
контролю  

± 
Без добрив 107 5 4 
N45P45K45   187 3 1 

% 
Без добрив 19,9  71,4  
N45P45K45 33,3 37,5  

Наномікс-бобові   
обприскування (2+2)л/га 

Без добрив 668 13 70 
N45P45K45 770 12 79 

  до 
контролю  

± 
Без добрив 134 6 5 
N45P45K45 209 4 6 

% 
Без добрив 25,1 85,7  
N45P45K45 37,2 50,0  
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Наномікс-бобові обробка 
насіння 3л/т+ оприск. 2л/га 

Без добрив 660 13 70 
N45P45K45 775 12 99 

до 
контролю 

± 
Без добрив  126 5 5 
N45P45K45 214 4 6 

% 
Без добрив 23,6 71,4  
N45P45K45 38,1 50,0  

 
  

КУКУРУДЗА 

 Вивчали вплив препарату Наномікс-кукурудза на урожайність кукурудзи 

гібриду Варта.  В умовах 2010 р. мікродобрива Наномікс сприяли підвищенню 

урожайності кукурудзи.  

         Одноразове обприскування посівів препаратом Наномікс-кукурудза-еліта 

було дуже ефективним. Прибавки урожаю зерна за рахунок одноразового 

обробітку сходів становили від 0,90 т/га (55,6%) на фоні внесення  мінеральних 

добрив N60P60K60 до 1,76 т/га (145,5% !) на фоні післядії гною (табл. 9). 

Таблиця 9 

Урожайність кукурудзи гібриду Варта залежно від обробки препаратом 

Наномікс-буряк та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р. 

Варіант обробки 
Без 

добрив 

Гній 30 т/га 

(післядія) - 

фон 

Фон + 

N30P30K30  

Фон + 

N60P60K60 
Середнє 

Контроль  1,45 1,21 1,06 1,62 1,33 

Наномікс-кукурудза-еліта   

обприскування 2 л/га 
2,98 2,97 2,57 2,52 2,76 

до контролю 
± 1,53  1,76  1,51  0,90  1,43 

% 105,5  145,5  142,5  55,6  112,2 

Наномікс-кукурудза   

обприскування (2+2) л/га 
1,96 1,62 1,52 2,10 1,8 

до контролю 
± 0,51  0,41  0,46  0,48  0,47 

% 35,2  33,9  43,4  29,6  35,5 

 

За рахунок дворазової позакореневої підгодівлі посівів препаратом 

Наномікс-кукурудза підвищення урожайності  цієї культури становило 0,41-

0,51 т/га (29,6-43,4%).  
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ВИСНОВКИ  

1. Одноразове обприскування сходів препаратом Наномікс-зернові-еліта 

на сівозмінному фоні (без добрив) сприяло підвищенню урожайності 

пшениці озимої на 1,24-1,79 т/га (51,7-89,9% !), а при дворазовому 

обприскуванні посівів препаратом Наномікс-зернові – на 0,55-0,58 т/га 

(24,2-27,6%).  

2. Під дією препаратів Наномікс-зернові значно збільшилась висота, 

кількість рослин та пагонів, коефіцієнт загального та продуктивного 

кущіння пшениці озимої на удобреному фоні (21,7-71,8%) та контролі 

без добрив (16,1-78,8%). При дворазовій позакореневій підгодівлі 

пшениці препарат Наномікс-зернові збільшив ростові показники на 

29,8-78,8%.  

3. Препарат Наномікс-зернові-еліта виявив ще більшу стимулюючу дію на 

ростові показники озимої пшениці при одноразовій обробці (21,7-

71,8%).  

4. Обробіток посівів соняшнику препаратом Наномікс-соняшник сприяв 

підвищенню урожайності цієї культури за умови дворазового 

обприскування на 0,28 т/га (27,5%) без застосування мінеральних 

добрив. Позакоренева підгодівля соняшнику препаратом Наномікс-

соняшник-еліта при одноразовій обробці збільшила середній приріст 

урожаю  на 0,30-0,38 т/га (29,5%). 

5. На фоні внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 (варіант обробки 

ґрунту – оранка) обприскування посівів буряків цукрових препаратом 

Наномікс-буряки сприяло підвищенню їх урожайності на 10,5-15,0 т/га. 

За чизельного обробітку ґрунту прибавка урожайності буряків 

цукрових збільшувалась до 13 т/га (29,2%). 

6. Прибавки урожаю зерна гороху при одноразовому обприскуванні 

сходів препаратом Наномікс-бобові коливались від 0,32 т/га (14,5%) на 

фоні післядії гною до 0,77 т/га (40,5%) на фоні внесення N60P60K60. 
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Дворазове підживлення посівів мікродобривами Наномікс-бобові 

сприяло підвищенню урожайності гороху майже в тих самих 

параметрах 19,4-36,8%. Дослід з обробкою насіння та одноразовим 

обприскуванням посівів на фоні внесення мінеральних добрив у дозі 

N60P60K60 збільшив урожай на 0,68 т/га або 35,8%. 

7. Додаток урожаю зерна сої при одноразовому підживленні  сходів 

препаратом Наномікс-бобові становив 0,21 т/га (24,7%) на 

неудобреному фоні та 0,26 т/га (27,7%) на фоні внесення N45P45K45. 

Дворазове обприскування посівів в поєднанні з обробкою насіння  

збільшило урожайність сої на 0,27 т/га (29,6-30,3%). При одноразовому 

обприскуванні препаратом Наномікс-бобові-еліта урожай збільшився 

на 0,27-0,29 т/га, що становило 30,9–31,8%.  

8. Встановлено, що препарат Наномікс-бобові благотворно впливає на 

структурні показники сої. Поєднання передпосівної обробки насіння з 

позакореневою підгодівлею призвело до збільшення числа рослин сої 

на 126-214 тис. шт. на кожен гектар пашні та збільшило кількість бобів 

на одну рослину в середньому на 3-6 шт. 

9. Одноразове обприскування  сходів препаратом Наномікс-кукурудза-еліта 

збільшує урожай зерна від 0,90 т/га (55,6%) на фоні внесення  

мінеральних добрив N60P60K60 до 1,76 т/га (145,5% !) на фоні післядії 

гною. При дворазовій позакореневій підгодівлі посівів препаратом 

Наномікс-кукурудза підвищення урожайності цієї культури становило 

0,41-0,51 т/га (29,6-43,4%).  


