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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сірі лісові ґрунти поширені на території значної 

частини України, здебільшого у Правобережному Лісостепу, займають близько 

6 млн га, що становить майже 10% ґрунтового покриву та переважно 

використовуються в інтенсивному землеробстві. Під час інтенсивного 

сільськогосподарського використання відбувається трансформація 

властивостей ґрунтів, що викликає відповідні зміни у протіканні ґрунтотворних 

процесів. Генезису і трансформації родючості сірих лісових та інших ґрунтів 

приділено значну увагу вітчизняних дослідників. Вагомий внесок у вивчення 

ґрунтів України зроблено визначними вченими-ґрунтознавцями зі світовим 

ім’ям, такими як Г.Г. Махов, О.Н. Соколовський, Г.М. Самбур, Н.Б. Вернандер. 

Подальший розвиток уявлень про процеси ґрунтотворення і усвідомленого його 

регулювання висвітлено у працях наших сучасників, зокрема, Б.С. Носка, В.В. 

Медведєва, М.І. Полупана, Г.А. Мазура, Д.Г. Тихоненка та багатьох інших. 

Результати цих досліджень покладено в основу розроблених науково 

обґрунтованих систем удобрення сільськогосподарських культур у інтенсивних 

технологіях їх вирощування.  

Проте, інтенсифікація землеробства зумовлює і побічний ефект, 

пов’язаний із негативним антропогенним впливом людини на процеси 

ґрунтотворення. Тому в сучасних агротехнологіях система удобрення має 

забезпечувати як високу продуктивність сільськогосподарських культур, так і 

гарантувати відтворення родючості ґрунту. Така система удобрення докорінно 

відрізняється від класичної інтенсивної органо-мінеральної та передбачає 

залучення відновлюваних ресурсів. Разом з тим, вплив елементів інтенсивного 

та альтернативного землеробства на трансформацію ґрунтового покриву та 

його властивості за тривалого застосування добрив залишається недостатньо 

вивченим, що й визначило тему нашого наукового пошуку з метою 

забезпечення підвищення потенційної та ефективної родючості сірого лісового 

ґрунту.  

Зв’язок рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. 
Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено відповідно до науково-

дослідної тематики відділу агрохімії ННЦ “Інститут землеробства НААН” 

згідно з НТП «Землеробство» на 2006-2010 рр., завдання «Розробити сучасні 

системи використання добрив за максимального залучення відновлювальних 

місцевих ресурсів, а також біопрепаратів і стимуляторів росту» (номер 

державної реєстрації 0106U010317). 

Мeтa і зaвдaння дocлiджeння. Мета роботи полягає у визначенні 

закономірностей трансформації потенційної та ефективної родючості ґрунтів 

під впливом абіотичних й антропогенних чинників упродовж 50-тирічного 

ведення польової сівозміни на сірому лісовому крупнопилувато-

легкосуглинковому ґрунті.  

Для дocягнeння поставленої мeти вирішували тaкi зaвдaння: 

- проаналізувати особливості дії абіотичних чинників та антропогенного впливу 

як основних агентів у процесах ґрунтотворення; 

1



 

 

- визначити вплив систематичного і тривалого застосування добрив на 

ґрунтотворні процеси та трансформацію агрофізичних властивостей ґрунту; 

- дослідити вплив температури повітря і вологозабезпечення на формування 

показників потенційної родючості ґрунту за різних систем удобрення; 

- встановити закономірності трансформації гумусу і лабільних форм 

органічної речовини як інтегрального показника родючості ґрунту;  

- визначити вплив добрив за різних систем удобрення на основні показники 

ефективної родючості сірого лісового ґрунту та продуктивність ланки 

сівозміни; 

- дати економічну і енергетичну оцінку застосування добрив за вирощування 

культур ланки сівозміни. 

Об’єкт дослідження – процеси культурного ґрунтотворення сірого 

лісового ґрунту під впливом абіотичних і біотичних чинників. 

Предмет дослідження – показники агрофізичних, фізико-хімічних, 

агрохімічних властивостей ґрунту під впливом агротехнічних заходів, 

продуктивність і якість сільськогосподарських культур (кукурудзи на силос, 

жита озимого, гороху).  

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань використано наступні методи: візуальний – для встановлення 

фенологічних фаз розвитку культур; польовий – для вивчення впливу 

агротехнічних заходів на показники родючості сірого лісового ґрунту та 

продуктивність культур ланки сівозміни у тривалому стаціонарному досліді; 

лабораторний – для визначення агрофізичних, агрохімічних, фізико-хімічних і 

мікробіологічних показників та оцінки якості продукції рослинництва; 

математично-статистичний – для проведення кореляційно-регресійного аналізу 

результатів досліджень; розрахунково-порівняльний – для оцінки економічної 

та енергетичної ефективності застосування добрив у польовій сівозміні.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше на 

основі системного моніторингу упродовж 50-тирічного терміну ведення 10-

пільної польової сівозміни встановлено спрямованість протікання 

ґрунтотворних процесів у сірому лісовому ґрунті за традиційної і 

альтернативної (відновлюваної) системи удобрення з максимальним 

залученням відновлюваних органічних ресурсів. 

