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АНОТАЦІЯ 

Бойко В. П. Ефективність доз і співвідношень мінеральних добрив у 

польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 06.01.04 «Агрохімія» (Сільськогосподарські науки). – 

Уманський національний університет садівництва, МОНУ, Умань, 2020; 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського», НААН, Харків, 2020. 

Продуктивність і стабільність землеробства на сучасному етапі 

найбільше залежать від стану родючості ґрунтів. Нині, після проведення 

земельної реформи переважна більшість господарств, що вирощують польові 

культури, мають чисто рослинницький напрям і, відповідно, в 

господарському колообігу поживних речовин відсутній гній. Спеціалізація 

господарств, зміна структури посівних площ, природоохоронні аспекти 

впливають на інтенсивність і підходи до системи удобрення 

сільськогосподарських культур. Даних, де вивчалась продуктивність 

короткоротаційних сівозмін залежно від рівня удобрення мало. Актуальність 

цього напрямку досліджень очевидна. У короткоротаційних сівозмінах 

зростає частка кожної культури, що може позначитися на використанні 

поживних речовин ґрунту та добрив. Актуальним також є уточнення 

кількісних характеристик балансу в системі добриво–ґрунт–рослина в різних 

ґрунтово-кліматичних умовах з урахуванням доз добрив і співвідношення в 

них елементів живлення з метою розроблення практичних рекомендацій з 

оптимізації поживного режиму ґрунту, підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур і охорони навколишнього природного 

середовища. Саме ці питання і визначили напрямок наших досліджень. 

Дисертаційну роботу виконано в межах завдань ПНД НААН 1 

«Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та 

управління» (2016–2020 рр.) та ПНД Уманського національного університету 
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садівництва «Оптимізація використання природного і ресурсного потенціалу 

агроекосистем Правобережного Лісостепу України» (2016–2020 рр.). 

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні шляхів збереження та 

підвищення родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу.  

– Вперше: наведено теоретичне обґрунтування оптимізації 

мінерального живлення рослин за тривалого застосування різних доз і 

співвідношень мінеральних добрив у короткоротаційній польовій сівозміні 

на тлі заробляння у ґрунт нетоварної частини урожаю, розкрито їх дію на 

показники родючості чорнозему опідзоленого та формування продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

Встановлено мінімально-оптимальні дози азотних, фосфорних і 

калійних добрив за тривалого їх застосування в польовій сівозміні, що 

забезпечують відновлення родючості ґрунту й формування додатного 

балансу основних елементів живлення. Вперше встановлено, що в польовій 

сівозміні (пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий, соя) за внесення N110P60K40 

на 1 га площі сівозміни на тлі залишення на полі нетоварної частини урожаю 

забезпечує її продуктивність 7,0–7,5 т з. од/га, відновлення вмісту гумусу та 

рухомих форм азоту, фосфору і калію. Зменшені вдвічі дози калійних 

добрив(з 80 до 40 кг д. р/га), що розраховані за господарським винесенням 

калію стабілізують вміст його рухомих сполук у ґрунті. 

Встановлено, що накопичення гумусу в ґрунті адекватно 

антропогенному навантаженню у вигляді систематичного застосування 

мінеральних добрив, у першу чергу азотних. Показано, що зростання його 

вмісту відбувається за умови збільшення дози азотних добрив. 

Встановлено особливості змін фізико-хімічних і агрохімічних 

показників чорнозему опідзоленого за систематичного застосування різних 

видів і доз мінеральних добрив у польовій сівозміні. Показано, що параметри 

цих змін формуються під впливом особливостей системи удобрення. 

Обґрунтовано, що процес відтворення родючості чорнозему 

опідзоленого більшою мірою визначається дозами азотних добрив, потім – 
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фосфорних, про що свідчать врожаї сільськогосподарських культур і 

продуктивність сівозміни у цілому. 

– Удосконалено систему удобрення пшениці озимої, кукурудзи, ячменю 

ярого, сої з обґрунтуванням можливості зниження доз добрив. Уточнено 

показники абсолютного та відносного винесення основних елементів 

живлення пшеницею озимою, ячменем ярим, кукурудзою, соєю залежно від 

удобрення. 

Дістало подальший розвиток: 

– підтвердження можливості зниження доз застосування мінеральних 

добрив у польовій чотирипільній зерновій сівозміні; 

– уточнено статті балансу основних елементів живлення в польовій 

сівозміні та розраховано його інтенсивність і ємність за різного удобрення; 

– підтверджено, що зміни вмісту рухомих сполук мікроелементів і 

важких металів у ґрунті (тенденції до підвищення вмісту під впливом 

мінеральних добрив) головним чином пов’язані з підкисленням ґрунтового 

розчину; 

– методологія агрохімічних досліджень щодо оптимізації системи 

удобрення в польовій сівозміні з використанням індексу комплексного 

оцінювання;  

– обґрунтування впливу удобрення на якість зерна й насіння 

сільськогосподарських культур; 

– питання щодо використання показників відносного винесення 

основних елементів живлення для встановлення урівноваженого їх балансу і 

розроблення системи застосування добрив у польовій сівозміні. 

Для вирішення поставлених завдань використовували наступні методи: 

загальнонауковий, польовий, лабораторно-аналітичний, математично-

статистичний і розрахунково-порівняльний. 

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням з 

теоретичного обґрунтування та нового вирішення питання впливу 

мінеральних добрив на тлі заробляння в ґрунт нетоварної продукції на 
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основні показники родючості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового 

Правобережного Лісостепу України та встановленням оптимальних їх доз і 

співвідношень у польовій чотирипільній зерновій сівозміні. 

Встановлено, що застосування різних видів і доз мінеральних добрив і 

їх поєднань на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому в 

польовійсівозміні впродовж восьми років не впливає на ємність ґрунтового 

вбирного комплексу (ҐВК), але змінює його внутрішню будову. Перед 

закладанням досліду іони водню в загальній ємності ҐВК у шарі 0–20 см 

займали 10,1 %, а після тривалого внесення N110P60K80 на 1 га площі сівозміни 

їх частка підвищилась на 4,7 %. При цьому гідролітична кислотність 

збільшилася з 2,78 до 3,83 смоль/кг, а сума поглинутих основ зменшилась на 

3,10 смоль/кг, ґрунтовий розчин підкислився на 0,3 од. рНKCl. У варіантах з 

удобренням погіршення фізико-хімічних показників посилювалось за 

внесення високих доз азотних і калійних добрив. 

Встановлено, що види і дози добрив та їх поєднання змінювали напрям 

ґрунтоутворення та родючість ґрунту. У варіантах досліду без добрив і 

N110K80 в шарі ґрунту 0–20 см відмічені найбільші втрати гумусу (відповідно 

на 3 % і 4 %). За винесення на 1 га площі сівозміни N55P30K40 і N110P30K40, 

N110P30K80 забезпечується відновлення гумусу і найбільше зростання його 

гумусованості в шарі ґрунту 0–40 см проходить у варіанті досліду N110P60K80 і 

N110P60K40, де вони збільшилися на 6,4 і 8,1 т/га. 

На ділянках без добрив проходить погіршення поживного режиму 

ґрунту – зменшився вміст азоту легкогідролізованих сполук, рухомих сполук 

фосфору і калію відповідно на 7; 12 і 6 %. Застосування добрив у польовій 

сівозміні сприяє його поліпшенню. Так у варіанті досліду N110P60K80 

підвищився вмісту азоту легкогідролізованих сполук і рухомих сполук 

фосфору у шарі 0–20 см до вихідного рівня відповідно на 13 і 6 %. 

Встановлено, що чорнозем опідзолений у шарі 0–20 см має низький вміст 

рухомих сполук сірки (< 6 мг/кг) і лише у варіантах досліду із 

середньорічним внесенням суперфосфату гранульованого в дозі 60 кг P2O5/га 
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підвищується до середнього (6–9 мг/кг). 

Вміст у ґрунті рухомих сполук мікроелементів і важких металів за 

тривалого  внесення  в  польовій  сівозміні  мінеральних  добрив  у  дозах  

N55–110P30–60K40–80 не змінюється. Незначні зміни їх вмісту пояснюються 

підкисленням ґрунтового розчину засвоєнням рослинами і мікробіологічною 

активністю ґрунту. 

Тривале (з 2010 р.) внесення N110P60K80 на 1 га площі польової 

сівозміни у середньому за 2016–2018 рр. сприяло підвищенню врожайності 

пшениці озимої на 3,68 т/га, кукурудзи – на 8,34, ячменю ярого – на 2,05 і сої 

на 1,31 т/га за врожайності на контролі без добрив відповідно 3,57 т/га; 4,73; 

3,37 і 1,70 т/га. 

Застосуванням різних видів і доз мінеральних добрив та їх поєднань 

можна змінювати показники якості продукції: зерно пшениці озимої з 

вмістом білка 9,2–13,5 %, клейковини 15,8–28,8 %, і натурою 736–801 г/л; 

зерно кукурудзи – протеїну 8,8–10,3 %, крохмалю 69,8–71,5 %; ячменю ярого 

– протеїну 10,6–11,2 %, крохмалю 53,4–54,5 %; насіння сої з вмістом 

протеїну 32,1–36,2 % і жиру 18,2–20,4 %. Найвищі показники якості основної 

продукції забезпечують системи удобрення, що передбачають внесення на 

1 га площі сівозміни N110P60K80 і N110P60K40. 

Різні варіанти удобрення сприяли підвищенню продуктивності 

сівозміни за дві ротації на 41–107 %. Найбільше її знижувало виключення зі 

складу повного добрива азотних і фосфорних добрив – відповідно на 36 і 

17 %, тоді як калійних – лише на 12 %. Найменше (на 4–6 %) знижується 

продуктивність сівозміни  за зменшення дози добрив зN110P60K80 до N110P60K40 

і N110P30K80. 

З урожаєм основної продукції найбільше вилучається азоту (93–

192 кг/га) й фосфору (35–72 кг Р2О5/га) залежно від культури сівозміни і 

удобрення в сівозміні. За внесення мінеральних добрив у дозі N110P30–60K40–80 

на 1 га площі сівозміни коефіцієнт використання з них азоту, фосфору і 

калію, розрахований різницевим методом, становить відповідно 81; 36–46 і 
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27–33 %. 

Оптимальний баланс азоту, фосфору і калію з інтенсивністю відповідно 

103,0; 122,2 і 111,4 % складається у варіанті досліду N110P60K40. За умови 

видалення з поля соломи і стебелиння навіть у варіанті досліду N110P60K80 

інтенсивність їх балансу відповідно складає 75,7; 77,9 і 60,6 %. Застосування 

на добриво нетоварного врожаю у варіантах досліду N110P30–60K40–80 дозволяє 

компенсувати загальні витрати азоту на формування урожаю на 24 %, 

фосфору – 33  і калію на 71 %. 

Внесення на 1 га площі польової сівозміни N110P30–60K40 забезпечує 

окупність 1 кг їх діючої речовини 17,0–17,7 кг з. од. При цьому у варіанті 

досліду N110P60K80 був найвищий додатково умовно чистий прибуток – 

12,8 тис. грн/(га·рік) за рівня рентабельності 44 %. При цьому азотні добрива 

забезпечували приріст урожаю вартістю 143 грн/кг азоту, 126 грн/кг Р2О5 і 

64 грн/кг К2О.Внесення на 1 га площі сівозміни N110P60K40–80 забезпечує 

найвищий енергетичний прибуток – 48,7–53,2 ГДж/га. 

За індексом комплексного оцінювання системи удобрення, що враховує 

під час розрахунку якого було враховано сім показників: окупність 1 кг д. р. 

мінеральних добрив; додатково умовно чистий прибуток; чистий 

енергетичний прибуток; баланс гумусу та інтенсивність балансу азоту, 

фосфору і калію кращим за дві ротації чотирипільної польової сівозміни був 

варіант досліду N110P60K40. Отже, з агрохімічного, енергетичного та 

економічного поглядів, перспектив відновлення родючості ґрунту, економії 

ресурсів і зменшення хімічного навантаження на навколишнє природне 

середовище цей варіант досліду є найкращим. 

Господарствам різних форм власності Правобережного Лісостепу 

України для забезпечення відновлення та поліпшення фізико-хімічних і 

агрохімічних властивостей чорнозему опідзоленого важкосуглинкового з 

низьким вмістом азоту легкогідролізованих сполук (за методом Корнфілда) 

та підвищеним – рухомими сполуками фосфору і калію (за методом 

Чирикова),забезпечення високої (7–7,5 т з. од/га) продуктивності культур 
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короткоротаційної польової сівозміни, необхідно забезпечити середньорічне 

внесення мінеральних добрив у дозі N110P60K40 на тлі заробляння у ґрунт 

нетоварної частини урожаю. Це передбачає застосування під пшеницю озиму 

N150P60K40, кукурудзу – N160P60K55, ячмінь ярий – N70P60K35 і сою – N60P60K30. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні та 

доповненні теоретичних і методичних принципів обґрунтування та 

розроблення системи застосування добрив у польовій сівозміні. Проведенні 

дослідження дозволили оцінити вплив різних доз і поєднань мінеральних 

добрив у польовій сівозміні на показники родючості ґрунту, врожайність і 

якість зерна та насіння сільськогосподарських культур, встановити динаміку 

їх змін, які мають бути покладені в основу розроблення системи удобрення. 

На основі встановлених закономірностей уточнено системи удобрення для 

господарсько-організаційних структур з різним рівнем ресурсного 

забезпечення. Розроблено рекомендації щодо застосування добрив для 

забезпечення високого рівня продуктивності сівозміни і забезпечення 

простого або розширеного відновлення родючості чорнозему опідзоленого. 

Результати досліджень пропонується використовувати для методики 

розрахунку доз добрив, при вивченні динаміки агрохімічних і фізико-

хімічних показників з метою моніторингу ґрунтів і проведення їх бонітетного 

оцінювання.  

Основні результати дослідження впроваджено в ДПДГ 

«Саливонківське» Національної академії аграрних наук України смт. 

Гребінки, Васильківського району, Київської області на площі 2547,8 га (акт 

від 23.12.2018 р.) і СТОВ «Родина» с. Синьки Благовіщенського району 

Кіровоградської області на площі 1200 га (акт від 08.12.2018 р.). 

Ключові слова: дози і співвідношення мінеральних добрив, польова 

сівозміна, чорнозем опідзолений, Правобережний Лісостеп, продуктивність 

культур, родючість ґрунту, баланс гумусу та основних елементів живлення, 

динаміка продуктивності сівозміни, комплексне оцінювання ефективності. 
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SUMMARY 

 

Boiko V. P. Dose efficiency and mineral fertilizers ratios in field crop 

rotation on podzolized chernozem of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for candidate’s of agricultural sciences degree on speciality 06.01.04 

– agrochemistry. – National Scientific Center «Institute for Soil Science and 

Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky», Kharkiv, 2020. 

Productivity and stability of agriculture at the present stage mostly depend 

on the state of soil fertility. Today, after the land reform, the vast majority of farm 

enterprises which grow field crops have a purely plant direction and, accordingly, 

there is no manure in the economic cycle of nutrients. Specialization of farms, 

changes in the structure of sown areas, environmental aspects affect the intensity 

and approaches to the crop fertilization system. There is not much information on 

the productivity of short-term crop rotations depending on the level of fertilization. 

The relevance of such research is obvious. In short-term crop rotations, the share of 

each crop increases, which may affect the use of soil nutrients and fertilizers. It is 

also important to clarify the quantitative characteristics of the balance in the 

fertilizer-soil-plant system in different soil and climatic conditions, taking into 

account the doses of fertilizers and the ratio of nutrients in them to develop 

practical recommendations for optimizing soil nutrition, crop productivity and 

environmental protection. It is these questions that determined the direction of our 

research. 

The thesis was performed within the tasks of PND NAAS 1 «Soil resources: 

development forecast, balanced use and management» (2016–2020) and PND of 

Uman National University of Horticulture «Optimization of natural and resource 

potential of agroecosystems of the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine» (2016–

2020). 

The scientific novelty is in the substantiation of ways to preserve and 

increase the fertility of podzolized chernozem in the Right-Bank Forest-Steppe. 
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For the first time: the theoretical substantiation of optimization of mineral 

nutrition of plants with long-term use of different doses and ratios of mineral 

fertilizers in short-term field crop rotation while burying the non-market part of the 

crop is given, their effect on the fertility indices of podzolized chernozem and the 

formation of crop productivity is revealed. 

The minimum-optimal doses of nitrogen, phosphorus and potassium 

fertilizers for their long-term use in field crop rotation have been established, 

which ensure the restoration of soil fertility and the formation of a positive balance 

of basic nutrients. For the first time it was established that in field crop rotation 

(winter wheat, corn, spring barley, soybeans) under application of N110P60K40 per 

1 ha of crop rotation area under leaving in the field of non-commodity part of the 

crop provides its productivity of 7,0–7,5 tons of un/ha, restoration of humus 

content and mobile forms of nitrogen, phosphorus and potassium. Halved doses of 

potassium fertilizers (from 80 to 40 kg a. i/ha), calculated on the economic removal 

of potassium stabilize the content of its mobile compounds in the soil. 

It is established that the accumulation of humus in the soil equals to the 

anthropogenic load in the form of systematic application of mineral fertilizers, 

primarily nitrogen. It is shown that the increase of its content occurs with 

increasing dose of nitrogen fertilizers. 

Peculiarities of changes in physicochemical and agrochemical parameters of 

podzolized chernozem with systematic application of different types and doses of 

mineral fertilizers in field crop rotation have been established. It is shown that the 

parameters of these changes are formed under the influence of the fertilizer system 

peculiarities. 

It is substantiated that the process of fertility reproduction of podzolized 

chernozem is largely determined by the doses of nitrogen fertilizers, then 

phosphorus, as evidenced by crop yields and crop rotation productivity in general. 

– The fertilization system of winter wheat, corn, spring barley, soybeans 

with substantiation of possibility of reduction of doses of fertilizers is improved. 

The indices of absolute and relative removal of the main nutrients of winter wheat, 



11 
 

spring barley, corn, soybeans depending on the fertilizer are specified. 

Further development of: 

– confirmation of the possibility of reducing the doses of mineral fertilizers 

in the field under four-field grain crop rotation; 

– the balance items of the main nutrients in the field crop rotation are 

specified and its intensity and capacity for different fertilizers are calculated; 

– it is confirmed that changes in the content of mobile compounds of 

microelements and heavy metals in the soil (tendencies to increase the content 

under the influence of mineral fertilizers) are mainly associated with the 

acidification of the soil solution; 

– methodology of agrochemical research on optimization of fertilizer system 

in field crop rotation using the complex assessment index; 

– substantiation of the fertilization influence on the quality of grain and 

seeds of agricultural crops; 

– the issue of the use of indices of basic nutrients relative removal to 

establish their balance and the development of  fertilization system in the field crop 

rotation. 

The following methods were used in order to support the set objectives: 

general scientific method, field method, laboratory-analytical method, 

mathematical-statistical method and computational-comparative method. 

The thesis is a completed research on the theoretical justification and a new 

solution of the issue of mineral fertilizers’ impact while burying the non-market 

products on the main fertility indices of podzolized heavy loam chernozem of the 

Right Bank Forest-Steppe of Ukraine and establishing their optimal doses and 

ratios in the four-field grain crop rotation. 

It is established that the use of podzolized chernozem for growing field crops 

under different agrochemical load does not change the capacity of the soil 

absorption complex (SAC), but causes its internal restructuring. Before starting the 

experiment, the SAC capacity in the layer of 0–20 cm by 10,1 % is determined by 

hydrogen ions, with the average annual application of N110P60K80 for eight years, 
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their share increased to 14,8 %. The intensity of fertilization of agricultural crops 

affected the SAC structure. In areas with N110P60K80 application per 1 ha of crop 

rotation area, the hydrolytic acidity in the soil layer of 0–20 cm increased from 

2.78 to 3.83 resins/kg, the amount of absorbed bases decreased by 3,10 resins/kg, 

the soil environment became acidic (by 0,3 units of рНKCl). In the options with 

fertilization, the deterioration of these indices was exacerbated by the application 

of high doses of nitrogen and potassium fertilizers. 

It is established that the direction of soil formation processes and the level of 

soil fertility depend on the characteristics of fertilizers (types, doses and ratios of 

fertilizers). The largest losses of humus in the soil layer of 0–20 cm occurred in 

areas without fertilizers (by 3 %) and in the variant of experiment N110K80 (by 

4 %). N55P30K40and N110P30K40, N110P30K80 crop rotation fertilization systems per 

1 ha provide a general restoration of humus in the soil layer of 0–40 cm and the 

greatest increase in its humus content takes place in the experiment option 

N110P60K80and N110P60K40, where the stocks of humus increased per 6,4–8,1 t/ha. 

The nutrient regime of the soil depends on the peculiarities of fertilizer 

application in field crop rotation. In areas without fertilizers, there is a decrease in 

the nitrogen content of easily hydrolyzed compounds, mobile compounds of 

phosphorus and potassium compared to the initial value by 7; 12 and 6 % 

respectively. With the application of mineral fertilizers, the intensity of the 

decrease in the content of nutrients in the soil decreases. In the experiment option 

N110P60K80, an improvement of the soil nutrient regime is observed, as evidenced 

by an increase in the nitrogen content of easily hydrolyzed compounds and mobile 

phosphorus compounds in the 0–20 cm layer to the initial level by 13 and 6 %, 

respectively. It was found that the content of mobile sulfur compounds in the soil 

layer of 0–20 cm is characterized as low (<6 mg/kg) and only in the options with 

the introduction of granular superphosphate at a dose of 60 kg P2O5/ha increases to 

medium (6–9 mg/kg). 

Application in field crop rotation in doses N55–110P30–60K40–80 does not change 

the content of mobile compounds of microelements and heavy metals in the soil. 



13 
 

Trends in increasing or decreasing their content are explained by plant uptake, 

microbiological activity of the soil and acidification of the soil solution. 

Long-term (since 2010) application of mineral fertilizers at a dose of 

N110P60K80 per 1 ha of crop rotation area on average in 2016–2018 contributed to 

an increase in the yield of winter wheat by 3,68 t/ha, corn – by 8,34, spring barley 

– by 2,05 and soybeans by 1,31 t/ha with yields on control without fertilizers, 

3,57 t/ha; 4,73; 3,37 and 1.7 t/ha respectively. 

The use of mineral fertilizers in various combinations allows to change the 

product quality indices: grain of winter wheat with a protein content of 9,2–

13,5 %, gluten content of 15,8–28,8 %, and in kind – 736–801 g/l; corn grain – 

protein content 8,8–10,3%, starch content 69,8–71,5 %; spring barley – protein 

content 10,6–11,2 %, starch content 53,4–54,5 %; soybean seeds with a protein 

content of 32,1–36,2 % and fat content of 18,2–20,4 %. The highest quality indices 

of the main products are provided by fertilizer systems that provide crop saturation 

with mineral fertilizers N110P60K80and N110P60K40 under plowing of non-market 

crops. 

On average, during two crop rotations, different fertilizer systems helped to 

increase its productivity by 41–107 %. Exclusion from the composition of 

complete mineral fertilizers of nitrogen and phosphorus components reduced the 

productivity of crop rotation the most – by 36 and 17 %, respectively, while 

potassium – only by 12 %. The smallest decrease in its productivity (by 4–6 %) 

was observed when the dose of fertilizers was reduced to N110P60K40 and 

N110P30K80. 

Nitrogen (93–192 kg/ha) and phosphorus (35–72 kg P2O5/ha) have the 

largest share in the economic extraction of nutrients with the yield of the main 

product, depending on the crop rotation and fertilizer culture. The utilization rate 

of nitrogen, phosphorus and potassium from mineral fertilizers applied at a dose of 

N110P30–60K40–80per 1 ha of crop rotation area is 81, 36–46 and 27–33 % 

respectively. 

From agrochemical and ecological points of view, the best balance is 
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nitrogen, phosphorus and potassium with an intensity of 103,0, 122,2 and 111,4 % 

respectively is made in the experiment option N110P60K40. Subject to the removal of 

the non-commodity part of the crop from the field, even in the variant N110P60K80, 

the intensity of the balance of nitrogen, phosphorus and potassium is 75,7; 77,9 

and 60,6 % respectively. The application of non-marketable crop rotation crops in 

the experiment option N110P30–60K40–80allows to compensate the losses of nitrogen 

for the formation of their yield by 24 %, phosphorus by 33 % and potassium by 

71 %. 

The saturation of crop rotation with fertilizers at the rate of N110P30–60K40 

provides a payback of 1 kg of their active substance 17,0–17,7 kg/un. Additionally, 

the relatively net profit was the highest – 12,8 thousand UAH /(ha year) at the 

profitability level of 44 % in the experiment option N110P60K80, thereat 1 kg of 

nitrogen fertilizers provided the yield increase of 143 UAH, 1 kg of Р2О5 – 126 

and 1 kg of К2О– 64 UAH. The highest energy yield of 48,7–53,2 GJ/ha is 

provided by the application of N110P60K40–80 crop rotation area per 1 ha. 

According to the complex assessment index of the fertilization system, 

which takes into account agrochemical, energy and economic efficiency, prospects 

of restoring soil fertility, saving resources and reducing the chemical load on the 

environment, the best option of the two rotations of four-field crop rotation was the 

N110P60K40. 

Farm enterprises of various forms of ownership of the Right-Bank Forest-

Steppe of Ukraine to ensure renewal and improvement of physicochemical and 

agrochemical properties of podzolized heavy loam chernozem with low nitrogen 

content of easily hydrolyzed compounds (by Cornfield method) and increased one 

– mobile compounds of phosphorus and potassium (Chyrykov method), high – 

(7,0–7,5 tons/ha) productivity of crops of short-term field crop rotation, it is 

necessary to ensure the average annual application of mineral fertilizers at a dose 

of N110P60K40 while burying of the non-market part of the crop. This involves the 

use of winter wheat N150P60K40, corn – N160P60K55, spring barley – N70P60K35 and 

soybeans – N60P60K30. 
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The practical significance of the obtained results is to expand and 

supplement the theoretical and methodological principles of substantiation and 

development of the system of fertilizer application in field crop rotation. The study 

allowed to assess the impact of different doses and combinations of mineral 

fertilizers in field crop rotation on soil fertility, yield and quality of grain and seeds 

of crops, to establish the dynamics of their changes, which should be the basis for 

fertilization system development. On the basis of the established regularities the 

systems of fertilizers for economic and organizational structures with various level 

of resource maintenance are specified. Recommendations for the use of fertilizers 

to ensure a high level of crop rotation productivity as well as simple or extended 

restoration of fertility of podzolized chernozem have been developed. The results 

of the research are proposed to be used for the method of calculating the doses of 

fertilizers, when studying the dynamics of agrochemical and physicochemical 

parameters in order to monitor soils and conduct their quality assessment. The 

main results of the study were implemented in SRFE «Salyvonkivske» of the 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Hrebinky town, Vasylkiv 

district, Kyiv region on an area of 3200 hectares (act of 23.12.2018) and FLLC 

«Rodyna», Synky village, Blahovishchenske district, Kirovohrad region on the 

area of 1200 hectares (act of 08.12.2018). 

Key words: doses and ratios of mineral fertilizers, field crop rotation, 

podzolized chernozem, Right-Bank Forest-Steppe, crop productivity, soil fertility, 

balance of humus and basic nutrients, dynamics of crop rotation productivity, 

comprehensive evaluation of efficiency. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перед агропромисловим 

комплексом України, який має високий агробіологічний потенціал, ставиться 

завдання забезпечити не тільки національну продовольчу безпеку, але й стати 

одним з провідних постачальників високоякісного продовольства у світі. 

Вирішити це завдання можливо лише за умови охорони і відтворення 

родючості ґрунтів. Продуктивність і стабільність землеробства на сучасному 

етапі найбільше залежать від стану родючості ґрунтів. Тому розвиток 

сільського господарства можливий лише за умов розширеного її відтворення, 

яка, в свою чергу, повинна базуватися на засадах самоокупності, 

енергоощадності та екологічної безпеки. 

Нині, після проведення земельної реформи, створено багато нових 

господарств з відносно невеликими площами сільськогосподарських угідь, де 

використання колись рекомендованих багатопільних сівозмін стало 

недоцільним. У них необхідно застосовувати сівозміни короткої ротації з 

обмеженою кількістю культур, які слід обґрунтувати з огляду на економічну 

й екологічну доцільність, щоб їх вирощування не зашкодило родючості 

ґрунту. 

У попередніх дослідженнях В. В. Гамаюнової, В. В. Іваніни, 

І. М. Карасюка, М. В. Лісового, А. П. Лісовала, В. І. Лопушняка, Б. С. Носка, 

В. М. Польового та ін., на яких ґрунтувалися наші дослідження, вивчалась 

ефективність застосування на чорноземах органічних і мінеральних добрив 

під польові культури. Проте зазвичай ці досліди проводили у різних 

кліматичних умовах, за різної структури 8–12-пільних сівозмін і з 

видаленням нетоварної частини урожаю з поля, низького рівня 

продуктивності сільськогосподарських культур. Крім цього, переважна 

більшість господарств, що вирощують польові культури, нині мають чисто 

рослинницький напрям і, відповідно, в господарському колообігу поживних 

речовин відсутній гній. Спеціалізація господарств, зміна структури посівних 
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площ, природоохоронні аспекти впливають на інтенсивність і підходи до 

системи удобрення сільськогосподарських культур. 

Досліджень, де вивчали продуктивність короткоротаційних сівозмін 

залежно від рівня удобрення дуже мало. Актуальність цього напрямку 

досліджень очевидна. У структурі таких сівозмін зростає частка кожної 

культури, що може позначитися на використанні поживних речовин ґрунту 

та добрив. Загальноприйняте положення, що чим вищі дози внесення добрив, 

тим вищі врожаї сільськогосподарських культур, вже не актуальне в умовах 

енергетичної кризи, тому виникає потреба вивчення кількісних і якісних змін 

показників родючості ґрунту. Актуальним також є уточнення кількісних 

характеристик балансу в системі добриво–ґрунт–рослина в різних ґрунтово-

кліматичних умовах з урахуванням доз добрив і співвідношення в них 

елементів живлення з метою розроблення практичних рекомендацій з 

оптимізації поживного режиму ґрунту, підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур і охорони навколишнього природного 

середовища. Саме ці питання і визначили напрямок наших досліджень. 

Тому нині актуальним залишається системний аналіз інформації, 

отриманої у базових тривалих стаціонарних дослідах і встановлення 

закономірностей змін показників родючості ґрунтів, що дасть можливість 

розробити та втілити у практику системи застосування добрив, які 

побудовані на засадах охорони ґрунтових ресурсів і посилення процесів 

саморегуляції й відновлення сталого функціонування агроекосистем. Це 

зумовлює потребу управління продуктивністю агроценозів на основі 

моніторингу стану ґрунтового покриву певного регіону за різного удобрення. 

Недостатнє вирішення зазначеного вище завдання і зумовило вибір теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Основою дисертаційних досліджень є матеріали науково-дослідної роботи, 

яка впродовж 2016–2018 рр. входила до складу ПНД НААН 1 «Ґрунтові 

ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 
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2016–2020 рр. за завданнями 01.03.01.03.Ф «Розробити нові комплексні 

способи діагностування та корегування мінерального живлення рослин з 

урахуванням оптимального співвідношення елементів у процесі онтогенезу 

та сортових особливостей сільськогосподарських культур» (№ ДР 

0116U000598), а також програми наукових досліджень Уманського 

національного університету садівництва «Оптимізація використання 

природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного 

Лісостепу України» (№ ДР 0116U003207), підпрограма 02 «Розробити 

нормативні параметри родючості чорнозему опідзоленого та оптимальні 

режими мінерального живлення сільськогосподарських культур» завдання 

02.01 «Ефективність доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій 

сівозміні на чорноземі опідзоленому», де автор був безпосереднім 

виконавцем досліджень як аспірант. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – оцінити 

еволюційне спрямування характеру змін, інтенсивності трансформації 

основних властивостей, режимів чорнозему опідзоленого важкосуглинкового 

Правобережного Лісостепу за різних доз і співвідношень мінеральних 

добрив, їх ефективність у короткоротаційній польовій сівозміні на тлі 

заробляння в ґрунт незернової частини врожаю й розроблення системи 

удобрення для відновлення родючості ґрунту та одержання стабільних 

урожаїв. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– виявити вплив різних доз добрив на продуктивність сівозміни і 

баланс гумусу та основних елементів живлення в ґрунті; 

– встановити зміни параметрів деяких фізико-хімічних і агрохімічних 

показників ґрунту, які визначають принципові питання застосування різних 

доз та співвідношень мінеральних добрив та дозволяють виявити шляхи 

регулювання його поживного режиму; 

– вивчити однобічний і взаємний вплив азотних добрив з фосфорними і 

калійними на врожайність культур і якість продукції; 
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– встановити зміни вмісту та запасів гумусу в ґрунті під впливом 

застосування різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій 

сівозміні; 

– встановити мінімально-оптимальний рівень насичення польової 

сівозміни добривами на тлі заробляння в ґрунт нетоварної частини урожаю; 

– встановити господарське та відносне винесення основних елементів 

живлення культурами сівозміни і коефіцієнт їх використання з мінеральних 

добрив; 

– виявити закономірності зміни урожайності та якості зерна пшениці 

озимої, кукурудзи, ячменю ярого та сої за різних видів, доз добрив та їх 

поєднання у сівозміні; 

– визначити агрохімічну, економічну та енергетичну ефективність 

застосування різних варіантів системи удобрення в польовій сівозміні; 

– розробити рекомендації виробництву для регулювання гумусового 

стану і поживного режиму ґрунту. 

Вирішення цих завдань дасть можливість удосконалити систему 

удобрення в сівозміні, що буде сприяти підвищенню продуктивності культур, 

відновлення родючості ґрунту, економії ресурсів та зменшенню хімічного 

навантаження на навколишнє природне середовище. 

Методи дослідження. У роботі використано такі методи досліджень: 

польовий – вивчення предмету досліджень в умовах стаціонарного досліду; 

лабораторні – визначення агрохімічних і фізико-хімічних показників ґрунту, 

валового вмісту елементів живлення в рослинах і показників якості продукції 

рослинництва за стандартизованими і атестованими методами; балансовий – 

для розрахунку балансу елементів живлення та гумусу в сівозміні; 

розрахунково-порівняльний – для оцінювання агрохімічної, економічної і 

енергетичної ефективності застосування мінеральних добрив у польовій 

сівозміні; математично-статистичний – для проведення дисперсійного та 

кореляційно-регресійного аналізів результатів досліджень. Аналітичні 

роботи були виконані загальноприйнятими методами аналізу ґрунтів і 
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рослин, що дає змогу порівняти отримані дані з результатами досліджень 

інших учених. 

Об’єкт дослідження – закономірності впливу різних доз і 

співвідношень мінеральних добрив на зміну вмісту гумусу, агрохімічних, 

фізико-хімічних показників чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні, 

врожайність сільськогосподарських культур і якість продукції. 

Предмет дослідження – системи удобрення культур у сівозміні, її 

продуктивність, ефективність удобрення, зміни вмісту та запасів гумусу, 

рухомих форм азоту, фосфору й калію в чорноземі опідзоленому 

Правобережного Лісостепу за різних доз і співвідношень мінеральних 

добрив. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше наведено 

теоретичне обґрунтування оптимізації мінерального живлення рослин за 

тривалого застосування різних доз і співвідношень мінеральних добрив у 

короткоротаційній польовій сівозміні на тлі заробляння у ґрунт нетоварної 

частини урожаю, розкрито їх дію на показники родючості чорнозему 

опідзоленого та формування продуктивності сільськогосподарських культур. 

Встановлено, що накопичення гумусу в ґрунті адекватно 

антропогенному навантаженню у вигляді систематичного застосування 

мінеральних добрив, у першу чергу азотних. Внесення N110P60K40 на 1 га 

сівозмінної площі на тлі залишення на полі нетоварної частини урожаю 

забезпечує продуктивність сільськогосподарських культур польової 

сівозміни на рівні з варіантом досліду N110P60K80. За умови зменшення дози 

калійних добрив удвічі після другої ротації чотирипільної сівозміни 

(пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий, соя) забезпечує збереження вмісту 

гумусу, азоту легкогідролізованих сполук, рухомих сполук фосфору й калію 

в ґрунті на початковому рівні або часткове підвищення. За такого сценарію 

удобрення забезпечується інтенсивний баланс основних елементів живлення 

з показником 105–127 %.  

Доведено, що процес відтворення родючості чорнозему опідзоленого 
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більшою мірою визначається дозами азотних добрив, потім – фосфорних, про 

що свідчать урожаї сільськогосподарських культур і продуктивність 

сівозміни. 

– Удосконалено систему удобрення пшениці озимої, кукурудзи, ячменю 

ярого, сої з обґрунтуванням можливості зниження доз добрив. Уточнено 

показники абсолютного і відносного винесення основних елементів 

живлення пшеницею озимою, ячменем ярим, кукурудзою, соєю залежно від 

удобрення. 

Дістало подальший розвиток: 

– підтвердження можливості зниження доз застосування мінеральних 

добрив у польовій чотирипільній зерновій сівозміні; 

– методологія агрохімічних досліджень щодо оптимізації системи 

удобрення в польовій сівозміні з використанням індексу комплексного 

оцінювання;  

– обґрунтування впливу удобрення на якість зерна й насіння 

сільськогосподарських культур; 

– питання щодо використання показників відносного винесення 

основних елементів живлення для встановлення врівноваженого їх балансу і 

розроблення системи застосування добрив у польовій сівозміні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні та 

доповненні теоретичних і методичних принципів обґрунтування та 

розроблення системи застосування добрив у польовій сівозміні. Проведені 

дослідження дозволили оцінити вплив різних доз і співвідношень 

мінеральних добрив у польовій сівозміні на показники родючості ґрунту, 

врожайність і якість зерна та насіння сільськогосподарських культур, 

встановити динаміку їх змін, які мають бути покладені в основу розроблення 

системи удобрення. На основі встановлених закономірностей уточнено 

системи удобрення для господарсько-організаційних структур з різним 

рівнем ресурсного забезпечення. Розроблено рекомендації щодо 

застосування добрив для забезпечення високого рівня продуктивності 
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сівозміни і забезпечення простого або розширеного відновлення родючості 

чорнозему опідзоленого. Результати досліджень пропонується 

використовувати для методики розрахунку доз добрив, під час вивчення 

динаміки агрохімічних і фізико-хімічних показників з метою моніторингу 

ґрунтів і проведення їх бонітетного оцінювання.  

Основні результати дослідження впроваджено в ДПДГ 

«Саливонківське» Національної академії аграрних наук України 

смт. Гребінки, Васильківського району, Київської області на площі 2547,8 га 

(акт від 23.12.2018 р.) і СТОВ «Родина» с. Синьки Благовіщенського району 

Кіровоградської області на площі 1200 га (акт від 08.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні мети і завдань 

дослідження, розробленні програми та визначенні методик досліджень, 

опрацюванні та узагальнені літературних джерел за темою дисертаційної 

роботи, проведенні польового досліду, відбиранні зразків ґрунту та рослин і 

проведенні їх лабораторних аналізів, математичному опрацюванні здобутих 

експериментальних даних, оприлюдненні інформації з продуктивності 

сільськогосподарських культур і показників якості ґрунту в тривалому 

досліді, обґрунтуванні висновків і рекомендацій виробництву, апробації 

наукових результатів і написанні дисертаційної роботи. Одержані результати 

належать автору та є його науковим доробком. Публікації за темою 

дисертації підготовлено самостійно та в співавторстві. Зі спільних наукових 

праць у дисертаційній роботі автором використано власні ідеї та результати 

досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи оприлюднені та обговорювалися на XI з’їзді УТҐА 

(м. Харків, 17–21 вересня 2018 р.), Всеукраїнській науковій конференції 

«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» (м. Умань, 

20 квітня 2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих учених 

«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці» (м. Умань, 

10 травня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції 

садівництва та рослинництва» (м. Умань, 26–27 травня 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми збалансованого 

ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах» 

(м. Рівне, 7 липня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 26 листопада 

2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Інноваційні агротехнології» 

(м. Умань, 28 березня 2018 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих 

учених (м. Умань, 15–16 травня 2018 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

17 наукових праць, з яких дев’ять статей у фахових виданнях України і 

8 праць у матеріалах конференцій та з’їзду. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

228 сторінках, з яких – 161 основного тексту, що складається з анотації, 

вступу, шести розділів, висновків, включає 37 таблиць і вісім рисунків. У 

додатках дві таблиці, акти впровадження та список опублікованих праць за 

темою дисертації. Список використаних джерел містить 320 найменувань, з 

яких – 14 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗНАЧЕННЯ ДОБРИВ У РОЗШИРЕНОМУ ВІДТВОРЕННІ 

РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ І ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ 

КУЛЬТУР ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Зміна родючості чорноземів під впливом удобрення 

 

Важливим завданням сучасного аграрного виробництва є охорона, 

постійне поліпшення та раціональне використання земельних ресурсів [20]. 

Значення його особливо зростає за інтенсивного ведення землеробства, коли 

основним чинником трансформації ґрунтів і формування їх родючості є 

антропогенна дія. Це спонукає до встановлення закономірностей 

направленості змін агрохімічних показників ґрунту в агроекосистемах [192]. 

Родючість ґрунту – це його властивість задовольняти потребу в 

елементах живлення, воді, забезпечувати кореневу систему достатньою 

кількістю повітря і тепла та створювати оптимальне фізіологічне середовища 

для нормального росту та розвитку рослин. Кожна культура різко змінює 

умови для наступної культури у сівозміні, а раціональне чергування культур 

дозволяє оптимізувати умови для кожної з них і забезпечувати ефективне 

використання елементів живлення [285].  

Підтримання, відновлення і прогресуюче підвищення родючості орних 

земель – одна з основних проблем сучасного землеробства. Чорноземні 

ґрунти Лісостепу України, раніше досить багаті потенційно доступними 

формами біофільних елементів, за тривалого нераціонального використання 

вже не в змозі достатньо задовольняти культурні рослини елементами 

живлення для одержання запланованих урожаїв. Тому вирішальне значення в 

цілеспрямованому регулюванні колообігу та балансу поживних елементів у 

ґрунті, дію на його родючість має застосування добрив [39]. 