На основі кореляційно-регресійного аналізу встановлено перманентність 

змін щільності складення і пористості ґрунту під впливом абіотичних і 

антропогенних чинників та встановлено можливість прогнозування урожаю. 

Визначено депресивну зону плужної підошви у підорному (20-30 см) шарі, що 

негативно впливає на температурний, водний і поживний режими сірого 

лісового ґрунту. Доведено пряму залежність процесів ґрунтотворення від суми 

увібраних основ, що регулює реакцію ґрунтового розчину, визначає гумусний і 

азотний пул у орному і підорному шарах ґрунту. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені 

закономірності тривалого (50 років) впливу добрив і вапнування на протікання 

ґрунтотворних процесів залежно від інтенсивності антропогенних навантажень 

можуть бути використані для оцінювання і розроблення заходів збереження 

2



 

 

екологічної стійкості та відтворення родючості сірого лісового ґрунту.  

За результатами досліджень розроблено та рекомендовано для польових 

сівозмін органо-мінеральну систему удобрення з унесенням 12 т/га гною + 

N66P60K68, за нестачі підстилкового гною у господарстві – відновлювану 

систему (6 т/га гною + 7 т/га побічної продукції + N49P30K51). За наявності 

підстилкового гною в органічних тваринницьких господарствах рекомендовано 

застосовувати органічну систему удобрення з внесенням його у дозі 24 т/га. 

У результаті виробничої перевірки наукової розробки впродовж 2015-

2017 рр. в господарстві ТОВ АПК “Насташка” Рокитнянського району 

Київської області на площі 60 га відбулось підвищення продуктивності ланки 

польової сівозміни кукурудза на силос, пшениця озима, горох з 5,6 до 6,4 т/га 

зернових одиниць з покращанням якості основної продукції, підвищенням 

прибутку по ланці сівозміни від 8500 до 8700 грн/га і рівня рентабельності – на 

15%. В господарстві ЕНАФ “Мрія” Володарського району Київської області на 

площі 230 га у середньому за 2013-2017 рр. одержано прирости врожаю зерна 

пшениці озимої – 0,6 т/га, гороху – 0,4 т/га, кукурудзи на зерно – 1,2 т/га. 

Економічний ефект від впровадження розробки складає 1200 грн/га, 

забезпечується підвищення якості основної продукції та покращання фізико-

хімічних властивостей ґрунту. 

Особистий внесок здобувача полягає в опрацюванні наукових 

публікацій вітчизняних і зарубіжних учених за темою дисертації, рoзрoбленні 

прoгрaми тa мeтoдики дocлiджeнь, зaклaдaннi тa прoвeдeннi пoльoвиx i 

лaбoрaтoрниx дocлiджeнь. Здійснено аналіз, теоретичне обґрунтування та 

узагальнення досліджень, сформульовано основні положення дисертаційної 

роботи, висновки і рекомендації виробництву, проведено перевірку і 

впровадження результатів досліджень у виробництво, особисто й у 

співавторстві підготовлено до друку наукові праці.  

Апробація результатів дисертації. Ocнoвнi пoлoжeння i рeзультaти 

дocлiджeнь оприлюднено і обговорено: нa науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Роль біологічного землеробства у виробництві 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції» (ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», смт Чабани, 8-10 грудня 2008 р.); 6-й міжнародній 

конференції студентів, магістрів та аспірантів Житомирського державного 

технічного університету «Cучасні проблеми екології та геотехнологій» 

(Житомир, 18-20 березня 2009 р.); науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів «Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур» (ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», смт Чабани, 25-27 листопада 2009 р.); мiжнaрoднiй нaукoвo-

прaктичнiй конференції «Пути совершенствования технологий производства 

продукции растениеводства» (21.10.2011 г., г. Тулово, РФ); науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Розвиток систем сталого 

землеробства» (ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани, 6-8 грудня 

2010 р.); мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй конференції студентів, магістрів та 

аспірантів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

«Покращання еколого-агрохімічного стану ґрунтів і якості продукції шляхом 
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впровадження сучасних технологій застосування добрив» (м. Харків, 20-21 листопада 

2014 р.); науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

«Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання 

земельно-ресурсного потенціалу України» (смт Чабани, 22 листопада 2017 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Поєднання науки, освіти 

практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної 

продукції» (смт Чабани, 26-27 червня 2018 р.); міжнародній науково-

практичній конференції до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України 

«Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (м. Харків, ХНАУ, 17-21 вересня 

2018 р.), засіданнях відділу агрохімії й методичної комісії ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» упродовж 2008-2010, 2018 рр. 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано у 19 наукових 

працях, в тому числі 6 – у наукових фахових виданнях України (1 – у виданні, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття в іншому 

виданні, 1 – колективна монографія, 10 – тези наукових доповідей. 