Серед заходів реалізації концепції досягнення нейтрального рівня 

деградації ґрунтів в Україні важливе значення належить застосуванню 
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агротехнологій, що забезпечують відтворення їх родючості, в тому числі 

збідненню та поживні речовини і запобігання забруднення [142]. Збільшення 

виробництва і застосування добрив є одним із основних способів вирішення 

проблеми забезпечення продовольчої безпеки багатьох країн. Їх застосування 

створює умови для розширеного відновлення родючості ґрунтів, а також 

підвищення і стабілізації продуктивності культур [280]. 

Формування родючості ґрунтів в умовах Лісостепу обумовлена 

антропогенним навантаженням на агросистеми, а також пов’язано із 

системою сівозмін, удобрення сільськогосподарських культур і обробітком 

ґрунту [69, 121, 197, 259, 281]. 

Зважаючи на виключну цінність земель сільськогосподарського 

призначення і ґрунтів, особливо чорноземів, для сталого розвитку АПК 

України, формування відповідної державної політики і реалізацію принципів 

нейтрального рівня деградації ґрунтів, важливим є проведення регіональних 

стаціонарних польових дослідів [142]. У тривалих стаціонарних дослідах 

найбільш повно оцінюється та одержується інформація про вплив на ґрунт, 

рослини і навколишнє природне середовище. Узагальнення 50-річних 

досліджень у польовому досліді на чорноземі опідзоленому проведено Л. І. та 

М. М. Мартиновичами [179]. 

Застосуванням системи удобрення в польовій сівозмінні треба 

підтримувати на оптимальних рівнях увесь комплекс показників родючості 

ґрунту, який для чорнозему опідзоленого важкосуглинкового 

Правобережного Лісостепу України відповідає таким параметрам: рНKCI 5,4–

6,0, ступінь насичення основами – 89–90 %, вміст азоту легкогідролізованих 

сполук (за методом Корнфілда) – 150 мг/кг, рухомих сполук фосфору і калію 

(за методом Чирикова) – відповідно 200 і 160 мг/кг. Це досягається 

середньорічним внесенням мінімально-оптимальних доз мінеральних добрив 

і максимально можливого застосування гною та інших органічних ресурсів, 

або N120P60K120 на 1 га сівозмінної площі [40]. 

Однією з найістотніших діагностичних ознак деградації ґрунту є 
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зменшення в ньому вмісту органічних речовин і їх основної частини – 

гумусу. Це зумовлено багатьма причинами, основними з яких є відсутність 

постійної компенсації рослинними рештками й органічними добривами 

поточних витрат органічної речовини, переважно в наслідок їхньої 

біологічної мінералізації і зміни співвідношень, що склалося між 

мінералізацією свіжої органічної речовини, утворенням і стабілізацією нових 

гумусових речовин у ґрунті [35, 137, 246]. Вже в перший рік після внесення 

післязбиральних решток пшениці озимої і коріння люцерни у чорнозем 

опідзолений важкосуглинковий 63–77 % їх органічної речовини 

мінералізуються [246]. 

З питання впливу мінеральних добрив на вміст гумусу існує кілька 

поглядів: 1) мінеральні добрива, особливо в малих доз, зменшують вмісту 

гумусу в ґрунті; 2) обумовлюють зменшення втрат гумусу, порівняно з 

неудобреним ґрунтом; 3) підтримують вміст гумусу на початковому рівні; 

4) забезпечують приріст гумусу в ґрунті [286]. Зменшення вмісту гумусу за 

внесення невисоких доз мінеральних добрив пояснюють переважанням 

процесів розкладання органічних речовин ґрунту [208, 240]. 

Позитивний вплив мінеральних добрив на процес гуміфікації у ґрунті, 

на думку деяких учених [8], пов’язаний з посиленням активності синьо-

зелених водоростей і хемотрофних бактерій з підвищенням концентрації 

ґрунтового розчину та вмісту кальцію, що стимулює коагуляцією колоїдних 

фракцій органічних речовин [4] і нарешті, приростом маси рослинних решток 

на удобрених фонах [10, 287]. 

Істотний вплив на процеси гумусонакопичення в ґрунті мають 

органічні добрива, що внесенні в поєднанні з мінеральними [302]. Це не 

лише сприяє більшому накопиченню гумусу, а й значному поліпшенню 

агрофізичних властивостей ґрунту та отриманню високих урожаїв польових 

культур. Пояснюється це подвійним механізмом дії органо-мінеральної 

системи застосування добрив: збільшення вмісту та запасів гумусу 

відбувається внаслідок збільшення маси післязбиральних решток під 



34 
 

впливом поживних речовин органічних і мінеральних добрив, а також 

завдяки стимувальному впливу сполук азоту на новоутворення гумусових 

речовин. Ця думка знайшла підтвердження в роботах учених, які 

досліджували чорноземні ґрунти [6, 71, 72].  

Створення органічних речовин у процесі фотосинтезу та її наступна 

ступенева мінералізація мікроорганізмами – основні протилежні процеси, 

завдяки яким підтримується життя на нашій планеті. Природні біоценози 

зазвичай здатні тривалий час підтримувати на певному рівні свій гомеостаз, в 

той час як в агроценозах можуть проходити втрати органічних речовин 

ґрунту за інтенсифікації колообігу біогенних елементів. Не так давно 

вважалось за аксіому, що чим більша чисельність і активність ґрунтової 

мікрофлори, тим вища родючість. Проте було показано, що перевищення 

оптимального рівня активності мікроорганізмів знижує стійкість ґрунту до 

зовнішнього впливу, викликає руйнування органо-мінеральних колоїдів, які 

визначають фонд потенційної родючості ґрунту [3, 112]. 

На чорноземі типовому слабосолонцюватому в короткоротаційній 

плодозмінній сівозміні в умовах Лівобережного Лісостепу під впливом 

тривалого застосування добрив, залежно від системи удобрення, чергування 

культур і обробітку ґрунту змінюється родючість ґрунту не тільки в орному, 

але і в нижчих шарах ґрунтового профілю. Якщо на перелозі рівень 

родючості тісно пов’язаний з генетичними особливостями ґрунтів, то на ріллі 

– залежить від характеру сільськогосподарського використання та 

антропогенного навантаження. За інтенсивного господарювання саме 

останній чинник призводить до деградації ґрунту не тільки в орному, але й в 

підорному шарі, від чого втрачається їх потенційна та ефективна родючість 

[26, 260]. 

Зазначається, що застосування органо-мінеральної системи удобрення 

в 6-пільній сівозміні (50 т/га гною під кукурудзу та щорічне внесення повної 

рекомендованої дози NPK під всі культури), сприяє підвищенню 

мікробіологічної активності ґрунту [294]. Мінімалізована органо-мінеральна 



35 
 

система удобрення (50 т/га гною під кукурудзу та щорічне внесення 

обмеженої – по 30 кг/га дози NPK під культури сівозміни) активує 

життєдіяльність мікрофлори азотного циклу, що сприяє використанню 

екологічно безпечних і дешевших джерел живлення для рослин. Одночасно 

знижується напруженість мінералізаційних процесів у ґрунті, що зумовлює 

збереження гумусу. 

Вважається, що показники родючості взаємопов’язані та 

взаємозалежні. Так, зі збільшенням у ґрунті вмісту гумусу поліпшується його 

структура. В результаті цього коренева система рослини краще 

забезпечується вологою, теплом, повітрям, інтенсивніше розвиваються 

мікроорганізми, які збільшують доступність для рослин елементів живлення. 

Аналогічно простежується зв’язок чинників життєдіяльності рослин за зміни 

кислотності ґрунту, його аерації або вологості, застосування добрив, зміни 

технології вирощування, чи навіть культур у сівозміні [30]. 

Зазвичай у наукових роботах регулярно наводяться дані про високу 

забезпеченість чорноземних ґрунтів рухомими формами поживних речовин, 

що не рідко перевищує оптимальне значення. Тому склалась думка про 

чорноземи, як одні з найродючіших ґрунтів світу. Поряд з цим, практика 

показує дещо інше: урожаї культур на чорноземах значно нижчі 

західноєвропейських, де переважають ґрунти опідзоленого ряду; 

ефективність мінеральних добрив (особливо фосфорних) висока; 

рекомендовані в довідниках дози азотних, фосфорних і калійних добрив (без 

врахування попередників і вмісту залишкових форм поживних речовин) 

практично однакові для дерново-підзолистих ґрунтів Полісся і чорноземів 

Лісостепу. Тому оцінка родючості чорноземів сильно завищена [279]. 

Невисока природна забезпеченість їх рухомими формами поживних речовин 

і визначає високу ефективність добрив, яка збільшується з підвищенням 

культури землеробства. 

Мінеральні добрива мають велике значення у формуванні родючості 

ґрунту. Їх дію на родючість ґрунту можна відобразити схемою: більше 
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мінеральних добрив → більше кормів, соломи, післязбиральних кореневих 

решток → більше худоби і вихід гною → краще живлення для ґрунтових 

мікроорганізмів, вища біологічна активність ґрунту → більше гумусу, кращі 

фізичні властивості ґрунту, більше азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті 

– підвищення родючості ґрунту [105, 315, 319, 320]. 

Встановлено, що реалізувати потенційну продуктивність 

сільськогосподарських культур слід не за допомогою високих доз добрив, а 

оптимізацією всіх властивостей і життєвих процесів у ґрунті, що 

забезпечують відновлення його родючості, створення поживного, водного, 

повітряного режимів відповідно до біологічних вимог рослин і оптимального 

рівня біологічної активності ґрунту за відсутності негативного зсуву 

мікробоценозів [193]. Дози мінеральних добрив повинні відповідати 

збалансованому живленню рослин всіма біогенними елементами з 

урахуванням екологічних наслідків їх застосування. Оптимізація доз добрив 

під окремі культури у спеціалізованих сівозмінах вимагає подальшого 

вдосконалення методів ґрунтової і комплексної діагностики потреби культур 

в окремих елементах живлення. Всі ці питання вимагають подальшого 

розширення та поглиблення комплексних досліджень, особливо в 

стаціонарних агрохімічних дослідах. 

Дослідженнями встановлено складний характер взаємодії добрив з 

ґрунтом, його мінеральною та органічною частинами, ґрунтовим розчином і 

вбирним комплексом, що обумовлює не лише позитивні, але й низку 

негативних наслідків [34, 105]. Серед багатьох складових родючості ґрунту 

цікавлять, насамперед, показники, які найбільше впливають на врожайність 

сільськогосподарських культур. Це наявність гумусу, рухомих форм 

поживних речовин, кислотність та інші. Залежно від характеру використання 

земельних ресурсів ці складові родючості ґрунту можуть змінюватися в двох 

напрямках. При порушенні навіть елементарних агротехнологічних заходів у 

ґрунтах розвиваються негативні процеси: зменшується вміст гумусу і 

поживних речовин, підвищується кислотність, погіршуються інші 
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характеристики, що свідчить про їх деградацію. В той же час у процесі 

використання ґрунтів на основі розширеного відтворення оптимальних 

властивостей вони окультурюються і стають стійкіші щодо впливу зовнішніх 

умов. 

Проблема азоту в землеробстві є однією з найважливіших у 

агрохімічній науці, а забезпеченість ним рослин – одним із визначальних 

чинників у формуванні врожаїв. Значення азоту посилюється ще й тому, що 

потреба в живленні ним рослин значно більша, ніж у інших елементах, а 

безповоротні втрати його мінеральних сполук з ґрунту через вимивання та 

біологічне відновлення бувають досить значними [145]. Тому питання 

підвищення родючості ґрунтів насамперед зв’язують з їх здатністю 

забезпечувати рослини азотом. 

Після внесення в ґрунт азотні добрива піддаються значним змінам під 

дією температури, вологи й інтенсивності мінералізаційно-іммобілізаційних 

процесів. Вони швидко розчиняються, взаємодіють з різними фазами ґрунту, 

а також засвоюються рослинами і мікроорганізмами, проходить їх 

трансформація в нові сполуки, що мають інші властивості та розчинність 

[271, 274, 286, 301]. 

З погляду живлення рослин найбільше значення має оцінювання чистої 

мінералізації, тому що для розроблення раціональної системи удобрення 

культур потрібно знати величину потенційно доступного для рослин азоту. 

При цьому важливо знати скільки азоту органічних сполук за вегетаційний 

період може перейти у доступну для рослин форму. Зазвичай таку форму 

азоту визначають після лужного гідролізу за методом Корнфілда. Як 

показали дослідження [247], збільшення дози мінеральних добрив у сівозміні 

сприяє незначному підвищенню вмісту азоту легкогідролізованих сполук у 

ґрунті. 

Зазвичай систематичне застосування мінеральних азотних добрив не 

сприяє накопиченню в ґрунті азоту органічних сполук і навіть може 

знижуватися порівняно з вихідним вмістом [60, 248, 263]. В той же час 
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внесення гною сприяє значному накопиченню азоту  органічних сполук і 

вуглецю. 

Характерною ознакою родючості ґрунтів є їх фосфатний рівень, а його 

підвищення – одним з основних показників окультурення. Тривале 

застосування добрив на чорноземі опідзоленому в польовій сівозміні в дозах, 

які перевищують вилучення фосфору врожаями, сприяє накопиченню 

надлишкових його кількостей, які майже пропорційно розподіляються між 

усіма формами ґрунтових фосфатів з перевагою накопичення рухомих форм 

порівняно з неудобреним ґрунтом [32, 257]. 

Чорноземи мають значні запаси фосфору. Тому на ділянках без 

внесення добрив проходить біопереміщення фосфору з нижніх шарів ґрунту 

[151]. На удобрених фосфорними добривами ділянках фосфор 

використовується з верхніх шарів ґрунту. Цим можна пояснити різницю у 

вмісті фосфору в підорних шарах ґрунту на удобрених і неудобрених 

ділянках у тривалих стаціонарних дослідах, а не переміщенням рухливих 

сполук фосфору по профілю ґрунту. На нашу думку, це дає можливість 

допустити незначний тимчасовий від’ємний баланс фосфору в ґрунті. Цим 

також пояснюється, що за внесення добрив рослинам немає потреби 

формувати глибокопроникну у ґрунт кореневу систему [195]. 

Порівняно з азотним і калійними режимами ґрунту, фосфатний краще 

піддається регулюванню. Переважаючі раніше в агрохімії уявлення, що 

неначе внесений ґрунт фосфор зв’язується «намертво» та залишається 

недоступним для рослин, на практиці не підтвердилось [276]. 

Перетворення сполук фосфору добрив у ґрунті багатогранне і складне. 

Внесені в ґрунт водорозчинні фосфати вступають у хімічні реакції, 

адсорбуються на поверхні органічних та мінеральних колоїдів і глинистих 

мінералів. У результаті цього фосфор добрив входить до складу різних за 

доступністю для рослин сполук. Кількість і швидкість зв’язування фосфору 

добрив ґрунтами залежить від їх генетичних особливостей і 

гранулометричного складу, хімічного складу колоїдної фракції, насиченості 
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ґрунтового розчину катіонами, реакції середовища, вмісту органічної 

речовини, активності ґрунтової біоти, насиченості ґрунту фосфатами, дози 

внесення у ґрунт фосфорних добрив і їх розчинності тощо [204, 274]. За 

даними Б. С. Носка, витрата Р2О5 добрив на збільшення на 10 мг оцтово-

розчинних фосфатів на 1 кг ґрунту становить залежно від типу ґрунту 63–

222 кг/га [203]. Оптимальний вміст Р2О5 для різних сільськогосподарських 

культур змінюється від 100 до 250 мг/кг ґрунту. Враховуючи витрати Р2О5 на 

збільшення на 10 мг/кг ґрунту рухомих фосфатів, для доведення їх вмісту до 

оптимальних рівнів потрібні тонни фосфорних добрив на 1 га. Такий шлях є 

витратним, а за обмеженої кількості добрив і високій їх вартості – 

непридатним [274]. 

У ґрунті фосфор, як і азот, знаходиться в органічній і мінеральній 

формах, але нездатний мігрувати по його профілю [204]. Така особливість 

мінеральних фосфатів за додатного балансу фосфору в сівозміні з часом 

сприяє підвищенню вмісту цих сполук у ґрунті. Проте в різних ґрунтах 

інтенсивність зміни вмісту доступних для рослини фосфатів під впливом 

добрив різна, а тому й ефективність добрив і реакція рослин на фосфорні 

добрива на різних ґрунтах різна [204]. 

Запропоновані показники оптимального вмісту рухомих фосфатів у 

ґрунтах сильно різняться [29, 156, 204]. Для більшості ґрунтів України 

оптимальним вмістом є 100–250 мг/кг ґрунту. Такий широкий діапазон 

пов’язаний не лише з ґрунтово-кліматичними умовами. Рівень забезпеченості 

ґрунту рухомими фосфатами є одним із показників родючості й належить до 

числа його лабільних характеристик, які взаємодіють за принципом 

зворотних зв’язків. Тобто, зміна будь якого одного параметру (кислотності, 

вмісту гумусу тощо) викликає зміщення оптимуму інших показників [132]. 

Для досягнення високої продуктивності польової сівозміни зерно-

бурякового виду верхня межа оптимального вмісту рухомих фосфатів (за 

методом Чирикова) для чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу 

становить 210 мг/кг [257]. 
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Вчені прийшли до висновку про недоцільність перевищення верхньої 

межі оптимального вмісту рухомих сполук фосфору й калію в ґрунті. Це не 

лише безвідсоткове вкладення капіталу, але і причина погіршення якості 

продукції і джерело забруднення навколишнього природного середовища 

[316, 317]. Тому на деяких полях застосування фосфорних і калійних добрив 

повинно проводитися за підтримувальною системою (на рівні повернення 

вилучення), а в деяких випадках воно повинно бути направлене на зниження 

запасів поживних речовин у ґрунті. 

Вважається, що кількість внесення фосфорних добрив у сівозміні 

особливого значення не має [203]. Тому пропонується періодичне їх 

застосування з концентрацією внесеної сумарної дози під найвибагливіші 

культури. 

Калійний режим ґрунту та забезпеченість рослин калієм 

обумовлюються динамічними показниками вмісту його рухомих і фіксованих 

форм. Завдяки фізико-хімічним процесам у ґрунті постійно підтримуються 

рівновага [199, 221, 224]. Дані агрохімічного обстеження свідчать, що площі 

ґрунтів з низьким і середнім вмістом рухомих сполук калію в України 

збільшуються. Багатогранні функції калію (екологічні, фізіолого-біохімічні, 

агрохімічні) та зростаюча в часі реакція сільськогосподарських культур на 

цей біологічний елемент потребують перегляду стратегії оцінювання 

забезпеченості ґрунтів та умов оптимізації живленням ним рослин [205]. 

Регулювання калійного режиму чорноземних ґрунтів набагато 

складніше, ніж фосфорного. Внесенні калійні добрива поповнюють поряд з 

обмінною, й інші форми калію [66, 40]. До того ж у ґрунті калій більш 

рухливий, ніж фосфор, а темпи поповнення запасів водорозчинних за 

рахунок інших форм зазвичай відстають від темпів засвоєння його 

рослинами.  

Вміст калію в чорноземі опідзоленому складає 2,2 % від загальної маси 

ґрунту [199], а тому в процесі сільськогосподарського використання цей 

показник практично не змінюється. У зв’язку з тим, що в ґрунті існує певна 
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рівновага між формами калію, виникають труднощі в регулюванні калійного 

режиму ґрунтів і в розробленні системи застосування калійних добрив під 

різні сільськогосподарські культури. Особливо це стосується чорноземів 

важкого гранулометричного складу, що добре забезпечені калієм [224]. 

Вважається, що калійні добрива зміщують рівновагу між різними 

формами калію в ґрунті в бік підвищення його рухомості, проте це зміщення 

в часі зберігається не так стійко, як це характерно для залишкових фосфатів 

[103, 247]. Через певний час рівновага відновлюється на рівні, що 

характерний цьому ґрунту. Проте на чорноземі типовому 

слабосолонцюватому в короткоротаційних сівозмінах на неудобрених 

ділянках упродовж 30 років спостерігалося інтенсивне зменшення вмісту 

рухомих сполук калію [282]. 

У процесі тривалого сільськогосподарського використання ґрунту без 

внесення добрив проходить зменшення в ньому обмінного і водорозчинного 

калію. Так, на чорноземі опідзоленому Верхняцької дослідно-селекційної 

станції за 50 років сумарне вилучення калію культурами зерно-просапної 

сівозміни у варіанті без добрив склало 5,5 т/га, або 6,8 % від загального 

вмісту, а запаси рухомих сполук калію в орному шарі ґрунту залишилися 

практично незмінними. Річна доза добрив (N50P49K57) дозволяла зберегти 

запаси валового калію в орному шарі на вихідному рівні – 2,2 %, а вміст 

рухомих сполук калію при цьому збільшився на 15 % [179, 180]. Таку ж 

закономірність одержано і в тривалому (50 років) досліді на чорноземі 

опідзоленому на дослідному полі Уманського НУС [199]. У чорноземі 

вилуженому важкосуглинковому за чотири ротації 7-пільної сівозміни за 

інтенсивності балансу калію 48–83 % вміст рухомих сполук калію у 

варіантах з  мінеральною  системою  удобрення  збільшився  в  шарі ґрунту 

0–25 см на 36 %, а за органо-мінеральної – на 80 % [117]. Вчені пояснюють 

підтримання вмісту рухомих сполук калію переходом його з важкорозчинних 

форм. На нашу думку, ще й проходить інтенсивне його біопереміщення з 

нижніх шарів ґрунту. 
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В чорноземі опідзоленому запаси калію досить значні, що при 

засвоєнні водорозчинних і обмінних його форм рослинами їх кількість 

поступово відновлюється завдяки його необмінних форм. За даними, без 

внесення калійних добрив сільськогосподарські культури можуть засвоювати 

до 75 % з необмінних форм від загального його винесення з ґрунту [156]. 

Встановлено, що вилучення калію рослинами кукурудзи у 1,5–2,0 рази 

перевищує вміст у ґрунті його обмінних форм [206]. При цьому коефіцієнт 

кореляції між урожаєм і вмістом необмінно фіксованого калію був вищий (r = 

0,93), ніж між урожаєм і вмістом обмінного калію ( r = 0,71). Проте навіть у 

чорноземах, з високими запасами калію, процес його переходу в рухомі 

форми проходить повільно, що не дозволяє за інтенсивного вирощування 

сільськогосподарських культур повністю забезпечити їх калієм [274]. 

Припинення внесення калійних добрив у польовій сівозміні на Миронівській 

дослідній станції різко знижувало врожайність культур, а з часом депресія 

врожаїв посилювалася [227]. 

У Правобережному Лісостепу в польовій сівозміні встановлено, що 

збільшення вмісту калію в чорноземі опідзоленому відбувається за дози 

калійних добрив, що становить 50 % від його винесення врожаями за умови 

залишення нетоварної частини врожаю на полі, а за її вилучення – 80 % [39]. 

При цьому калійні добрива слід вносити під калієфільні культури, а інші 

культури сівозміни будуть використовувати їх післядію. 

Відмічено, що динаміка вмісту обмінного калію в ґрунті, зайнятому 

рослинами і на чистих площах була однакова [31]. Зменшення кількості 

доступного фосфору і калію впродовж вегетації, на думку вчених, більше 

залежить від переходу в необмінні форми, ніж від поглинання рослинами. 

Цей факт, а також відсутність стійкості позитивної дії калійних добрив на 

врожай культур дозволяє зробити висновок про економічну недоцільність 

внесення калійних добрив. 

Вважається, що достатнім для одержання високих урожаїв 

сільськогосподарських культур у польових сівозмінах є вміст рухомих 
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сполук калію (за методом Чирикова) 120–180 мг/кг ґрунту [207]. 

Традиційні системи удобрення є достатньо вивченими, а встановленні 

критерії і нормативи відповідають основним вимогам відтворення родючості 

ґрунтів [76, 111, 158, 306]. Проте у зв’язку з різним рівнем застосування 

добрив у господарствах актуальним є пошук нетрадиційних шляхів 

відтворення родючості ґрунту. Одним з перспективних напрямків є 

застосування помірних доз мінеральних добрив з додатковим залученням 

нетоварної продукції рослинництва. 

Отже, за тривалого застосування добрив у сівозмінах, залежно від доз і 

систем удобрення, в ґрунті створюються відповідні умови для живлення 

рослин, забезпечується певний баланс поживних речовин, що має важливе 

значення для підтримання на оптимальному рівні його родючості та 

збереження в чистоті навколишнього природного середовища.  

 

1.2 Баланс поживних речовин і гумусу в ґрунтах за різного 

удобрення 

 

В Україні переважають ґрунти з пониженим умістом поживних 

речовин, тому застосування мінеральних добрив залишається одним з 

важливих агрозаходів. Незважаючи на позитивну динаміку, нині рівень їх 

застосування залишається низьким, у той час як середньосвітовий показник 

складає близько 115 кг/га NPK. Мінеральне живлення рослин є 

незбалансованим, оскільки кількість азотних добрив у 4,2 рази перевищує 

кількість фосфорних і в 4,9 рази – калійних. Такий дисбаланс призводить до 

посиленої мінералізації органічних речовин ґрунту та збільшує ризики 

нітратного забруднення продукції рослинництва та природних вод [142]. 

Спрямований включно на вирішення бізнесових інтересів, розбалансований 

інтенсивно-техногенний режим використання ґрунтів призведе до 

незворотних втрат родючого потенціалу ґрунтів [269]. 

Для подальшого розвитку теоретичних положень оптимізації системи 



44 
 

удобрення в короткоротаційній польовій сівозміні зернового виду та 

розроблення практичних рекомендацій з її застосування, необхідно 

встановити, який елемент або елементи живлення, обумовлюють 

ефективність застосування добрив, вивчити зміну поживного режиму ґрунту 

за різного удобрення; встановити необхідну кількість засвоєних елементів 

живлення на формування врожаю; розрахувати коефіцієнти засвоєння 

елементів живлення з ґрунту і добрив за різного удобрення [106]. 

Найважливіша умова застосування добрив – внесення їх у науково-

обґрунтованих дозах, що відповідають біологічним потребам 

сільськогосподарських культур та рівню запланованого врожаю. Це дозволяє 

попередити забруднення навколишнього природного середовища, забезпечує 

максимальне засвоєння поживних речовин і сприяє відновленню родючості 

ґрунту [150, 306]. 

Балансовий метод в агрохімічних дослідженнях широко 

застосовуються для оцінювання ефективності системи удобрення, вирішення 

теоретичних і практичних питань застосування удобрювальних засобів у 

землеробстві, визначення потреби у добривах [39, 123, 167, 171, 202, 215]. 

Розрахунок балансу поживних речовин дозволяє також встановити 

направленість процесів у системі ґрунт–рослина–добриво, що проходять під 

дією добрив, визначити абсолютні та відносні величини його складових. 

Визначення балансу поживних речовин у землеробстві показує 

надлишок або нестачу окремих елементів живлення рослин для формування 

врожаю. Проведення таких досліджень у динаміці за низку років дозволяє 

розробити рекомендації з планового регулювання балансу [14]. За додатного 

балансу елементів живлення важливо передбачити як необхідність 

підвищення родючості ґрунту, так і небезпеку забруднення ґрунтів і водних 

джерел [312]. Зміна вмісту рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті 

знаходиться в певній залежності від стану їх балансу [155, 199, 221, 312]. Для 

зміни вмісту рухомих сполук калію в ґрунті необхідний додатний 

мінімальний баланс з інтенсивністю близько 110 % [14]. 
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Оптимальна доза фосфорних добрив залежить перш за все від ґрунту, 

менш – від вирощуваної культури, і не залежить від погодних умов року 

[234]. Тому для визначення оптимальної дози внесення фосфорних добрив 

можна використовувати бонітет ґрунту, попередньо визначивши оптимальну 

потребу для культури – межу внесення добрив, після якої підвищення дози 

фосфорних добрив не впливає на підвищення врожаю, а лише веде до 

збільшення витрат. Така межа для різних ґрунтів і культур неоднакова. 

У довідниках і спеціальних виданнях є дані про витрати поживних 

речовин на формування одиниці товарної і відповідну кількість нетоварної 

продукції, за якими можна визначити і загальну потребу культури в 

елементах живлення для формування запланованого врожаю. Але відносне 

внесення елементів живлення навіть в однієї культури істотно змінюється 

залежно від ґрунтово-кліматичних умов, величини урожаю, відношення в 

урожаї між товарною і нетоварною продукцією, якості врожаю та сортових 

або гібридних особливостей. На нашу думку, дані про оптимальний хімічний 

склад товарної і нетоварної продукції слід включати до складу обов’язкових 

показників якості районованих сортів і гібридів всіх культур, тому що 

основні показники якості (вміст білка, крохмалю, жиру тощо) значно 

залежать від вмісту в продукції N, P, K, Ca, Mg та інших елементів, тобто від 

хімічного складу.  

У системах удобрення сільськогосподарських культур слід 

дотримуватися науково обґрунтованого поєднання елементів живлення [143]. 

Так, на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу господарсько 

доцільною межею застосування добрив у польовій сівозміні за мінеральної 

системи удобрення є доза N120P120K120 за співвідношенням 1 : 1 : 1, або 

близькому до нього. Розподілення диференціацією дози мінеральних добрив 

під культури сівозміни необхідно проводити з урахуванням їх вибагливості 

до рівня поживного режиму ґрунту, реакції культур на високі агрофони, 

післядії раніше внесених у сівозміни добрив і збереження певних пріоритетів 

для окремих культур у конкретних господарствах [13]. 
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За балансового методу розрахунку доз добрив на основі коефіцієнтів 

використання поживних речовин з ґрунту і добрив зазвичай значно 

завищуються дози мінеральних добрив, особливо азотних. Це пов’язано з 

тим, що рекомендовані коефіцієнти розроблені без врахування конкретних 

ґрунтово-агрохімічних умов і запланованого врожаю. Так, коефіцієнт 

використання азоту з добрив при вирощуванні пшениці озимої в степовій 

зоні України змінюється від 15 до 60 %, а за нормативами він становить у 

середньому 31 % [207]. Вважається, що середня сівозмінна доза азотних 

добрив не повинна перевищувати 150 кг/га д. р. [258]. 

Вузьким місцем у системі застосування фосфорних добрив є 

встановлення потреби культур у фосфорі. Перш за все це зумовлено 

складністю взаємодії між рослиною, добривом, ґрунтом і погодою [204]. 

Різними науковими установами запропоновано низку методів розрахунку доз 

добрив. Проте вони не забезпечують належну продуктивність культур 

сівозміни, оскільки були розроблені для окремих пріоритетних культур, а не 

для всіх культур сівозміни [29, 162, 257]. 

Розроблення системи застосування фосфорних добрив у сівозміні 

повинна бути спрямоване на підтримання фосфатного фонду ґрунту в такому 

стані, за якого зберігається його здатність до саморегулювання за замкнутим 

колообігом, збільшення надходження до різних статей балансу та 

підвищення родючості ґрунту цілеспрямованим регулюванням його 

фосфатного режиму живлення рослин з урахуванням захисту навколишнього 

природного середовища [41, 64]. Так, на світло-сірому лісовому ґрунті 

Північного Лісостепу в короткоротаційній польовій сівозміні у складі 

збалансованого мінерального удобрення мінімально оптимальна доза 

фосфорних добрив становить 40–60 кг/га д. р. [19]. 

Отже, раціональне використання фосфорних добрив у зв’язку з 

обмеженістю їх застосування перетворилось у найважливішу проблему 

землеробства, тому уточнення можливості зниження доз фосфорних добрив є 

нині актуальним.  
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У тривалому (1961–1976 рр.) досліді на дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті дослідного господарства Інституту землеробства 

«Копилів» встановлено, що поліпшення калійного стану ґрунту не 

пропорційне дозам калійних добрив. Ідентично цій закономірності 

формується і продуктивність сівозміни [71]. Тому вчені роблять висновок, 

що класичні системи удобрення є витратними щодо досягнення 

бездефіцитного балансу калію. Це потребує розроблення нових підходів до 

додаткового залучення місцевих органічних ресурсів. 

Вважається, що для балансових розрахунків у випадку, коли нетоварна 

продукція не вивозиться з поля, варто використовувати показник винесення 

калію тільки основною продукцією, а для розрахунку доз добрив під 

запланований урожай доцільно користуватися даними про витрати калію на 

формування одиниці основної продукції з урахування необхідної кількості 

нетоварної [135]. Це пояснюється тим, що до 50 % потреба рослин у калії 

може забезпечуватися із запасів підорних шарів ґрунту [314]. 

Важливо знати рівень насиченості сівозміни органічними і 

мінеральними добривами, який би міг підтримувати існуючий вміст гумусу в 

ґрунті. Чисельні дослідження, проведенні німецькими вченими [314, 317], 

показують, що для відновлення гумусу необхідно в середньому близько 

15 років. Упродовж цього періоду ґрунтом повинно зв’язуватися близько 

100 кг/га азоту. Після закінчення цього періоду доза азотних добрив повинна 

бути не вище винесення його з сільськогосподарською продукцією, що 

забезпечить рівень нітратного азоту в урожаї і в ґрунті після збирання 

врожаю на рівні господарств з альтернативними системами землеробства. 

Встановлено, що з органічних речовин, які надходять у ґрунт упродовж 

першого року, мінералізуються 60–80 %, перетворюються в гумус 10–30 %, 

входить в біомасу організмів 3–8 % і приблизно стільки ж залишається 

негуміфікованими [309]. У цьому аспекті справедливим є твердження, що 

створення комфортних умов для ґрунтів не може погіршувати екологію 

довкілля та якість одержаного врожаю [133, 191]. 
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В умовах високої вартості ресурсів, скорочення або ліквідації галузі 

тваринництва, всю малоцінну частину врожаю необхідно використовувати на 

добриво. Хоч у цілому така технологія і забезпечує максимальну енергетичну 

ефективність вирощування сільськогосподарських культур, проте 

відбувається деградація ґрунту за показниками вмісту фосфору і калію. Тому 

необхідно на 1 га площі сівозміни додатково вносити P35K35 [261]. 

З нетоварною частиною врожаю культур сівозмін на чорноземах 

Північного Степу в ґрунт можна повернути 15–39 % цинку, 17–92 – мангану, 

32–69 – міді та 52–87 % кобальту [213]. 

За внесення лише мінеральних добрив у польовій сівозміні на 

чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу в дозі N45–90P45–90K45–90 з 

метою збереження оптимальних параметрів гумусового стану ґрунту 

рекомендується залишати на полі на добриво не менше як 60–70 % 

нетоварної частини врожаю [267]. 

З метою підвищення конкурентоздатності продукції рекомендовано в 

господарствах з рослинницькою спеціалізацією використовувати на добриво 

нетоварну частину врожаю, а мінеральні добрива вносити в дозах за 

вилученням елементів живлення врожаями [260]. 

Серед заходів, які спрямовано на збагачення ґрунтів поживними 

речовинами, основним є досягнення щорічного обсягу застосування 

мінеральних добрив до рівня 150–160 кг/га д. р. При цьому необхідно 

максимально збільшити надходження елементів живлення з рослинними 

рештками [142]. 

 

1.3 Шляхи підвищення ефективності застосування добрив у 

польовій сівозміні 

 

Досягнення в області селекції, мінерального живлення і захисту 

рослин, обробітку ґрунту, а також їх застосування в широких масштабах на 

тлі інтенсивного землеробства зробили можливим значне підвищення 



49 
 

ефективності рослинництва. У комплексі заходів із підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур провідна роль належить 

застосуванню добрив. За оцінюванням учених [196, 210, 242, 250], близько 

50 % приросту врожаю одержують за вдяки застосуванню добрив. 

В умовах диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію та 

мінеральні добрива невеликі господарства не можуть вносити добрива в 

дозах, рекомендованих науковими установами за часів інтенсивної хімізації. 

Тому постає необхідність розроблення та впровадження ресурсоощадних 

систем удобрення польових культур, які враховують закономірність впливу 

добрив на врожайність сільськогосподарських культур і родючість ґрунту в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах [81, 170]. 

Лісостепова зона сприятлива для вирощування сільськогосподарських 

культур як за ґрунтовими, так і кліматичними умовами. Для цієї зони 

характерний високий вихід валової сільськогосподарської продукції і 

найбільші обсяги застосування мінеральних добрив. Лісостепова зона 

сприятлива для впровадження високопродуктивних сівозмін з оптимальним 

застосуванням добрив. Вона має значну протяжність із заходу на схід, що 

вимагає диференційованого підходу до систем удобрення культур у 

сівозмінах за окремими регіонами і типами ґрунтів [258]. 

Сучасні системи удобрення в польових сівозмінах передбачають 

суттєве підвищення продуктивності землеробства, економічний добробут і 

екологічну безпеку. Вони розробляються для основних типів ґрунтів з 

урахування рівня їхньої родючості за різними сценаріями: мінеральні 

добрива; мінеральні добрива спільно з органічними; мінеральні добрива 

спільно з рослинною масою (солома, стебла, гичка тощо); мінеральні добрива 

із сидеральними культурами. Враховуючи, що існує значний дефіцит 

органічних добрив, необхідно використовувати у значних обсягах зелену масу 

рослин, нетоварну продукцію та відходи органічного виробництва [258]. 

На думку І. М. Карасюка та Ю. В. Коларькова [127] під час визначення 

доз органічних і мінеральних добрив необхідно орієнтуватися на окупність 
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врожаєм та на максимальний прибуток, а не на максимальний приріст 

врожаю, оскільки на заміну «дешевих туків» на перше місце стає питання 

підвищення їх економічної ефективності. Як ніколи залишається актуальним 

твердження про те, що систему удобрення не слід розглядати окремо від 

соціальних аспектів землеробства [222]. Оптимізація мінерального живлення 

рослин повинно бути направлена на прибуток і відновлення родючості 

ґрунту. 

Нинішній стан економіки країни не дозволяє підтримувати необхідний 

рівень родючості ґрунтів за рахунок державних капіталовкладень. Тому 

система удобрення повинна базуватися на принципах розширеного 

повернення органічних речовин, макро- й мікроелементів живлення рослин 

лише на тих полях, де вміст відповідних речовин нижче оптимального рівня 

та ймовірна висока окупність витрат приростом врожаю [14]. 

Визначення потреби культур у елементах живлення, що є основою для 

встановлення оптимальних доз добрив, має певні складності [108, 170]. Як 

основу для визначення доз добрив спочатку використовують безпосередньо 

результати польових дослідів на типових ґрунтах з основними 

сільськогосподарськими культурами за схемою з п’яти чи восьми варіантів 

(0, N, P, K, NP, NK, PK, NPK), а пізніше і за більш розширеною схемою [37]. 

Ефективність застосування добрив у першу чергу залежить від доз їх 

внесення. Оптимальна доза добрив обов’язково враховує біологічні 

властивості культур і запланований рівень урожайності, погодні умови та 

родючість ґрунту, рівень агротехнології, розміщення культур у сівозміні та 

насичення її добривами, формами добрив, строки і способи їх внесення та 

інші чинники. Тому визначення доз добрив є одним із складних питань 

сучасної агрономічної науки і практики [247]. 

Нині розроблено більше 50 методів розрахунку доз добрив [41]. Це дає 

можливість говорити про складність питання і що ідеальний метод не 

знайдено, а результати досліджень не завжди дозволяють надавати перевагу 

будь-якому із них [28]. Крім цього встановлено [247], що за систематичного 
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застосування добрив, одержання високої урожайності сільськогосподарських 

культур можливе за внесення значно менших доз що пояснюється післядією 

добрив, внесених під попередні культури сівозміни. 

В основу прийнятих методів оптимізації живлення рослин покладено 

визначення доз добрив під окремі, зазвичай пріоритетні сільськогосподарські 

культури, а не для всіх культур сівозміни. Запланована врожайність культур 

при цьому не узгоджується з фактичною, а тому на одиницю внесеного 

добрива не одержують еквівалентної прибавки урожаю. Внесення надмірної 

кількості добрив під основну культуру частково використовується 

наступними. В той же час частина добрив, особливо азотних, втрачається, 

ефективність туків знижується [247]. 

У тривалому досліді на чорноземі звичайному Інституту зернового 

господарства продуктивність 8-пільної польової сівозміни залежно від її типу 

за мінеральної системи удобрення зростала на 28–32 %, тоді як за органо-

мінеральної – на 26–27 % [161]. 

У тривалому (1972–2000 рр.) стаціонарному досліді на чорноземі 

південному Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції 

мінеральна система удобрення підвищила продуктивність сівозміни на 34 %. 

Встановлено взаємне ослаблення ефективності спільного застосування 

органічних і мінеральних добрив. Окупність 1 кг NPK мінеральних добрив 

була вищою за окупність 1 кг NPK гною [18]. 

На чорноземі типовому важкосуглинкового гранулометричного складу 

Красноградської дослідної станції виключення азоту зі складу повного 

мінерального добрива знижувало коефіцієнт використання фосфорних і калійних 

добрив [294]. При цьому встановлено, що дози фосфору і калію можуть бути 

дещо зменшені без особливої шкоди для врожаю, тоді як виключення азоту зі 

складу повного мінерального добрива супроводжується значним зниженням 

продуктивності як окремих культур, так і сівозміни в цілому. 

На темно каштановому ґрунті середньосуглинкового гранулометричного 

складу в 7-пільній зерно-травʼяній сівозміні за умов зрошення 
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найефективнішим було середньорічне внесення N90P90 [12]. За даними, на 

чорноземі звичайному Степової зони України за систематичного застосування 

добрив першочергове значення в підвищенні продуктивності зернової 

сівозміни належить азоту й фосфору [136]. 

На чорноземі звичайному важкосуглинкового гранулометричного складу 

Донецької дослідної станції у польовій сівозміні (чистий пар, пшениця озима, 

кукурудза, ячмінь ярий, кукурудза на силос, пшениця озима, соняшник) 

встановлено, що зниження дози фосфорних добрив на 34 % на тлі гною (12 т/га 

ріллі) та оптимальної дози азотних і калійних добрив не погіршувало родючість 

ґрунту і не знижувало врожай сільськогосподарських культур [233]. 

На дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся в зерно-льоно-

картопляній сівозміні для сільгосппідприємств з обмеженими ресурсними 

можливостями рекомендується застосовувати органо-мінеральну систему 

удобрення з 7,8 т гною і N35P19K45 на 1 га площі сівозміни, що зменшує 

мінералізацію гумусу та поліпшує агрохімічні показники ґрунту [231]. 

Максимальна продуктивність польової сівозміни (8,21 т к. о/га) на 

дерново-підзолистому легкосуглинковому ґрунті була одержана за 

середньорічного внесення N72P33K56 на тлі 8 т/га органічних добрив, тобто за 

доз фосфорних і калійних добрив, розрахованих на 50 % компенсації 

винесених фосфору й калію з урожаєм [159]. 

Здавна помічено, що за монокультури її урожайність буде поступово 

знижуватися. Першою причиною чергування культур на полі у свій час 

вважалась те, що рослини одного виду збіднюють ґрунт на гумус, іншої – 

збагачують, коли ж їх чергувати, то це сприятиме відновленню гумусованості 

ґрунту [107, 149, 153, 230], що перевагою короткоротаційних сівозмін є 

можливість швидко освоїти скорочений шлейф сільськогосподарських машин 

для вирощування польових культур, а отже, зменшити виробничі витрати [245]. 

Для оптимізації мінерального живлення у польових сівозмінах і 

підвищення родючості сірого лісового ґрунту Правобережного Лісостепу з 

середніми агрохімічними показниками у господарствах рослинницького 



53 
 

напрямку рекомендується максимально залучати нетоварну частину врожаю та 

вносити невисокі дози мінеральних добрив, що не перевищують N50P30K50 [131]. 

На чорноземі типовому Лівобережному Лісостепу в польових 

сівозмінах на 10–15 років можуть впроваджуватися системи удобрення, які 

не покривають винесення основних елементів живлення (за винятком 

фосфору в разі внесення не менш як 50 кг/га Р2О5 на рік). Можливість 

подальшого застосування таких систем удобрення необхідно визначати 

контролем основних агрохімічних показників ґрунту [81]. 

Не дивлячись на від’ємний баланс калію на чорноземах Молдови, 

більшість сільськогосподарських культур не реагують на внесення калійних 

добрив [151]. За оптимальної системи удобрення потреба в калійних 

добривах повністю відсутня для ячменю озимого і ярого, кукурудзи на зерно 

і силос, гороху. Потреба у внесенні 40 кг К2О/га встановлена для пшениці 

озимої, буряку цукрового, соняшнику, картоплі та овочів. 

За нинішніх економічних умов, змінились співвідношень елементів 

живлення в добривах, що застосовуються. За таких умов важливим чинником 

ефективного використання ґрунтів і забезпечення їхньої родючості є науково 

обґрунтоване застосування добрив (оптимізація доз і співвідношень основних 

елементів живлення залежно від сільськогосподарських культур, їхнього 

місця в сівозміні та від агрохімічних показників ґрунту) [34]. 

Дослідження показують, що завдяки використанню за умов зрошення в 

польовій сівозміні післязбиральних решток, сидератів можна розробити 

органо-мінеральну систему удобрення, яка забезпечить одержання 

максимального врожаю з високою віддачею мінеральних туків [258]. При 

цьому продуктивність сівозміни буде така сама, як і за внесення 

рекомендованої дози гною. 

З метою збереження вмісту гумусу та підтримання фізико-хімічних 

показників родючості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового 

Правобережного Лісостепу в польовій сівозміні зерно-бурякового виду на 

оптимальному рівні, на 1 га площі сівозміни необхідно вносити 9 т гною й 
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мінеральні добрива в дозі N45P68K36 [290], а за умови залишення на полі 

нетоварного врожаю дози мінеральних добрив можна знизити з N120P45K65 до 

N70P30K30 на тлі 9,0–13,5 кг/га гною [235]. 

На чорноземі опідзоленому Лівобережного Лісостепу залишення на 

добриво нетоварної частини урожаю соломи озимих і ярих зернових культур, 

гички буряку цукрового, сидеральної маси редьки олійної на тлі 10–40 т/га 

підстилкового гною дозволяє до 50 % зменшити дози мінеральних добрив 

порівняно з традиційною системою удобрення [298]. 

За відсутності достатньої кількості мінеральних добрив у зерно-

просапних сівозмінах на сірих лісових ґрунтах Північного Лісостепу 

використовують на добриво нетоварну частину продукції рослинництва, що 

дозволяє знизити насиченість мінеральними добривами до 97–130 кг NPK/га 

і гноєм – до 6 т/га [169]. 

Тривале (1960–2005 рр.) використання темно-сірого лісового ґрунту 

Західного Полісся у польовій сівозміні за низьких доз органічних і 

мінеральних добрив та призупинення вапнування супроводжувалось 

прискореним розвитком деградаційних процесів з щорічною втратою: гумусу 

– 0,007 %; Р2О5 – 0,26 мг/кг і К2О – 0,58 мг/кг ґрунту з одночасним 

зростанням кислотності на 0,22 од. рН [297]. Автор рекомендує для 

призупинення деградаційних процесів у чотирипільній сівозміні внесення 

10 т/га гною поєднувати з рекомендованими дозами мінеральних добрив, а за 

його відсутності – вносити N60P60K60 + сидерат. 

Отже, як видно з огляду літературних джерел, дослідження повинні 

бути направлені на вирішення актуальної для України проблеми досягнення 

нейтрального рівня деградації земель, особливо сільськогосподарського 

призначення [116, 142, 228, 230]. 

За результатами проведення огляду наукових джерел, можна зробити 

такі висновки: 

1. На ґрунтах чорноземного типу загострилась проблема гумусу у 

зв’язку зі значним зменшенням або взагалі з відмовою від застосування гною. 
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Це погіршує водний і поживний режим ґрунту, агрофізичні його властивості. 

2. Рекомендовані в довідковій літературі дози добрив зазвичай не 

враховують залишкового вмісту в ґрунті рухомих форм поживних речовин і 

були розраховані за умов видалення нетоварної частини урожаю з поля. 

3. На чорноземних ґрунтах на першому місці стоїть питання 

оптимізації азотного живлення рослин. Навіть за тривалого внесення 

рекомендованих доз гною не вдається суттєво підвищити вміст у ґрунті азоту 

легкогідролізованих сполук. 

4. В умовах енергетичної кризи важливо встановити мінімально 

оптимальну дозу фосфорних добрив, за якої не знижувалася б продуктивність 

культур сівозміни і вміст рухомих фосфатів у ґрунті. 

5. Порівняно з азотним і фосфатним, калійний режим чорноземів 

важкого гранулометричного складу більш стабільний завдяки переходу калію 

в обмінну форму з важкорозчинних сполук і біологічного переміщення його з 

нижніх шарів ґрунту. Тому не завжди доцільно забезпечувати додатний або 

навіть урівноважений його баланс у сівозміні. 

6. Виникає потреба постійного уточнення показників відносного 

винесення елементів живлення одиницею продукції для окремих регіонів з 

урахуванням величини врожаю, відношення в ньому між товарною і 

нетоварною частинами, якості продукції тощо. 

7. Класичні системи удобрення зазвичай є витратними щодо 

досягнення оптимального режиму живлення сільськогосподарських культур, 

особливо за умови додаткового залучення місцевих органічних ресурсів. 

8. В учених немає єдиної думки щодо методу розрахунку 

середньорічної дози добрив для польової сівозміни. 

9. Питання оцінювання системи удобрення повинно вирішуватися 

через прибуток і відновлення родючості ґрунту. 

Висвітлені матеріали відображено в наукових працях [42–49, 51, 62].  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні та погодні умови 

 

Загальна площа Лісостепової Правобережної провінції 9895,4 тис. га, з них 

сільськогосподарських угідь 7565,9 тис. га, рілля 6373,3 тис. га [177]. До неї 

належать центральні та південні частини Подільської і Придніпровської 

височин, що відносяться до Українського щита. Для Правобережного Лісостепу 

характерний помірно континентальний клімат з достатнім зволоженням і 

радіаційним балансом 40–45 ккал/см2. Річна сума опадів – 400–650 мм з 

нерівномірним розподіленням упродовж року. За період з додатними 

температурами їх випадає 75 % річної суми. При цьому характерними є зливи. 

Сніговий покрив існує 60–75 діб, в окремі роки він не постійний. 

На формування врожаю сільськогосподарських культур та його якість 

значно впливають погодні умови, що складаються впродовж вегетаційного 

періоду. У Правобережному Лісостепу України волога є одним з основних 

чинників, що лімітують їх продуктивність. 

За даними метеостанції Умань середньорічна кількість опадів становить 

633 мм, але в окремі роки бувають значні відхилення від цієї величини. Клімат 

регіон характеризується недостатнім зволоженням. Під час вегетації 

спостерігаються бездощові періоди. Інколи 2–3, а в окремі періоди 3–5 років у 

десятиліття посушливі. Розподіл опадів за періодами вегетації та інтенсивністю 

також нерівномірний. 

За тепловим режимом клімат регіону помірно-середньо-континентальний, 

гідротермічний коефіцієнт – 1,1–1,2, сума активних температур становить 

2400 ºС на півночі та 3200 ºС на півдні провінції. Період з середньодобовою 

температурою вище (+10)ºС триває 140–160 діб, понад (+5) ºС – до 230 діб. 

Всі пори року у Правобережному Лісостепу виражені чітко. Літо настає за 

переходу середньодобової температури повітря через (+15) ºС і 
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характеризується високими й стійкими температурами, триває до середини 

вересня. Середня температура літнього періоду (+19) ºС, з можливими 

відхиленнями в окремі роки – до (+17) та (+22) ºС. Тепла та порівняно волога 

погода влітку позитивно впливає на проходження вегетації культур помірного 

поясу. Проте в окремі роки може спостерігатися літня посуха, яку спричиняє 

тривала нестача в надходженні вологи з опадами та висока температура повітря, 

що призводить до значних втрат ґрунтових запасів вологи. Ці явища сприяють 

посиленню природного процесу ущільнення, а тому досить часто, починаючи з 

середини вегетаційного періоду, ґрунт набуває високої злитості, масивної 

бриластої структури, характеризується високою щільністю та твердістю верхніх 

його шарів. У літній період можуть також спостерігатися часті та інтенсивні 

зливові дощі [39]. 

В зоні Лісостепу стійкий перехід середньодобової температури нижче 

(+5) °С і припинення біологічної вегетації наступає 6 листопада, на весні 

відновлення вегетації та стійкий перехід середньодобової температури через 

(+5) °С настає 29 березня [129]. 

Настання осіннього періоду характеризується пониженням температури 

повітря, але осінь зазвичай тепла, сонячна. Іноді вона може бути тривалою. 

Перехід температури повітря нижче (+10) ºС зазвичай настає з середини жовтня. 

У кінці жовтня встановлюється похмура та дощова погода. Пізня осінь 

характеризується мінливою температурою з періодичним випаданням дощу та 

снігу, які сприяють накопиченню вологи у ґрунті. 

Зима зазвичай починається в другій половині листопада (дата стійкого 

переходу середньодобової температури повітря через (0) оС), а закінчується в 

першій половині березня. Характеризується переважно теплою і хмарною 

погодою з частими відлигами. Зимовий період у середньому триває 104–117 діб. 

В окремі роки тривалість його змінюється від 62–80 до 118–147 діб. У 

найхолодніший її період середня температура повітря може знижуватися до 

рівня (–5)…(–7) ºС. Зима нестійка, з частими відлигами, під час яких нерідко 

розтає сніг, а потім за від’ємних температур повітря утворюється льодова кірка. 
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Під час відлиги температура може підніматися до позначки (+10)–(12) ºС, що 

зумовлює розмерзання ґрунту та поглинанню ним частини талої води. За 

зимовий період випадає 110–140 мм опадів, що становить 15–25 % від їх річної 

кількості. Стійкий сніговий покрив зазвичай утворюється в другій декаді 

грудня. Сама рання поява снігового покриву відмічається у третій декаді 

вересня, а найбільш  пізня  –  у третій декаді грудня.  Середня його  висота  – 

15–25 см, але з року в рік змінюється. В окремі роки вона може сягати 30–40 см, 

в інші – ледве прикриває землю – до 5 см. Середня глибина промерзання ґрунту 

на полях 58 см, та в окремі роки сягає 100 см. 

Весна починається з переходом середньої добової температури повітря 

через 0 оС в бік підвищення, що відбувається в другій декаді березня. Сама 

рання дата такого переходу 28 лютого, а сама пізня – перша декада квітня. 

Закінчується весняний період зазвичай на початку третьої декади травня. 

Тривалість весняного періоду становить 55–65 діб з середньою температурою 

повітря 9–10 оС і кількістю опадів 80–95 мм або 20–25 % річної величини. 

Сніговий покрив зазвичай сходить у другій декаді березня. Відтавання 

ґрунту до глибини 30 см відмічається в середньому 10–12 березня. На повну 

глибину ґрунт відтає 20–27 березня. 

Через 1,5–2 тижні після встановлення додатних значень температур 

повітря відновлюється вегетація озимих культур і багаторічних трав, яка 

зазвичай починається в квітні і триває 185–195 діб. Біологічна зрілість посівного 

шару ґрунту настає 10–15 квітня. 

В травні температура досить часто знижується до заморозків. Середня 

багаторічна дата останнього заморозку в повітрі відмічалась 27 травня, на 

поверхні ґрунту –1–7 травня. 

Перехід до літа в регіоні спостерігається в середньому на початку 

третьої декади травня і триває за багаторічними даними 101–116 діб. Середня 

температура повітря за літо становить (+18,2) оС. Найтепліший місяць літа – 

липень, середня температура його становить (+19) оС, а максимум (+35,5–

37,6) оС. 
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Середня кількість опадів за літній період складає 233 мм, що відповідає 

35–40 % річної кількості. В окремі роки відмічаються дуже рясні дощі, кількість 

яких значно перевищує кліматичну норму (280–380 мм). Але бувають такі роки, 

коли опадів випадає лише 65–100 мм. Середня кількість опадів за період з 

температурами вище (+10) оС зменшується від 379 мм на півночі до 305 мм на 

півдні регіону. Відповідно гідротермічний коефіцієнт (ГТК) зменшується від 1,4 

до 1,1. 

З переходом середньодобової температури повітря через (+15) оС в бік 

зниження починається осінь. Зазвичай це відбувається 10 вересня. Тривалість 

осіннього періоду в середньому становить 65–75 діб. Середня багаторічна 

температура повітря в осінній період становить (+7–7,5) оС. 

В кінці літнього – на початку осіннього періоду в регіоні спостерігається 

зниження температури до заморозків. Середня дата першого заморозку в повітрі 

9–11 жовтня, сама рання – третя декада вересня. На поверхні ґрунту середня 

дата першого заморозку 2жовтня, сама рання – 31 серпня. Тривалість 

безморозного періоду, за багаторічними даними, становить 155–160 діб. 

Зазвичай у третій декаді жовтня відбувається припинення вегетації рослин. 

Сума опадів за осінь в середньому складає 95–120 мм або 15–25 % від річної 

кількості.  

У цілому кліматичні умови регіону сприятливі для вирощування більшості 

польових культур помірного поясу. Однак в окремі роки спостерігаються 

несприятливі умови (низькі температури, відлиги, льодові кірки, посухи, 

суховії, сильні грозові дощі), які завдають значної шкоди 

сільськогосподарським культурам. 

У ґрунтовому покриві Правобережного Лісостепу України великі площі 

займають сірі та світло-сірі опідзолені ґрунти, особливо на межиріччі Дністра і 

Південного Бугу. Ґрунти кислі, малогумусні, зазнають площинної ерозії. На 

Придніпровській височині значно поширені чорноземи опідзолені та темно-сірі 

ґрунти, а на плоских рівнинах – чорноземи типові [198]. На Правобережжі 

чорноземні ґрунти покривають всю територію Лісостепової зони, починаючи від 



60 
 

стародавніх дніпровських терас аж до Середньоруської височини. Чорноземи 

опідзолені в межах Лісостепу України залягають на площі 2,02 млн га, в тому 

числі орних – 1,75 млн га. Як і в інших регіонах країни,вони не займають 

суцільної смуги, а розміщені окремими масивами у верхній частині вододілів і 

на пологих схилах. Чорноземи опідзолені займають близько 16 % загальної 

площі Лісостепу України і найбільш розповсюджені на Правобережжі [17]. 

Для профілю чорнозему опідзоленого характерне об’єднання генетичних 

ознак, властивих чорноземам типовим (глибока і висока гумусованість, 

наявність кротовин та ін.) і темно-сірим лісовим ґрунтам (більш-менш чітка 

диференціація профілю за алювіально-ілювіальним типом, білувата присипка в 

гумусовому горизонті, ущільнення та оглинювання в середній частині профілю, 

глибока вилуженість карбонатів) [22]. Ці ознаки дещо варіюють залежно від 

геоморфологічних і кліматичних умов ґрунтоутворення. Глибина гумусового 

горизонту зростає від 60 до 110 см зі сходу на захід із підвищенням вологості 

клімату, а також дещо вища на рівних вододільних плато та в нижній третині 

схилів. Елювіальний та ілювіальний горизонти чіткіше виділяються на ґрунтах з 

важким гранулометричним складом. За всіх інших однакових умов ці ознаки 

чіткіші на схилах північної експозиції. 

Чорнозем опідзолений характеризуються невеликим запасом органічних 

речовин у гумусовому горизонті та глибоким заляганням карбонатного 

горизонту. В цих ґрунтах карбонати залягають на такій глибині, звідки не 

завжди забезпечується їх підняття до гумусового горизонту. Через це у верхній 

частині гумусового горизонту періодично може встановлюватись дефіцит 

кальцію в ґрунтовому розчині та слабкокисла реакція [17]. 

У гранулометричному складі чорнозему опідзоленого спостерігається 

географічна залежність. Зазвичай у них переважають крупні пилуваті часточки – 

40–65 %, мулисті – в межах 17–40 і фізична глина – 23–65 %. З півночі на 

південь ці ґрунти поступово змінюються від крупнопилувато-важкосуглинистих 

у передполіській частині зони Лісостепу до пилувато-важкосуглинистих і навіть 

легкоглинистих у південній [198]. Для чорнозему опідзоленого характерний 
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перерозподіл до 5 % мулистих часточок з елювіального в ілювіальний горизонт. 

Верхні горизонти збіднені на півтораоксиди і відповідно в них більше SіO2. 

Чорноземні ґрунти мають високу природну родючість. Однак тривале їх 

розорювання та інтенсивне сільськогосподарське використання призвело до 

втрат значної частини органічних речовин, агрофізичної деградації і, як 

наслідок, до істотного зниження родючості в цілому. 

Близькість морфології профілю, формування в подібних екологічних 

умовах – одна з причин об’єднання свого часу темно-сірих опідзолених ґрунтів 

та чорноземів опідзолених в один тип – опідзолених ґрунтів Лісостепу.  

Дослідне поле Уманського національного університету садівництва, на 

якому проводили дослідження розташоване в Маньківському природно-

сільськогосподарському районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу 

Лісостепової Правобережної провінції України. Висота над рівнем моря – 245 м. 

Ця місцевість є перехідним екотоном між лісостеповою і степовою смугами 

Правобережної України [244]. 

Рельєф дослідного поля являє собою вирівняне, підвищене плато 

вододілу з пологами 2–3° схилами південно-східної та північно-західної 

експозицій. Підземні води залягають на глибині 22–24 м, тому вони не 

впливають на властивості і будову ґрунту, а також водоспоживання польових 

культур. 

Ґрунтовий покрив дослідного поля – чорнозем опідзолений 

важкосуглинковий на лесі. Морфологічні особливості окремих генетичних 

горизонтів чорнозему опідзоленого характеризуються такими ознаками: 

He (0–42) – гумусний слабоелювійований, темно-сірого кольору, рівномірно 

гумусований, розпилено-зернисто-грудкуватої структури, підорний 

ущільнений, грудкувато-горіхувато-брилистої структури, має помітно 

крем’янкову присипку, пронизаний дрібними коренями, перехід 

помітний; 

Hpi (42–70) – гумусний слабо ілювійований, темно-бурого кольору з відтінком 

материнської породи, дрібногоріхуватої структури, пронизаний 
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коренями, ходами землерийок, гумусований нерівномірно, перехід 

помітний; 

PIh (70–100) – порода ілювійована слабогумусована, темно-палевого кольору, 

структура горіхувато-стовпчаста з переходом у стовпчасту, 

гумусований слабо і нерівномірно, переритий, перемішаний, ходи 

землерийок засипані ґрунтовою масою з верхніх горизонтів; 

Pi (h) (100–120) – порода слабоілювійована темно-палевого кольору, структура 

призмоподібна; на бокових стінках помітно темний наліт, переритий і 

перемішаний землерийками, гумусованість слабо виражена, 

нерівномірна; поступовий перехід до материнської породи; 

Pk (120) – порода лес, темно-палевого кольору, дрібнозернистої структури,       

карбонати у вигляді цвілі, прожилок, окремими скупченнями, є сліди 

землерийок. Лінія скипання карбонатів на глибині 120 см [223].  

Результати аналізу гранулометричного складу профілю свідчать про слабку 

його диференціацію за елювіально-ілювіальним типом (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Гранулометричний склад чорнозему опідзоленого дослідного поля 

Уманського національного університету садівництва [223] 
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Не 0–20 0,2 38,4 23,3 3,3 6,4 28,5 38 – 

Не 35–42 0,2 30,6 28,1 3,5 7,3 30,3 41 – 

Нрі 42–52 0,2 28,9 26,6 3,5 6,4 32,4 42 – 

Нрі 55–65 0,1 37,4 19,2 6,9 3,5 32,9 42 – 

РІh 90–100 0,4 32,1 24,2 8,3 2,4 32,8 43 – 

Рі(h) 125–135 0,5 32,5 22,5 6,7 6,9 30,9 44 – 

Рk 150–160 0,3 15,4 31,5 13,0 2,9 33,9 50 3,1 
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За результатами агрохімічних досліджень ґрунт дослідного поля 

характеризувався низьким вмістом гумусу (3,81 %), слабокислою реакцією 

ґрунтового середовища (рНксl 5,7), низьким вмістом азоту 

лужногідролізованих сполук, високим вмістом рухомих сполук фосфору та 

підвищеним вмістом калію, середнім вмістом кальцію, магнію, низьким 

вмістом мангану, цинку та міді, середнім вмістом кобальту (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Агрохімічні характеристика чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового перед закладанням досліду, 2010 рік 

За агрохімічними показниками чорнозем опідзолений дослідної 

ділянки є придатним для вирощування основних польових культур за умови 

оптимізації умов живлення рослин. Він характеризується високою 

Показник 
Глибина відбирання зразка, см 

0–20 20–40 

рНксl 5,7 5,8 

Вміст гумусу, % 3,81 3,73 

Ємність катіонного обміну, смоль/кг 27,6 27,6 

Гідролітична кислотність,  смоль/кг 2,78 1,86 

Ступінь насиченості основами, % 89,9 93,2 

Вміст рухомих 

сполук, мг/кг 

N 105 101 

P2O5 105,5 99,7 

K2O 131,7 103,6 

S 5,6 4,2 

Cd 0,18 – 

Cu 0,42 – 

Fe 49,1 – 

Mn 68,2 – 

Со 0,16 – 

Pb 0,80 – 

Zn 0,84 – 

B 0,76 – 
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родючістю, та за умов належного рівня агротехнології здатний забезпечити 

отримання високих і сталих урожаїв районованих сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур.  

З погляду глобальних змін клімату, агрометеорологічні умови у роки 

проведення досліджень можна оцінити як добрі та близькі до типових у 

Правобережному Лісостепу. За даними метеостанції «Умань» в районі 

проведення досліджень середньобагаторічна сума опадів за рік становить 

633 мм, температура повітря – (+7,4) °С, відносна вологість повітря – 76 %. 

Середня температура січня (– 5,7) °С, а середня липнева температура (+19) °С. 

Більшість опадів випадає у весняно-літній період. Кількість діб з опадами 

досягає 130–150 на рік. Біля 80 % опадів приходиться в період з додатними 

температурами, в тому числі 40 % літом; на весну, осінь і зиму припадає 

відповідно 24, 22 і 18 % опадів. Кількість діб зі сніговим покривом змінюється 

від 30 до 125. Запас води у сніговому покриві змінюється від 35 до 45 мм [243]. 

Ріст і розвиток рослин відбуваються в результаті постійної їх 

взаємодії з навколишнім природним середовищем. Найінтенсивніше ці 

процеси проходять за наявності необхідних чинників у оптимальному 

поєднанні. Як відомо, температура і волога є провідними серед них, оскільки 

впливають на інтенсивність розвитку рослин і біохімічні процеси у ґрунті. 

Тепловий режим приземного шару повітря визначає не тільки темпи розвитку 

рослин, а й долю врожаю в цілому. Ще однією необхідною умовою 

одержання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур є повне 

забезпечення їх вологою, що потрібна рослинам від початку проростання 

насіння до фази достигання [196, 210]. Агрометеорологічні умови мають 

значний вплив на вміст рухомих форм елементів живлення у ґрунті, ріст і 

розвиток рослин, що в підсумку визначає рівень врожайності 

сільськогосподарських культур. З метою виявлення ступеня впливу вказаних 

чинників на формування врожаю польових культур, було проаналізовано 

температурний режим і кількість опадів в умовах проведення польового 

досліду (табл. 2.3; 2.4).  
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Таблиця 2.3 

Середня температура повітря (за даними метеостанції Умань) 

Місяць 

2015–2016 рр. Середня 

за місяць, 

°С 

2016–2017 рр. Середня 

за місяць, 

°С 

2017–2018 рр. Середня 

за місяць, 

°С 

Середня-

багаторічна 
Середня 

за місяць, 

°С 

декада декада декада декада 

I II III I II III I II III I II III 

Жовтень 9,2 6,4 5,2 6,9 11,2 3,8 4,6 6,5 9,2 11,7 5,5 8,7 9,8 8,8 5,2 7,6 

Листопад 4,5 7,1 2,3 4,6 4,7 1,3 -1,0 1,7 6,3 3,4 0,6 3,4 3,5 2 0,9 2,1 

Грудень 2,0 0,7 2,4 1,7 -2,1 -2,4 -1,3 -1,9 2,3 0,9 3,1 2,1 -1,2 -3,1 -2,8 -2,4 

Січень -9,6 -2,8 -4,7 -5,6 -6,2 -4,4 -5,0 -5,2 1,8 -4,4 -6,0 -3,0 -5 -6,5 -5,7 -5,7 

Лютий 1,0 2,5 3,9 2,4 -6,6 -3,4 2,7 -2,8 -1,0 -2,1 -8,9 -3,6 -4,4 -4,4 -3,9 -4,2 

Березень 5,8 3,1 4,5 4,5 5,7 4,2 7,7 5,9 -4,3 -0,8 0,4 -1,5 -2,1 -0,1 3,4 0,4 

Квітень 12,0 13,8 11,1 12,3 11,1 7,6 10,6 9,7 10,3 14,8 15,3 13,5 7,2 7,7 10,5 8,5 

Травень 14,0 12,8 17,1 14,7 14,2 12,7 17,3 14,8 19,8 15,6 18,4 17,9 13 15,1 15,5 14,6 

Червень 16,1 19,5 24,5 20,1 19,2 18,8 22,0 20,0 19,3 22,1 19,2 20,2 17,1 17,3 18,6 17,6 

Липень 20,1 23,0 21,8 21,6 19,2 20,0 22,4 20,6 19,1 20,6 22,3 20,7 18,4 19,4 19,1 19,0 

Серпень 21,6 18,4 21,8 20,7 24,7 24,4 17,6 22,1 22,1 23 21,3 22,1 19,4 18,5 16,7 18,2 

Вересень 19,7 16,2 11,2 15,7 17,1 19,1 13,4 16,5 19 17 11,5 15,8 15,8 13,5 11,6 13,6 

Середня 

за рік 
9,9 9,0 9,7 7,4 
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Таблиця 2.4 

Кількість атмосферних опадів під час проведення досліджень (за даними метеостанції Умань) 

Місяць 

2015–2016 рр. Середня 

за місяць 

мм 

2016–2017 рр. Середня 

за місяць 

мм 

2017–2018 рр. Середня 

за місяць 

мм 

Середня-

багаторічна 

Середня 

за 

місяць 

мм 

декада декада декада декада 

I II III I II III I II III I II III 

Жовтень 0 6,3 16,6 22,9 33,2 51,4 2,4 87,0 34,4 3,4 16,1 53,9 10 10 13 33 

Листопад 7,8 19,9 19,5 47,2 19,8 20,3 9,1 49,2 13 4,7 20,2 37,9 12 14 17 43 

Грудень 3,9 1,2 2,8 7,9 19,2 10,6 3,4 33,2 58,6 25,4 18,2 102,2 16 19 13 48 

Січень 34,6 26,0 13,4 74 16,7 3,1 2,0 21,8 9,9 47,4 1,1 58,4 18 14 15 47 

Лютий 18,9 26,7 13,9 59,5 30,6 2,7 5,6 38,9 19,7 4,2 19,8 43,7 11 21 12 44 

Березень 4,7 1,7 20,5 26,9 1,7 17,0 7,1 25,8 20,9 36,9 7,8 65,6 11 12 16 39 

Квітень 3,9 27,2 0,7 31,8 42,5 10,4 0,4 53,3 0 0,1 17,4 17,5 13 16 19 48 

Травень 28,7 60,6 25,1 114,4 2,9 20,4 23,1 46,4 0,8 17,5 0 18,3 14 14 27 55 

Червень 1,1 65,1 7,5 73,7 1,4 30,4 9,2 41,0 9,8 32,1 40,5 82,4 27 34 26 87 

Липень 10,0 1,6 4,2 15,8 11,4 27,7 20,1 59,2 7,7 34,2 51 92,9 33 27 27 87 

Серпень 12,3 15,2 0,4 27,9 10,7 202 17,0 29,9 0 2,6 0 2,6 14 24 21 59 

Вересень 0 0 6,7 6,7 12,5 0 26 38,5 61 29,7 14,5 105,2 16 15 12 43 

Середня 

за рік 
508,7 524,2 680,6 633 
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За результатами зведених щоденних спостережень, які проводили на 

метеостанції Умань упродовж 2015–2016 с.-г. року відмічено відхилення від 

типових умов як за температурним режимом повітря, так і за кількістю 

атмосферних опадів. Жовтень 2015 року виявився прохолодним – з 

температурою, що була на 0,7 °С меншою та з кількістю опадів за другу і 

третю декади на 10,1 мм меншою середньої багаторічної величини. В другій 

декаді листопада температура повітря на 5,1 °С перевищила кліматичну 

норму, тому місяць в цілому виявився теплішим на 2,5 °С. За осінні місяці 

випало 70,1 мм опадів, або на 8 % менше середньобагаторічної кількості. 

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через межу 

(+5) °С відбувся 13 листопада, тобто на 11 діб пізніше звичайного (2.ХІ), а 

разом з ним завершився вегетаційний період і припинилася активна вегетація 

пшениці озимої. 

Зимовий період видався теплим. Середньомісячна температура грудня 

та лютого на 4,1 та 6,6  С перевищувала кліматичну норму. У січні вона була 

в межах середньобагаторічної величини. Дефіцит опадів у грудні склав 

40,1 мм, а в січні та лютому їх випало відповідно 74,0 і 59,5 мм, що майже на 

рівні середнього багаторічного показника. 

У січні 2016 року мінімальна температура на поверхні снігу 

опускалась до (–26,7) °С. Сніговий покрив упродовж зими був нестійкий. 

Найбільша його висота відмічалась в другій декаді січня – до 20 см, а в 

першій та третій декаді січня та в першій декаді лютого він становив 

відповідно 19, 17 та 11 см і сніговий покрив зійшов у першій декаді лютого. 

Ґрунт зазвичай був слабкомерзлим або талим. Максимальна глибина його 

промерзання відмічалась у першій декаді січня і становила 34 см, тобто була 

значно менше середньобагаторічного значення (58 см). Ґрунт повністю 

відтанув у кінці другої декади лютого, що майже на місяць раніше 

звичайного. 

Весна 2016 року розпочалася в третій декаді лютого, була тривалою, 

помірно прохолодною в першій декаді квітня та типово теплою в травні. 
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Кількість атмосферних опадів перевищувала середньо багаторічну величину. 

У березні 2016 року середні температури повітря на 4,1 °С 

перевищували кліматичну норму. У квітні температура повітря склала 

12,3 °С, що на 3,8 °С вище типових значень. Швидке наростання тепла 

спостерігалося в першій та третій декадах травня. Друга декада травня була 

на 2,3 °С прохолоднішою звичайного. Перша та друга декади березня та 

квітня за кількістю атмосферних опадів була в сумі на 44 мм меншою 

кліматичної норми. За другу декаду травня їх випало на 46,6 мм більше 

кліматичної норми. 

Перехід середньодобової температури повітря через 0 °С 

(безморозний період) відбувся 28 січня, тобто на місяць раніше типового 

(28.ІІ); через +5 °С (відновлення вегетації озимих культур) – 28.ІІІ – на добу 

раніше (29.ІІІ); через +10 °С (початок вегетації теплолюбних культур) – 5.ІV 

– на місяць раніше (18. ІV). 

Літо 2016 року виявилося теплим з середньою температурою повітря 

20,8 °С, що на 2,5 °С вище кліматичної норми, проте атмосферних опадів 

було на 115,6 мм менше. Атмосферні опади літнього сезону мали зливовий 

характер. Так, у другій декаді червня їхня випало 65,1 мм, або на 31,1 мм 

більше, а в липні та серпні на 71,2 та 31,1 мм менше кліматичної норми, що 

спричинило посушливі умови. 

Вересень 2016 року видався теплим, із загальною кількістю опадів 

6,7 мм, що на 36,3 мм менше кліматичної норми. У результаті дії літньої та 

осінньої посух створилися несприятливі умови для сівби пшениці озимої. 

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через (+15) °С 

відбувся 18 вересня, що на вісім діб пізніше звичайного (10.IХ). 

З березня до вересня 2016 року тривалість періоду з температурою 

повітря рівною і вище 0; (+5) та (+10) °С складала відповідно 199; 182 та 

120 діб. 

Отже, за 2015–2016 с.-г. рік кількість атмосферних опадів складала 

508,7 мм, тобто 80 % кліматичної норми, а середня температура повітря на 
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2,6 °С перевищувала традиційну. Тому лімітуючим чинником для росту та 

розвитку культур у 2016 році був тривалий літній дефіцит опадів. 

У сезон 2016–2017 с.-г. року за температурним режимом повітря  та за 

кількістю атмосферних опадів були відмічені відхилення від типових умов 

(середнє за 30 років – з 1961 по 1990р.). 

Як свідчать дані табл.2.3, температура повітря в жовтні та листопаді 

2016року була відповідно на 1,1 та 0,4 °С прохолоднішою від 

середньобагаторічної. За ці місяці атмосферних опадів випало на 60,2 мм 

більше кліматичної норми. Стійкий перехід середньодобової температури 

повітря через межу (+5) °С у бік зниження, відбувся в другій декаді жовтня. 

Зимовий період видався теплим. Дефіцит опадів у грудні та лютому склав 

відповідно 14,8 та 5,1 мм, а в січні – 25,2 мм, тому їх сумарна нестача за 

зимовий період була на рівні 45,1мм. 

Екстремальних морозів упродовж зимового сезону не 

відмічалось,мінімальна температура повітря нижче (–17,4) °С (7 січня) не 

опускалась. На поверхні снігу мінімальна температура становила (–18,2) °С. 

Сніговий покрив почав утворюватися з 13 грудня і впродовж зими був 

нестійкий. Найбільша висота снігового покриву відмічалась 3 лютого –26 см, 

а в другій декаді грудня і лютого вона становила 5–7 см. Сніг зійшов у третій 

декаді лютого. Ґрунт більший час був талим або слабко промерзлим. 

Максимальна глибина його промерзання відмічалась у першій декаді грудня 

та першій декаді січня – до 21 см, тобто була значно менше середніх 

багаторічних значень (58 см). Повністю відтанув ґрунт у першій декаді 

березня, що практично на 20 діб раніше звичайного. 

Весна 2017 року була тривалою та помірно теплою і з недостатньою 

кількістю опадів. Середня температура повітря в березні на (+5,5) °С 

перевищували кліматичну норму. У квітні середня місячна температура була 

на 1,2 °С більше типових значень (– 8,5) °С. У травні температура повітря 

була типовою для регіону. 

У весняний період з небезпечних для сільськогосподарських культур 
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явищ були відзначені заморозки на поверхні ґрунту (10.IV – мінус 3,5 °С; 

19.IV – мінус 1,8 °С та 25.IV – мінус 2,0 °С), а останні заморозки у повітрі 

спостерігалися 11 травня і складали (–1,9) °С. В березні й травні кількість 

атмосферних опадів була в сумі на 21,8 мм меншою кліматичної норми. 

Переходи середньодобової температури повітря, в бік 

підвищення,відбулися: через 0 °С (безморозний період) – 22.ІІ – на шість діб 

раніше (28.ІІ); через (+5) °С (відновлення вегетації озимих культур) – 22.ІІІ – 

на сім діб раніше (29.ІІІ); через (+10) °С (початок вегетації теплолюбних 

культур) – 1.ІV – на 17 діб раніше (18. ІV); через (+15) °С (літній режим 

погоди) – 21.V – на дві доби пізніше звичайного (19.V). 

Літо 2017 року виявилося теплим (середня температура повітря за 

склала 20,9 °С, що на 2,6 °С вище кліматичної норми), а атмосферних опадів 

випало 130,1 мм, тобто на 102,9 мм менше кліматичної норми. 

Середня температура повітря за червень, липень та серпень відповідно 

складала 20,0; 20,6 та 22,1 °С, що на 2,4; 1,6 та 3,9 °С вище типової для 

регіону норми. Особливістю цього літа була вища температура серпня, 

порівняно липнем. 

Атмосферні опади літнього сезону мали зливовий характер, але за 

червень, липень і серпень випало відповідно на 46,0; 27,8 та 29,1 мм меншою 

середньобагаторічних значень. 

Вересень 2017 року видався достатньо теплим із загальною кількістю 

опадів 38,5 мм,що лише на 4,5 мм менше місячної норми, тому після літньої 

посухи у третій декаді вересня створилися сприятливі умови для сівби 

пшениці озимої. Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 

(+15) °С в бік зниження відбувся у третій декаді вересня. 

Отже, за 2016–2017 с.-г. рік кількість атмосферних опадів склала 

524,2 мм, що на 108,8 мм менше кліматичної норми, а середня температура 

повітря на 1,6 °С перевищувала середню багаторічну (+9,0) °С. Тому 

чинником, що лімітував ріст і розвиток сільськогосподарських культур у 

2017 році, був тривалий літній дефіцит опадів. 
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Упродовж 2017–2018 с.-г. року відмічені певні відхилення від типових 

умов як за температурним режимом повітря (див. табл. 2.3), так і за кількістю 

атмосферних опадів (див. табл. 2.4). 

Жовтень 2017 року виявився теплим – з температурою на 1,1 °С 

вищою середньобагаторічної та з кількістю опадів за першу і третю декади –

50,5 мм, що на 20,9 мм більше кліматичної норми. У першій та другій декаді 

листопада температура повітря на 2,8 та 1,4 °С перевищила норму, тому 

місяць у цілому виявився теплішим на 1,3 °С. За осінні місяці випало 91,8 мм 

опадів, або на 15,8 мм більше середньобагаторічної кількості. Стійкий 

перехід середньодобової температури повітря через межу (+5) °С відбувся 

23 жовтня, тобто на 10 діб раніше звичайного (2. ХІ), а через 0 °С – 

31 жовтня. 

Зимовий період в цілому видався теплим. Середньомісячна 

температура грудня та січня була відповідно 2,1 та (–3,0) °С, що на 4,5 та 

2,1 °С перевищувало кліматичну норму. За зимовий період сумарна кількість 

опадів перевищила на 65,1 мм середньо багаторічну величину. 

Екстремальних морозів упродовж зимового сезону не відмічалось, а на 

поверхні снігу мінімальна температура опускалась до (–14) °С лише в другій 

декаді січня та до (–28) °С в третій декаді грудня 2017 року. 

Сніговий покрив упродовж зими був нестійкий. Найбільша його 

відмічалась у другій декаді січня – до 49 см, а в першій декаді лютого він 

зійшов. 

Ґрунт у більшості часу був слабкомерзлим або талим. Максимальна 

глибина його промерзання відмічалась у третій декаді лютого (12 см), що 

значно менше середніх багаторічного значення (58 см). Ґрунт повністю 

відтанув у другій декаді лютого, що майже на місяць раніше звичайного. 

Весна 2018 року була тривалою (розпочалася в третій декаді березня) 

із наростанням тепла в квітні та не типово теплим травнем. Кількість 

атмосферних опадів у березні на 26,6 мм перевищувала середньобагаторічні 

значення, але в квітні та травні їх випадало значно менше кліматичної норми. 
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Температура повітря в березні 2018 року була на 1,9 °С холоднішою за 

кліматичну норму. У квітні середня місячна температура склала 13,5 °С 

проти типових значень (–8,5) °С. Температура травня підвищувалася до 

17,9 °С. Швидке наростання тепла спостерігалося в першій декаді, коли її 

значення на 6,8 °С перевищили типові для регіону. Сумарне місячне 

перевищення температури проти середньо багаторічних показників 

знаходилось на рівні 3,3 °С.  

За першу та друга декади березня кількість атмосферних опадів була 

більше кліматичної норми. У першій та другій декадах квітня та першій і 

третій декадах травня опадів майже не було, а тому в середньому за два 

останні весняні місяці їх сумарний дефіцит складав 67,2 мм.  

Переходи середньодобової температури повітря в бік підвищення 

відбулися: через 0 °С (безморозний період) – 7.ІІІ – на вісім діб пізніше 

(28.ІІ); через (+5)°С (відновлення вегетації озимих культур) – 31.ІІІ – на дві 

доби пізніше (29.ІІІ); через (+10) °С (початок вегетації теплолюбних культур) 

– 1.ІV – на 17 діб раніше (18. ІV); через (+15) °С (літній режим погоди) – 

22.ІV – на 28 діб раніше звичайного (19.V). 

Літо 2018 року виявилося теплим (середня температура повітря за сезон 

склала 21,0 °С, що на 2,7 °С вище кліматичної норми), а атмосферних опадів 

було 177,9 мм, тобто на 55,1 мм менше кліматичної норми. Середня 

температура повітря влітку була вище типової для району величини. 

Атмосферні опади літнього сезону мали зливовий характер. У серпні їх було 

на 56,4 мм менше середньобагаторічної величини, що спричинило посушливі 

умови. 

Вересень 2018 року видався теплим – з температурою 15,8 °С, що на 

2,2 °С перевищувала середньобагаторічну величину. Загальна кількість 

опадів у цьому місяці була на 62,2 мм більше кліматичної норми. У 

результаті цього формувались сприятливі умови для сівби озимих культур.  

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через (+15) °С в 

бік зниження відбувся 16 вересня, тобто на шість діб пізніше звичайного. 
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Отже, за 2017–2018 с.-г. рік кількість атмосферних опадів складала 680,6 

мм, тобто на 47,6 мм була більшою кліматичної норми, а середня 

температура повітря на 2,3 °С перевищувала середньобагаторічну. 

Наприкінці літнього сезону дефіцит опадів не був лімітуючим чинником 

росту та розвитку сільськогосподарських культур у 2018 році. 

Отже, ґрунтово-кліматичні умови території в допустимих діапазонах 

відповідають біологічним вимогам основних польових культур. Проте для 

отримання високих і сталих врожаїв з відповідними показниками якості 

потребуються раціональних підходів до технології її вирощування, зокрема, 

до забезпечення рослин елементами живлення. 

 

2.2 Методика проведення досліджень 

 

Для вирішення поставлених завдань використовували польові, 

лабораторно-аналітичні, статистичні методи. Всі досліди проводили за 

атестованими і тимчасово дозволеними для використання методами. 

Дослідження проводились на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства та в науковій 

лабораторії масових аналізів Уманського НУС (атестат акредитації за 

№ А06–203).  

Дослідження проведено в умовах стаціонарного польового досліду 

(№ 87 реєстрації НААН України) [254], закладеного у 2011 році, 

розміщеному в Правобережному Лісостепу України з географічними 

координатами за Гринвічем 48° 46' північної широти і 30° 14' східної довготи 

(табл. 2.5). 

Закладання і проведення польового досліду проводили за методикою 

Б. О. Доспєхова [80]. Метою польового досліду є встановлення ефективності 

дії різних видів, доз і співвідношень мінеральних добрив на врожайність і 

якість зерна та насіння польових культур, родючість чорнозему опідзоленого.  

Розміщення варіантів у досліді послідовне. Дослід одночасно 

розгорнутий на чотирьох полях, що дає змогу щорічно отримувати дані 
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врожайності всіх культур 4-пільної польової сівозміни (пшениця озима, 

кукурудза, ячмінь ярий, соя) і виявляти вплив агрометеорологічних чинників 

на їх продуктивність та ефективність добрив. 

Таблиця 2.5 

Схема досліду 

Насиченість добривами  

1 га площі сівозміни 

Сівозміна 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

Без добрив (контроль) – – – – 

N55 N75 N80 N35 N30 

N110 N150 N160 N70 N60 

P60K80 P60K80 P60K110 P60K70 P60K60 

N110K80 N150K80 N160K110 N70K70 N60K60 

N110P60 N150P60 N160P60 N70P60 N60P60 

N55P30K40 N75P30K40 N80P30K55 N35P30K35 N30P30K30 

N110P60K80 (виробничий 

контроль) N150P60K80 N160P60K110 N70P60K70 N60P60K60 

N110P30K40 N150P30K40 N160P30K55 N70P30K35 N60P30K30 

N110P60K40 N150P60K40 N160P60K55 N70P60K35 N60P60K30 

N110P30K80 N150P30K80 N160P30K110 N70P30K70 N60P30K60 

 

Повторення досліду триразове. Загальна площа дослідної ділянки 

110 м2, облікова – 72 м2. Відповідно до схеми досліду застосовували такі 

види мінеральних добрив: аміачна селітра (ДСТУ 7370 [2]), суперфосфат 

гранульований (ГОСТ 5956 [256]), калій хлористий (ГОСТ 4568 [125]). 

Фосфорні й калійні добрива вносили під зяблевий обробіток ґрунту, азотні – 

під передпосівну культивацію та в підживлення пшениці озимої.  

У досліді вирощували пшеницю озиму сорту Місія одеська , ячмінь ярий 

сорту Командор, сою сорту Аннушка і гібрид кукурудзи НК Термо. 
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Технологія вирощування сільськогосподарських культур, за виключенням 

варіантів удобрення, –загальноприйнята для регіону проведення досліджень 

– Правобережного Лісостепу України. 

У варіанті досліду виробничого контролю середньорічна доза добрив 

розрахована за господарським винесенням основних елементів живлення 

культурами сівозміни. Схему досліду складено так, щоб за результатами 

проведених досліджень можна було визначити можливість зниження доз 

окремих видів мінеральних добрив. 

Збирання врожаю зерна й насіння проводили прямим комбайнуванням. 

Облік урожаю нетоварної продукції проводили методом пробного снопа. 

Нетоварну частину врожаю культур сівозміни (солома, стебелиння) залишали 

на полі на добриво.  

Відбирання ґрунтових проб і підготовку їх до аналізу проводили згідно 

з вимогами ДСТУ 4287 [85] і ДСТУ ISO 11464 [99]. У ґрунтових зразках було 

визначено такі агрохімічні показники:  

− вологість ґрунту – гравіметричним методом [100]; 

− вмісту загального вуглецю за методом Тюріна в модифікації 

Симакова згідно з ДСТУ 4289 [86]; 

− кислотність ґрунту рНKCl – на іономірі згідно з ДСТУ ISO 10390 [97]; 

− гідролітичну кислотність – за методом Каппена згідно ДСТУ 7537 

[94];  

− вміст увібраних основ – згідно МВВ 31–497058–007–2005 [182]; 

–  суму ввібраних основ – за методом Каппена-Гільковица згідно 

ГОСТ 27821 [218]; 

− ємність катіонного обміну ґрунтом і насиченість основами – 

ДСТУ ISO 11260 [98]; 

− вміст азоту легкогідролізованих сполук за методом Корнфілда 

згідно з ДСТУ 7863 [95];  

− рухомі сполуки фосфору – за модифікованим методом Чирикова 

згідно з ДСТУ 4115 [83];  



76 
 

− рухомі сполуки калію – за модифікованим методом Чирикова згідно 

з ДСТУ 4115 [83]; 

− рухомі сполуки сірки – за ДСТУ 8347 [96]; 

− вміст рухомих форм мікроелементів і важких металів (у буферній 

амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8) – методом атомно-

адсорбційної спектрофотометрії згідно з ДСТУ 4770.1 [87]; 

ДСТУ 4770.2[88]; ДСТУ 4770.3 [89]; ДСТУ 4770.4 [90]; 

ДСТУ 4770.6 [91]; ДСТУ 4770.7 [92]; ДСТУ 4770.9 [93];  

− вміст рухомих сполук бору – за методом Бергера і Труога в 

модифікації ЦІНАО [67]. 

У рослинних зразках визначали:  

− вміст сухої речовини – гравіметричним методом; 

− вмісту загальних форм азоту, фосфору, калію методом мокрого 

озолення за МВВ 31-497058-019-2005 [183]. 

Для оцінювання впливу удобрення та показники якості зерна й насіння 

польових культур визначали: вміст білка й протеїну – за ДСТУ 4117 [114], 

вміст клейковини – за ДСТУ ISO 21415–1 [101]; вміст жиру – згідно з 

ГОСТ10857 [236]; вміст крохмалю – відповідно з ГОСТ 10845 [115], масу 

1000 зерен – за ДСТУ ISO 520 [102], натуру зерна – за ДСТУ 4233 [84]. 

Для спрощення розрахунків балансу елементів живлення скоротили 

кількість статей як у частині надходження, так і їх вилучення. Так, кількість 

азоту, яка надходить у ґрунт з атмосфери опадами, насінням і фіксується 

вільноіснуючими мікроорганізмами прирівнювали до його сумарних витрат 

від вимивання, ерозії і звітрювання. Сумарну кількість фосфору й калію, що 

надходять з атмосфери та з насінням прирівняли до втрат від ерозії і 

вимивання. Тому, в кінцевому результаті, до прибуткової частини балансу 

ввійшло лише внесення елементів живлення з мінеральними добривами, а 

для азоту – ще й симбіотична азотфіксація соєю. Оскільки ефективність 

азотфіксації в досліді не вивчалась, то коефіцієнт азотфіксації приймали за 

60 %, і вважали, що соя ще половину азоту від господарського винесення 
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містить у поживно-кореневих рештках [238]. 

Коефіцієнти використання основних елементів живлення з 

мінеральних добрив розраховували різницевим методом [37]. 

Економічну та енергетичну ефективність застосування добрив 

розраховували за загальноприйнятими методиками, з урахуванням витрат за 

технологічними картами та реалізаційних цін IV кварталу 2018 р. [187, 229, 

262, 264].  

Для статистичної обробки результатів досліджень і визначення 

достовірності одержаних експериментальних даних використовували пакет 

стандартних програм (ПІК «Agrostat», MSOfficeExcel) і дисперсійний аналіз 

за методикою Б. А. Доспєхова [79]. Для якісного оцінювання тісноти зв’язку 

між досліджуваними чинниками використовували коефіцієнт кореляції за 

шкалою R. E. Chaddock [239]: 0,1–0,3 – незначний; 0,3–0,5 – помірний; 0,5–

0,7 – істотний; 0,7–0,9 – високий; 0,9–0,99 – дуже високий; 1 – 

функціональний. Коефіцієнт стабільності досліджуваних показників 

розраховували за такою формулою:  

Кстаб = Всер : (max – min), 

де Всер – показник середньої величини; max – min – різниця між 

максимальним і мінімальним значенням показника в досліді. 

Висновки до розділу 2  

За погодними і ґрунтовими умовами Правобережного Лісостепу 

України є сприятливими для вирощування високих урожаїв польових 

культур. Про це свідчать середньобагаторічні дані щодо кількості опадів та 

суми активних температур. Однак у окремі вегетаційні періоди у критичні 

періоди росту й розвитку рослин спостерігається недостатня кількість вологи 

на тлі високої і різкої амплітуди змін денних та нічних температур 

створювали стресові передумови, які можуть бути передумовою для 

зниження продуктивності сільськогосподарських культур. Вплив цих 

чинників можна знизити завдяки оптимізуванню системи застосування 

добрив під культури польової сівозміни. Зокрема, застосування оптимальних 
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доз добрив, збалансованого удобрення азотними, фосфорними і калійними 

добривами, що сприятиме сталому підвищенню врожаю та поліпшенню 

якості одержаної продукції, а також сприятиме відтворенню та підвищенню 

родючості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового. 

У цілому властивості ґрунту і рельєф дослідного поля відповідають 

основним ґрунтовим різновидностям помірно-континентальної 

східноєвропейської ґрунтово-кліматичної фації, в межах якої можуть бути 

поширені отримані результати дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО УДОБРЕННЯ 

 

Складні умови розвитку галузі сільського господарства вимагають 

переходу до енерго- та ресурсоощаджувального землеробства. При цьому 

важливим завданням є збереження та розширене відтворення потенційної та 

ефективної родючості ґрунту, підтримання екологічної безпеки агроценозів 

[15, 296, 297]. Однією зі складових у вирішенні сучасних проблем 

землеробства є оптимізація системи удобрення з урахуванням науково 

обґрунтованих рекомендацій. В умовах ринку ця система повинна 

забезпечувати високу рентабельність виробництва й водночас бути 

мобільною та орієнтуватися не тільки на можливість миттєвої економічної 

вигоди, але й створення в ґрунті умов, які забезпечують збалансоване 

використання біологічних та природних ресурсів і відновлення родючості. 

Визначальною умовою отримання високих і стабільних урожаїв 

сільськогосподарських культур є наявність ґрунтів з високим потенціалом 

ефективної родючості. Компенсувати втрати родючості неможливо ні 

новими інтенсивними сортами й гібридами сільськогосподарських культур, 

ні інтегрованими системами захисту від шкідливих організмів. Жодні 

агротехнологічні заходи не забезпечують високої ефективності 

агропромислового виробництва на деградованих ґрунтах [185]. 

Загальноприйнята думка про те, що чорноземи високородючі ґрунти, 

вже не актуальна в умовах інтенсивного вирощування сільськогосподарських 

культур, тому виникає потреба вивчення змін показників їх родючості. 

Необхідні знання балансу елементів живлення в системі добриво–ґрунт–

рослина за систематичного застосування добрив з метою розроблення 

практичних рекомендацій з оптимізацією поживного режиму ґрунту, 

підвищення врожайності, поліпшення якості одержаної продукції і охорони 

навколишнього природного середовища. Однією з причин зниження 
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родючості ґрунтів є невиконання землеробського закону повернення 

винесених з урожаєм елементів живлення, а також застосування 

незбалансованого, переважно азотного удобрення. Внесення азотних добрив 

посилює використання запасів азоту ґрунту у зв’язку з прискореною 

мінералізацією його лабільної органічної речовини. Бездефіцитний баланс 

гумусу є умовою відтворення родючості ґрунтів [7, 72, 266, 268]. 

Отже, з погляду антропогенної еволюції ґрунтів, значення мінеральних 

добрив оцінюється неоднозначно. Поряд з підвищенням ефективної 

родючості, вони істотно змінюють фізико-хімічні та агрохімічні показники 

ґрунту. Дослідження динаміки зміни цих показників під впливом тривалого 

застосування мінеральних добрив у польовій сівозміні дозволить визначити 

напрямок розвитку ґрунтоутворювальних процесів за різного удобрення. 

 

3.1 Фізико-хімічні показники ґрунту 

 

Величина зміни реакції ґрунтового середовища та фізико-хімічних 

показників ґрунтів, а також зміщення потенціальної кислотності під впливом 

добрив залежить від багатьох чинників, які в свою чергу впливають на їх 

ефективність [219]. Реакція ґрунтового розчину має значний вплив на ріст і 

розвиток сільськогосподарських культур. В умовах високої кислотності 

ґрунту зростає розчинність сполук алюмінію та мангану, які посилюють 

негативний вплив на рослини і ґрунтові мікроорганізми, а також на 

швидкість та напрямок перебігу хімічних і біологічних процесів. Ацидність 

ґрунту залежить від кліматичних умов, властивостей материнської породи, 

господарської діяльності людини [269]. 

Встановлено, що за 40 років сільськогосподарського використання 

чорнозему опідзоленого без застосування добрив та меліорантів ступінь 

насичення ґрунту основами знизився до 85,7 %, зросла гідролітична 

кислотність, знизився рН ґрунтового розчину [219]. Загальні втрати кальцію 

та магнію залежать від гранулометричного складу ґрунтів і доз добрив [174]. 
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Окиснення органічних речовин ґрунту внаслідок його обробітку, 

застосування фізіологічно-кислих мінеральних добрив і кислотні опади 

зумовлюють декальцинацію чорноземних ґрунтів, які генетично мають 

нейтральну реакцію. Внесення 100 кг/га д. р. мінеральних добрив на 

чорноземі опідзоленому знижує величину показника рНKCl на 0,007 одиниці 

та збільшує потенційну кислотність на 0,42 смоль/кг ґрунту [219]. 

За останні 40–50 років особливо помітне підкислення чорноземних 

ґрунтів відбулося в Черкаській і Сумській областях (рН – 0,3–0,5) [184]. 

Значний вплив на підкислення ґрунтового розчину має тривале застосування 

мінеральних добрив [66, 82, 215]. 

Встановлено, що перед закладанням польового досліду в шарі ґрунту 0–20 см 

показник рНKCl складав 5,7 од., що свідчить про дуже слабкокислу реакцію 

ґрунтового розчину [276]. Після вирощування сільськогосподарських культур цей 

показник на контролі (без застосування добрив) зменшився в середньому по чотирьох 

полях сівозміни до 5,6 од., що характерно для земель, залучених до інтенсивного 

землеробського використання, і обумовлено вимиванням карбонатів у нижні шари 

ґрунту та вилученням їх з урожаями сільськогосподарських культур (табл. 3.1). 

У шарі ґрунту 20–40 см на початку досліджень показник рНKCl склав 

5,8 од. і його зміни під культурами сівозміни були у межах помилки досліду. За 

тривалого внесення мінеральних добрив простежується тенденція підкислення 

ґрунту на 0,1–0,3 од. рНKCl, а у деяких варіантах досліду рНKCl був < 5,5, що 

свідчить про слабкокислу реакцію ґрунтового розчину і в подальшому ґрунт 

буде потребувати проведення підтримувального вапнування. Необхідно також 

зазначити, що поряд з дозами мінеральних добрив, із їх видів на кислотність 

ґрунту найбільш впливали азотні й калійні. За виключенням пшениці озимої, 

інші культури сівозміни не мали суттєвого впливу на кислотність ґрунту. Більш 

істотне підвищення кислотності ґрунту в шарі 0–20 см під пшеницею озимою 

можна пояснити поверхневим обробітком ґрунту, що зосереджує мінеральні 

добрива та рослинні рештки у меншому його об’ємі. Оскільки оптимальний 

рівень рН для пшениці озимої 6,3–7,5 [38], то ймовірно це є одним із чинників 
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зниження її продуктивності. 

Таблиця 3.1 

Обмінна кислотність ґрунту за різних доз і співвідношень мінеральних 

добрив у сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант 

досліду 

Шар 

ґрунту, 

см 

Культура сівозміни 

Пшениця 

Озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

обмінна кислотність, рНKCl 

Без добрив 

(контроль) 
0–20 5,3 5,6 5,5 5,7 

20–40 5,4 5,8 5,8 5,7 

N55 
0–20 5,2 5,6 5,5 5,6 

20–40 5,3 5,8 5,7 5,8 

N110 
0–20 5,1 5,5 5,4 5,6 

20–40 5,3 5,6 5,7 5,7 

P60K80 
0–20 5,3 5,6 5,7 5,6 

20–40 5,5 5,8 5,7 5,8 

N110K80 
0–20 5,1 5,5 5,6 5,6 

20–40 5,3 5,6 5,7 5,7 

N110P60 
0–20 5,2 5,6 5,7 5,6 

20–40 5,3 5,7 5,6 5,6 

N55P30K40 
0–20 5,3 5,6 5,7 5,7 

20–40 5,3 5,8 5,7 5,7 

N110P60K80 
0–20 5,1 5,5 5,6 5,5 

20–40 5,3 5,6 5,6 5,6 

N110P30K40 
0–20 5,1 5,6 5,5 5,6 

20–40 5,3 5,7 5,7 5,6 

N110P60K40 
0–20 5,2 5,6 5,5 5,6 

20–40 5,4 5,8 5,7 5,6 

N110P30K80 
0–20 5,2 5,5 5,5 5,6 

20–40 5,4 5,6 5,7 5,6 

НІР05 
0–20 0,2 0,3 0,2 0,2 

20–40 0,1 0,2 0,2 0,2 

 

Розрахунки показали, що порівняно з ділянками без застосування 

добрив, внесення 100 кг д. р. мінімальних добрив у варіанті N110P60K80знижує 
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величину показника рНKCl ґрунту в шарі 0–20 см на 0,030 од. (рис. 3.1). 

 

 

Рис.3.1 Зниження показника рНKCl шару ґрунту 0–20 см після внесення 

100 кг д. р. мінеральних добрив залежно від доз і співвідношень добрив у 

польовій сівозміні: 1) N55; 2) N110; 3) P60K80; 4) N110K80; 5) N110P60; 6) N55P30K40; 

7) N110P60K80; 8) N110P30K40; 9) N110P60K40; 10) N110P30K80, од. 

Незначне зміщення обмінної кислотності ґрунтового розчину в сторону 

підкислення можна пояснити ще не досить тривалою (8 років) дією 

мінеральних добрив, а також поверненням у ґрунт з післязбиральними 

рештками значної кількості катіонів (кальцію, магнію, калію), які найбільше 

накопичуються в нетоварній продукції зернових культур [104, 126]. 

Застосування мінеральних добрив у сівозміні поряд з обмінною, 

змінювало й гідролітичну кислотність ґрунту (табл. 3.2). Як видно з даних 

табл. 3.2, залежно від доз і співвідношень добрив її зміни у шарі ґрунту 0–

20 см були у межах від 2,78 смоль/кг перед закладанням досліду до 

4,23 смоль/кг. У варіанті досліду з середньорічним внесенням N150P60K80 

менша гідролітична кислотність (2,05–2,98 смоль/кг) була в шарі ґрунту 20–

40 см. Це пояснюється тим, що цей шар ґрунту практично не задіяний в 

обробітку, а генетично він має низьку гідролітичну кислотність, про що 

свідчить її значення (1,86 смоль/кг) перед закладанням досліду. 
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Таблиця 3.2 

Зміна гідролітичної кислотності ґрунту під впливом удобрення в 

сівозміні (2018 р., у середньому по 4-х полях) 

Варіант 

досліду 

Шар ґрунту, см Зміна в шарі ґрунту, см 

0–20 20–40 0–20 20–40 

гідролітична кислотність, смоль/кг 

Перед 

закладанням 

досліду 

2,78 1,86 – – 

Без добрив 

(контроль) 
2,86 1,92 0,08 0,06 

N55 3,03 2,05 0,25 0,19 

N110 3,42 2,43 0,64 0,57 

P60K80 3,07 2,12 0,29 0,26 

N110K80 3,73 2,66 0,95 0,80 

N110P60 3,33 2,32 0,55 0,46 

N55P30K40 3,21 2,20 0,43 0,34 

N110P60K80 3,83 2,78 1,05 0,92 

N110P30K40 3,71 2,71 0,93 0,85 

N110P60K40 3,70 2,64 0,92 0,78 

N110P30K80 3,84 2,81 1,06 0,95 

НІР05 0,21 0,19   

 

Як видно зі схеми досліду, найбільше на підвищення гідролітичної 

кислотності ґрунту впливало внесення азотних і калійних добрив. 

У формуванні родючості ґрунту важливе значення має вміст у ньому 

катіонів і співвідношення між ними. Кальцію більше міститься у 

вегетативних органах рослин, тому, при залишенні на полі нетоварної 

частини врожаю, у значній кількості він знову повертається у ґрунт [219].  

Вміст кальцію в ҐВК має тісний зв’язок з колообігом органічних 

речовин у ґрунті [272]. Якщо в ґрунт надходить достатня кількість 

органічних речовин, то відбувається зменшення витрат кальцію і він 
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зв’язується у верхньому шарі ґрунту завдяки утворенню важкорозчинних 

гуматів [217, 226]. Тому зниження вмісту кальцію в ґрунті деяких варіантів 

досліду можна пояснити, поряд з винесенням його врожаям, окисненням 

органічних речовин і вимиванням кальцію в нижні шари ґрунту (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Вміст увібраних основ у ҐВК та їх сума за різних доз і співвідношень 

мінеральних добрив у сівозмінні ( 2018 р., у середньому по 4-х полях) 

Варіант досліду 

Шар ґрунту, см 

0–20 20–40 

Вміст увібраних основ, смоль/кг 

Ca2+ Mg2+ K++Na+ Сума Ca2+ Mg2+ K++Na+ Сума 

Перед закладанням 

досліду 21,12 2,96 0,72 24,80 22,04 2,99 0,75 25,78 

Без добрив 

(контроль) 21,01 2,89 0,70 24,60 21,99 2,91 0,74 25,64 

N55 
20,00 2,96 0,73 23,69 21,16 2,84 0,72 24,72 

N110 
19,26 2,84 0,77 22,87 19,87 2,96 0,69 23,52 

P60K80 
20,50 2,90 0,72 24,12 20,10 2,98 0,69 23,77 

N110K80 
18,20 2,97 0,78 21,95 19,64 2,96 0,66 23,26 

N110P60 
19,60 2,97 0,71 23,28 20,57 2,93 0,71 24,21 

N55P30K40 
19,11 2,94 0,76 22,81 21,01 2,89 0,69 24,59 

N110P60K80 
18,12 2,87 0,71 21,70 20,37 2,91 0,72 24,00 

N110P30K40 
19,10 2,83 0,68 22,61 19,78 2,92 0,68 23,38 

N110P60K40 19,24 2,86 0,72 22,82 20,10 2,85 0,73 23,68 

N110P30K80 18,50 2,83 0,75 21,98 20,80 2,87 0,73 24,40 

НІР05 1,21 0,26 0,05 1,54 1,09 0,21 0,04 1,21 

 

Як видно з даних табл. 3.3, найбільше зниження вмісту кальцію в ҐВК 
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пройшло за внесення високих доз азотних і калійних добрив. Вміст магнію в ҐВК був 

більш стабільним. За високих доз добрив відмічено лише тенденцію до зниження 

його вмісту. Аналогічними були зміни вмісту суми катіонів K+ + Nа+ в ҐВК. 

У шарі ґрунту 20–40 см зміни вмісту катіонів у ҐВК були менш 

значними, але достовірне зниження їх суми пройшло у варіантах досліду, де  

вносилися азотні добрива в дозі 150 кг/га д. р., а також на тлі 

середньорічного внесення в сівозміні лише P60K80. 

Порівняно зі зміною гідролітичної кислотності та вмістом обмінних 

катіонів у ҐВК, ємність вбирання ґрунту змінюється неістотно і знаходиться в 

межах 26,0–27,7 смоль/кг (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Ємність вбирання ґрунту та ступінь насиченості його основами за 

різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні 

(2018 р., у середньому по 4-х полях) 

Варіант досліду 

Шар ґрунту, см 

0–20 20–40 0–20 20–40 

Ємність вбирання, 

смоль/кг 

Ступінь насиченості 

основами, % 

Перед закладанням 

досліду 
27,6 27,6 89,9 93,2 

Без добрив (контроль) 27,5 27,7 89,6 92,6 

N55 27,0 27,1 86,7 91,3 

N110 26,7 27,2 85,7 86,6 

P60K80 27,2 27,2 88,8 87,4 

N110K80 26,0 26,0 84,5 89,5 

N110P60 26,6 26,8 87,5 90,2 

N55P30K40 26,5 27,1 86,0 90,9 

N110P60K80 25,9 27,0 83,7 88,9 

N110P30K40 26,3 26,3 85,9 88,9 

N110P60K40 26,2 26,5 87,0 89,2 

N110P30K80 25,9 27,2 84,8 89,7 
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На думку [68, 219], це пояснюється складом ґрунту і ҐВК, а також 

характером біохімічних циклів у певних ґрунтово-екологічних умовах. Під 

дією мінеральних добрив відбувається насичення ҐВК іонами водню, які 

витісняють еквівалентну кількість основ. Встановлено, що зменшення вмісту 

гумусу в ґрунті на 0,1 % зменшує ємність вбирання катіонів на 0,3–

1,3 смоль/кг залежно від його гранулометричного складу [155]. 

Більш чутливим індикатором підкислення ґрунту є ступінь насиченості 

його основами [40]. Він відображає відношення між кислотними і основними 

складовими ґрунту й істотно залежить від доз і форм застосування 

мінеральних добрив [300]. 

Дослідженнями встановлено, що ступінь насиченості ҐВК основами 

знизився в усіх варіантах досліду порівняно з вихідним рівнем (93,2 %) (див. 

табл. 3.4.). Найменше його зниження було на ділянках без добрив – на 0,2 % 

за рік, тоді як у варіанті досліду з щорічним внесенням лише азотних добрив 

(N50) – на 0,7 %. Це свідчить про потребу проведення підтримувального 

вапнування цього ґрунту в майбутньому. 

 

3.2 Вміст і запаси гумусу в ґрунті 

 

Основною причиною зниження родючості ґрунтів у період «зеленої 

революції» поряд зі значним поліпшенням продовольчої безпеки було 

зниження в них вмісту органічних речовин і погіршення структури [316]. 

Значні втрати гумусу в 1980-х роках у ґрунтах України були наслідком 

збільшення частки просапних культур у сівозмінах (у першу чергу буряку 

цукрового, кукурудзи, соняшнику) [184]. Нині втрати гумусу відбуваються зі 

швидкістю 620 кг/га за рік і змінюються зазвичай залежно від структури 

сівозмін і агротехнологій (способів обробітку ґрунту та доз внесення 

органічних добрив) [255]. За розрахунками Б. М. Когута [138], у тривалій 

перспективі середній розмір мінералізації гумусу в рік на чорноземах 

становитиме 0,03 %, що в розрізі орного шару складе 400 кг. 
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На думку [151], може бути два погляди на гумусованість чорноземів і 

відновлення початкового його стану: збереження на сучасному рівні за 

різкого зменшення втрат – складний, але реальний шлях. За узагальненими 

даними низки досліджень [35], застосування високих доз гною і повернення в 

ґрунт соломи за 30–50 років у чорноземі відновлюється природна 

гумусованість. Такий підхід не може бути поширений на великі площі, крім 

того – чекати потрібно тривалий час, тому зниження гумусованості 

чорноземів в умовах сучасного землеробства не може бути зупинено, але 

повинно бути істотно послаблено, щоб зберегти ці ґрунти упродовж 

тривалого часу [151]. 

Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу в середньому для 

ґрунтів України дози гною становлять біля 10–11 т/га в рік з диференціацією 

для Полісся – 13–15, Лісостепу – 9–11 і Степу – 7–9 т/га [24], але 

максимальна кількість внесеного гною в 1980-ті роки склала 8,9 т/га [251]. 

Нині ситуація різко змінилася. Саме це та часто зайвий і глибокий обробіток 

ґрунту призводять до фізичної деградації ґрунтів [184]. Тому досягнення 

бездефіцитного балансу органічної речовини є пріоритетним напрямом у 

подоланні деградації й досягнення стійкого землекористування. 

Тривале застосування органічних добрив сприяє збільшенню вмісту 

гумусу в ґрунтах [66, 141, 292]. Вплив мінеральних добрив оцінюють 

неоднозначно. Так, Б. С. Носко робить висновок, що високі дози мінеральних 

добрив прискорюють процеси мінералізації гумусу [201]. Інші вчені [20], 

навпаки, стверджують, що мінеральні добрива на чорноземах підвищують 

вміст гумусу. 

За узагальненими даними наукових установ [207], для підтримання 

бездефіцитного балансу гумусу необхідно щорічно вносити на 1 га площі 

сівозміни на чорноземах залежно від їх підтипу 4–8 т органічних добрив (у 

розрахунку на підстилковий гній). Проте для забезпечення бездефіцитного 

балансу органічної речовини у 6-пільній польовій сівозміні на чорноземі 

вилуженому недостатньо середньорічного внесення 4,7 т/га гною [140]. 

У Правобережному Лісостепу на чорноземі опідзоленому в 

стаціонарному досліді з 5-пільними сівозмінами у середньому за ротацію у 
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варіанті з одним полем просапних культур мінералізується 1,02 т/га гумусу, а 

з двома полями – на 16 % більше [106]. Незалежно від структури посівних 

площ у сівозміні бездефіцитний баланс гумусу та азоту забезпечується 

внесенням на 1 га ріллі 9 т гною і N60P60K60. У короткоротаційних сівозмінах 

Правобережного Лісостепу для відновлення родючості сірого лісового ґрунту 

також рекомендується додатково вирощувати сидеральні культури: вико-

овес, гірчицю білу та горох [25, 232]. З метою забезпечення оптимальних 

параметрів гумусового стану чорнозему опідзоленого Правобережного 

Лісостепу за внесення лише мінеральних добрив у дозі N45–90P45–90K45–90  на 1 га 

площі в польовій десятипільній сівозміні як органічне добриво залишати на 

полі 60–70 % нетоварної частини урожаю [267]. 

Перевищувати межу вмісту гумусу в ґрунті, притаманному його 

природному стану, недоцільно. При аналізуванні синхронних вибірок – зміни 

вмісту гумусу в ґрунтах і врожаю, було встановлено [288], що врожай не 

зростає після досягнення у ґрунті вмісту гумусу в 3,5 %. 

Активізація гумусу в ґрунтах ріллі порівняно з цілиною 

супроводжується погіршенням водостійкості ґрунтових агрегатів, а разом з 

нею й фізичних властивостей. Крім того, це робить його вразливішим до 

мінералізації, що може призводити до прискорення його втрат [184]. 

Як видно з даних табл. 3.5, не дивлячись на те, що пройшло лише дві 

ротації 4-пільної сівозміни, у деяких варіантах системи удобрення відмічено 

тенденцію зміни вмісту гумусу в ґрунті. Слід зазначити, що зазвичай більші 

зміни пройшли в шарі ґрунту 0–20 см, що можна пояснити зосередженням 

тут значної кількості кореневих решток і заробленої нетоварної частини 

урожаю сільськогосподарських культур. 

Культури сівозміни, за виключенням кукурудзи, не відрізнялись за 

впливом на вміст гумусу в ґрунті. Під кукурудзою, як просапною культурою, 

відмічено тенденцію до зниження його вмісту, особливо в шарах ґрунту 0–20 см. 

У варіанті без добрив у середньому по 4-х полях сівозміни 

середньорічне зниження вмісту гумусу в шарі ґрунту 0–20 см становило 

0,01 %, тоді як у варіанті N150K80 – 0,02 %, що можна пояснити 

мінералізацією органічних речовин за одностороннього внесення високих доз 
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азотних добрив. 

Таблиця 3.5 

Вміст гумусу в ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у 

сівозміні, 2018 р. 

Варіант 

досліду 

Шар 

ґрунту, 

см 

Культура сівозміни 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

вміст гумусу, % 

Без добрив 

(контроль) 

0–20 3,78 3,46 3,75 3,85 

20–40 3,58 3,52 3,69 3,97 

N55 
0–20 3,81 3,65 3,72 3,94 

20–40 3,60 3,60 3,72 3,88 

N110 
0–20 3,74 3,64 3,83 3,81 

20–40 3,77 3,51 3,92 3,68 

P60K80 
0–20 3,84 3,69 3,74 3,85 

20–40 3,73 3,60 3,68 3,75 

N110K80 
0–20 3,70 3,56 3,70 3,60 

20–40 3,84 3,66 3,64 3,78 

N110P60 
0–20 3,85 3,77 3,89 3,89 

20–40 3,83 3,60 3,83 3,70 

N55P30K40 
0–20 3,96 3,75 3,88 3,81 

20–40 3,76 3,66 3,74 3,80 

N110P60K80 
0–20 4,13 3,99 4,05 4,19 

20–40 3,83 3,72 3,74 3,83 

N110P30K40 
0–20 3,89 3,73 3,89 3,77 

20–40 3,80 3,72 3,73 3,75 

N110P60K40 
0–20 4,08 3,96 4,06 4,06 

20–40 3,83 3,80 3,66 3,71 

N110P30K80 
0–20 4,04 3,94 3,97 4,05 

20–40 3,76 3,77 3,73 3,74 

НІР05 
0–20 0,32 0,26 0,28 0,22 

20–40 0,21 0,21 0,18 0,16 

Примітка. Перед закладанням досліду (2010 р.) вміст гумусу становив у 

шарі ґрунту 0‒20 см ‒ 3,81 %; 20‒40 см ‒ 3,73 %. 

 

За внесення повної дози мінеральних добрив (N150P60K80) вміст гумусу в 

шарі ґрунту порівняно з ділянками без добрив підвищився на 10 % (з 3,71 % 

до 4,09 % у середньому по 4-х полях сівозміни). За внесення повного 

мінерального добрива у дозі N75–150P30–60K40–80 вміст гумусу був у межах 3,82–

4,09 %, тобто на рівні вихідного вмісту, або, судячи за НІР05 0,22–0,32 %, 
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відмічена тенденція до його підвищення. Такі незначні зміни можна 

пояснити ще малим періодом проведення досліду. 

У шарі ґрунту 20–40 см у середньому по чотирьох полях сівозміни 

вміст гумусу був 3,69–3,78 % за НІР05 0,16–0,21 %, тобто зміни були 

недостовірними. 

Більш інформативним показником, ніж вміст гумусу в ґрунті, є його 

запаси. Як видно з даних табл. 3.6, найбільші зміни їх пройшли у шарі ґрунту 

0–20 см, тоді як у шарі 20–40 см залишилися на рівні 93,6–95,9 т/га (при 

запасах перед закладанням досліду 94,7 т/га). 

Таблиця 3.6 

Вплив удобрення сільськогосподарських культур сівозміни (з 2011 р.) на 

запаси гумусу в ґрунті, 2018 р. 

Варіант досліду 
Запас гумусу (т/га) в шарі ґрунту, см 

0–20 20–40 0–40 

Перед закладанням досліду 94,5 94,7 189,2 

Без добрив (контроль) 92,0 91,6 185,6 

N55 93,8 94,0 187,8 

N110 93,3 94,6 187,9 

P60K80 92,5 93,7 186,2 

N110K80 90,3 94,7 185,0 

N110P60 95,5 95,1 190,6 

N55P30K40 95,4 95,0 190,9 

N110P60K80 102,4 95,9 197,3 

N110P30K40 98,4 95,2 193,6 

N110P60K40 100,3 95,3 195,6 

N110P30K80 99,4 95,3 194,7 

Як показали розрахунки, найбільше зниження запасів гумусу 

проходило у варіантах досліду: без добрив, P60K80 і N150K80 – на 0,25–
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0,53 т/(га·рік) (рис. 3.2).  

т/га  

 

Рис. 3.2 Середньорічна зміна запасів гумусу в шарі ґрунту 0–20 см за 

різних доз і співвідношень мінеральних добрив після двох ротацій 

польової сівозміни (2011–2018 рр., у середньому по 4-х полях): 1) – без 

добрив (контроль); 2) – N55; 3) – N110; 4) – P60K80; 5) – N110K80; 6) – N110P60; 

7) – N55P30K40; 8) – N110P60K80; 9) – N110P30K40; 10) – N110P60K40; 11) – 

N110P30K80 

Найбільше зниження запасів гумусу в шарі ґрунту 0–20 см пройшло у 

варіантах досліду без добрив, P60K80 і N150K80 – на 2,0–4,2 т/га, а найбільше 

підвищення запасів гумусу у цьому шарі ґрунту порівняно з вихідним рівнем 

пройшло у варіантах досліду N110P60K80іN150P60K40 – відповідні на 6,9 і 5,8 т/га. 

За вісім років проведення досліду на ділянках без добрив запас гумусу 

у шарі ґрунту 0–40 см знизилися на 3,6 т/га, тоді як у варіантах досліду з 

внесенням повного мінерального добрива у дозі N150P30–60K40–80– підвищився 

на 4,4–8,1 т/га або на 2–4 %. 

Варіанти досліду N110P60 і N55P30K40 сприяють збереженню вмісту 

гумусу на вихідному рівні перед закладанням досліду. За внесення повного 

мінерального добрива у дозі N110P30–60K40–80 щорічний приріст вмісту гумусу 

становив 0,49–0,86 т/га. Це можна пояснити збільшенням надходження в 
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ґрунт органічних речовин з нетоварною продукцією, яка залишається на полі 

на добриво. 

Отже, основні зміни у вмісті гумусу в ґрунті проходять у шарі ґрунту 

0–20 см, тому важливо знати середньорічні темпи цих змін, щоб мати 

можливість коригувати систему застосування добрив у сівозміні.  

 

3.3 Вміст азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті 

 

Проведені дослідження [56, 122] показали, що навіть на чорноземних 

ґрунтах основною складовою системи удобрення польових культур повинна 

бути азотна. Зазвичай вчені це пояснюють низьким вмістом у ґрунті сполук 

азоту, здатних до мінералізації упродовж вегетаційного періоду. За даними 

агрохімічного обстеження ґрунтів України площі з низьким вмістом азоту 

легкогідролізованих сполук становлять 30 %, а із середнім – 60 %. Тому для 

оптимізації азотного режиму ґрунтів у середньому за рік на 1 га посівної 

площі необхідно вносити 70 кг азотних добрив [184]. 

Дослідження показали, що чорнозем опідзолений мав дуже низький і 

низький вміст азоту легкогідролізованих сполук (табл. 3.7). Його вміст у 

більшій мірі залежав від доз азотних добрив, ніж від доз фосфорних і 

калійних і культури сівозміни. Щодо культур сівозміни, то підвищення його 

вмісту в усіх варіантах досліду спостерігалося під ячменем ярим. Це можна 

пояснити тим, що її попередником у сівозміні є кукурудза, яка після збирання 

врожаю залишає в ґрунті багато післязбиральних і кореневих решток, які 

піддаються лужному гідролізу. 

Найбільше зменшення вмісту азоту легкогідролізованих сполук за 

період проведення досліджень пройшло в шарі ґрунту 0–20 см ділянок без 

застосування добрив – на 8–12 мг/кг залежно від поля сівозміни. При цьому 

зменшення його вмісту пройшло і в шарі ґрунту 20–40 см, що можна 

пояснити потраплянням меншої кількості добрив, та формуванням меншої 

маси коріння та надходженням післязбиральних решток рослин. 
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Таблиця 3.7 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті польової сівозміни за 

різного удобрення, 2016–2018 рр. 

Варіант 

досліду 

Шар 

ґрунту, 

см 

Культура сівозміни 

НІР05 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

вміст азоту легкогідролізованих сполук, 

мг/кг 

Без добрив 

(контроль) 

0–20 97 97 100 96 7 

20–40 92 92 96 94 6 

N55 
0–20 99 101 104 103 5 

20–40 97 94 98 95 7 

N110 
0–20 108 107 111 108 8 

20–40 102 100 105 99 5 

P60K80 
0–20 110 99 113 102 7 

20–40 96 95 99 97 4 

N110K80 
0–20 110 109 113 112 7 

20–40 102 103 106 104 4 

N110P60 
0–20 114 114 118 117 6 

20–40 110 110 113 113 5 

N55P30K40 
0–20 106 106 110 109 5 

20–40 105 101 106 104 4 

N110P60K80 
0–20 117 117 121 119 9 

20–40 111 112 115 115 6 

N110P30K40 
0–20 112 114 119 117 8 

20–40 108 110 113 111 7 

N110P60K40 
0–20 115 117 122 118 8 

20–40 110 113 117 114 6 

N110P30K80 
0–20 102 115 120 115 7 

20–40 111 110 114 112 7 

НІР05 
0–20 8 7 8 7  

20–40 6 6 7 5  

 

Примітка.  Вміст перед закладанням досліду (2010 р.) у шарі ґрунту 

0–20 см 105 мг/кг, у шарі 20–40 см – 101 мг/кг. 
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Узагальнюючи отримані в досліді дані, слід зазначити, що поряд з 

азотними добривами, фосфорні добрива, хоч і в значно меншій мірі, 

сприяли збереженню вмісту азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті на 

початковому рівні. При цьому калійні добрива не впливали на цей 

показник. 

Жоден з варіантів досліду не сприяв істотному підвищенню вмісту 

азоту легкогідролізованих сполук в шарі ґрунту 0–40 см. При цьому за 

сумісного внесення азотних і фосфорних добрив у дозі N110P60 спостерігалась 

лише тенденція після двох ротацій польової сівозміни його підвищення. 

У середньому по чотирьох полях сівозміни найвищий вміст азоту 

легкогідролізованих сполук – 119 мг/кг у шарі ґрунту 0–20 см був у варіанті 

досліду N110P60K80,що на 23 % більше, порівняно з контролем без добрив. При 

цьому в шарі ґрунту 20–40 см це збільшення також становило 20 %. 

Розрахунки показали, що вміст у ґрунті азоту сполук, визначеного за 

методом Корнфілда, середньо корелює з вмістом гумусу в ґрунті (r =0,47). Це 

також підтверджує дані, одержані іншими ученими [194]. 

Незначні зміни вмісту азоту легкогідролізованих сполук можна 

пояснити тим, що в ґрунті він знаходиться в термодинамічно стійких формах, 

тобто на низькому і середньому рівні. Підвищений або високий вміст азоту 

мінеральних сполук у ґрунтах спостерігається лише за внесення підвищених 

доз добрив, після чистого пару та розорювання багаторічних бобових трав. 

Зазвичай таке підвищення проходить упродовж 4–6 місяців [280]. 

Отже, показник вмісту азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті є 

досить консервативним. Він не зазнає істотних змін навіть за внесення 

повного мінерального добрива (N110P60K80) упродовж двох ротацій 4-пільної 

сівозміни. При цьому його вміст, відповідно прийнятій градації, залишається 

на низькому рівні, що свідчить про важливе значення азотної складової у 

системі удобрення польових культур на чорноземі опідзоленому 

Правобережного Лісостепу. 
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3.4 Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті  

 

На ефективну родючість чорноземних ґрунтів поряд з азотним, значний 

вплив має фосфатний режим [190]. У природних умовах він знаходиться в 

стані певної рівноваги, тому з погляду господарської діяльності та 

поліпшення умов живлення сільськогосподарських культур фосфором 

необхідно прагнути до збільшення концентрації фосфатів у ґрунтовому 

розчині. Цього можна досягти внесенням добрив [38]. Особливості впливу 

добрив на зміну фосфатного режиму ґрунту визначаються його здатністю 

поглинати і трансформувати внесені фосфати [278]. Рухомість у ґрунті 

новоутворених фосфатів зазвичай залежить від кислотності ґрунтового 

розчину, мінералогічного складу ґрунту, вмісту органічних речовин та інших 

властивостей, зокрема попередників, їх удобрення [204]. Тому фосфатна 

складова ґрунту важко піддається регулюванню, але вважається важливим 

показником його родючості [1, 5, 33, 76, 204, 249, 289]. 

Фосфатний режим ґрунтів України малосприятливий для більшості 

культур. Більше 50 % посівних площ мають низький і середній вміст 

рухомих фосфатів. Для оптимізації фосфатного режиму необхідно щорічно 

вносити з добривами 45 кг/га P2O5 [184]. 

Як видно з даних табл. 3.8, на ділянках без внесення добрив пройшло 

істотне зниження вмісту рухомих сполук фосфору – на 13,1 і 7,9 мг/кг ґрунту 

відповідно в шарі 0–20 і 20–40 см. Тобто середньорічне зменшення їх вмісту 

в шарі ґрунту 0–20 см становило 1,9 мг/кг. У варіанті досліду N110P60K80 у 

середньому по чотирьох полях пройшло підвищення вмісту рухомих 

фосфатів до 112,3 мг/кг ґрунту. При цьому також відмічено підвищення їх 

вмісту з 99,7 до 106,2 мг/кг у шарі ґрунту 20–40 см, що пояснюється 

заорюванням фосфорних добрив і післязбиральних решток рослин, кращим 

розвитком кореневої системи на удобрених фонах. 

Слід також зазначити, що за зниження дози фосфорних добрив у складі 

повного мінерального добрива вдвічі (варіант N150P30K80) відмічена лише 
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незначна тенденція до зниження вмісту рухомих сполук фосфору в шарі 

ґрунту 0–20 см. 

Таблиця 3.8 

Вміст рухомих сполук фосфору у ґрунті польової сівозміни за різного 

удобрення, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 

Шар 

ґрунту, 

см 

Культура сівозміни 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

вміст рухомих сполук фосфору, мг/кг 

Без добрив 

(контроль) 

0–20 93,5 92,6 92,1 91,3 

20–40 92,7 91,4 91,3 91,6 

N55 
0–20 92,0 93,0 90,4 91,4 

20–40 93,5 94,6 92,3 92,6 

N110 
0–20 93,6 94,7 91,3 92,9 

20–40 90,1 92,3 87,6 89,0 

P60K80 
0–20 119,7 124,3 115,2 116,8 

20–40 108,3 109,7 112,1 107,2 

N110K80 
0–20 89,3 88,4 84,9 88,4 

20–40 88,3 87,1 85,2 87,5 

N110P60 
0–20 112,3 118,2 109,1 111,6 

20–40 107,7 109,9 104,9 105,0 

N55P30K40 
0–20 107,3 109,2 104,1 105,1 

20–40 103,5 105,0 100,2 101,2 

N110P60K80 
0–20 112,9 116,3 109,3 110,6 

20–40 106,5 108,1 104,8 105,3 

N110P30K40 
0–20 105,7 108,9 102,6 104,8 

20–40 102,0 104,3 99,7 100,3 

N110P60K40 
0–20 113,5 116,6 110,4 111,7 

20–40 105,0 101,4 102,2 117,2 

N110P30K80 
0–20 104,6 107,2 101,9 102,4 

20–40 100,6 102,3 98,7 99,7 

НІР05 
0–20 6,7 7,9 6,2 6,3 

20–40 5,2 5,4 4,7 4,4 

 
Примітка. Вміст перед закладанням досліду (2010 р.) у шарі ґрунту 0–20 см 105,5 мг/кг, 

у шарі 20–40 – 99,7 мг/кг. 
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Найбільше зниження вмісту рухомих сполук відбулося у варіанті 

досліду N150K80 – у шарі ґрунту 0–20 см з 105,5 до 87,8 мг/кг і в шарі 20–40 см 

– з 99,7 до 87,0 мг/кг. При цьому середньорічне їх зниження було відповідно 

2,5 і 2,0 мг/кг ґрунту. 

Отже, застосування фосфорних добрив у дозі 30–60 кг д. р. на 1 га 

площі сівозміни у складі повного мінерального добрива дозволяє 

підтримувати вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті на підвищеному рівні, 

тоді як без їх внесення, особливо на тлі застосування лише азотних і 

калійних, або лише азотних добрив, забезпеченість рослин рухомими 

фосфатами стає середньою. 

 

3.5 Вміст рухомих сполук калію в ґрунті 

 

Вважається, що найважливішими чинниками вмісту рухомих сполук 

калію в ґрунті є його фізико-хімічні особливості, дози калійних добрив, 

баланс калію і структура сівозміни [23, 39, 199, 284].  

Незначне зниження вмісту рухомих сполук калію за низької дози 

калійних добрив не може бути обґрунтуванням відмови від їх застосування 

на чорноземах. Їх в першу чергу необхідно вносити під калієфільні культури, 

щоб забезпечити їх збалансоване мінеральне живлення [173, 199, 205]. 

Картину такого «благополуччя» можна пояснити високим вмістом у 

чорноземі опідзоленому польових шпатів і алюмосилікатів, які розчиняються 

за рН = 3, який встановлюється при взаємодії 0,5 н розчину оцтової кислоти з 

ґрунтом (метод Чирикова) [289]. При цьому також проходить гідроліз 

калійумісних органічних сполук. Це може спотворювати реальний стан 

потенційно доступного калію в ґрунті [199, 205, 221]. 

Як видно з даних табл. 3.9, вміст рухомих сполук калію у шарі ґрунту 

0–20 см у всіх варіантах досліду, за виключенням варіантів N55, N110 і N110P60, 

залишається підвищеним, тобто більше 120 мг/кг. Отже, не дивлячись на 

значні запаси валового калію в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому, 

на ділянках без застосування калійних добрив проходить істотне зниження 
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вмісту його рухомих сполук. Це свідчить про те, що ґрунт не встигає 

поповнювати засвоєний на формування врожаю обмінний калій [199]. 

Таблиця 3.9 

Вміст рухомих сполук калію у ґрунті польової сівозміни за різного 

удобрення, 2016–2018 рр. 

Варіант 

досліду 

Шар 

ґрунту 

Культура сівозміни 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

вміст рухомих сполук калію, мг/кг 

Без добрив 

(контроль) 

0–20 122,7 126,8 127,9 120,3 

20–40 95,6 99,4 101,3 92,7 

N55 
0–20 117,9 119,4 122,4 113,3 

20–40 94,8 96,9 99,5 91,3 

N110 
0–20 115,1 118,2 120,6 112,4 

20–40 92,2 95,3 98,8 86,3 

P60K80 
0–20 141,0 146,9 149,4 136,3 

20–40 113,4 118,4 122,7 110,0 

N110K80 
0–20 132,4 136,3 139,5 129,7 

20–40 121,2 124,8 129,3 127,1 

N110P60 
0–20 112,4 116,2 119,5 109,4 

20–40 92,3 96,3 99,9 89,6 

N55P30K40 
0–20 135,4 138,6 142,1 132,0 

20–40 116,1 119,4 123,3 112,3 

N110P60K80 
0–20 126,0 130,2 133,4 122,6 

20–40 122,0 124,9 127,6 117,6 

N110P30K40 
0–20 126,6 129,3 132,2 123,8 

20–40 119,1 121,4 124,3 116,0 

N110P60K40 
0–20 123,1 126,2 129,6 120,3 

20–40 111,1 114,3 117,4 107,3 

N110P30K80 
0–20 124,1 127,2 130,7 121,6 

20–40 122,3 125,6 129,1 118,5 

НІР05 
0–20 7,1 6,6 6,0 7,3 

20–40 6,4 6,1 5,9 7,1 

 

Примітка. Вміст перед закладанням досліду (2010 р.) у шарі ґрунту 0–20 см 131,7 мг/кг, 

у шарі 20–40 см – 103,6 мг/кг. 
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Одержані дані підтверджують дослідження інших вчених [184, 199], які 

встановили, що на чорноземах типових, вилужених і опідзолених підвищення 

вмісту рухомих сполук калію спостерігаються за дози калійних добрив, що 

покриває вилучення його з ґрунту на 75 %. На нашу думку, ще можна 

пояснити також і біопереміщенням калію з нижніх шарів ґрунту і 

материнської породи. 

 

3.6 Вміст рухомих сполук сірки у ґрунті 

 

Поряд з азотом, фосфором і калієм, важливим елементом живлення 

рослин є сірка. Вважається, що потреба в ній приблизно така сама, як і в 

фосфорі [38, 171]. 

Як видно з даних табл. 3.10, ґрунт у варіантах досліду згідно прийнятої 

градації [38], мав низький і середній вміст рухомих сполук сірки. При цьому 

слід зазначити, що у варіантах досліду з внесенням суперфосфату 

гранульованого, який містить 40–50 % гіпсу спостерігається підвищення 

вмісту її рухомих сполук [193]. У досліді вирощуються середньовибагливі 

(соя, кукурудза), і менш вибагливі (пшениця озима, ячмінь ярий) культури, які 

засвоюють з ґрунту відповідно 20–40 кг/га і 10–25 кг/га сірки [38]. Як показали 

дослідження, запаси S–SO4 у ґрунті залежно від варіанту досліду були 24,0–

49,5 кг/га. Це свідчить про те, що при заміні в складі повного мінерального 

добрива суперфосфату гранульованого іншою формою фосфорних добрив 

виникне потреба у додатковому внесенні сірковмісних добрив. 

 

3.7 Вміст рухомих сполук мікроелементів у ґрунті 

 

Важливим показником екологічного стану ґрунтів є рухливість важких 

металів та мікроелементів і їх доступність для рослин. Вона постійно 

змінюється під впливом різноманітних чинників, особливо органічних і 
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мінеральних добрив, які є не лише могутнім чинником підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур, але й потенційним джерелом 

забруднення ґрунтів [70, 213]. 

Таблиця 3.10 

Вплив різного доз і удобрення на вміст і запаси у ґрунті рухомих 

сполук сірки (у середньому по чотирьох полях, 2018 р.) 

Варіант досліду 

Шар ґрунту, см 
Запаси S–SO4 у 

шарі ґрунту 

 0–40 см, кг/га 

0–20 20–40 

вміст S–SO4, мг/кг 

Без добрив (контроль) 5,5 4,1 24,1 

N55 5,6 4,6 25,6 

N110 4,3 4,0 20,8 

P60K80 6,0 8,6 36,6 

N110K80 4,9 3,2 20,3 

N110P60 8,2 9,1 43,4 

N55P30K40 5,4 5,6 27,6 

N110P60K80 7,5 9,5 42,5 

N110P30K40 5,1 5,8 27,4 

N110P60K40 9,1 10,6 49,5 

N110P30K80 7,4 8,2 39,2 

НІР05 0,5 0,6 – 

 

У низці регіонів України одержання високих і якісних урожаїв 

сільськогосподарських культур лімітується недостатнім забезпеченням 

мікроелементами. Це обумовлено такими основними чинниками: незначним 

запасом мікроелементів у ґрунтах; зниження вмісту їх рухомих сполук після 

вапнування, при зрошенні, підвищеним їх вилученням з урожаями; 

застосування безбаластних добрив, зазвичай відсутністю або незначним 
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внесенням органічних добрив [181, 274]. На рухливість мікроелементів у 

ґрунті значно впливають ґрунтово-кліматичні й агротехнологічні умови. 

Нестача мікроелементів у живленні рослин призводить до порушення 

найважливіших біологічних процесів і може перешкоджати отриманню 

очікуваного ефекту від основних мінеральних добрив [130]. 

У тривалому (1966–1989 рр.) стаціонарному досліді на чорноземі 

звичайному важкосуглинковому Степу встановлено, що застосування 

оптимальних доз органічних і мінеральних добрив не погіршує екологічного 

стану і не забруднює агроценози. При цьому спостерігали підвищення 

рухливості окремих важких металів у варіантах з внесенням підвищених доз 

добрив [161]. 

У тривалому (1960–2005 рр.) польовому досліді на темно-сірому 

лісовому ґрунті Західного Полісся за внесення мінеральних (N60P60K60) і 

органічних добрив (10 т/га площі сівозміни) призводить до збільшення 

валових і рухомих форм важких металів [297]. 

За даними [134], внесення на темно-сірому опідзоленому ґрунті 260 кг 

аміачної селітри, 517 кг суперфосфату гранульованого, 200 кг калію 

хлористого в середньому на гектар у ланці сівозміни соя–овес–кукурудза на 

тлі заробляння післязбиральних решток (315 кг/га NPK) не компенсувало 

вилучення міді, цинку, нікелю, та мангану на формування біомаси урожаю, 

одночасно сприяло накопиченню в агропотоці свинцю та кадмію з 

інтенсивністю балансу відповідно 215 і 231 %, порівняно з 1 % на ділянках 

без добрив. 

Вивчення вмісту Hq, Zn, Co, Ni, Cu, Pb, Cd в одному полі сівозміни в 

1984 і 1994 р. показало, що внесення в сівозміні з 1964 року 13 т/га гною і 

мінеральних добрив (252 кг/га N, P2O5, K2O) не є джерелом їх накопичення в 

ґрунті [165]. 

На чорноземі типовому спостерігається тенденція підвищення, 

порівнюючи з контролем, рухливості таких елементів, як мідь, нікель за 
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мінеральної системи удобрення (N48P48K48), в той час, як кількість цинку та 

кобальту, навпаки, знижується. Виявлено незначні зміни у рухливості таких 

високотоксичних елементів, як свинець і кадмій. Залежно від системи 

удобрення вміст рухомих форм свинцю змінювався від 0,7 до 7,5 мг/кг, 

кадмію від 0,43 до 0,46 мг/кг ґрунту. В цілому вміст рухомих форм Mn, Zn, 

Cu, Co, Pb, Ni, і Ca в орному шарі ґрунту за різних систем удобрення 

знаходяться в межах регіонального фону. Застосування добрив не призводить 

до їх надлишкового накопичення в ґрунті [213]. 

Тенденції підвищення вмісту важких металів у чорноземі типовому 

Лівобережного Лісостепу після тривалого застосування добрив пояснюється 

підкисленням ґрунтового розчину фізіологічно кислими добривами [34]. 

Рухливість важких металів у ґрунтах залежить від багатьох чинників. 

Найважливішими з них вважаються властивості самих токсикантів, їх 

концентрації та властивості ґрунтів [237]. До групи важких металів входять 

багато хімічних елементів, але особливої уваги заслуговують Cd, Pb та Ni. 

Перші два з них є так званими супертоксикантами, фізіологічні функції яких 

невідомі. Вони є основними складовими хімічних забруднень. Проте існують 

відомості про стимуляцію росту рослин невисокими дозами Cd та Pb. Нікель, 

на відміну від них, є незамінною складовою ферменту уреази і необхідний 

для бульбочкових бактерій бобових культур [36, 124]. 

У польових сівозмінах важливим джерелом мікроелементів був гній. 

Він містить у середньому 153 мг/кг Zn, 6,9 – Ni, 5,2 – Cr, 4,4 – Pb, 27 – Cu, 

0,25 – Cd, 0,09 – ртуті і 273 мг/кг – мангану [27]. Тому за відсутності гною в 

системі удобрення сільськогосподарських культур важливо знати як 

змінюється їх доступність для рослин. 

Встановлено [134, 265], що застосування азоту мінеральних сполук, 

фосфору й калію з добривами, поліпшуючи живлення рослин і підвищуючи 

винесення макро- та мікроелементів з урожаями, порушує їх природне 

співвідношення в ґрунтовому розчині. 
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Дослідженнями встановлено (табл. 3.11), що чорнозем опідзолений 

важкосуглинковий у досліді, згідно прийнятих градацій [189] мав середній 

вміст рухомих сполук міді та цинку, високий – заліза й мангану. Вміст 

рухомих сполук міді, мангану, свинцю й цинку не перевищував встановлений 

рівень ГДК. 

Таблиця 3.11 

Вплив удобрення в сівозміні на вміст рухомих сполук мікроелементів і 

важких металів у шарі ґрунту 0–20 см під соєю, 2018 р. 

Варіант 

досліду 

Вміст рухомих сполук, мг/кг 

Cd Cu Fe Mn Co Pb Zn B 

Без добрив 

(контроль) 
0,19 0,44 53,3 73,5 0,18 0,9 0,92 0,84 

N55 0,18 0,46 58,4 75,6 0,17 0,9 1,03 0,87 

N110 0,18 0,57 57,9 81,7 0,17 0,8 0,84 0,82 

P60K80 0,22 0,42 58,7 69,1 0,21 0,7 0,91 0,73 

N110K80 0,21 0,48 57,5 82,6 0,19 0,8 1,06 0,68 

N110P60 0,22 0,49 55,6 79,1 0,19 0,7 1,01 0,72 

N55P30K40 0,20 0,46 62,6 80,9 0,18 0,7 1,03 0,65 

N110P60K80 0,22 0,53 63,4 85,9 0,17 0,6 0,95 0,80 

N110P30K40 0,21 0,51 62,3 84,2 0,19 0,7 0,86 0,72 

N110P60K40 0,20 0,54 62,2 81,4 0,21 0,6 1,07 0,66 

N110P30K80 0,20 0,52 58,9 85,2 0,19 0,6 0,92 0,81 

НІР05 0,06 0,14 6,2 7,3 0,05 0,2 0,12 0,23 

ГДК – 3,0 – 100 – 6,0 23 – 

 

Застосування різних доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні 

істотно не змінювало вмісту в ґрунті рухомих сполук мікроелементів і 

важких металів. Відмічена лише тенденція їх підвищення або зниження, що в 

першу чергу пов’язано з підкисленням ґрунтового розчину або засвоєння 

рослинами. 
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За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. За тривалого застосування мінеральних добрив відмічено тенденцію 

підкислення ґрунту на 0,1–0,3 од. рНKCl у шарі 0–20 см, що свідчить про 

необхідність проведення підтримувального вапнування. 

2. Застосування мінеральних добрив підвищує гідролітичну 

кислотність у шарі ґрунту 0–20 см до 3,03–3,84 смоль/кг залежно від варіанту 

досліду (за показника перед закладанням досліду 2,78 смоль/кг). 

3. Ємність вбирання ґрунту під впливом удобрення не піддається 

змінам, тоді як ступінь насиченості основами знизився з 89,9 % до 83,7–

88,8 % у шарі ґрунту 0–20 см залежно від варіанту удобрення і з 93,2 % до 

86,6–90,9 % у шарі ґрунту 20–40 см. 

4. Тенденція незначних змін вмісту гумусу в ґрунті під впливом добрив 

простежується лише у шарі 0–20 см. Це пояснюється нетривалим періодом 

проведення досліду і залишенням на полі на добриво нетоварної частини 

урожаю. 

5. Найбільше середньорічне зниження запасів гумусу 0,25–0,53 т/га в 

шарі ґрунту 0–20 см проходить на ділянках без внесення добрив та з 

внесенням P60K80і N110K80. 

6. Чорнозем опідзолений має низький вміст азоту лужногідролізованих 

сполук навіть за внесення на тлі залишеної на добриво нетоварної частини 

врожаю N110P60K80 упродовж двох ротацій 4-пільної сівозміни. Це свідчить 

про важливе значення азотної складової у системі удобрення культур. 

7. Застосування фосфорних добрив у дозі 30–60 кг д. р. на 1 га площі 

сівозміни дозволяє підтримувати вміст рухомих фосфатів у ґрунті на 

вихідному рівні, тоді як у варіанті N110K80 середньорічне зниження їх вмісту в 

шарі ґрунту 0–20 см становить 2,5 мг/кг ґрунту. 

8. Не дивлячись на значні запаси калію в чорноземі опідзоленому, на 

ділянках без внесення калійних добрив проходить істотне зниження вмісту 

його рухомих сполук у шарі ґрунту 0–20 см з 131,7 до 120,3–127,9 мг/кг, не 

дивлячись на значне повернення калію в ґрунт з нетоварною частиною 
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врожаю. Це свідчить про недоцільність повної відмови від калійних добрив. 

9. Чорнозем опідзолений має низький вміст рухомих сполук сірки, який 

у досліді поновлювався за рахунок внесення суперфосфату гранульованого. 

За іншої форми фосфорного добрива, що не містить сірки, виникне гостра 

потреба у її внесенні. 

10. Тенденція підвищення або зниження вмісту мікроелементів і 

важких металів у ґрунті пояснюється підкисленням ґрунтового розчину. 

Викладені в розділі матеріали опубліковано у працях [42, 44, 46, 47, 50, 

52, 53, 62]. 
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РОЗДІЛ 4 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР І ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД 

НАСИЧЕНОСТІ РІЗНИМИ ВИДАМИ ДОБРИВ 

 

Система удобрення, що передбачає внесення обґрунтованих доз 

мінеральних добрив з оптимальним співвідношенням основних елементів 

живлення, забезпечує найвищу продуктивність сівозміни [190]. Так, на 

чорноземі типовому за середньорічного внесення N130P80K80 продуктивність 

ланки сівозміни (кукурудза на силос, пшениця озима, овес) підвищувалась на 

55 % порівняно з ділянками без добрив [241]. 

Отже, система застосування добрив є важливою складовою сучасного 

землеробства. Розрахунок ефективності застосування добрив під окремі 

культури дає занижені показники, тому що добрива, особливо органічні, 

фосфорні та калійні, мають значну післядію, поліпшують поживний та інші 

режими ґрунту, що істотно впливає на продуктивність наступних культур 

[198, 179]. Найбільш діалектично взаємозв’язану інформацію з цих питань 

дають тривалі стаціонарні досліди, розгорнуті всіма полями сівозміни. Такий 

підхід дає змогу визначити вплив погодних умов, визначити агрохімічну, 

агрономічну та економічну ефективність застосування добрив з урахуванням 

відновлення родючості ґрунту та охорони навколишнього природного 

середовища [168, 175, 215]. 

 

4.1 Урожайність і якість зерна та насіння 

 

Продуктивність культур є найбільш мінливим й інтегральним 

показником життєдіяльності сільськогосподарських культур у якому 

акумулюється їх генетичний потенціал, родючість ґрунту, погодні умови і 

елементи технології вирощування [38]. Зазвичай рівень продуктивності 

пшениці озимої напряму залежить від забезпеченості азотним живленням. 
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Так, на чорноземі типовому Харківської області приріст урожаю пшениці 

озимої на 88 % визначався дією азотних добрив, а дія калійних добрив була 

не істотною [139]. 

Дослідження показали, що за середньорічного внесення в польовій 

сівозміні N75–110P30–60K40–80 урожайність пшениці озимої у середньому за три 

роки становила 5,75–7,25 т/га, що на 2,20–3,68 т/га більше, порівняно з 

ділянками без добрив (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні на 

врожайність пшениці озимої 

Варіант 

досліду 

Урожайність, т/га Зміна врожайності, 

± т/га 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середня за 

три роки 1* 2 

Без добрив 

(контроль) 3,67 3,46 3,59 3,57 – –3,68 

N75 5,62 4,29 4,97 5,29 1,72 –1,96 

N150 6,12 4,84 5,78 5,58 2,01 –1,67 

P60K80 5,45 3,77 4,82 4,68 1,11 –2,57 

N150K80 7,19 5,28 6,30 6,25 2,68 –1,00 

N150P60 7,49 5,45 6,87 6,60 3,03 –0,65 

N75P30K40 6,68 5,00 5,64 5,77 2,20 –1,48 

N150P60K80 8,21 6,12 7,44 7,25 3,68 – 

N150P30K40 7,33 5,85 7,12 6,76 3,19 –0,49 

N150P60K40 7,74 6,03 7,31 7,02 3,45 –0,23 

N150P30K80 7,53 5,98 7,19 6,90 3,33 –0,35 

НІР05 0,34 0,25 0,29     

  
Примітка. 1* – порівняно з абсолютним контролем, 2 – з виробничим контролем 

(N150P60K80). 

З парних комбінацій основних елементів живлення найефективнішим 

відносно пшениці озимої було внесення азотних і фосфорних добрив. На тлі 

парних  комбінацій  основних  елементів  живлення  азотні  добрива в дозі 
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150 кг/га д. р. сприяли підвищенню врожайності зерна на 2,57 т/га, фосфорні 

– у дозі 60 кг/га д. р. – на 1,00 т/га, а калійні добрива у дозі 80 кг/га д. р. – на 

0,65 т/га. Внесення лише азотних добрив в дозі 150 кг д. р. на 1 га площі 

сівозміни, що інколи практикується у виробництві, знижувало врожайність 

пшениці озимої порівняно з варіантом повного удобрення (N150P60K80) на 

23 %, тоді як виключення з нього фосфору – на 14, а калію – лише на 9 %. 

Зниження дози фосфорних добрив у складі повного мінерального 

добрива N150P60K80 до 30 кг/га д. р. або калійних – до 40 кг/га д. р. істотно не 

впливало на врожайність зерна. Проте за одночасного зниження вдвічі дози 

фосфорних і калійних добрив у сівозміні вона склала в середньому за три роки 

6,76 т/га, або 93 % від виробничого контролю. Зменшення вдвічі ще й дози 

азотних добрив (з 150 до 75 кг/га д. р.) знижувало врожайність пшениці озимої 

на 20 %, а внесення лише азотних добрив у дозі 75 кг/га д. р. – на 27 %. 

Отже, застосування різних доз і співвідношень мінеральних добрив у 

польовій сівозміні значно впливає на врожай пшениці озимої і з часом цей 

вплив буде посилюватися.  

Поряд з урожайністю, добрива мають значний вплив і на якість зерна 

пшениці озимої [11, 78]. 

Дослідженнями встановлено, що різні дози і співвідношення добрив у 

сівозміні змінюють показники якості зерна пшениці озимої (табл. 4.2). Так, маса 

1000 зерен значно залежить від удобрення. Найбільше на неї впливає внесення 

азотних і фосфорних добрив. На високих фонах мінерального живлення маса 

1000 зерен зменшується. Це пояснюється збільшенням кількості зерен на 

рослині. Аналогічна закономірність відмічена і щодо натури зерна, але при 

цьому різниця між варіантами була дещо меншою. Між масою 1000 зерен і його 

натурою встановлена сильна кореляційна залежність (r = 0,83). 

Важливим показником якості зерна пшениці є вміст у ньому білка. В 

усіх варіантах досліду було одержано достовірний приріст його вмісту. 

Судячи з парних комбінацій основних елементів живлення, найбільший 
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приріст вмісту білка у складі повного мінерального добрива (N150P60K80) 

забезпечує внесення азотних (3,1 %) і фосфорних добрив (0,7 %). Від 

внесення калійних добрив у сівозміні відмічена лише тенденція до 

підвищення вмісту білка. 

Таблиця 4.2 

Якість зерна пшениці озимої залежно від доз і співвідношень 

добрив у польовій сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант 

досліду 

Маса 

1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Вміст, % Узагальнений 

показник 

якості, % 
білка клейковини 

Без добрив 

(контроль) 34,3 736 9,2 15,8 72,5 

N75 39,0 801 12,4 24,0 90,2 

N150 40,7 748 12,9 26,8 93,0 

P60K80 38,0 757 10,4 21,8 82,7 

N150K80 40,5 754 12,8 23,4 89,7 

N150P60 39,5 745 13,2 23,8 90,0 

N75P30K40 39,7 734 12,7 24,4 87,5 

N150P60K80 40,3 748 13,5 28,3 95,0 

N150P30K40 36,8 774 13,5 28,4 92,7 

N150P60K40 44,2 750 13,7 28,2 97,7 

N150P30K80 38,5 754 13,5 28,8 94,7 

НІР05 2,3–2,6 24–29 0,5–0,7 1,2–1,4  

 

Між вмістом білка і клейковини в зерні встановлено тісну кореляційну 

залежність (r = 0,94). Слід також зазначити, що внесення фосфорних і 

калійних добрив у сівозміні підсилюють позитивний вплив азотних добрив 

на ці показники якості. 

За узагальненим показником якості, розрахованим за системою 

величин Ацці, зерно пшениці озимої найкращої якості формувалося у 

варіантах досліду з внесенням N150P60K80, N150P60K40 і N150P30K80. 

Кукурудза, навіть при вирощуванні на чорноземних ґрунтах, ставити 

підвищенні вимоги до умов мінерального живлення та удобрення [61]. Як 

показали проведенні дослідження найбільше вона реагує на внесення азотних 
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добрив (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Вплив різних систем удобрення на врожайність кукурудзи 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га Зміна 

врожайності, 

± т/га 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середня 

за три 

роки 1* 2 

Без добрив (контроль) 4,79 3,87 5,53 4,73 – –8,34 

N80 7,70 6,25 8,02 7,32 2,59 –5,75 

N160 9,43 7,62 9,96 9,00 4,27 –4,07 

P60K110 6,94 5,69 8,17 6,93 2,20 –6,14 

N160K110 9,94 8,04 11,55 9,84 5,11 –3,23 

N160P60 10,69 8,71 12,54 10,60 5,87 –2,47 

N80P30K55 10,09 8,23 11,68 10,00 5,27 –3,07 

N160P60K110 13,33 10,74 15,14 13,07 8,34 – 

N160P30K55 11,58 9,32 13,18 11,36 6,34 –1,71 

N160P60K55 12,39 10,04 14,35 12,26 7,53 –0,81 

N160P30K110 11,85 9,56 13,57 11,66 6,93 –1,41 

НІР05 0,53 0,46 0,64    

 

Примітка. 1* – порівняно з абсолютним контролем, 2 – з виробничим контролем 

(N160P60K110). 

 

Так внесення в сівозміні лише азотних добрив з розрахунку 80–160 кг/га 

д. р. підвищувало врожайність кукурудзи на 2,59–4,27 т/га або на 55–90 %, а на 

тлі P60K110 – на 6,14 т/га або на 89 %. Менший вплив на формування врожаю 

кукурудзи мало застосування в сівозміні фосфорних і калійних добрив. На 

азотно-калійному фоні (N160K110) фосфорні добрива за середньорічного 

внесення в дозі 60 кг/га д. р. підвищували урожайність зерна в середньому за 

три роки досліджень на 3,23 т/га або на 34 %, а калійні – у дозі 80 кг/га д. р. на 

азотно-фосфорному фоні (N160P60) – на 2,47 т/га або на 23 %. 

За зниження насиченості сівозміни мінеральними добривами вдвічі з 
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N160P60K110 до N80P30K55 у середньому за три роки досліджень урожайність 

кукурудзи була 10,00 т/га або на 3,07 т/га меншою порівняно з контролем. Це 

вказує на значну реакцію цієї культури на родючість ґрунту та удобрення. За 

великих доз внесення мінеральних добрив у кінці другої ротації сівозміни 

врожайність кукурудзи була на 18 % вищою, порівняно з ділянками без 

тривалого застосування добрив. Зменшення в складі повного мінерального 

добрива дози фосфорних добрив з 60 до 30 кг д. р/га і калійних з 80 до 40 кг 

д. р/га знижувало врожайність кукурудзи відповідно на 11 і 6 %. За 

одночасного зменшення доз фосфорних і калійних добрив урожайність зерна 

знижувалась на 13 %. 

Вимоги до якості зерна кукурудзи залежать від напряму його 

використання [148, 154]. Зазвичай основними її показниками є вміст 

протеїну, вуглеводів і жирів. Ці показники взаємопов’язані і визначають 

цінність зерна [186]. 

Проведений огляд літературних джерел [146, 148] показує, що вміст 

протеїну в зерні залежно від умов вирощування може змінюватися в досить 

широких межах, досягаючи максимального значення (13,5–14 %) у роки з 

посушливою погодою. При цьому встановлено, що агротехнологічними 

заходами його вміст можна підвищити в 1,5 рази, у той час як різниця між 

районованими гібридами становить лише 1–2 %. Так, в умовах 

Лівобережного Полісся вміст протеїну в зерні кукурудзи залежно від системи 

удобрення в сівозміні підвищувався на 0,4–1,4 % порівняно з контролем без 

добрив (8,0 %) [211]. Вміст білка в зерні в першу чергу можна підвищити 

завдяки поліпшенню азотного живлення рослин [147], тоді як одностороннє 

посилення фосфорного і калійного живлення або не впливає, або знижує 

вміст [152, 157]. 

Одержані в досліді дані в цілому підтвердили попередні дослідження 

вчених (табл. 4.4). Найвищу натуру зерна кукурудза формувала у варіантах 

досліду з внесенням високих доз повного мінерального добрива. За внесення 

лише азотних добрив (N80, N160) або сумісно фосфорних і калійних добрив, а 
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також повного мінерального добрива у дозі N80P30K55 відмічено лише 

тенденцію до поліпшення натури зерна. 

Таблиця 4.4 

Якість зерна кукурудзи залежно від доз і співвідношень добрив у 

польовій сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 
Натура 

зерна, г/л 

Вміст, % 

протеїну крохмалю жиру 

Без добрив (контроль) 701 8,8 71,5 3,8 

N80 716 9,3 70,0 3,9 

N160 727 9,5 70,0 3,9 

P60K110 714 9,1 71,2 3,8 

N160K110 734 9,5 70,7 3,9 

N160P60 742 9,8 70,6 4,0 

N80P30K55 722 9,5 69,8 4,0 

N160P60K110 750 10,3 70,6 4,2 

N160P30K55 748 10,1 70,9 4,1 

N160P60K55 723 10,2 70,7 4,2 

N160P30K110 739 10,2 70,6 4,2 

НІР05 21–32 0,4–0,5 24–29 0,2 

 

Вміст протеїну в зерні найбільше залежить від рівня азотного живлення 

рослин кукурудзи. На тлі внесення в сівозміні лише фосфорних і калійних 

добрив відмічено лише тенденцію підвищення його вмісту. Між вмістом 

протеїну і крохмалю в зерні простежується обернена кореляційна залежність 

(r = – 0,76). 

Вміст жиру в зерні кукурудзи частково підвищується (до 4,0–4,2 %) 

лише за внесення високих доз повного мінерального добрива, а також у 

варіанті досліду N160P60 (за вмісту на контролі без добрив 3,8 %). 

Ячмінь ярий найінтенсивніше засвоює поживні речовини упродовж 
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короткого проміжку часу – від фази кущіння до початку колосіння (25–30 

діб), тому добре реагує на внесення мінеральних добрив і їх післядію [61, 63]. 

Проте є дані [273], що ячмінь досить стійка культура до стресових умов 

середовища, не проявляє депресії, але й слабко збільшує врожайність за 

високих доз мінеральних добрив. Величина приросту врожайності 

інтенсивно зростає до рівня N60P90K60, а з подальшим збільшенням доз темпи 

приросту різко знижуються і в інтервалі N100P150K100 до N160P240K160 можуть 

бути лише 0,1 т/га. Тому окупність 1 кг NPK приростами урожаю зерна дуже 

різко зменшуються з підвищенням дози мінеральних добрив, а оптимальна 

знаходиться в межах N20–60P30–90K20–60. 

У Східному Лісостепу на чорноземі типовому найдоцільнішим було 

внесення під ячмінь ярий N40P40K40, що забезпечує найвищий приріст врожаю 

зерна (1,1 т/га) порівняно з окремими видами добрив, так і за їх парних 

поєднань. При цьому азотні добрива обумовили 53 % приросту врожаю від 

сумарної дії NPK, фосфорні – 35, а калійні – 12 %. Крім того, азотні добрива 

є не тільки засобом підвищення врожайності, але й необхідною передумовою 

(фоном) для ефективного застосування фосфорних і калійних добрив [273]. 

Як показали проведенні дослідження, врожайність ячменю ярого 

змінювалась від 3,29 до 6,10 т/га залежно від погодних умов вегетаційного 

періоду та особливостей застосування добрив у польовій сівозміні (табл. 4.5). 

Систематичне застосування добрив у сівозміні сприяло підвищенню 

врожайності зерна на 0,56–2,05 т/га залежно від варіанту досліду. При цьому 

його найвищий приріст був одержаний у варіанті досліду, де дози добрив 

розраховано з урахуванням витрат поживних речовин на формування 

планованого врожаю сільськогосподарських культур (N70P60K70). При цьому 

слід зазначити, що в середньому за три роки проведення досліджень у 

варіантах досліду N70P60; N70P30K35; N70P60K35 і N70P30K70 відмічено лише 

тенденцію до зниження врожайності. Тобто ячмінь ярий може ефективно 

використовувати післядію добрив, внесених під попередник і не потребує 

високих доз добрив. 
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Таблиця 4.5 

Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні на 

врожайність ячменю ярого 

Варіант досліду 

Урожайність, т/га Зміна 

врожайності, 

± т/га 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Середня 

за три 

роки 1* 2 

Без добрив (контроль) 3,44 3,29 3,40 3,37 – –2,05 

N35 4,46 3,70 3,65 3,93 0,56 –1,49 

N70 5,06 3,92 3,81 4,26 0,89 –1,16 

P60K70 4,48 3,65 4,02 4,05 0,68 –1,37 

N70K70 5,37 4,54 3,94 4,61 1,24 –0,81 

N70P60 5,65 5,55 4,29 5,16 1,79 –0,26 

N35P30K35 5,40 5,29 4,10 4,93 1,56 –0,49 

N70P60K70 6,10 5,78 4,38 5,42 2,05 – 

N70P30K35 5,75 5,46 4,21 5,14 1,77 0,28 

N70P60K35 5,91 5,61 4,36 5,29 1,92 –0,13 

N70P30K70 5,84 5,66 4,28 5,26 1,89 –0,16 

НІР05 0,28 0,27 0,22    

 

Примітка. 1* – порівняно з абсолютним контролем, 2 – з виробничим контролем 

(N70P60K70). 

 

З основних елементів живлення, ячмінь ярий найбільше реагує на азот. 

Приріст урожайності від азотних добрив на фосфорно-калійному фоні 

становив 1,37 т/га або 34 %, тоді як від внесення фосфорних і калійних 

добрив на тлі парних комбінацій (NK і NP) – відповідно 18 і 5 %. Тому 

система застосування добрив під ячмінь ярий у першу чергу повинна бути 

направлена на оптимізацію азотного живлення рослин. 

Внесення вдвічі менших доз основних елементів живлення з 

мінеральними добривами у польовій сівозміні (варіант N35P30K35) знизило 
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врожайність ячменю ярого в середньому за три роки досліджень на 0,49 т/га 

або на 9 %. 

Отже, ячмінь ярий слабко збільшує врожайність на тлі високої 

родючості ґрунту та високих доз мінеральних добрив. 

Поряд з урожаєм, добрива мають значний вплив на якість зерна 

ячменю ярого. Встановлено, що під впливом зростаючих доз азотних добрив 

(0–20–40–60 кг/га д. р.) зменшується однорідність зерна ячменя ярого, маса 

1000 зерен, але зростає вміст протеїну [128, 311, 313]. Внесення азотних 

добрив понад 30 кг/га д. р. (дози 60 та 90 кг/га) зменшує відповідно 

однорідність зерна на 4,4 і 8,5 % та збільшує вміст протеїну – на 1,2 та 3,1 % 

[318]. Внесення К30 і К60 на тлі N30 знижувало вміст білка відповідно на 0,56 і 

0,12 %, а за доз К60 і К120 на тлі N60 виявляється стійка тенденція до зниження 

вмісту протеїну [212]. Заміна фосфору на калій у системі удобрення може 

стримувати накопичення протеїну в зерні ячменю ярого на тлі суттєвого 

збільшення врожайності (10,6 % за N45К60 і 11,6 % за N45P60) [273]. 

Як видно з даних табл. 4.6, добрива впливали на формування якості 

зерна ячменю ярого. Натура зерна підвищувалася, за виключенням варіантів 

N75 і P60K80. На відміну від пшениці озимої, між іншими варіантами досліду 

різниця була в межах помилки досліду. Маса 1000 зерен ячменю ярого 

значно залежала від рівня азотного живлення і найбільшою була у варіанті 

N35P30K35, що 9 % перевищувало абсолютний контроль. З підвищення дози 

повного мінерального добрива відмічено тенденцію до зниження маси 

1000 зерен. Це пояснюється збільшенням кількості зерен на рослині. Між 

масою 1000 зерен і його натурою встановлено високу кореляційну залежність 

(R² = 0,85), а між урожайністю і масою 1000 зерен – істотну кореляційну 

залежність (R² = 0,70). 

Вміст протеїну в зерні ячменю підвищувався з поліпшенням азотного 

живлення рослин. При цьому слід зазначити, що за середньорічного внесення 

в сівозміні N35 відмічено лише тенденцію підвищення його вмісту. З 

підвищення вмісту протеїну в зерні – зменшується вміст крохмалю. Між 
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цими показниками встановлено обернену високу кореляційну залежність 

(R2 = – 0,76). 

Таблиця 4.6 

Якість зерна ячменю ярого залежно від доз і співвідношень добрив 

у польовій сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 
Натура 

зерна, г/л 

Маса 1000 

зерен, г 

Вміст, % 

протеїну крохмалю 

Без добрив (контроль) 532 43,2 10,6 54,1 

N35 552 44,3 10,7 53,8 

N70 564 45,0 10,8 53,6 

P60K70 546 43,7 10,7 54,1 

N70K70 602 45,4 10,9 53,6 

N70P60 613 46,3 11,0 53,5 

N35P30K35 623 47,1 10,8 53,8 

N70P60K70 613 45,3 11,2 53,5 

N70P30K35 601 46,2 11,1 53,4 

N70P60K35 610 45,7 11,2 53,5 

N70P30K70 604 46,2 11,1 53,4 

НІР05 21–26 2,1–2,7 04–0,6 2,5–2,7 

 

З показників якості зерна ячменю ярого найбільше змінювались під 

впливом удобрення вміст крохмалю та натура зерна (коефіцієнт стабільності 

відповідно 4,9 і 6,5), а найменше – маса 1000 зерен (11,6). За узагальненим 

показником якості, розрахованим за системою величин Ацці, зерно ячменю 

ярого найкращої якості формувалося у варіантах досліду з внесенням під 

культуру N35P30K35, а на 1 га площі сівозміни – N55P30K40. 

Соя за оптимальних умов вирощування (реакція ґрунту близька до 

нейтральної, достатнє фосфорне й калійне живлення, застосування 

нітрагінізації) засвоює з повітря близько 70 % азоту від загальної потреби. 

Тому вважають, що зазвичай достатньо внести лише стартову дозу азотних 



118 
 

добрив (20–40 кг/га д. р.) щоб отримати високий урожай з добрими 

показниками якості зерна [61]. 

Як показали проведенні дослідження, врожайність сої суттєво залежить 

від погодних умов вегетаційного періоду (табл. 4.7). При цьому слід 

зазначити, що систематичне застосування мінеральних добрив у сівозміні в 

оптимальних дозах і співвідношеннях сприяє її стабілізації, що можна, в 

першу чергу, пояснити економним використанням ґрунтових запасів вологи. 

Порівняно з ділянками без добрив, застосування їх підвищувало врожайність 

сої на 0,39–1,31 т/га або на 23–37 % залежно від варіанту досліду. При цьому 

найбільші прирости врожаю були отримані за внесення повного 

мінерального добрива. 

Таблиця 4.7 

Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні на 

врожайність сої 

Варіант 

досліду 

Урожайність, т/га Зміна 

врожайності,  

± т/га 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Середня за три 

роки 1* 2 

Без добрив 

(контроль) 
1,61 1,34 2,20 1,71 – –1,31 

N30 1,93 1,72 2,65 2,01 0,39 –0,92 

N60 2,17 1,98 2,78 2,31 0,60 –0,71 

P60 K60 2,13 1,83 2,71 2,22 0,51 –0,80 

N60К60 2,42 2,16 2,99 2,52 0,81 –0,50 

N60 P60 2,64 2,35 3,11 2,70 0,99 –0,32 

N30P30K30 2,36 2,07 2,96 2,46 0,75 –0,56 

N60P60K60 2,97 2,59 3,51 3,02 1,31 – 

N60P30K30 2,65 2,28 3,28 2,73 1,02 –0,29 

N60P60K30 2,92 2,50 3,42 2,94 1,23 –0,08 

N60P30K60 2,70 2,26 3,35 2,77 1,06 –0,25 

НІР05 0,14 0,12 0,16    

Примітка. 1* – порівняно з абсолютним контролем, 2 – з виробничим контролем 

(N60P60K60). 
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Соя добре реагує на рівень азотного живлення. Приріст урожаю від 

внесення азотних добрив у дозі 60 кг д. р/га на фосфорно-клійному фоні 

(P60K60) склав 0,80 т/га або 36 %. Застосування фосфорних і калійних добрив 

у польовій сівозміні сприяло підвищенню врожайності сої відповідно на 0,50 

і 0,32 т/га, або на 20 і 12 %. При цьому слід зазначити, що зниження частки 

калійної складової в складі повного мінерального удобрення (N60P60K60) з 

60до 30 кг д. р/га істотно не впливало на врожайність сої, тоді як зменшення 

насиченості фосфорними добривами з 60 до 30 кг д. р/га в середньому за три 

роки знижувало її на 0,25 т/га або на 8 %. 

Отже, завдяки збалансованій системі застосування добрив у сівозміні 

забезпечується врожайність сої на рівні 2,73–3,02 т/га за її рівня на контролі 

1,71 т/га. 

Якість насіння сої зазвичай визначається вмістом жиру і протеїну. 

Встановлено, що вміст жиру в насінні підвищується за внесення фосфорних і 

калійних добрив і за умови збільшення в складі повного добрива фосфору 

[172, 295]. Застосування азотних добрив і підвищення дози їх внесення 

значно знижує вміст жиру в насінні. Поряд з цим вміст протеїну в насінні 

прямо залежить від доз азотних добрив і майже не змінюється під впливом 

фосфорних і калійних добрив. 

Дослідженнями встановлено, що зі збільшенням насиченості сівозміни 

добривами, особливо азотними, змінюється якість насіння сої (табл. 4.8). 

Як видно з даних табл. 4.8, з поліпшенням умов мінерального 

живлення відмічена тенденція збільшення маси 1000 насінин сої. Достовірне 

збільшення цього показника порівняно з контролем у середньому за три роки 

досліджень було відмічено у варіантах N30, N60К60, N60P60 – на 9–12 г або на 

6–9 %. 

Під впливом добрив у насінні сої підвищувався вміст протеїну, а 

знижувався. Між цими показниками встановлено обернену сильну 

кореляційну залежність (r = – 0,84). Найвищий вміст протеїну в зерні був у 

варіантах досліду з внесенням N60P30K60. При цьому слід зазначити, що 
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внесення фосфорних і калійних добрив посилюють вплив азотних добрив на 

утворення протеїну в зерні. 

Таблиця 4.8 

Якість насіння сої залежно від доз і співвідношень добрив у 

польовій сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 
Маса 1000 

насінин, г 

Вміст, % 

протеїну  жиру 

Без добрив (контроль) 140 32,1 20,4 

N30 145 33,4 19,3 

N60 149 34,1 18,2 

P60 K60 142 32,3 20,6 

N60К60 152 35,2 19,8 

N60 P60 149 35,9 19,6 

N30P30K30 143 34,0 18,2 

N60P60K60 144 36,2 19,5 

N60P30K30 145 35,8 19,6 

N60P60K30 145 36,1 19,5 

N60P30K60 144 35,0 19,6 

НІР05 5–8 0,9–1,2 0,4–0,7 

 

Рівень урожайності сільськогосподарських культур залежить від 

насиченості сівозміни мінеральними добривами і виражається такими 

математичними моделями: 

для пшениці озимої y = 0,012x + 3,7720, R² = 0,89; 

для кукурудзи y = 0,0315x + 5,0036, R² = 0,84; 

для ячменю ярого y = 0,0083x + 3,4355, R² = 0,82; 

для сої y = 0,0064x + 1,8359, R² = 0,78; 

де х – сума N + P2O5 + K2O на 1 га площі сівозміни. 
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4.2 Динаміка продуктивності сівозміни  

 

Високоефективні агротехнології потребують розроблення нових систем 

удобрення. Чорноземи Правобережного Лісостепу зазвичай мають середню 

забезпеченість рослин азотом, підвищену – фосфором і високу калієм. Тому 

оптимальне відношення N : P2O : K2O для більшості сільськогосподарських 

культур є 1 : 0,5–0,7 : 0,2–0,5. Застосування добрив з диспропорційним 

відношенням між азотом і фосфором не відповідає біологічним потребам 

рослин і не забезпечує рентабельності застосування добрив [166]. 

Встановлено, що підвищення продуктивності сівозміни у часі 

відбувається за вдяки тривалій післядії внесених добрив, обґрунтованої 

сівозміни з урахуванням біологічних особливостей культур, введення в 

сівозміну більш продуктивних сортів і гібридів, удосконалення технології 

вирощування культур, високої ефективної родючості ґрунту [40, 216, 225, 

291]. 

Розрахунки показали, що переведення врожаю сільськогосподарських 

культур у зернові одиниці та на суху речовину значно підвищує 

інформативність впливу добрив на формування продуктивності польової 

сівозміни. 

Як видно з даних табл. 4.9, систематичне застосування добрив у різних 

дозах і співвідношеннях елементів живлення значно впливає на формування 

продуктивності сівозміни. 

Одержані дані свідчать про високу природну й ефективну родючість 

чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу. Проте за тривалого 

вирощування сільськогосподарських культур без внесення добрив 

продуктивність сівозміни поступово знижувалася.  

Застосування мінеральних добрив сприяло підвищенню продуктивності 

сівозміни. При цьому необхідно зазначити, що навіть на удобрених ділянках 

у першій ротації вона була вищою, ніж у другій. На нашу думку, це пов’язано 

не стільки з системами удобрення, як з погодними умовами. У другій ротації 



122 
 

сівозміни низька врожайність культур формувалася у два роки (2015 і 2017) з 

чотирьох, це і знижувало продуктивність польової сівозміни у цілому, але в 

меншій мірі на ділянках з внесенням повного мінерального добрива (N55–

110P30–60K40–80) – на 7–10 %. У варіантах досліду з внесенням лише азотних 

добрив (N55–110) вона знизилась на 14–16 %. 

Таблиця 4.9 

Динаміка продуктивності польової сівозміни за різних доз і 

співвідношень добрив 

Варіант 

досліду 

Рік проведення досліджень 
Ротація 

сівозміни 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

I II I–II 

т. з. од/(га·рік) основної продукції 

Без добрив 

(контроль) 
4,68 3,02 3,94 4,98 3,07 3,61 3,18 3,96 4,15 3,45 3,80 

N55 6,27 4,43 5,86 6,64 4,76 5,27 4,28 5,21 5,80 4,88 5,34 

N110 7,29 4,88 6,35 7,64 5,36 6,11 4,94 6,04 6,54 5,61 6,07 

P60K80 6,04 4,02 5,04 6,54 4,31 5,08 4,01 5,33 5,41 4,68 5,04 

N110K80 7,81 5,17 6,62 7,99 5,65 6,68 5,37 6,72 6,89 6,10 6,49 

N110P60 7,83 5,71 7,11 8,30 6,00 7,10 5,91 7,27 7,23 6,57 6,90 

N55P30K40 7,03 4,92 6,43 7,43 5,33 6,58 5,52 6,62 6,45 6,01 6,23 

N110P60K80 8,72 6,53 8,12 9,24 6,93 8,24 6,79 8,29 8,15 7,56 7,85 

N110P30K40 8,36 5,82 7,43 8,70 6,14 7,34 6,15 7,54 7,57 6,79 7,18 

N110P60K40 8,56 6,15 7,77 8,96 6,49 8,04 6,50 8,00 7,86 7,25 7,55 

N110P30K80 8,47 6,00 7,59 8,90 6,28 7,50 6,29 7,71 7,74 6,94 7,34 

 

У середньому за дві ротації сівозміни різні системи застосування 

добрив сприяли підвищенню продуктивності сівозміни на 41–107 %. При 

цьому слід зазначити, про виключення зі складу повного мінерального 

добрива (N110P60K80) азотної складової знижувало її на 36 %, фосфорної – на 
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17 і калійної – лише на 12 %. Внесення половини цієї дози добрив (варіант 

N55P30K40) знижувало продуктивність сівозміни на 21 %. Найменше 

середньорічне зниження продуктивності сівозміни – на 0,30–0,51 т з. од/га 

або лише 4–6 % відмічено у варіантах досліду N110P60K40 і N110P30K80, тоді як у 

варіанті N110P30K40 воно було суттєвішим – на 0,67 т з. од/га або на 9 %. 

Культури сівозміни мали різний вплив на формування її продуктивності 

за основною продукцією (табл. 4.10). За цим показником їх можна розмістити у 

такий ряд: кукурудза > пшениця озима > ячмінь ярий > соя. Це відповідно 

змінювало і їх частку впливу на формування продуктивності сівозміни. При цьому 

слід зазначити, що у I-й ротації сівозміни на ділянках із застосуванням добрив, за 

виключенням варіанту досліду P60K60, частка пшениці озимої збільшувалася з 22,9 

до 24,4–25,5 %, але поряд з цим знижувалась частка сої з 12,7 до 9,9–11,7 %. 

У II-й ротації сівозміни, порівняно з I-ю, частка участі кукурудзи у 

формуванні продуктивності сівозміни зменшилась з 42,6 до 34,7 %. Це 

свідчить про значну реакцію цієї культури на родючість ґрунту. За рахунок 

кукурудзи збільшилася частка участі пшениці озимої (на 4,2 %) і ячменю 

ярого (на 4,1 %). Проте за внесення мінеральних добрив, навпаки, кукурудза 

має вирішальне значення, а участь сої і особливо ячменю ярого знижується. 

У середньому за дві ротації сівозміни у варіанті досліду з повною 

дозою мінеральних добрив (N110P60K80) порівняно з контролем без добрив 

участь пшениці озимої у формуванні продуктивності сівозміни за основною 

продукцією залишалось майже без змін, кукурудзи – підвищилась з 38,6 до 

44,9 %, ячменю ярого і сої знизилась відповідно на 4,5 і 2,4 %. 

Основою відновлення родючості ґрунтів є землеробський закон 

повернення поживних речовин. Вважається, що поряд з елементами живлення 

в ґрунт повинна повертатися і видалена з урожаями біомаса рослин [299]. Нині 

цьому питанню приділяється особлива увага, оскільки колообігу органічної 

маси належить провідне значення у ґрунтоутворенні та функціонуванні 

агроекосистем. Проте підвищення вмісту в ґрунті органічних речовин не 

повинно бути самоціллю. Основне забезпечити збереження родючості ґрунту 
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та постійне функціонування її у часі [214]. 

Таблиця 4.10 

Частка участі культур у формуванні продуктивності сівозміни 

Варіант досліду 

Культура сівозміни 

Пшениця 

озима 
Кукурудза 

Ячмінь 

ярий 
Соя 

Основної продукції, % 

I ротація 

Без добрив (контроль) 22,9 42,6 21,7 12,7 

N55 24,5 45,0 20,0 10,4 

N110 25,2 44,9 19,9 9,9 

P60K80 22,7 43,9 21,6 11,7 

N110K80 24,6 44,9 20,4 10,1 

N110P60 25,0 44,6 20,2 10,1 

N55P30K40 25,0 43,7 20,5 10,7 

N110P60K80 25,2 45,6 19,0 10,1 

N110P30K40 24,4 46,1 19,6 9,9 

N110P60K40 24,7 45,9 19,1 10,2 

N110P30K80 24,5 46,0 21,7 10,0 

II ротація 

Без добрив (контроль) 27,1 34,7 25,8 12,4 

N55 27,8 39,5 21,9 10,7 

N110 27,6 41,1 20,9 10,3 

P60K80 27,1 37,5 23,4 11,9 

N110K80 27,8 41,0 20,7 10,4 

N110P60 27,1 41,2 21,2 10,4 

N55P30K40 26,0 41,4 22,1 10,3 

N110P60K80 26,0 44,2 19,5 10,1 

N110P30K40 26,6 42,7 20,6 10,0 

N110P60K40 26,0 43,1 20,7 10,2 

N110P30K80 26,6 42,9 20,6 9,9 

I–II ротація 

Без добрив (контроль) 25,0 38,6 23,7 12,5 

N55 26,1 42,2 20,9 10,5 

N110 26,4 43,0 20,4 10,1 

P60K80 24,9 40,7 22,5 11,8 

N110K80 26,2 42,9 20,5 10,2 

N110P60 26,0 42,9 20,7 10,2 

N55P30K40 25,5 42,5 21,3 10,5 

N110P60K80 25,6 44,9 19,2 10,1 

N110P30K40 25,5 44,4 20,1 10,0 

N110P60K40 25,3 44,5 19,9 10,2 

N110P30K80 25,5 44, 5 21,1 10,0 

 



125 
 

Вважається, що за внесення економічно вигідних доз добрив вміст 

гумусу в ґрунті не може бути підвищений до рівня цілини [264, 303]. 

Причиною цього є досить швидке досягнення рівноваги між надходженням і 

вилученням з ґрунту органічного вуглецю [293]. Для досягнення 

бездефіцитного балансу гумусу на чорноземах лісостепової зони в ґрунт 

повинна надходити така кількість органічних речовин, що еквівалентна 11–

13 т/га гною на 1 га площі сівозміни [287]. За даними [60] у чорноземі 

опідзоленому польової сівозміни зерно-бурякового виду його вміст 

стабілізується за середньорічного внесення 9 т/га гною + NPK. За даними 

[247], на чорноземі типовому за мінеральної системи удобрення вміст гумусу 

не тільки стабілізується, а і дещо збільшується. В умовах стаціонарних 

дослідів у Курській області за внесення 4 т/га органічних добрив і N60P30K60 

вміст гумусу залежав від виду сівозміни: у плодозмінній – він збільшувався, 

а в просапній зменшувався [16]. 

Отже, протилежні погляди щодо зміни вмісту гумусу в чорноземах під 

впливом мінеральних добрив показують складність і неоднозначність 

процесів, які проходять в ґрунті під впливом добрив. 

За даними [191], одним із критеріїв екологічно збалансованого 

землеробства є відношення між кількістю внесених органічних і мінеральних 

добрив. При цьому на 1 т органічних добрив не слід вносити не більше 10–15 

кг д. р. мінеральних добрив в оптимальному співвідношенні N : P2O5: K2O. 

Така система удобрення має перевагу за біологічними властивостями ґрунту, 

стабільністю та продуктивністю, стійкістю до несприятливих умов [144]. 

Вважається, що в Центрально-чорноземній зоні на 1 кг NPK мінеральних 

добрив необхідно забезпечити надходження 5 кг органічного вуглецю [113]. 

Як показали проведенні дослідження, після збирання врожаю на полі 

залишається значна кількість сухої речовини (табл. 4.11). Маса її зазвичай 

повторює закономірності зміни урожайності основної продукції культур 

сівозміни. Застосування мінеральних добрив у дозі N110P30–60K40–80 збільшує 

врожай сухої речовини у два і більше разів. Виходячи з проведеного вище 
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огляду літератури, це дозволяє збільшити і дози внесення мінеральних 

добрив. 

Таблиця 4.11 

Динаміка формування сухої речовини нетоварної продукції у польовій 

сівозміні за різних доз і співвідношень добрив 

Варіант 

досліду 

Рік проведення досліджень 
Ротація 

сівозміни 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

I II I–II 

нетоварна продукція, т/(га рік) сухої речовини 

Без 

добрив 

(контроль) 

4,70 3,05 3,98 5,01 3,13 3,67 3,24 4,00 4,18 3,51 3,84 

N55 6,32 4,48 5,94 6,72 4,86 5,37 4,34 5,25 5,86 4,95 5,40 

N110 7,37 4,94 6,44 7,73 5,50 6,21 5,00 6,10 6,62 5,70 6,16 

P60K80 6,07 4,07 5,07 6,61 4,40 5,17 4,05 5,37 5,45 4,74 5,09 

N110K80 7,88 5,22 6,71 8,08 5,77 6,80 5,45 6,80 6,97 6,20 6,58 

N110P60 7,91 5,80 7,18 8,40 6,12 7,22 6,00 7,33 7,32 6,66 6,99 

N55P30K40 7,08 5,00 6,50 7,53 5,45 6,70 5,60 6,70 6,52 6,11 6,31 

N110P60K80 8,83 6,61 8,20 9,36 7,05 8,36 6,90 8,35 8,25 7,66 7,95 

N110P30K40 8,44 5,91 7,50 8,80 6,26 7,45 6,24 7,60 7,66 6,88 7,27 

N110P60K40 8,64 6,23 7,84 9,07 6,61 8,16 6,60 8,06 7,94 7,35 7,64 

N110P30K80 8,54 6,08 7,65 9,00 6,40 7,62 6,39 7,77 7,82 7,04 7,43 

 

Якщо врахувати, що в сухій речовині фітомаси сільськогосподарських 

культур міститься 46–48 % органічного вуглецю [38], то можна розрахувати 

за яких доз і співвідношень мінеральних добрив збільшувати чи зменшувати 

дозу внесення мінеральних добрив (рис 4.1). Найбільше на утворення 

органічного вуглецю на одиницю діючої речовини впливають азотні добрива. 

За зменшенням насиченості сівозміни добривами вдвічі – з N110P60K80 до 

N55P30K40 на 1 кг д. р. припадає 2,37 кг органічного вуглецю, або на 37 % 
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більше. За внесення повного мінерального добрива в дозі N110P30–60K40–80 цей 

показник був у межах 1,49–1,90 кг/га, тобто значно менше оптимального 

(5 кг/кг). Проте слід зазначити, що поряд з органічним вуглецем нетоварної 

частини урожаю культур, у ґрунті залишається стерня та корені рослин. 

Вважається, під час збирання врожаю на полі залишається 20 % соломи [209]. 

За систематичного застосування високих доз добрив у сівозміні збільшується 

надходження в ґрунт органічних речовин за рахунок кореневих решток на 

30–36 % [202]. Тому на залишкову частину сформованої біомаси рослин 

припадає значна, а іноді й більша частина біологічного врожаю [38, 72]. 

 

Рис.4.1 Надходження органічного вуглецю в ґрунт з нетоварною 

частиною врожаю культур сівозміни за різних доз і співвідношень 

мінеральних добрив (2011–2018 рр.): 1) N55; 2) N110; 3) P60K80; 4) N110K80; 

5) N110P60; 6) N55P30K40; 7) N110P60K80; 8) N110P30K40; 9) N110P60K40; 

10) N110P30K80 

Отже, в результаті проведених досліджень можна зробити такі 

висновки: 

1. Пшениця озима добре реагує на поліпшення умов мінерального 

живлення. На тлі парних комбінацій основних елементів живлення в 

середньому за три роки азотні добрива у дозі 150 кг/га д. р. підвищують її 
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врожайність на 2,57 т/га, фосфорні (P60) – на 1,00, а калійні добрива (K80) – на 

0,65 т/га. При цьому значно змінюються показники якості зерна. За масою 

1000 зерен, натурою, вмістом білка та клейковини зерно найкращої якості 

формується за внесення повного мінерального добрива (N150P60K40, 

N150P60K80, N150P30K80). 

2. Порівняно з врожайністю кукурудзи на виробничому контролі 

(варіант N150P60K80) – 8,34 т/га, зменшення у складі повного добрива дози 

калію вдвічі знижувало врожайність зерна на 0,81 т/га, тоді як фосфору – на 

1,41 т/га. Поліпшення умов мінерального живлення кукурудзи підвищує 

натуру зерна, вміст у ньому білка, а також жиру за внесення високих доз 

повного добрива. 

3. Ячмінь ярий добре реагує на внесення мінеральних добрив і їх 

післядію. З основних елементів живлення він найбільше реагує на азот – 

приріст урожаю на фосфорно-калійному фоні становить 34 %, тоді як від 

фосфору і калію на фоні NK і NP – відповідно 18 і 5 %. Зменшення дози 

внесення мінеральних добрив у сівозміні вдвічі – з N110P60K80 до N55P30K40 

знизило врожай ячменю ярого в середньому за три роки на 9 %. 

Якість зерна ячменю ярого найбільше залежить від рівня азотного 

живлення рослин. 

4. Урожайність сої і ефективність її удобрення значно залежить від 

погодних умов вегетаційного періоду. Найбільше вона реагує на внесення 

азотних добрив – приріст урожаю становить 34 %. Частка впливу фосфорних 

і калійних добрив відповідно становить 20 і 14 %. З поліпшенням умов 

мінерального живлення підвищується маса 1000 насінин і вміст у них 

протеїну. Між вмістом жиру і протеїну в насінні встановлено обернену 

сильну кореляційну залежність (r= – 0,84) 

5. Виключення зі складу повного мінерального добрива (N110P60K80 на 

1 га сівозмінної площі азотної складової знижувало продуктивність сівозміни 

на 36 %, фосфорної – на 17 і калійної – на 12 %. Найменше її зниження (на 4–

6 %) відмічено у варіантах досліду N110P60K40 і N110P30K80. 
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6. У середньому за дві ротації сівозміни найбільший вплив на 

формування продуктивності сівозміни за товарною продукцією мала 

кукурудза (38,6–44,9 %), а найменше – соя (10,0–12,5 % залежно від варіанту 

досліду). 

Результати досліджень, викладені в розділі опубліковано у працях 

[45,48, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 252, 253]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В РОСЛИНАХ, 

ВИНЕСЕННЯ ЇХ УРОЖАЯМИ ТА БАЛАНС ЇХ І ГУМУСУ В ҐРУНТІ 

ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ 

 

5.1 Вміст основних елементів живлення в рослинах 

 

Високу продуктивність сільськогосподарських культур можна сформувати 

лише оптимальним рівнем їх забезпечення елементами живлення. Кореневе 

живлення рослин залежить не лише від їх біологічних особливостей і забезпечення 

продуктами фотосинтезу. На нього впливає інтенсивність розвитку кореневої 

системи, структура та вологість ґрунту, реакція ґрунтового середовища, вміст і 

співвідношення поживних речовин, активність ґрунтової біоти, кореневі виділення 

тощо [38]. Тому вважається, що проведення листкової діагностики мінерального 

живлення рослин є недостатнім. Її потрібно уточнювати хімічним аналізом 

рослин. Встановлено [304], що зміна оптимального вмісту в них елементів 

живлення на різних типах ґрунтів не перевищує 5 %. 

Елементарний склад рослин найбільше залежить від хімічного складу 

земної кори [21]. Рослини добре реагують на підвищення вмісту рухомих 

сполук елементів живлення в ґрунті, а тому їх вміст у тканинах змінюється 

під впливом удобрення [75, 110, 119]. Отже, виникає необхідність уточнення 

рівнів вмісту елементів живлення в сільськогосподарських культурах у 

конкретних умовах вирощування. 

Дослідженнями встановлено певні зміни вмісту основних елементів 

живлення в основній і нетоварній частині врожаю культур сівозміни 

(табл. 5.1). Як видно з даних табл. 5.1, хімічний склад урожаю залежить від 

біологічних особливостей культур. Суттєво складові врожаю відрізнялися за 

вмістом азоту. Найбільший його вміст мало насіння сої – 5,53–6,24 % у 

перерахунку на суху речовину, а найменше зерно кукурудзи – 0,56–0,64 % 

залежно від варіанту удобрення. 
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Таблиця 5.1 

Вміст основних елементів живлення в урожаї культур залежно від доз і співвідношень добрив у польовій 

сівозміні, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 

Культура сівозміни 

Пшениця озима Кукурудза Ячмінь ярий Соя 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

вміст в основній продукції, % на суху речовину 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без добрив (контроль) 1,61 0,72 0,49 1,47 0,56 0,40 1,85 0,68 0,54 5,53 1,08 1,27 

N55 2,17 0,74 0,49 1,55 0,57 0,39 1,87 0,69 0,54 5,75 1,10 1,29 

N110 2,26 0,75 0,48 1,58 0,58 0,40 1,89 0,70 0,56 5,87 1,12 1,31 

P60K80 1,82 0,80 0,52 1,52 0,60 0,41 1,87 0,71 0,57 5,56 1,36 1,38 

N110K80 2,24 0,76 0,53 1,58 0,58 0,42 1,91 0,69 0,60 6,06 1,10 1,39 

N110P60 2,31 0,86 0,56 1,63 0,64 0,40 1,93 0,75 0,60 6,19 1,60 1,29 

N55P30K40 2,05 0,81 0,54 1,58 0,62 0,41 1,89 0,70 0,60 5,86 1,36 1,39 

N110P60K80  2,37 0,86 0,56 1,71 0,64 0,43 1,96 0,76 0,61 6,24 1,62 1,46 

N110P30K40 2,36 0,82 0,53 1,68 0,62 0,41 1,94 0,71 0,60 6,17 1,38 1,40 

N110P60K40 2,40 0,86 0,54 1,70 0,64 0,43 1,96 0,75 0,61 6,22 1,58 1,42 

N110P30K80 2,36 0,82 0,55 1,70 0,62 0,42 1,94 0,72 0,60 6,03 1,40 1,41 
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Продовж. табл. 5.1 

вміст у нетоварній продукції, % на суху речовину 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без добрив (контроль) 0,46 0,24 0,82 0,48 0,15 1,24 0,32 0,19 0,91 0,32 1,08 1,19 

N55 0,48 0,24 0,83 0,59 0,16 1,23 0,40 0,20 0,93 0,37 1,09 1,20 

N110 0,50 0,24 0,84 0,70 0,16 1,23 0,48 0,22 0,95 0,41 1,11 1,22 

P60K80 0,45 0,25 0,86 0,51 0,17 1,29 0,36 0,22 1,02 0,32 1,16 1,27 

N110K80 0,50 0,24 0,96 0,71 0,16 1,32 0,49 0,21 1,08 0,41 1,10 1,28 

N110P60 0,51 0,27 1,00 0,76 0,19 1,35 0,52 0,25 0,99 0,42 1,23 1,19 

N55P30K40 0,51 0,26 0,93 0,63 0,17 1,33 0,44 0,22 1,01 0,38 1,16 1,25 

N110P60K80  0,52 0,27 1,02 0,78 0,20 1,38 0,54 0,26 1,12 0,44 1,23 1,31 

N110P30K40 0,51 0,26 0,94 0,74 0,18 1,34 0,51 0,25 1,07 0,42 1,18 1,26 

N110P60K40 0,52 0,27 0,96 0,75 0,20 1,36 0,54 0,26 1,08 0,44 1,20 1,27 

N110P30K80 0,51 0,26 1,00 0,73 0,18 1,37 0,52 0,25 1,11 0,42 1,20 1,30 
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Завдяки удобренню вміст азоту в насінні сої максимально 

підвищувався на 13 %, а в зерні пшениці озимої, кукурудзи і ячменю ярого – 

відповідно на 49; 16 і 6 %. У сухій речовині стебелиння кукурудзи і соломи 

пшениці озимої, ячменю ярого та сої вміст азоту був значно меншим, що 

свідчить про переміщення його під час формування врожаю з вегетативних у 

генеративні органи. Застосування мінеральних добрив, особливо азотних, 

сприяло підвищенню його вмісту в нетоварній частині врожаю. При цьому 

вміст азоту в соломі пшениці озимій і ячмені ярому був практично 

однаковим. Більш високим його вмістом характеризувалось стебелиння 

кукурудзи. Солома сої мала найнижчий вміст азоту – 0,32–0,44 % у 

перерахунку на суху речовину. Тому при залишенні її на полі на добриво 

наступна культура (в нашому досліді пшениця озима) буде відчувати нестачу 

азотного живлення. 

Вважається, що з основних елементів живлення рослини мають 

найбільшу здатність регулювати вміст фосфору, але вона є недостатньою, щоб 

повністю обмежити його засвоєння за високого вмісту в ґрунті [204, 270]. 

Дослідження показали (див. табл. 5.1), що навіть за високих доз 

внесення мінеральних добрив (N110P60K80), вміст фосфору в зерні пшениці 

озимої, кукурудзи і ячменю ярого підвищувався відповідно лише на 19; 14 і 

12 %. Значне підвищення його вмісту було в насінні сої – з 1,08 до 1,62 % у 

перерахунку на суху речовину. В досліді чітко проявився позитивний вплив 

фосфорних добрив на вміст фосфору в основній продукції. При цьому за 

внесення азотних добрив живлення рослин фосфором також поліпшувалось, 

тоді як впливу калійних добрив не було відмічено. 

У вегетативній масі культур сівозміни вміст фосфору, порівняно з 

генеративними органами, був значно менший і зміни під впливом удобрення 

були меншими. Так, у пшеничній і соєвій соломі він підвищувався під 

впливом високої дози добрив (N110P60K80) лише на 13 %, а в ячмінній – на 

33 %. У стебелинні кукурудзи підвищення вмісту фосфору склало 37 %. 

Щодо вмісту калію в рослинах, то вчені [40, 118, 199] не мають єдиної 

думки щодо впливу ґрунтово-кліматичних умов, рівня застосування добрив 

та інших чинників. Так, у вегетаційному досліді з 14-ма культурами і 

концентрацією калію від 0,1 мкмоль до 1 ммоль поживного розчину лише за 
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вмісту понад 95 мкмоль/л простежувалось незначне підвищення його вмісту 

в органах рослин [307].  

Дослідженнями встановлено (див. табл. 5.1), що на чорноземі 

опідзоленому вміст калію в основній і нетоварній частині врожаю 

змінюються під впливом застосування добрив у сівозміні менш суттєво, ніж 

азоту та фосфору. Навіть застосування калійних добрив у дозі 80 кг/га д. р. на 

азотно-фосфорному фоні (варіант N110P60K80) підвищувало вміст калію в зерні 

та насінні культур сівозміни не більш ніж на 8 %. У соломі культур це 

збільшення було суттєвішим – на 10–24 % залежно від культури. 

Розрахунки показали, що рівень вмісту азоту легкогідролізованих 

сполук у ґрунті істотно впливає на вміст його в основній в основній 

продукції ячменю ярого, кукурудзи і сої (R2 = 0,92–0,93), менше – пшениці 

озимій (R2 = 0,63) (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Коефіцієнт детермінації (R2) залежності вмісту основних елементів 

живлення в урожаї сільськогосподарських культур від вмісту їх у ґрунті 

Культура 

Продукція 

товарна нетоварна 

N P K N P K 

Пшениця озима 0,63 0,70 0,21 0,66 0,67 0,15 

Кукурудза 0,93 0,66 0,46 0,89 0,56 0,28 

Ячмінь ярий 0,95 0,49 0,30 0,86 0,39 0,53 

Соя 0,92 0,80 0,63 0,82 0,69 0,68 

 

Примітка. Вміст азоту легкогідролізованих сполук у ґрунті визначено за методом 

Корнфілда, рухомих сполук фосфору і калію – за методом Чирикова. 

 

Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті має практично однаковий вплив 

на його вміст в основній і нетоварній частині врожаю незалежно від культури 

(R2= 0,39–0,70). Найменша залежність між вмістом рухомих сполук у ґрунті та в 

урожаї була в калію, проте в насінні сої і соломі ячменю ярого і сої вона чітко 

простежувалась (R2= 0,53–0,68). Це вказує на те, що змінюючи поживний 
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режим ґрунту, можна цілеспрямовано регулювати хімічний склад урожаю. 

 

5.2 Винесення основних елементів живлення врожаями і 

коефіцієнти їх використання з добрив 

 

Показники вмісту основних елементів живлення в складових урожаю і 

його маса дозволяють розрахувати господарське їх вилучення з ґрунту. Цей 

показник також залежить від структури урожаю – відношення між основною 

і нетоварною продукцією. Не дивлячись на те, що польові культури зазвичай 

однорічні рослини, господарське винесення елементів живлення менше їх 

біологічної потреби упродовж вегетації. 

Розрахунки показали, що в основній у нетоварній частині врожаю 

культур сівозміни елементи живлення містяться не лише в різній кількості, 

але і в різному співвідношенні (табл. 5.3). З основною продукцією 

культури сівозміни найбільше виносять азоту, а найменше – калію, з 

нетоварною частиною врожаю калію виноситься навіть більше, ніж азоту. 

Слід також зазначити, що з насінням і зерном виноситься з ґрунту багато 

фосфору – 16,3–71,7 кг P2O5/га залежно від культури і варіанту удобрення. 

Так, у виробничому контролі (варіант N110P60K80) найбільше фосфору 

виносили пшениця озима і кукурудза – відповідно 53,6 і 71,7 кг P2O5/га. 

Ячмінь ярий і соя характеризувалися значно меншими показниками його 

винесення. 

Нині в господарствах рослинницького напряму гостро стоїть 

проблема органічних добрив. Тому залишення на полях нетоварної частини 

врожаю є одним із джерел повернення органічного вуглецю в ґрунт. Поряд з 

вуглецем у ґрунт повертаються й елементи живлення. За даними 

І. І. Клименко, заорювання 4 т/га соломи у ланці сівозміни соя–овес–

кукурудза дозволяє компенсувати витрати азоту на формування врожаю на 

43 %, фосфору – 35, і калію – 90 % та підвищує врожайність культур на 

15 % [134].  
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Таблиця 5.3 

Господарське винесення основних елементів живлення культурами сівозміни за різних доз і співвідношень 

добрив у польовій сівозміні, 2016–2018 рр. 

Культура 
Елемент 

живлення 

Варіант досліду 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

N
5
5
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0
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N
1
1
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P

3
0
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8
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Винесення основною продукцією, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пшениця 

озима 

N 49,4 92,5 108,5 73,2 120,4 131,1 101,7 147,8 137,2 144,9 140,0 

P2O5 22,1 31,6 36,0 32,2 40,8 48,8 40,2 53,6 47,7 51,9 48,6 

K2O 15,0 20,9 23,04 20,9 28,5 31,8 26,8 34,9 30,8 32,6 32,6 

Кукурудза 

N 59,4 97,0 121,6 90,0 132,9 147,7 135,1 191,5 163,7 178,8 170,0 

P2O5 22,6 35,7 44,6 35,5 48,8 58,0 53,0 71,7 60,4 67,3 62,0 

K2O 16,2 24,4 30,8 24,3 35,3 36,2 35,0 48,2 40,0 45,2 42,0 

Ячмінь ярий 

N 53,8 63,3 69,2 65,1 75,9 85,6 80,1 91,3 85,7 94,9 87,8 

P2O5 19,8 23,4 25,6 24,7 27,4 33,3 29,7 35,4 31,4 36,3 32,5 

K2O 15,7 18,3 20,5 19,8 23,8 26,3 25,4 28,4 26,5 29,5 27,1 

Соя 

N 83,7 106,3 119,3 108,6 134,4 147,0 126,9 165,8 148,8 160,9 147,0 

P2O5 16,3 20,3 22,8 26,5 24,4 38,0 29,4 43,0 33,3 40,9 34,1 

K2O 19,2 23,8 26,6 27,0 30,8 30,6 30,1 38,8 33,7 36,7 34,4 
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Продовж. табл. 5.3 

Винесення нетоварною продукцією, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пшениця 

озима 

N 24,0 34,8 40,8 30,8 45,7 49,2 43,0 55,1 50,4 53,3 51,4 

P2O5 12,5 17,4 19,6 17,1 21,9 26,0 21,9 28,6 25,7 27,7 26,2 

K2O 42,8 60,2 68,5 58,8 87,7 96,5 78,4 108,1 92,9 98,5 100,9 

кукурудза 

N 23,4 44,6 65,0 36,5 72,1 83,1 65,0 105,4 87,0 95,2 88,1 

P2O5 7,3 12,1 14,8 12,1 16,2 20,8 17,5 27,0 21,2 25,2 21,7 

K2O 60,5 92,9 114,2 92,2 134,0 147,7 137,2 186,6 157,6 172,6 165,4 

Ячмінь ярий 

N 11,2 16,3 21,1 15,0 23,4 27,7 22,4 30,2 27,0 31,4 28,2 

P2O5 6,62 8,1 9,7 9,2 10,0 13,3 11,2 14,5 13,3 15,1 13,6 

K2O 31,7 37,8 41,8 42,6 51,5 52,7 51,4 62,6 56,7 62,7 60,2 

Соя 

N 5,7 8,0 9,8 7,3 10,7 11,7 9,6 13,7 11,9 13,3 12,0 

P2O5 19,2 23,6 26,5 26,6 28,6 34,3 29,0 38,3 33,4 36,4 34,3 

K2O 21,1 26,0 29,1 29,1 33,2 33,1 31,7 40,8 35,6 38,5 37,2 
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Продовж. табл. 5.3 

Господарське винесення, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пшениця 

озима 

N 73,4 127,3 149,3 104 166,1 180,3 144,7 202,9 187,6 198,2 191,4 

P2O5 34,6 49,0 55,6 49,3 62,7 74,8 62,1 82,2 73,4 79,6 74,8 

K2O 57,8 81,1 91,54 79,7 116,2 128,3 105,2 143,0 123,7 131,1 133,5 

Кукурудза 

N 82,8 141,6 186,6 126,5 205,0 230,8 200,1 296,9 250,7 274 258,1 

P2O5 29,9 47,8 59,4 47,6 65,0 78,8 70,5 98,7 81,6 92,5 83,7 

K2O 76,7 117,3 145,0 116,5 169,3 183,9 172,2 234,8 197,6 217,8 207,4 

Ячмінь ярий 

N 65,0 79,6 90,3 80,1 99,3 113,3 102,5 121,5 112,7 126,3 116 

P2O5 26,42 31,5 35,3 33,9 37,4 46,6 40,9 49,9 44,7 51,4 46,1 

K2O 47,4 56,1 62,3 62,4 75,3 79,0 76,8 91,0 83,2 92,2 87,3 

Соя 

N 89,4 114,3 129,1 115,9 145,1 158,7 136,5 179,5 160,7 174,2 159 

P2O5 35,5 43,9 49,3 53,1 53,0 72,3 58,4 81,3 66,7 77,3 68,4 

K2O 40,3 49,8 55,7 56,1 64,0 63,7 61,8 79,6 69,3 75,2 71,6 
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Як видно з даних табл. 5.4, з листостебловою масою і соломою в ґрунт 

може повертатися значна кількість елементів живлення від їх господарського 

винесення. З практичного погляду для розрахунку доз добрив важливо знати, яка 

частка елементів живлення, що була використана для формування господарського 

врожаю, повертається в ґрунт у разі залишення на полі на добриво нетоварної 

продукції. Розрахунки показали, що за цим показником культури сівозміни значно 

відрізнялися. Так, з нетоварною продукцією пшениці озимої, кукурудзи, ячменю 

ярого у ґрунт повертається 17–36 % азоту від господарського винесення залежно 

від варіанту досліду. При цьому слід зазначити, що коефіцієнт повернення зростає 

з поліпшенням умов мінерального живлення рослин, особливо азотного. 

Найменше азоту (6–8 % від господарського винесення) у ґрунт повертається з 

соломою сої, але при цьому, порівняно з іншими культурами сівозміни, найбільше 

повертається фосфору – 47–54 % залежно від варіанту досліду. З нетоварною 

продукцією інших культур коефіцієнт повернення не перевищує 0,36. Коефіцієнт 

повернення калію з нетоварною частиною врожаю культур сівозміни є найвищим 

і становить 0,50–0,80. Відомо, що калій в рослинах не утворює складних 

органічних сполук, а тому після надходження в ґрунт буде легкодоступним 

наступним культурам сівозміни. Це потрібно врахувати при розробленні 

системи застосування калійних добрив. 

Для розрахунку доз добрив користуються показником господарського 

винесення елементів живлення запланованим урожаєм, хоч це і не відповідає 

біологічним вимогам культур для його формування. При цьому вважають, що 

частину елементів живлення рослини візьмуть з ґрунту, а з метою оптимізації 

їх живлення та відновлення ґрунтової родючості потрібно повернути лише ті, 

які витрачені на формування основного і нетоварного врожаю. 

Для практичних розрахунків зазвичай використовують показники 

відносного винесення елементів живлення на одиницю основної і відповідну 

кількість нетоварної частини врожаю. Ці показники відносно стабільні, що 

пояснюється законами постійності хімічного складу рослин і їх вибірковою 

здатністю поглинати поживні речовини [176, 265].  
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Таблиця 5.4 

Коефіцієнт повернення основних елементів живлення в ґрунт з нетоварною частиною врожаю,  

% від господарського винесення 

Культура 
Елемент 

живлення 

Варіант досліду 
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Пшениця озима 

N 0,33 0,27 0,27 0,30 0,27 0,27 0,30 0,27 0,27 0,27 0,27 

P 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

K 0,74 0,74 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,75 0,75 0,76 

Кукурудза 

N 0,28 0,31 0,35 0,30 0,35 0,36 0,32 0,36 0,35 0,35 0,34 

P 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 0,27 0,26 0,27 0,26 

K 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,80 0,79 0,80 

Ячмінь ярий 

N 0,17 0,20 0,23 0,19 0,23 0,24 0,22 0,25 0,24 0,25 0,24 

P 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 0,30 0,29 0,30 

K 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,69 

Соя 

N 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 

P 0,54 0,54 0,54 0,50 0,54 0,47 0,50 0,47 0,50 0,47 0,50 

K 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 
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Показники відносного винесення елементів живлення на одиницю 

врожаю необхідно постійно уточнювати з врахуванням ґрунтово-кліматичних 

умов регіону, сортів і гібридів культури, оскільки вони відрізняються за 

генотипом, хімічним складом, відношенням товарного врожаю до відповідної 

кількості нетоварного. Так, за узагальненими даними географічної мережі 

дослідів [303] вміст азоту, фосфору і калію на неудобрених і удобрених 

ділянках відрізнявся відповідно на 14; 3 і 13 %, а на неудобрених ділянках між 

зонами дерново-підзолистих, каштанових і чорноземних ґрунтів відповідно на 

37; 57 і 80 %. При цьому витрати поживних речовин на одиницю врожаю за 

високих доз добрив збільшуються. На думку Б. С. Носка [103], за оптимальний 

потрібно брати показник вмісту і відносного їх винесення, що відповідає 

максимальному високоякісному врожаєві. Ці показники також важливі для 

розрахунку балансу елементів живлення за умови різного використання 

нетоварної частини врожаю (на добриво, корм чи підстилку для худоби, тощо). 

Дані табл. 5.5 показують, що показники відносного винесення 

елементів живлення більше залежать від культур, ніж від системи удобрення. 

Найбільше азоту з 1 т насіння виносить соя – 48,7–54,9 кг залежно від 

удобрення, а найменше кукурудза – 12,6–14,6 кг. Винесення азоту зерном 

пшениці озимої залежно від удобрення змінюється найістотніше – від 13,8 до 

20,4 кг/т, що пояснюється значними його витратами на формування білка за 

поліпшення умов мінерального живлення. 

Показники винесення фосфору і калію 1-ю т зерна пшениці озимої, 

ячменю ярого і кукурудзи є стабільними. Порівняно з ними, соя виносить більше 

фосфору і калію, а винесення фосфору, крім того, ще й зростає за поліпшенням 

умов фосфорного живлення рослин. З одиницею нетоварної частини врожаю, 

порівняно з товарною, сільськогосподарські культури виносять з ґрунту менше 

азоту й фосфору, але більше калію. Як уже зазначалось, у практиці для 

розрахунку доз добрив, особливо за умови видалення нетоварної частини 

врожаю з поля використовується показник винесення елементів живлення на 

одиницю основної і відповідну кількість нетоварної продукції.  
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Таблиця 5.5 

Відносне винесення основних елементів живлення товарною та нетоварною частинами врожаю 

сільськогосподарських культур з ґрунту залежно від доз і співвідношення добрив, 2016–2018 рр. 

Варіант досліду 

Культура сівозміни 

Пшениця озима Кукурудза Ячмінь ярий Соя 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

відносне винесення основною продукцією, кг/т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без добрив (контроль) 13,8 6,2 4,2 12,6 4,8 3,4 15,9 5,8 4,6 48,7 9,5 11,2 

N55 18,6 6,4 4,2 13,2 4,9 3,3 16,1 5,9 4,6 50,6 9,7 11,3 

N110 19,4 6,4 4,1 13,5 5,0 3,4 16,2 6,0 4,8 51,6 9,8 11,5 

P60K80 15,6 6,9 4,5 13,0 5,1 3,5 16,1 6,1 4,9 48,9 12,0 12,1 

N110K80 19,3 6,5 4,6 13,5 4,9 3,6 16,4 5,9 5,2 53,3 9,7 12,2 

N110P60 19,9 7,4 4,8 13,9 5,5 3,4 16,6 6,4 5,2 54,5 14,1 11,3 

N55P30K40 17,6 7,0 4,6 13,5 5,3 3,5 16,2 6,0 5,2 51,6 11,9 12,2 

N110P60K80 20,4 7,4 4,8 14,6 5,5 3,7 16,8 6,5 5,2 54,9 14,2 12,8 

N110P30K40 20,3 7,0 4,5 14,4 5,3 3,5 16,7 6,1 5,2 54,3 12,1 12,3 

N110P60K40 20,6 7,4 4,6 14,5 5,5 3,7 16,8 6,4 5,2 54,7 13,9 12,5 

N110P30K80 20,3 7,0 4,7 14,5 5,3 3,6 16,7 6,2 5,2 53,0 12,3 12,4 
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Продовж. табл.5.5 

відносне винесення нетоварною продукцією, кг/т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без добрив (контроль) 3,95 2,06 7,05 4,13 1,29 10,7 2,75 1,63 7,83 2,75 9,29 10,2 

N55 4,13 2,06 7,14 5,07 1,38 10,6 3,44 1,72 8,00 3,18 9,37 10,3 

N110 4,30 2,06 7,22 6,02 1,38 10,6 4,13 1,89 8,17 3,53 9,55 10,5 

P60K80 3,87 2,15 7,40 4,39 1,46 11,1 3,10 1,89 8,77 2,75 9,98 10,9 

N110K80 4,30 2,06 8,26 6,11 1,38 11,3 4,21 1,81 9,29 3,53 9,46 11,0 

N110P60 4,39 2,32 8,60 6,54 1,63 11,6 4,47 2,15 8,51 3,61 10,6 10,2 

N55P30K40 4,39 2,24 8,00 5,42 1,46 11,4 3,78 1,89 8,69 3,27 10,0 10,7 

N110P60K80 4,47 2,32 8,77 6,71 1,72 11,9 4,64 2,24 9,63 3,78 10,6 11,3 

N110P30K40 4,39 2,24 8,08 6,36 1,55 11,5 4,39 2,15 9,20 3,61 10,1 10,8 

N110P60K40 4,47 2,32 8,26 6,45 1,72 11,7 4,64 2,24 9,29 3,78 10,3 10,9 

N110P30K80 4,39 2,24 8,60 6,28 1,55 11,8 4,47 2,15 9,55 3,61 10,3 11,2 
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Продовж. табл. 5.5 

відносне винесення основною та відповідною кількістю нетоварного врожаю, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без добрив (контроль) 20,5 9,7 16,2 17,6 6,3 16,2 19,2 7,8 14,0 52,0 20,6 23,4 

N55 25,6 9,9 16,3 19,3 6,6 16,0 20,2 8,0 14,2 54,4 20,9 23,7 

N110 26,7 9,9 16,4 20,7 6,6 16,1 21,2 8,3 14,6 55,8 21,3 24,1 

P60K80 22,2 10,6 17,1 18,3 6,9 16,8 19,8 8,4 15,4 52,2 24,0 25,2 

N110K80 26,6 10,0 18,6 20,8 6,6 17,2 21,5 8,1 16,3 57,5 21,1 25,4 

N110P60 27,4 11,3 19,4 21,8 7,5 17,3 22,0 9,0 15,4 58,8 26,8 23,5 

N55P30K40 25,1 10,8 18,2 20,0 7,1 17,2 20,7 8,3 15,6 55,5 23,9 25,0 

N110P60K80 28,0 11,3 19,7 22,1 7,6 18,0 22,4 9,2 16,8 59,4 26,9 26,4 

N110P30K40 27,8 10,8 18,2 22,0 7,2 17,3 22,0 8,7 16,2 58,6 24,2 25,3 

N110P60K40 28,2 11,3 18,6 22,2 7,6 17,7 22,4 9,1 16,3 59,2 26,3 25,6 

N110P30K80 27,8 10,8 19,3 22,0 7,2 17,8 22,1 8,8 16,7 57,3 24,7 25,8 
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Винесення основних елементів живлення з 1 т зерна та відповідною 

кількістю соломи не постійна величина, а змінюється в широких межах 

залежно від рівня врожайності, доз добрив і ґрунтово-кліматичних умов. 

Найбільше змінюється цей показник відносно азоту, особливо для культур, 

що здатні під впливом поліпшення умов мінерального живлення збільшувати 

врожай нетоварної продукції. Також необхідно зазначити, що з усіх культур 

сівозміни найбільше відносне винесення азоту, фосфору і калію на одиницю 

врожаю має соя. 

Отже, поряд з родовими і видовими особливостями культур сівозміни, 

системи удобрення мають також значний вплив на винесення елементів 

живлення врожаєм і можливе повернення їх у ґрунт з нетоварною 

продукцією. 

У табл. 5.6 наведено узагальнені дані витрат елементів живлення на 

формування одиниці врожаю сільськогосподарськими культурами. З 1 т 

насіння соя виносить в середньому 52,4 кг азоту, тоді як з 1 т зерна пшениця 

озима, ячмінь ярий і кукурудза його виноситься лише 13,7–18,7 кг. 

Винесення азоту нетоварною продукцією є більш стабільним – 3,4–5,8 кг/т 

залежно від культури. Для формування 1 т основної і відповідної кількості 

нетоварної продукції витрачається 20,6–26,0 кг азоту, тоді як соєю – 56,4 кг. 

Витрати фосфору на формування врожаю найбільші у сої, що 

пояснюється високим його вмістом у соломі – 10,0 кгP2O5/т. Найменше 

фосфору на формування врожаю зерна і відповідної листкостеблової маси 

витрачає кукурудза – 7,0 кг P2O5/га. Всі культури сівозміни, за виключенням 

сої, на формування одиниці зерна витрачають менше калію, ніж на 

формування нетоварної продукції. 

На формування урожаю одиниці товарної і відповідну кількість 

нетоварної продукції культури засвоюють елементи живлення в такому 

співвідношенні N : P2O5 : K2O: пшениця озима – 1 : 0,4 : 0,7; кукурудза – 

1 : 0,3 : 0,8; ячмінь ярий – 1 : 0,4 : 0,7; соя – 1 : 0,4 : 0,4. 
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Таблиця 5.6 

Відносне винесення основних елементів живлення врожаєм 

сільськогосподарських культур з ґрунту за різного удобрення в польовій 

сівозміні, 2016–2018 рр. 

Культура 

Винесення з 1 т продукції, кг 

товарної нетоварної 
товарної і відповідної 

кількості нетоварної 

Азот (N) 

Пшениця озима 
18,7 

13,8–20,6 

4,3 

4,0–4,5 

26,0 

20,5–28,2 

Кукурудза 
13,7 

12,6–14,6 

5,8 

4,1–6,7 

20,6 

17,6–22,2 

Ячмінь ярий 
16,4 

15,9–16,8 

4,0 

2,8–4,6 

21,2 

19,2–22,4 

Соя 
52,4 

48,7–54,9 

3,4 

2,8–3,8 

56,4 

52,0–59,4 

Фосфор (P2O5) 

Пшениця озима 
6,9 

6,2–7,4 

2,2 

2,0–2,3 

10,6 

9,7–11,3 

Кукурудза 
5,2 

4,8–5,5 

1,5 

1,30–1,7 

7,0 

6,3–7,6 

Ячмінь ярий 
6,1 

5,8–6,5 

2,0 

1,6–2,2 

8,5 

7,8–9,2 

Соя 
11,7 

9,5–14,2 

10,0 

9,30–10,6 

23,7 

20,6–26,9 

Калій (K2O) 

Пшениця озима 
4,5 

4,2–4,8 

7,9 

7,0–8,8 

18,0 

16,2–19,7 

Кукурудза 
3,5 

3,4–3,7 

11,3 

10,7–11,9 

17,0 

16,2–18,0 

Ячмінь ярий 
5,0 

4,6–5,2 

8,8 

7,8–9,6 

15,6 

14,0–16,8 

Соя 
12,0 

11,2–12,8 

10,7 

10,2–11,3 

24,0 

23,4–26,4 

Показник відносного винесення основних елементів живлення різних 

культур сівозміни має неоднакову стабільність (табл. 5.7). Це пояснюється 

законами генетичної спадковості рослин. Так, найстабільнішим є вміст азоту 

в зерні ячменю ярого і соломі пшениці озимої, а фосфору в зерні ячменю 

Примітка. Над рискою – середнє значення, під рискою – діапазон змін. 
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ярого і соломи сої. Коефіцієнт стабільності калію залежно від продукції та 

культури змінювався в межах 4,4–11,6 і був найменшим у соломі пшениці 

озимої і ячменю ярого. 

Таблиця 5.7 

Коефіцієнт стабільності відносного винесення елементів 

живлення сільськогосподарськими культурами 

Культура 

Винесення з одиницею продукції 

товарної нетоварної 
товарної і відповідної 

кількості нетоварної 

Азот  

Пшениця озима 2,8 8,6 3,4 

Кукурудза 6,9 2,2 4,5 

Ячмінь ярий 18,2 2,2 6,6 

Соя 8,5 3,4 7,6 

Фосфор  

Пшениця озима 5,8 7,3 6,6 

Кукурудза 7,4 3,8 5,4 

Ячмінь ярий 8,7 3,3 6,0 

Соя 2,5 7,7 3,8 

Калій  

Пшениця озима 7,5 4,4 5,1 

Кукурудза 11,6 9,4 9,4 

Ячмінь ярий 8,3 4,9 5,6 

Соя 7,5 9,7 8,0 

 

Наявність у досліді варіантів з парними комбінаціями основних 

елементів живлення дає можливість розрахувати коефіцієнти їх 

використання з добрив у середньому за дві ротації польової сівозміни 

(рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Коефіцієнти використання основних елементів живлення з 

добрив на формування врожаю польових культур (2011–2018 рр.):  

       – азоту;          – фосфору;          – калію 

Високий коефіцієнт використання азоту з добрив можна пояснити 

урівноваженим його балансом у сівозміні за рахунок оптимальних доз 

внесення під сільськогосподарські культури.  

Коефіцієнт використання фосфору знижується з 44 до 36 % з 

підвищення дози внесення фосфорних добрив з 30 до 60 кг д. р/(га·рік) 

Найнижчий коефіцієнт використання з добрив калію. Це можна пояснити 

високим рівнем забезпеченості рослин калієм за рахунок ґрунтових його 

запасів і свідчить про недоцільність застосування середньорічно високих доз 

калійних добрив у сівозміні. 

 

5.3 Формування балансу основних елементів живлення в сівозміні 

 

Агроценози, порівняно з біоценозами зазвичай мають вищу 

продуктивність, що сприяє збільшенню ємності балансу елементів живлення. 

Вони ефективно можуть функціонувати лише за умови повернення в 
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колообіг речовин і енергії з метою створення оптимальних умов живлення 

рослин для одержання високих урожаїв. Особливо важливо встановити 

регіональні параметри балансу елементів живлення з урахуванням типу 

сівозмін і рівня їх продуктивності та оптимального насичення ріллі 

органічними і мінеральними добривами. В агрохімічних дослідженнях нині 

відбуваються зміщення акцентів від визначення поживного режиму ґрунту в 

екосистемі до встановлення потоків елементів живлення та впливу на 

загальну функцію і стабільність системи в цілому. Отримані дані важливі як з 

погляду моделювання екосистем, так і вирішення практичних питань 

застосування добрив [39] і контролю за відновленням родючості ґрунту. 

Раціональна система удобрення повинна ґрунтуватися на 

врівноваженому, а в деяких випадках додатному або від’ємному балансі 

окремих елементів живлення. Як уже зазначалося, достовірну інформацію з 

цих питань можна одержати в тривалих стаціонарних дослідах з врахуванням 

динаміки продуктивності культур, родючості ґрунту та економічних 

показників сьогодення. 

У проведеному досліді нетоварна частина врожаю культур сівозміни 

залишається на полі на добриво, тому до витратної частини враховували 

лише вилучення елементів живлення із зерном і насінням. Для спрощення 

розрахунків скоротили кількість зіставних і однакових як у частині 

надходження, так і вилучення елементів живлення [41]. Тому, в кінцевому 

результаті, до прибуткової частини балансу ввійшло лише внесення 

елементів живлення з мінеральними добривами, а для азоту – ще й 

симбіотична азотфіксація соєю. 

Вважається [9], що завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, за 

сприятливих умов соя здатна задовольняти свої потреби в азоті на 70–80 %, а за 

погіршення умов азотфіксації – на 45 % і менше. За даними [310] соя накопичує 

60 кг/га біологічного азоту і залишає після збирання врожаю 70 кг/га азоту. 

Оскільки ефективності азотфіксації в досліді не вивчалося, то коефіцієнт 

азотфіксації приймали за 60 %, і вважали, що соя ще половину азоту від 
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господарського винесення містить у поживно-кореневих рештках [238]. 

На міжнародній конференції в Уганді було досягнуто згоди, що одним 

з основних індикаторів деградації ґрунтів є від’ємний баланс елементів 

живлення [308]. Вважається, що розрахунок балансу в динаміці дозволяє 

розробити шляхи його регулювання для окремих природно-

сільськогосподарських територій [57, 156]. 

На нашу думку, величина гранично допустимого дефіциту (ГДД) 

елементу живлення залежить від вмісту його рухомих сполук у ґрунті та 

рівня продуктивності певної сівозміни. Вважається, наприклад, що для 

переважної більшості ґрунтових відмін необхідності повної компенсації 

винесеного калію в середньому за ротацію сівозміни немає  [59, 74, 200, 

201, 220]. 

Розрахунок балансу азоту використовується як інструмент для 

оцінювання ефективності застосування добрив і відповідного екологічного 

навантаження на навколишнє природне середовище [56, 259]. Ефективність 

використання у виробництві продукції рослинництва розраховується як 

відсоток азоту зібраного врожаю від надходження його в ґрунт з мінеральних 

добрив, гною, фіксації атмосферного азоту, атмосферних опадів тощо [259]. 

Якщо його частка перевищує 100 %, це спричиняє погіршення якості ґрунту 

через винесення більшої кількості від надходження. 

Розрахунок балансу азоту в досліді показав, що вилучення його з 

ґрунту залежить в більшій мірі від доз азотних добрив і меншій – від ротації 

сівозміни (табл. 5.8). З врахуванням симбіотично фіксованого азоту соєю, 

внесення 110 кг д. р. азотних добрив на 1 га площі сівозміни забезпечувало 

інтенсивність балансу азоту в середньому за дві ротації сівозміни 100,1–

126,3 % залежно від варіанту досліду. При цьому необхідно зазначити, що з 

поліпшенням фосфорно-калійного живлення рослин показник інтенсивності 

балансу знижується. За частки сої 25 % у структурі сівозміни, вилучення азоту 

з основною продукцією всіх культур сівозміни покривалося майже на ⅓. 
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Таблиця 5.8 

Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни та його інтенсивність за різного удобрення 
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І ротація 

Надходження, 

кг/(га·рік) 
22,8 82,4 140,2 27,4 143,4 145,7 87,1 151,0 146,4 149,5 151,6 

Вилучення, 

кг/(га·рік) 
69,8 102,0 116,9 92,4 124,8 134,4 114,6 155,3 141,7 149,3 144,4 

Баланс, кг/(га·рік) –46,0 –19,6 23,3 –65 18,6 11,3 –27,5 –4,0 4,7 0,3 7,2 

ІБ, % 32,7 80,8 119,9 29,7 114,9 108,4 76,0 97,2 103,3 100,1 105,0 

ІІ ротація 

Надходження, 

кг/(га·рік) 
20,9 82,0 140,7 24,4 140,9 143,6 83,9 148,1 143,3 146,5 143,1 

Вилучення, 

кг/(га·рік) 
58,9 87,9 102,5 81,7 112,8 124,2 106,8 144,6 129,1 139,1 131,2 

Баланс, кг/(га·рік) –38 –5,9 38,2 –57,3 28,1 19,4 –22,9 3,5 14,2 7,4 11,9 

ІБ, % 35,5 93,3 137,3 29,9 124,9 115,6 78,6 102,4 111,0 105,3 109,1 

2011–2018 рр. 

Надходження, 

кг/(га·рік) 
20,8 80,7 138,6 25,9 142,4 144,4 85,0 150,1 144,3 148,6 144,8 

Вилучення, 

кг/(га·рік) 
64,4 95,0 109,7 87,0 118,8 129,3 110,7 149,9 135,4 144.2 137,8 

Баланс, кг/(га·рік) –43,6 –14,3 28,9 –61,1 23,6 15,1 –25,7 0,2 8,9 4,4 7,0 

ІБ, % 32,3 84,9 126,3 29,8 119,8 111,7 76,8 100,1 106,6 103,0 105,1 
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Для чорноземів Молдови запропонована система господарювання, яка 

буде компенсувати вилучення азоту на 26 % за рахунок органічних добрив – 

гною і компостів; 14 % – фіксації атмосферного азоту бобовими культурами; 

48 % – внесення з мінеральними добривами. При цьому допускають дефіцит 

азоту в 12 % [151]. Недоліком такого підходу є покриття дефіциту азоту за 

рахунок гною на 26 %, що пов’язано із занепадом галузі тваринництва. 

Розрахунки показали, що у виробничому контролі (N110P60K80), де 

інтенсивність балансу азоту за дві ротації сівозміни становила 100,1 %, 

вилучення його на 73 % компенсується за рахунок внесення азотних добрив і на 

27 % – симбіотичної азотфіксації соєю. 

Отже, за середньорічного внесення з мінеральними добривами 110 кг/га 

азоту в різному співвідношенні з фосфором і калієм (P30K60;P40K80) 

забезпечується оптимальний його баланс з інтенсивністю 100,1–106,6 %. 

Для чорноземів особливе практичне значення має баланс фосфору в 

землеробстві [40, 59]. Його колообіг простіший, ніж азоту, тобто його 

складовими зазвичай є лише ґрунт і рослини. Вважається [149], що для 

підвищення родючості ґрунту необхідно мати інтенсивність балансу фосфору 

180–200 %, що забезпечується середньорічним внесенням 60–80 кг/га P2O5. 

Проте, існує й думка [282], що з підвищенням вмісту фосфору в чорноземних 

ґрунтах дози фосфорних добрив можна зменшити, оскільки високий рівень 

фосфатів знижує якість сільськогосподарської продукції і доступність рослинам 

низки мікроелементів. 

У Білорусі система застосування мінеральних добрив під 

сільськогосподарські культури передбачає повернення елементів живлення, що 

компенсує винесення їх з урожаєм і забезпечує поступове підвищення запасів P2O5 і 

K2O до 200–300 мг/кг ґрунту. Внесення фосфорних і калійних добрив передбачено 

в дозах 100 % компенсації винесення цих елементів з плановою врожайністю 

сільськогосподарських культур [160]. 

Розрахунки показали, що з поліпшенням умов мінерального живлення рослин, 

вилучення з ґрунту фосфору з урожаєм збільшується більш ніж у два рази (табл. 5.9).  
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Таблиця 5.9 

Баланс фосфору (P2O5) у ґрунті польової сівозміни та його інтенсивність за різного удобрення 
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І ротація 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 60 – 60 30 60 30 60 30 

Вилучення, кг/(га·рік) 22,8 32,1 36,5 32,7 38,2 47,1 39,3 53,2 45,9 50,9 47,1 

Баланс, кг/(га·рік) –22,8 –32,1 –36,5 27,3 –38,2 12,9 –9,3 6,8 –15,9 9,1 –17,1 

ІБ, % – – – 183,4 – 127,3 76,3 112,8 65,3 117,8 63,7 

ІІ ротація 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 60 – 60 30 60 30 60 30 

Вилучення, кг/(га·рік) 19,4 27,5 31,8 29,0 34,4 43,4 36,8 49,6 41,7 47,4 42,8 

Баланс, кг/(га·рік) –19,4 –27,5 –31,8 31,0 –34,4 16,6 –6,8 10,4 –11,7 12,6 –12,8 

ІБ, % – – – 206,9 – 138,2 81,2 121,0 71,9 126,6 70,1 

2011–2018 рр. 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 60 – 60 30 60 30 60 30 

Вилучення, кг/(га·рік) 21,1 29,8 34,2 30,9 36,3 45,2 38,1 51,4 43,8 49,1 45,0 

Баланс, кг/(га·рік) –21,1 –29,8 –34,2 29,1 –36,3 14,8 –8,1 8,6 –13,8 10,9 –15,0 

ІБ, % – – – 194,2 – 132,7 78,7 116,7 68,5 122,2 66,7 
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Внесення 30 кг P2O5 у середньому на 1 га площі сівозміни не 

забезпечує додатного балансу фосфору за половинної від виробничого 

контролю дози внесення мінеральних добрив (варіант N55P30K40). 

Інтенсивність балансу фосфору на рівні 116,7–132,7 % забезпечували 

варіанти досліду N110P60, N110P60K40 і N110P60K80. На тлі внесення N110K40 і 

N110K80, за проведеними розрахунками, урівноважений баланс фосфору буде 

забезпечуватись внесенням відповідно 49 і 51 кг/га P2O5. 

У ґрунтах України найбільш сприятливий калійний режим. 

Підвищеним і високим вмістом рухомих сполук калію забезпечені ґрунти на 

площі 70 %. Для підтримання калійного режиму необхідно щорічно вносити 

з добривами 35 кгK2O на 1 га посівної площі [184]. На чорноземах Лісостепу 

дозу калійних добрив у сівозмінах за органо-мінеральної системи удобрення 

можна зменшити на 20 % [283]. На чорноземах типових, вилужених і 

опідзолених з вмістом рухомих сполук калію 80–180 мг/кг (за методом 

Чирикова) у районах нестійкого зволоження повернення вилученого з 

урожаєм калію повинно бути на рівні 40–60 % [38]. Як видно з даних табл. 

5.10, баланс калію в польовій сівозміні складається з таких самих статей, як і 

фосфору. Вилучення калію із зерном і насінням у середньому за дві ротації 

сівозміни було незначним (17,2–37,8 кг/(га·рік) сівозмінної площі) і 

збільшувалося в два рази за внесення повного мінерального добрива. Баланс 

калію в усіх варіантах досліду з внесенням калійних добрив у дозі 40–80 кг/га 

д. р. формувався додатним з інтенсивністю 111,4–336,1 %. Найнижчим він 

був у варіанті досліду N110P60K40. Як зазначалося вище, значна частина калію 

в ґрунт повертається з соломою пшениці озимої, ячменю ярого, сої і 

стебелинням кукурудзи. Допустимість і виправданість слабкодефіцитного 

балансу калію в сівозмінах відмічали й інші вчені [199, 220, 305]. 

У зв’язку з енергетичною кризою в Україні, так і за кордоном, інколи всю 

або частину врожаю соломи, і стебелиння пропонується використовувати на 

альтернативне паливо. Тому важливо знати як при цьому буде складатися баланс 

елементів живлення в ґрунті за різних доз і співвідношень добрив у сівозміні. 
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Таблиця 5.10 

Баланс калію (K2O) в ґрунті польової сівозміни та його інтенсивність за різного удобрення 
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І ротація 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 80 80 – 40 80 40 40 80 

Вилучення, кг/(га·рік) 18,6 24,8 28,2 25,2 32,2 32,9 30,2 39,2 34,6 37,1 36,2 

Баланс, кг/(га·рік) –18,6 –24,8 –28,2 54,8 47,8 –32,9 9,8 40,8 5,4 2,9 43,8 

ІБ, % – – – 317,4 248,4 – 132,4 204,0 115,6 107,8 220,1 

ІІ ротація 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 80 80 – 40 80 40 40 80 

Вилучення, кг/(га·рік) 15,8 21,3 24,7 22,4 29,0 30,5 28,3 36.5 31,6 34,6 32,9 

Баланс, кг/(га·рік) –15,8 –21,3 –24,7 57,6 51,0 –30,5 11,7 43,5 8,4 5,4 47,1 

ІБ, % – – – 357,1 275,8 – 141,3 219,2 126,6 115,6 243,2 

2011–2018 рр. 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 80 80 – 40 80 40 40 80 

Вилучення, кг/(га·рік) 17,2 23,1 26,4 23,8 30,6 31,7 29,3 37,8 33,1 35,9 34,5 

Баланс, кг/(га·рік) –17,2 –23,1 –26,4 56,2 49,4 –31,7 10,7 42,2 6,9 4,1 45,5 

ІБ, % – – – 336,1 261,4 – 136,5 211,6 120,8 111,4 231,9 
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Розрахунки показали, що за такого підходу додатний баланс азоту не 

складається у жодному з варіантів досліду (табл. 5.11). У виробничому 

контролі (варіант N110P60K80) вилучення азоту покривалося лише на 75,7 %. 

Навіть за винесення у сівозміні лише азотних добрив у дозі 110 кг/(га·рік) 

інтенсивність балансу азоту склала 96,5 %. 

За видалення нетоварної частини врожаю з поля баланс фосфору 

складався від’ємним (–7,5…–37,6 кг/га залежно від варіанту досліду), за 

виключенням варіанту P60K80, де він був додатним – 13,4 кг/(га·рік). За такого 

підходу до землекористування дози фосфорних добрив (60 кг/га P2O5) 

необхідно збільшити на 25–30 %. 

Баланс калію у польовій сівозміні за видалення соломи і стебелиння з 

поля складається різкодифіцитним з інтенсивністю 32,4–76,2 % залежно від 

варіанту досліду. Отже, видалення нетоварної частини урожаю з поля 

створює, навіть за внесення на 1га площі сівозміни N110P60K80, дефіцит 

основних елементів живлення. 

Застосування на добриво нетоварної продукції культур сівозміни без 

додаткового внесення мінеральних добрив, компенсує втрати азоту на 

формування врожаю лише на19 %, фосфору і калію відповідно на 34 і 69 % 

та не забезпечує оптимальних параметрів поживного режиму ґрунту. У 

варіанті виробничого контролю (N110P60K80) ці показники відповідно 

становлять 24; 33 і 71 %. 
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Таблиця 5.11 

Баланс основних елементів живлення у ґрунті та його інтенсивність за умови вилучення нетоварної  

частини урожаю з поля, 2011–2018 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 

Надходження, кг/(га·рік) 20,8 80,7 138,6 25,9 142,4 144,4 85,0 150,1 144,3 148,6 144,8 

Вилучення, кг/(га·рік), у. т. ч. 79,9 121,0 143,6 108,6 155,5 170,4 143,0 198,2 177,5 189,6 180,6 

з основною продукцією 

з нетоварною продукцією 
64,4 95,0 109,7 87,0 118,8 129,3 110,7 149,9 135,4 144,2 137,8 

15,5 26,0 33,9 21,6 36,7 41,1 32,3 48,3 42,1 45,4 42,8 

Баланс, кг/(га·рік) –59,1 –40,3 –5,0 –82,7 –13,1 –26,0 –58,0 –48,1 –33,2 –41,0 –35,8 

ІБ, % 26,0 66,7 96,5 23,8 91,6 84,7 59,4 75,7 81,3 78,4 80,2 

P2О5 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 60 – 60 30 60 30 60 30 

Вилучення, кг/(га·рік), у. т. ч. 32,1 44,6 51,3 46,6 54,4 67,5 56,8 77,0 64,9 73,4 67,6 

з основною продукцією 21,1 29,8 34,2 30,9 36,3 45,2 38,1 51,4 43,8 49,1 45,0 

з нетоварною продукцією 11,0 14,8 17,1 15,7 18,1 22,3 18,7 25,6 21,1 24,3 22,6 

Баланс, кг/(га·рік) –32,1 –44,6 –51,3 13,4 –54,4 –7,5 –26,8 –17,0 –34,9 –13,4 –37,6 

ІБ, % – – – 128,7 – 88,9 52,8 77,9 46,2 81,7 44,3 
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Продовж. табл.5.11 

K2O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Надходження, кг/(га·рік) – – – 80 80 – 40 80 40 40 80 

Вилучення, кг/(га·рік), у. т. ч. 56,0 78,2 89,5 78,7 104,9 110,3 99,0 131,9 115,2 123,5 121,3 

з основною продукцією 

з нетоварною продукцією 

17,2 23,1 26,4 23,8 30,6 31,7 29,3 37,8 33,1 35,9 34,5 

38,8 55,1 63,1 54,9 74,3 78,6 69,7 94,1 82,1 87,6 86,8 

Баланс, кг/(га·рік) –56,0 –78,2 –89,5 1,3 –24,9 –103,3 –59,0 –51,9 –75,2 –83,5 –41,3 

ІБ, % – – – 101,6 76,2 – 40,4 60,6 34,7 32,4 65,9 



159 
 

Графічно ємність балансу азоту, фосфору та калію представлено на 

рис. 5.2–5.4. 

 

 

 

Рис. 5.2 Ємність балансу азоту (N) в ґрунті за тривалого (2011–2018 рр.) 

застосування добрив у польовій сівозміні: 1) без добрив (контроль); 2) N55; 

3) N110; 4) P60K80; 5) N110K80; 6) N110P60; 7) N55P30K40; 8) N110P60K80; 

9) N110P30K40; 10) N110P60K40; 11) N110P30K80 

 

 

Рис. 5.3 Ємність балансу (P2O5) в ґрунті за тривалого (2011–2018 рр.) 

застосування добрив у польовій сівозміні: 1) без добрив (контроль); 2) N55; 

3) N110; 4) P60K80; 5) N110K80; 6) N110P60; 7) N55P30K40; 8) N110P60K80; 

9) N110P30K40; 10) N110P60K40; 11) N110P30K80 
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Рис. 5.4 Ємність балансу (K2O) в ґрунті за тривалого (2011–2018 рр.) 

застосування добрив у польовій сівозміні: 1) без добрив (контроль); 2) N55; 

3) N110; 4) P60K80; 5) N110K80; 6) N110P60; 7) N55P30K40; 8) N110P60K80; 

9) N110P30K40; 10) N110P60K40; 11) N110P30K80 

 

5.4 Баланс гумусу в ґрунті 

 

Для кожного підтипу ґрунту в цілинному статусі характерні постійні 

величини гумусового стану, які формувалися за сотні і тисячі років залежно 

від природно-кліматичних умов. Такий стан можна вважати стабільним, тому 

що втрати органічних речовин у результаті промивання по профілю ґрунту 

невеликі, а надходження вуглецю в результаті фотосинтезу і його втрати в 

атмосферу приблизно однакові [208, 214]. В агроценозі ця рівновага 

порушується і вміст органічних речовин у ґрунті зменшується до нового 

стаціонарного рівня, який встановлюється абіотичними параметрами 

екосистеми [264]. 

У свій час гумусова теорія живлення рослин піддалась нищівній 

критиці Ю. Лібіхом [163], який довів, що поживою для рослин можуть бути 
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тільки мінеральні речовини. Тому в середині XIX століття необхідність 

чергування культур обґрунтовувалась виключно теорією мінерального 

живлення рослин. Згідно з цією теорією зниження врожаїв у беззмінних 

посівах пояснювалась однобічним виснаженням ґрунту та той чи інший 

елемент живлення. 

Нині вчені і спеціалісти багатьох країн на основі багаторічних 

досліджень стурбовані зменшенням застосування органічних добрив, 

особливо підстилкового гною, а як наслідок – зниження запасів гумусу в 

ґрунтах. Це стало наслідком зниження стабільності врожаїв вирощуваних 

культур, розвитку водної і вітрової ерозії. У зв’язку з цим актуальними 

стають методи контролю за вмістом органічних речовин в орних землях. 

Вирощування сільськогосподарських культур зазвичай призводить до 

зменшення вмісту гумусу в ґрунті, що є важливою складовою його родючості. 

Гумус забезпечує формування агрономічно цінної структури ґрунту та його 

сприятливі водно-фізичні властивості. Від його вмісту значною мірою залежить 

теплоємність, теплопровідність і буферність ґрунту. Родючість ґрунту залежить 

від його біологічної активності, вмісту в органічних речовинах біологічно-

активних складових, що впливають на фізіолого-біохімічні процеси у рослинах 

[77, 209]. Крім того, велике значення органічних речовин ґрунту визначається 

забезпеченням рослин елементами живлення та підвищенням ефективності 

високих доз мінеральних добрив [77, 164]. 

Сучасний підхід до оцінювання гумусового вуглецевого режиму ґрунту 

передбачає розподілення пулу органічної речовини на дві групи: групу 

консервативних, стійких у часі сполук і групу лабільних речовин [194]. У 

виробничій діяльності відстежити зміни гумусового стану ґрунту дуже 

проблематично через досить низьку точність його аналітичного визначення та 

просторову неоднорідність гумусового покриву [86]. Це свідчить про 

необхідність залучення додаткових методів оцінювання гумусового стану ґрунту 

в тих випадках, коли очікувані зміни порівняно невеликі. Найбільш зручним є 

балансовий метод [194, 230]. Балансовий метод немає високої точності, але 
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дозволяє кількісно оцінити тренд змін гумусового стану ґрунту. До недоліків 

цього слід віднести значну мінливість відношення основної до нетоварної 

частини урожаю залежно від сорту чи гібриду, удобрення та погодних умов, 

коефіцієнтів гуміфікації – від способу та глибини заробляння органічних решток 

і добрив у ґрунт, від відношення С : N в органічному матеріалі тощо. 

Як показали розрахунки, за умови залишення нетоварної частини 

урожаю на полі (солома, стебелиння) на добриво в 4-пільній зерновій 

сівозміні складається додатний баланс гумусу – 0,41–2,05 т/(га·рік) залежно 

від доз і співвідношень мінеральних добрив (табл. 5.12; додаток В). 

Таблиця 5.12 

Баланс гумусу в ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних 

добрив у польовій сівозміні, 2011–2018 рр. 
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Без добрив 

(контроль) 4,32 3,26 1,55 9,13 1,80 1,39 0,41 

N55 6,07 4,29 1,90 12,27 2,43 1,39 1,04 

N110 6,89 4,77 2,07 13,73 2,72 1,39 1,33 

P60K80 5,73 4,07 1,83 11,64 2,30 1,39 0,91 

N110K80 7,41 5,05 2,18 14,64 2,90 1,39 1,51 

N110P60 7,85 5,31 2,27 15,44 3,06 1,39 1,67 

N55P30K40 7,07 4,85 2,11 14,02 2,78 1,39 1,39 

N110P60K80 8,91 5,95 2,47 17,33 3,44 1,39 2,05 

N110P30K40 8,18 5,52 2,32 16,02 3,18 1,39 1,79 

N110P60K40 8,58 5,75 2,41 16,73 3,32 1,39 1,93 

N110P30K80 8,33 5,62 2,36 16,30 3,23 1,39 1,84 
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У структурі рослинної маси що надходить у ґрунт найбільшу частку 

на ділянках без добрив складає незернова частина врожаю – 47 %, тоді як на 

кореневі та поверхневі рештки відповідно припадає 34 і 19 %. За внесення 

повного мінерального добрива в дозі N110P60K80 ці показники становлять 

відповідно 51; 34 і 15 %. У цілому в цьому варіанті досліду надходження 

рослинних решток у ґрунт порівняно з абсолютним контролем збільшувалося 

в 1,9 рази. Зі зменшенням у складі повного мінерального добрива (N110P60K80) 

вдвічі дози фосфорних або калійних добрив баланс гумусу погіршувався 

відповідно на 10 і 6 %. Між балансом гумусу та змінами його запасів у ґрунті 

існує сильний кореляційний зв’язок (r = 0,75).  

Отже, в результаті проведених досліджень можна зробити такі 

висновки: 

1. Вміст основних елементів живлення в урожаї істотно залежить від 

поживного режиму ґрунту. Особливо це стосується азоту і в меншій мірі 

калію. 

2. У господарському вилученні елементів живлення з урожаєм 

основної продукції найбільшу частку складає азот (64,4–149,9 кг/га), потім – 

фосфор – 21,1–51,4 кг Р2О5/га залежно від культури сівозміни. 

3. З нетоварною частиною врожаю в ґрунт від господарського 

винесення повертається азоту зі стебелинням кукурудзи – 28–36 %, фосфору 

з соломою сої (47–54 %) і калію з соломою пшениці озимої і стебелинням 

кукурудзи – 74–80 % залежно від варіанту досліду. 

4. На формування одиниці врожаю основної і відповідної кількості 

нетоварної продукції пшениця озима та ячмінь ярий засвоює N : P2O5 : K2O у 

такому співвідношенні: 1 : 0,4 : 0,7, кукурудза – 1 : 0,3 : 0,8, соя – 1 : 0,4 : 0,4. 

5. Коефіцієнт використання азоту з добрив за тривалого 

середньорічного внесення у дозі 110 кг/га на тлі P60K80 становить 81 %, а 

фосфору і калію відповідно 36–44 і 27–33 % залежно від дози їх внесення. 

6. З агрохімічного та екологічного погляду найкраще баланс елементів 

живлення складається у варіанті досліду N110P60K40, що забезпечує 
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інтенсивність балансу азоту, фосфору і калію відповідно 103,0; 122,2 і 

111,4 %. 

7. За умови видалення нетоварної частини врожаю з поля навіть у 

варіанті з середньорічним весняним N110P60K80 складається дефіцитний 

баланс азоту, фосфору та калію з інтенсивністю відповідно 75,7; 77,9 і 

60,6 %. 

8. Нетоварна частина врожаю в складі рослинної маси, що надходить 

у ґрунт після збирання врожаю сільськогосподарських культур складає 47–

51 % залежно від варіанту досліду і є важливим джерелом відновлення вмісту 

гумусу. 

Результати досліджень тематики цього розділу відображено у працях 

[43, 49, 51]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ І ВИДІВ 

МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У СІВОЗМІНІ 

 

Сучасне землеробство характеризується значними витратами 

техногенної енергії. Особливо великі витрати на виробництво та застосування 

добрив, які, як відомо, в галузі рослинництва становлять більш 50 %. Тому 

встановлення економічно виправданих їх доз є одним з основних важелів 

виходу сільського господарства України з кризового стану. Складність 

розрахунку економічної ефективності полягає у диспаритеті та нестабільності 

цін на добрива і рослинну продукцію, а також неможливості врахувати 

багаторічну їх післядію. Найбільш достовірну та діалектично взаємозв’язану 

інформацію з цих питань одержують у тривалих стаціонарних дослідах [65]. 

Нині виникає нагальна необхідність в економічному обґрунтуванні як 

технології вирощування сільськогосподарських культур та її окремих 

складових, так і рівня їх мінерального живлення. Це викликано 

загальновідомим фактом, що добрива є найсуттєвішим чинником підвищення 

врожаю культур. При цьому не викликає сумніву і те, що за економічно 

обґрунтованої дози добрив проблема полягає у формуванні не якомога 

більшого врожаю, а такого, який забезпечує найкращі економічні показники 

[211, 275, 277]. 

Питання підвищення окупності мінеральних добрив були важливими 

завжди, а на сучасному етапі розвитку сільського господарства, за низького рівня 

їх застосування, актуальність дослідження у цьому напрямку зростає [274]. 

 

6.1 Агрохімічна ефективність  

 

В умовах нинішньої нестабільності цін, присутність у вартісних 

показниках великої частки суб’єктивізму не дає змогу робити тривалі 

прогнози економічної ефективності добрив. Більш інтегральне оцінювання 
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ефективності застосування добрив показує розрахунок агрохімічної 

ефективності. Зазвичай ці показники стабільні, але потребують регіонального 

уточнення з урахуванням структури сівозмін та інших чинників, які прямо чи 

опосередковано впливають на ефективність добрив [23]. За обмеженої 

кількості мінеральних добрив їх потрібно вносити у дозах, що забезпечують 

найвищу окупність. Залежно від родючості ґрунту, погодних і 

агротехнологічних умов, матеріально технічного забезпечення та інших 

чинників окупність добрив може значно змінюватися [41]. 

За результатами стаціонарних дослідів, де післядія добрив 

проявляється в часі, одержують особливо цінну інформацію по 

агрохімічній ефективності добрив. Як показали розрахунки, вона 

залежить від доз добрив і погодних умов за  ротацію сівозміни 

(табл. 6.1). Залежно від доз мінеральних добрив і їх співвідношень 

середньорічна продуктивність сівозміни у першій і другій її ротації була 

відповідно 4,06; 7,87 і 3,38–7,30 т з. од/га. Найбільший приріст урожаю 

(90–104 %) до абсолютного контролю забезпечувало внесення повного 

мінерального добрива (N110P60K80), а також варіанти досліду, де вдвічі 

була зменшена доза внесення лише фосфору або калію. Зменшення 

вдвічі дози внесення всіх елементів живлення (варіант N55P30K40) у 

середньому за дві ротації сівозміни знижувало її продуктивність з 7,59 

до 6,02 т з. од/га або на 21 %. 

У другій ротації сівозміни, порівняно з першою, продуктивність 

культур на ділянках без добрив знизилася на 17 %, тоді як у варіанті досліду 

N110P60K80 – лише на 7 %. Як уже зазначалося, це було пов’язано з 

посушливими погодними умовами в окремі роки. 

З парних комбінацій основних елементів живлення найбільш 

ефективним було внесення азотних і фосфорних добрив. Найменше 

зниження врожайності як у першій, так і в другій ротаціях сівозміни 

порівняно з виробничим контролем (варіант N110P60K80) було зменшення 

вдвічі дози калійних добрив (варіант N110P60K40) – лише на 4 %. 
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Таблиця 6.1 

Агрохімічна ефективність доз і співвідношень мінеральних добрив 

у польовій сівозміні 

Варіант 

досліду 

Середня 

врожайність,  

т з. од/га 

Середньорічний 

приріст 

урожаю до 

контролю без 

добрив 

Окупність 

1 кг д. р. 

мінеральн

их добрив, 

кг з. од. 

Витрати 

мінеральних 

добрив на 

формування 

врожаю, кг 

д. р/т з. од. 
т з. 

од/га 
% 

1 2 3 4 5 6 

І ротація 

Без добрив 

(контроль) 4,06 
– – – – 

N55 5,60 1,54 38 28,0 35,7 

N110 6,30 2,24 55 20,4 49,1 

P60K80 5,25 1,19 29 8,6 117,6 

N110K80 6,64 2,58 39 13,5 73,6 

N110P60 6,97 2,91 71 17,1 58,4 

N55P30K40 6,25 2,19 54 17,5 57,0 

N110P60K80 7,87 3,81 94 15,2 65,6 

N110P30K40 7,29 3,23 79 17,9 55,7 

N110P60K40 7,58 3,52 86 16,7 59,6 

N110P30K80 7,45 3,39 83 15,4 64,8 

ІІ ротація 

Без добрив 

(контроль) 3,38 
– – – – 

N55 4,73 1,35 40 24,5 40,7 

N110 5,43 2,05 60 18,6 53,6 

P60K80 4,59 1,21 35 8,6 115,7 

N110K80 5,92 2,54 75 13,3 74,8 

N110P60 6,36 2,98 88 17,5 57,0 

N55P30K40 5,80 2,42 71 19,3 51,6 

N110P60K80 7,30 3,92 115 15,7 63,7 

N110P30K40 6,56 3,18 94 17,6 56,6 

N110P60K40 7,00 3,62 107 17,2 58,0 

N110P30K80 6,70 3,32 98 15,0 66,2 



168 
 

Продовж. табл. 6.1 

І–ІІ ротація  

1 2 3 4 5 6 

Без добрив 

(контроль) 
3,72 – – – – 

N55 5,17 1,45 39 26,3 37,9 

N110 5,87 2,15 58 19,5 51,1 

P60K80 4,92 1,20 32 8,6 116,6 

N110K80 6,28 2,56 69 13,4 74,2 

N110P60 6,67 2,95 79 17,3 57,6 

N55P30K40 6,02 2,30 62 18,4 54,3 

N110P60K80 7,59 3,87 104 15,5 64,6 

N110P30K40 6,92 3,20 86 17,7 56,2 

N110P60K40 7,29 3,57 96 17,0 58,8 

N110P30K80 7,07 3,35 90 15,2 65,6 

 

Важливий показник ефективності добрив – окупність одиниці їх діючої 

речовини прибавкою врожаю. Зазвичай на першому етапі застосування 

добрив малими дозами абсолютна (з розрахунку на одиницю земельної 

площі) і відносна (на одиницю добрив) урожайність збільшується, потім, за 

підвищених доз добрив, абсолютна врожайність продовжує підвищуватися, а 

відносна, за тих же умов вирощування культур – проявляється тенденція до 

зниження. 

Встановлено, що найвищу окупність добрив забезпечувала азотна 

складова повного мінерального добрива. В середньому за роки досліджень 

1 кг д. р. азотних добрив, внесених у дозі 55–110 кг/га сприяв одержанню 

19,5–26,3 кг з. од, а на фосфорно-калійному фоні (P60K80) – 24 кг з. од. Високу 

окупність 1 кг NPK (17,0–17,7 кг з. од.) забезпечували варіанти досліду 

N110P30K40, N110P60 і N110P60K40. За внесення повної дози мінеральних добрив 

найвищою вона була у варіанту N55P30K40  – 18,4 кг з. од.  

Витрати добрив на формування 1 т з. од. були найвищими у варіантах 
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досліду P60K80 і N110K80 – відповідно 116,6 і 74,4 кг д. р. За внесення повного 

мінерального добрива найнижчими ці показники (54,3–58,8 кг д. р.) були у 

варіантах N55P30K40, N110P30K40 і N110P60K40. 

Отже, агрохімічна ефективність добрив значно залежить від доз і 

співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні, а також погодних 

умов. 

 

6.2 Економічна ефективність 

 

Економічну ефективність застосування мінеральних добрив 

розраховували за закупівельними і оптово-роздрібними цінами, що склалися 

в ІV кварталі 2018 року. Величину витрат коштів на застосування добрив і 

збирання, транспортування та доведення до кондиції додатково одержаного 

врожаю розраховували з урахуванням нормативів витрат і розцінок на 

технологічні операції. 

До витрат, пов’язаних із застосуванням мінеральних добрив врахували 

їх вартість (грн/кг: N ‒ 31,4; P2O5 ‒ 30,5; K2O ‒ 17,3), витрати на 

навантаження, транспортування та внесення. Вартість 1 т зерна пшениці 

озимої, ячменю ярого і кукурудзи відповідно становила 6500, 7000 і 4940 грн, 

1 т насіння сої – 10600 грн. 

З даних табл. 6.2 видно, що середньорічна вартість приросту врожаю 

зростає з підвищенням доз мінеральних добрив, особливо за збільшення в їх 

складі азотної складової. За цим показником найкращими були варіанти 

досліду з внесення повного мінерального добрива у дозі N110P60K80 і 

N110P60K40.  

Судячи з парних комбінацій основних елементів живлення, 1 кг 

азотних добрив дає вартість приросту врожаю 140,68 грн, 1 кг P2O5 – 119,65 і 

1 кг K2O – 64,54 грн у першій ротації сівозміни, а в середньому за дві ротації 

– відповідно 143,18; 126,40 і 63,89 грн. 
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність застосування різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні 

Варіант досліду 

Вартість 

приросту 

врожаю, 

грн/га 

Витрати, пов’язані із застосуванням добрив, грн/га Додатково 

умовно 

чистий 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рентабельності  

за умовно чистим 

прибутком, % 
Всього 

у тому числі 

вартість 

добрив 

навантаження, перевезення, 

внесення добрив і 

дороблення приросту врожаю 

1 2 3 4 5 6 7 

N55 9112 2848 2354 494 6264 31 

N110 13355 5697 4708 989 7658 43 

P60K80 7189 4442 3671 771 2747 62 

N110K80 15485 7391 6108 1283 8094 48 

N110P60 17501 8444 6979 1465 9057 48 

N55P30K40 13170 5070 4190 880 8100 38 

N110P60K80 22664 10138 8379 1759 12029 45 

N110P30K40 19167 7918 6544 1374 11249 41 

N110P60K40 20896 9291 7679 1612 11605 44 

N110P30K80 20168 8765 7244 1521 11403 43 

ІІ ротація 

N55 8081 2848 2354 494 5233 35 

N110 12246 5697 4708 989 6549 46 
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Продовж. табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 

P60K80 7113 4442 3671 771 2671 62 

N110K80 15150 7391 6108 1283 7759 49 

N110P60 18079 8444 6979 1465 9635 47 

N55P30K40 14839 5070 4190 880 9769 34 

N110P60K80 23138 10138 8379 1759 13000 44 

N110P30K40 19196 7918 6544 1374 11278 41 

N110P60K40 21732 9291 7679 1612 12441 43 

N110P30K80 19647 8765 7244 1521 10882 44 

І–ІІ ротації 

N55 8596 2848 2354 494 5748 33 

N110 12800 5697 4708 989 7103 44 

P60K80 7151 4442 3671 771 2709 62 

N110K80 15317 7391 6108 1283 7926 48 

N110P60 17790 8444 6979 1465 9346 47 

N55P30K40 14004 5070 4190 880 8934 36 

N110P60K80 22901 10138 8379 1759 12763 44 

N110P30K40 19181 7918 6544 1374 11263 41 

N110P60K40 21314 9291 7679 1612 12023 43 

N110P30K80 19907 8765 7244 1521 11142 44 
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Значну частку витрат на застосування мінеральних добрив становить 

вартість їх придбання. Ця величина змінюється залежно від видів і доз 

добрив. Так, у варіанті N110P60K80 вартість азотних добрив становить 

68 %,фосфорних – 18 і калійних 14 %. 

Додатково умовно чистий прибуток у першій ротації сівозміни був 

6264–12029 грн/га, а в другій – 5233–13000 грн/га залежно від варіанту 

досліду. За дві ротації сівозміни за цим показником виробничому контролю 

(N110P60K80) лише на 740 грн/(га·рік) поступався варіант досліду N110P60K40.  

Всі системи удобрення забезпечували рентабельне за умовно чистим 

прибутком застосування добрив – 31–62 % залежно від варіанту досліду та 

ротації сівозміни. 

 

6.3 Енергетична ефективність 

 

За ринкових умов вирощування сільськогосподарських культур 

економічне оцінювання застосування мінеральних добрив у грошовому 

вимірі є важливим, проте за нестабільних цін це актуальне лише для 

короткого проміжку часу. Довгострокову та об’єктивну уяву дають 

розрахунки енергетичної ефективності застосування добрив [41, 188]. 

Енергетичну ефективність застосування мінеральних добрив у польовій 

сівозміні розраховували за загальноприйнятою методикою [120]. Первинні 

енергетичні еквіваленти одиниці маси основної продукції 

сільськогосподарських культур і мінеральних добрив брали з літературних 

джерел, а їх похідні розраховували відповідно з фактичними 

експериментальними даними. 

При цьому вважали, що 1 кг д. р. мінеральних добрив має таку 

кількість енергії, МДж: N – 86,8, P2O5 – 12,6, K2O – 8,3. 

Розрахунки показали, що за рахунок добрив вміст енергії у прирості 

врожаю основної продукції зростає на 25,71–67,60 МДж/га залежно від 

варіанту досліду (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3 

Енергетична ефективність застосування різних доз співвідношень добрив у польовій сівозміні, в середньому 

за 2011–2018 рр. 

Варіант досліду 

Вміст енергії у 

прирості врожаю 

основної 

продукції, ГДж/га 

Енерговитрати, пов’язані із застосуванням добрив, 

ГДж/га 

Ч
и

ст
и

й
 е

н
ер

ге
ти

ч
н

и
й

 

п
р
и

б
у

то
к
, 
Г

Д
ж

/г
а 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
ен

ер
ге

ти
ч

н
о

ї 

еф
ек

ти
в
н

о
ст

і 

Е
н

ер
ге

ти
ч
н

а 
со

б
ів

ар
ті

ст
ь 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
Г
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Всього 

у тому числі 

азотних фосфорних калійних 

N55 25,71 6,51 6,51 – – 19,20 2,9 4,51 

N110 37,89 13,02 13,02 – – 24,87 1,9 6,09 

P60K80 20,63 1,42 – 0,756 0,664 19,21 13,5 1,20 

N110K80 44,98 13,68 13,02 – 0,664 31,30 2,3 5,36 

N110P60 51,88 13,77 13,02 0,756 – 38,11 2,7 4,67 

N55P30K40 40,84 7,22 6,51 0,378 0,332 33,62 4,6 3,11 

N110P60K80 67,60 14,44 13,02 0,756 0,664 53,16 3,7 3,73 

N110P30K40 56,80 13,73 13,02 0,378 0,332 43,07 3,1 4,27 

N110P60K40 62,76 14,10 13,02 0,756 0,332 48,66 3,4 3,94 

N110P30K80 58,97 14,06 13,02 0,378 0,664 44,91 3,2 4,19 



174 
 

Енерговитрати, пов’язані із застосуванням добрив становили 6,51–

14,44 МДж/га і найбільше залежали від дози внесення азотних добрив, частка 

яких у варіанті виробничого контролю (N110P60K80) становила 90 %. 

Чистий енергетичний прибуток 38,11–53,16 ГДж/га забезпечували 

варіанти досліду N110P60 і з внесенням повної дози мінеральних добрив 

(N110P30–60K40–80). Коефіцієнт енергетичної ефективності був найвищим за 

внесення на 1 га площі сівозміни P60K80, а також у варіанті досліду N55P30K40. 

Енергетична собівартість 1 т з. од. була найнижчою також у цих варіантах 

досліду. 

 

6.4 Комплексне оцінювання ефективності 

 

Зазвичай вважається, що найефективнішою системою удобрення є та, 

що забезпечує максимальний приріст урожаю сільськогосподарських культур. 

З економічного погляду це не завжди є доцільним у тривалій перспективі, 

тому що ціни на мінеральні добрива ростуть більшими темпами, ніж на 

продукцію рослинництва [73]. Тому нині надають перевагу оптимізації 

системи удобрення за комплексним показником, що враховує рівень 

урожайності сільськогосподарських культур, прибутковість і енергоємність 

застосування добрив [81, 109, 178, 199, 213]. Проте за такого підходу не 

враховуються можливі зміни родючості ґрунту за різної інтенсивності балансу 

гумусу, азоту, фосфору і калію в сівозміні. 

Оптимальні та допустимі значення окремих показників визначали з 

урахуванням типових нормативів коефіцієнтів повернення елементів 

живлення від винесення врожаями і екологічно безпечних нормативів 

інтенсивності балансу фосфору і калію залежно від вмісту їх рухомих сполук у 

ґрунті [38]. При цьому, з урахування вмісту в ґрунті азоту легкогідролізованих 

сполук (за методом Корнфілда), рухомих сполук фосфору і калію (за методом 

Чирикова), вважали що екологічно безпечна інтенсивність балансу азоту, 

фосфору і калію відповідно становить 120; 130 і 70 %. 
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Отже, за такого підходу було враховано сім показників: окупність 

1 кг д. р. мінеральних добрив; додатково умовно чистий прибуток; чистий 

енергетичний прибуток; баланс гумусу та інтенсивність балансу азоту, 

фосфору й калію (Додаток Г). 

 

 

Рис. 6.1 Індекс комплексного оцінювання систем удобрення в польовій 

сівозміні, 2011–2018 рр.: 1) N55; 2) N110; 3) P60K80; 4) N110K80; 5) N110P60; 

6) N55P30K40; 7) N110P60K80; 8) N110P30K40; 9) N110P60K40; 10) N110P30K80 

Як видно з даних рис. 6.1, найнижчий ІКО системи застосування 

добрив у польовій сівозміні був у варіанті досліду з внесенням лише азотних, 

азотних та калійних і фосфорних та калійних добрив – 1,14–1,20. Найвищим 

це показник був у варіанті досліду N110P60K40 – 1,29. Дещо йому уступали 

варіанти N110P60K80 і N110P30K40. Розрахунки показують що систему 

застосування добрив з внесенням на 1 га площі сівозміни N110P30K40 

тимчасово, впродовж двох ротацій 4-пільної сівозміни, можна застосовувати у 

господарствах з недостатнім фінансовим забезпеченням. 

Отже в результаті проведених досліджень можна зробити такі 

висновки: 

1. Зменшення вдвічі дози калійних добрив (варіант N110P60K40) за дві 

ротації 4-пільної сівозміни порівняно з варіантом N110P60K80 знижувало 

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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продуктивність сівозміни лише на 4 %, а зменшення дози добрив до 

N110P30K40 – з 7,59 до 6,02 т з. од/га або на 21 %. 

2. Внесення мінеральних добрив у дозі N110P30–60K40 забезпечує 

окупність 1 кг д. р. 17,0–17,7 кг з. од. При цьому їх витрати на формування 

1 т з. од. становлять 56,2–58,8 кг д. р. 

3. У середньому за дві ротації сівозміни у варіанті досліду N110P60K80 

1 кг азоту забезпечував приріст урожаю вартістю 143,18 грн, 1 кг P2O5 – 126,40 

і 1 кг K2O – 63,89 грн, а додатково умовно чистий прибуток був найвищим – 

12763 грн/(га·рік) за рівня рентабельності 44 %. 

4. Найвищий енергетичний прибуток 48,66–53,16 ГДж/га забезпечило 

внесення на 1 га площі сівозміни N110P60K40–80. 

5. З урахуванням агрохімічної та енергетичної ефективності і 

перспектив відновлення родючості ґрунту найкращим за дві ротації сівозміни 

було середньорічне внесення N110P60K40 (ІКО = 1,29). 

Викладені в розділі матеріали опубліковано в працях [45, 46, 48, 253]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення питання впливу мінеральних добрив на тлі заробляння в ґрунт 

нетоварної продукції на основні показники родючості чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового Правобережного Лісостепу України встановленням 

оптимальних їх доз і співвідношень у польовій чотирипільній зерновій 

сівозміні, що дозволило сформулювати такі висновки: 

1. Використання чорнозему опідзоленого для вирощування польових 

культур за різного агрохімічного навантаження не змінює ємності ҐВК, але 

спричиняє його внутрішню перебудову. Перед закладанням досліду ємність 

ҐВК у шарі 0–20 см на 10,1 % визначалася іонами водню, за середньорічного 

внесення N110P60K80 упродовж восьми років їх частка підвищилась до 14,8 %. 

2. Інтенсивність удобрення сільськогосподарських культур позначилось 

на структурі ґрунтового вбирного комплексу. На ділянках з внесенням 

N110P60K80  на 1 га площі  сівозміни  гідролітична  кислотність  у  шарі  ґрунту 

0–20 см збільшилася з 2,78 до 3,83 смоль/кг, зменшилась сума поглинутих 

основ на 3,10 смоль/кг, погіршилась реакція ґрунтового середовища (на 0,3 од. 

рНKCl). У варіантах з удобренням посилювалось погіршення цих показників за 

внесення високих доз азотних і калійних добрив. 

3. Встановлено, що напрям процесів ґрунтоутворення і рівень родючості 

ґрунту залежать від особливостей удобрення (видів, доз і співвідношень 

добрив). Найбільші втрати гумусу в шарі ґрунту 0–20 см відбулися на ділянках 

без добрив (на 3 %) та у варіанті досліду N110K80 (на 4 %). Системи удобрення з 

винесення на 1 га площі сівозміни N55P30K40 і N110P30K40, N110P30K80 

забезпечують у цілому відновлення гумусу в шарі ґрунту 0–40 см і найбільше 

зростання його гумусованості проходить у варіанті досліду N110P60K80 і 

N110P60K40, де запаси гумусу збільшилися на 6,4–8,1 т/га. 

4. Від особливостей застосування добрив у польовій сівозміні залежить 

поживний режим ґрунту. На ділянках без добрив спостерігається зменшення 



178 
 

вмісту азоту легкогідролізованих сполук, рухомих сполук фосфору і калію 

порівняно з вихідним значенням відповідно на 7; 12 і 6 %. За внесення 

мінеральних добрив інтенсивність зменшення вмісту елементів живлення в 

ґрунті знижується. У варіанті досліду N110P60K80 спостерігається поліпшення 

поживного режиму ґрунту, про що свідчать підвищення вмісту азоту 

легкогідролізованих сполук і рухомих сполук фосфору у шарі 0–20 см до 

вихідного рівня відповідно на 13 і 6 %. 

5. Встановлено, що вміст рухомих сполук сірки у шарі ґрунту 0–20 см 

характеризується як низький (< 6 мг/кг) і лише у варіантах з внесенням 

суперфосфату гранульованого в дозі 60 кг P2O5/га підвищується до середнього 

(6–9 мг/кг). 

6. Застосування в польовій сівозміні в дозах N55–110P30–60K40–80 не змінює 

вміст у ґрунті рухомих сполук мікроелементів і важких металів. Тенденції і 

підвищення або зниження їх вмісту пояснюються засвоєнням рослинами, 

мікробіологічною активністю ґрунту та підкисленням ґрунтового розчину. 

7. Тривале (з 2010 р.) застосування мінеральних добрив у дозі N110P60K80 

на 1 га площі сівозміни у середньому за 2016–2018 рр. сприяло підвищенню 

врожайності пшениці озимої на 3,68 т/га, кукурудзи – на 8,34, ячменю ярого – 

на 2,05 і сої на 1,31 т/га за врожайності на контролі без добрив відповідно 

3,57 т/га; 4,73; 3,37 і 1,70 т/га. 

8. Застосування мінеральних добрив у різних комбінаціях дозволяє 

змінювати показники якості продукції: зерно пшениці озимої з вмістом білка 9,2–

13,5 %, клейковини 15,8– 28,8%, і натурою 736–801 г/л; зерно кукурудзи – 

протеїну 8,8–10,3 %, крохмалю 69,8–71,5 %; ячменю ярого – протеїну 10,6–11,2 %, 

крохмалю 53,4–54,5 %; насіння сої з вмістом протеїну 32,1–36,2 % і жиру 18,2–

20,4 %. Найвищі показники якості основної продукції забезпечують системи 

удобрення, що передбачають насичення сівозміни мінеральними добривами 

N110P60K80 і N110P60K40 на тлі заорювання нетоварної продукції урожаю. 

9. У середньому за дві ротації сівозміни різні системи удобрення сприяли 

підвищенню її продуктивності на 41–107 %. Найбільше знижувало 
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продуктивність сівозміни виключення зі складу повного мінерального добрива 

азотної і фосфорної складової – відповідно на 36 і 17 %, тоді як калійної – лише 

на 12 %. Найменше зниження її продуктивності (на 4–6 %) відмічено за 

зменшення дози до N110P60K40 і N110P30K80. 

10. У господарському вилученні елементів живлення з урожаєм основної 

продукції найбільшу частку складає азот (93–192 кг/га) і фосфор (35–72 кг 

Р2О5/га) залежно від культури сівозміни та удобрення. 

11. Коефіцієнт використання азоту, фосфору і калію з мінеральних 

добрив, що вносяться в дозі N110P30–60K40–80 на 1 га площі сівозміни становить 

відповідно 81; 36–46 і 27–33 %. 

12. Застосування на добриво нетоварної продукції культур сівозміни у 

варіантах досліду N110P30–60K40–80 дозволяє компенсувати втрати азоту на 

формування їх урожаю на 24 %, фосфору – 33 і калію на 71 %. 

13. З агрохімічного та екологічного поглядів найкращий баланс азоту, 

фосфору і калію з інтенсивністю відповідно 103; 122 і 111 % складається у 

варіанті досліду N110P60K40. За умови видалення нетоварної частини врожаю з 

поля навіть у варіанті N110P60K80 інтенсивність балансу азоту, фосфору і калію 

відповідно складає 76; 78 і 61 %. 

14. Насиченість сівозміни з розрахунку N110P30–60K40 забезпечує окупність 

1 кг д. р. добрив 17,0–17,7 кг з. од. Додатково умовно чистий прибуток був 

найвищий – 12,8 тис. грн/(га·рік) за рівня рентабельності 44 % у варіанті 

досліду N110P60K80, 1 кг азотних добрив забезпечував приріст урожаю вартістю 

143 грн, 1 кг Р2О5 – 126 і 1 кг К2О – 64 грн. Найвищий енергетичний прибуток 

48,7–53,2 ГДж/га забезпечує внесення на 1 га площі сівозміни N110P60K40–80. 

15. За індексом комплексного оцінювання системи удобрення, що 

враховує агрохімічну, енергетичну та економічну ефективність, перспективи 

відновлення родючості ґрунту, економії ресурсів і зменшення хімічного 

навантаження на навколишнє середовище кращим за дві ротації сівозміни був 

варіант досліду N110P60K40. 

16. Господарствам різних форм власності Правобережного Лісостепу 
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України для забезпечення відновлення та поліпшення фізико-хімічних і 

агрохімічних властивостей чорнозему опідзоленого важкосуглинкового з 

низьким вмістом азоту легкогідролізованих сполук (за методом Корнфілда) та 

підвищеним – рухомими сполуками фосфору і калію (за методом Чирикова), 

забезпечення високої (7–7,5 т з. од/га) продуктивності культур 

короткоротаційної польової сівозміни, необхідно забезпечити середньорічне 

внесення мінеральних добрив у дозі N110P60K40 на тлі заробляння у ґрунт 

нетоварної частини урожаю. Це передбачає застосування під пшеницю озиму 

N150P60K40, кукурудзу – N160P60K55, ячмінь ярий – N70P60K35 і сою – N60P60K30. 
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Збірник наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. 95, Частина 1. С. 76–89. 

(Проведення польових досліджень, аналіз результатів експериментальних 

даних). 

9. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Бойко В. П. Вплив доз і 

співвідношень добриву польовій сівозміні на врожайність і якість зерна 

ячменю ярого. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. 

Частина 1. С. 205–218. (Проведення польових досліджень, відбір зразків ґрунту 

і рослин та проведення їх аналізу). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

10. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Врожай культур 

зернової сівозміни залежно від рівня компенсації винесення елементів 

живлення. Аграрна наука Західного Полісся. Проблеми збалансованого 

ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах: зб. наук. 

праць Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 7 липня 2016 р). Рівне, 2016. 

С. 124–125. (Аналіз літературних даних, аналіз та узагальнення результатів). 

11. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив різних 

комбінацій NPK в 4-пільній сівозміні на поживний режим чорнозему 

опідзоленого та урожайність сої. Інноваційні технології виробництва 

рослинницької продукції : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 20 квітня 

2016 р.). Умань, 2016. С. 30–32. (Аналіз літературних джерел, проведення 

польових і лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення результатів). 

12. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Продуктивність 

пивоварного ячменю за різних норм мінеральних добрив на чорноземі 

опідзоленому. Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки 



220 
 

продукції садівництва та рослинництва :матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Умань, 26–27 травня 2016 р.). Умань, 2016. С 75–76. (Аналіз 

літературних джерел, проведення польових і лабораторних досліджень, 

аналіз та узагальнення результатів). 

13. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Баланс поживних 

речовин у ґрунті за різного удобрення культур сівозміни та використання 

нетоварної частини урожаю. Актуальні питання сучасної аграрної науки: 

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26 листопада 2016 р.). 

Умань, 2016. С. 38–40. (Проведення польових та лабораторних досліджень, 

аналіз та узагальнення результатів). 

14. Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив насиченості польової сівозміни 

різними видами добрив на врожай пшениці озимої. Актуальні проблеми 

садівництва в сучасній аграрній науці: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Умань, 10 травня 2016 р.). Умань, 2016. С. 61–62. (Аналіз 

літературних джерел, проведення польових та лабораторних досліджень, 

аналіз та узагальнення результатів). 

15. Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П., Бондар І. Ю., Трясоруб С. С., 

Гулінський С. С. Ефективність поєднання окремих елементів живлення в 

системі удобрення культур зернової сівозміни: матеріали Всеукр. наук. конф. 

молодих учених. (м. Умань, 15–16 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 57–59. 

(Відбір зразків, проведення лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення 

результатів). 

16. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив 

насиченості сівозміни різними видами добрив на вміст кальцію, магнію і сірки 

у чорноземі опідзоленому. Інноваційні агротехнології: матеріали Всеукр. наук. 

конф. (м. Умань, 28 березня 2018 р.). Умань, 2018. С. 12–14. (Проведення 

польових і лабораторних досліджень, аналіз експериментальних даних). 

17. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив 

співвідношення видів і доз мінеральних добрив на фосфатний режим 

чорнозему опідзоленого. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до ХІ з’їзду 
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УТҐА (м. Харків, 17–21 вересня 2018 р.). Харків, 2018. Кн. 2. С. 151–153. 

(Проведення польових і лабораторних досліджень, аналіз результатів 

експериментальних даних). 

 

Апробація матеріалів дисертації 

 

Основні результати та положення дисертаційної роботи оприлюднені та 

обговорювалися на XI з’їзді УТҐА (м. Харків, 17–21 вересня 2018 р., форма 

участі – заочна, публікація тези), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 

26 листопада 2016 р., форма участі – очна, публікація тези), Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в 

сучасній аграрній науці» (м. Умань, 10 травня 2016 р., форма участі –очна, 

публікація тези), Міжнародній науково практичній конференції 

«Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції 

садівництва та рослинництва» (м. Умань, 26–27 травня 2016 р., форма участі – 

очна, публікація тези), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-

економічних умовах» (м. Рівне, 7 липня 2016 р., форма участі – заочна, 

публікація тези), Всеукраїнській науковій конференції «Інноваційні технології 

виробництва рослинницької продукції» (м. Умань, 20 квітня 2016 р., форма 

участі – очна, публікація тези), Всеукраїнській науковій конференції 

«Інноваційні агротехнології» (м. Умань, 28 березня 2018 р., форма участі – 

очна, публікація тези); Всеукраїнській науковій конференції молодих учених 

(м. Умань, 15–16 травня 2018 р., форма участі – очна, публікація тези), 

Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання агротехнологій» 

(м. Умань, 28 березня 2019 р., форма участі – очна, публікація тези). 
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Додаток В 

Баланс гумусу в ґрунті за різних доз і співвідношень  

мінеральних добрив у польовій сівозміні
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ТаблицяВ.1 

Баланс гумусу в ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні, 

 2011–2018 рр. 

Культура 

Урожай 

основної 

продукції, 

т/га 

Рослинна маса, т/га 
Кількість 

новоутвореного 

гумусу, т/га 

Мінералізація 

гумусу, т/га 

Баланс 

гумусу, 

т/га нетоварної 

продукції 

кореневих 

решток 

поверхневих 

решток 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без добрив (контроль) 

Пшениця 

озима 
3,52 4,57 3,50 2,48 10,55 2,11 1,25 0,86 

Кукурудза 5,51 6,61 5,29 1,26 13,16 2,63 1,56 1,07 

Ячмінь 

ярий 
3,30 3,96 2,71 1,64 8,30 1,83 1,23 0,60 

Соя 1,80 2,16 1,54 0,83 4,53 0,63 1,50 –0,87 

N55 

Пшениця 

озима 
5,20 6,76 4,69 3,01 14,46 2,89 1,25 1,64 

Кукурудза 8,40 10,08 7,69 1,84 19,61 3,93 1,56 2,37 

Ячмінь 

ярий 
4,10 4,92 3,14 1,87 9,93 2,18 1,23 0,95 

Соя 2,10 2,52 1,64 0,89 5,05 0,70 1,50 –0,79 
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Продовж. табл. В.1 

N110 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пшениця 

озима 
5,90 7,67 5,19 3,24 16,1 3,22 1,25 1,97 

Кукурудза 9,70 11,6 8,77 2,10 22,46 4,49 1,56 2,93 

Ячмінь 

ярий 
4,60 5,52 3,41 2,01 10,94 2,41 1,23 1,18 

Соя 2,30 2,76 1,72 0,93 5,41 0,76 1,50 –0,74 

P60K80 

Пшениця 

озима 
4,60 5,98 4,26 2,82 13,06 2,61 1,25 1,36 

Кукурудза 7,70 9,24 7,11 1,70 18,05 3,61 1,56 2,05 

Ячмінь 

ярий 
4,20 5,04 3,20 1,90 10,14 2,23 1,23 1,00 

Соя 2,21 2,65 1,69 0,91 5,25 0,74 1,50 –0,77 

N110K80 

Пшениця 

озима 
6,30 8,19 5,47 3,37 17,03 3,41 1,25 2,16 

Кукурудза 10,40 12,48 9,35 2,24 24,07 4,82 1,56 3,26 

Ячмінь 

ярий 
4,95 5,94 3,60 2,11 11,65 2,56 1,23 1,33 

Соя 2,50 3,00 1,79 0,98 5,77 0,81 1,50 –0,69 
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Продовж. табл. В.1 

N110P60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пшениця 

озима 
6,70 8,71 5,76 3,49 18,0 3,59 1,25 2,34 

Кукурудза 11,00 13,20 9,85 2,36 25,41 5,08 1,56 3,52 

Ячмінь 

ярий 
5,30 6,36 3,79 2,22 12,37 2,72 1,23 1,49 

Соя 2,60 3,12 1,83 1,00 5,95 0,83 1,50 –0,67 

N55P30K40 

Пшениця 

озима 
5,90 7,67 5,19 3,24 16,10 3,22 1,25 1,97 

Кукурудза 9,80 11,76 8,85 2,12 22,77 4,55 1,56 2,99 

Ячмінь 

ярий 
4,90 5,88 3,58 2,10 11,56 2,54 1,23 1,31 

Соя 2,44 2,93 1,77 0,96 5,66 0,79 1,50 –0,71 

N110P60K80 

Пшениця 

озима 
7,44 9,67 6,28 3,73 19,68 3,94 1,25 2,69 

Кукурудза 13,1 15,7 11,6 2,78 30,08 6,02 1,56 4,46 

Ячмінь 

ярий 
5,61 6,73 3,96 2,31 13,0 2,86 1,23 1,63 

Соя 2,96 3,55 1,95 1,07 6,57 0,92 1,50 –0,58 
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Продовж. табл. В.1 

N110P30K40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пшениця 

озима 
6,80 8,84 5,83 3,52 18,19 3,[ 1,25 2,39 

Кукурудза 11,90 14,28 10,60 2,54 27,44 5,49 1,56 3,93 

Ячмінь 

ярий 
5,34 6,41 3,81 2,23 12,45 2,74 1,23 1,51 

Соя 2,64 3,17 1,84 1,00 6,01 0,84 1,50 –0,66 

N110P60K40 

Пшениця 

озима 
7,10 9,23 6,04 3,62 18,89 3,78 1,25 2,53 

Кукурудза 12,5 15,00 11,10 2,66 28,76 5,75 1,56 4,19 

Ячмінь 

ярий 
5,56 6,67 3,93 2,29 12,89 2,84 1,23 1,61 

Соя 2,85 3,42 1,92 1,05 6,39 0,89 1,50 –0,61 

N110P30K80 

Пшениця 

озима 
6,94 9,02 5,93 3,57 18,52 3,70 1,25 2,45 

Кукурудза 12,10 14,52 10,80 2,58 27,88 5,58 1,56 4,02 

Ячмінь 

ярий 
5,44 6,53 3,87 2,26 12,66 2,78 1,23 1,56 

Соя 2,71 3,25 1,86 1,02 6,13 0,86 1,50 –0,64 
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Додаток Г 

Вихідні коефіцієнти для розрахунку ІКО і його значення 

 для різних систем удобрення у польовій сівозміні 
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Таблиця Г 1 

Вихідні коефіцієнти для розрахунку ІКО і його значення для різних систем удобрення у польовій сівозміні 

Варіант 

досліду 

Окупність 

1 кг д. р. 

мінеральн

их добрив, 

од. 

Додатково 

умовно 

чистий 

прибуток, 

од. 

Чистий 

енергетич

ний 

прибуток, 

од. 

Інтенсивність балансу, од. 

Баланс 

гумусу, 

од. 

Сума 

коефіцієнтів 

 

Сума N P K 

N55 1,00 0,45 0,36 0,71 – – 0,51 3,03 1,1715 

N110 0,74 0,56 0,47 0,95 – – 0,65 3,37 1,1895 

P60K80 0,33 0,21 0,36 0,25 0,67 0,21 0,44 2,47 1,1378 

N110K80 0,51 0,62 0,56 1,00 – 0,27 0,74 3,70 1,2055 

N110P60 0,66 0,73 0,72 0,93 0,98 – 0,81 4,83 1,2523 

N55P30K40 0,70 0,70 0,63 0,64 0,61 0,51 0,68 4,47 1,2385 

N110P60K80 0,59 1,00 1,00 0,83 0,90 0,33 1,00 5,65 1,3824 

N110P30K40 0,67 0,88 0,81 0,89 0,53 0,58 0,87 5,23 1,2666 

N110P60K40 0,65 0,94 0,92 0,86 0,94 0,63 0,94 5,88 1,2879 

N110P30K80 0,58 0,87 0,84 0,88 0,51 0,30 0,90 4,88 1,2541 
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