Cтруктурa тa oбcяг диceртaцiї. Основний oбcяг диceртaцiї cтaнoвить 

262 cтoрiнки кoмп’ютeрнoгo тeкcту. Робота складається зі вcтупу, 7 рoздiлiв, 

щo включає 49 тaблиць, 20 риcунків, 28 дoдaтків, виcнoвки та рeкoмeндaцiї 

вирoбництву. Cпиcoк викoриcтaниx джeрeл літератури нaрaxoвує 371 

найменування, з них 34 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ҐРУНТОТВОРНОГО ПРОЦЕСУ  

(огляд наукової літератури) 

Узагальнено інформацію вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 

підвищення потенційної і актуальної родючості сірих лісових ґрунтів під 

впливом абіотичних і антропогенних чинників, зокрема, щільності складення і 

пористості ґрунту, трансформації органічної речовини та поживного режиму 

ґрунту. Досліджено шляхи регулювання вбирної здатності ґрунту, встановлено, 

що у спеціальній літературі є недостатньо вивченими питання, пов’язані з 

природою визначення характеристики плужної підошви, а також зв’язок між 

абіотичними чинниками і процесами ґрунтотворення, із застосування добрив та 

їх впливу на агрофізичні властивості і поживний режим сірого лісового ґрунту. 

Вирішення цих питань й стало основою дисертаційної роботи. 

 

ҐРУНТОВІ, ПОГОДНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проведені впродовж 2008-2010 рр. у тривалому польовому 

досліді відділу агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН», закладеному у 

1961 р. (О.В. Лазурський, Р.І. Кардиналовська) на сірому лісовому ґрунті 

північної частини Правобережного Лісостепу.  

Перед закладанням досліду орний шар ґрунту (0–20 см) характеризувався 

такими агрохімічними показниками: уміст гумусу за Тюріним – 1,45 %, 

рухомих форм фосфору та калію (за Чириковим) – 48 мг Р2О5 і 46 мг К2О на 1 
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кг ґрунту. Оскільки гідролітична кислотність перед закладанням досліду 

становила 2,2 мг-екв/100 г ґрунту, проведено вапнування СаСО3 за 1,0 Hr. 

Залягання ґрунтових вод на глибині 6-8 м. 

Сівозміна у тривалому польовому досліді – 10-пільна зернопросапна з 

таким чергуванням сільськогосподарських культур: пшениця озима, буряки 

цукрові, кукурудза на зерно, ячмінь ярий, конюшина, пшениця озима, буряки 

цукрові, кукурудза на силос, жито озиме, горох. Площа посівної ділянки – 100 

м2, облікова – 50 м2. Повторення – чотириразове, дослід розгорнуто у натурі на 

трьох полях. Агротехніка вирощування культур загальноприйнята для зони 

Лісостепу. Схему досліду подано в табл. 1.  

Таблиця 1 

Схема польового тривалого досліду з вивчення впливу органічних і 

мінеральних добрив на показники родючості сірого лісового 

крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту 

Внесено добрив на 1 

га ріллі 

В
сь

о
го

 N
P

K
 з

 

м
ін

ер
ал

ь
н

и
м

и
 

д
о
б

р
и

в
ам

и
, 
к
г/

га
 

Кукурудза на 

силос, 2008–

2010 рр. 

Жито озиме, 

2009–2010 рр. 

Горох, 2010 

рр. Гній1), 

т 
NPK, кг 

Без добрив (контроль) 

Мінеральна система удобрення 

- N66Р60 К68 194 N80Р60К80 N60Р60К60 N40Р60К60 

- N99Р60 К102 261 N120Р60К120 N90Р60К90 N60Р60К90 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49Р30 К51 + 

побічна 

продукція 

131 

N60Р30К60 

+ 20 т/га 

гички 

буряків 

цукрових  

N45Р30К45 

 

N49P30K51 + 

4,5 т/га 

соломи жита 

озимого  

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66Р60 К68 194 N80Р60К80 N60Р60К60 N40Р60К60 

12 N132 Р90 К136 358 N160Р90К160 N120Р90К120 N80Р90К120 

Органічна система удобрення 

24 0-0-0 0 N0P0K0 N0P0K0 N0P0K0 
1) Кукурудза використовує: 1-й, жито озиме – 2-й і горох – 3-й рік післядії 

підстилкового гною великої рогатої худоби.  

Одинарна доза добрив становить 12 т гною + N33Р30К34 на 1 га сівозмінної 

площі. 

 

Погодні умови вегетаційних періодів за час проведення наших 

досліджень визначались сприятливими умовами температурного режиму та 

зволоження у 2008 р. та різким зниженням кількості опадів і підвищенням 

температури впродовж вегетаційного періоду 2009 р. У 2010 р. склались 
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сприятливі умови на початку і всередині вегетаційного періоду з різким 

зменшенням кількості опадів у період з серпня до листопада.  

Морфологічну діагностику ґрунтового профілю здійснювали у польових 

умовах з використанням «Польового визначника ґрунтів» (1981) і ДСТУ ISО 

11259:2004 «Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту» (2006). 

Відбір і підготування ґрунтових зразків до аналізів проводили 

відповідно до ДСТУ 4287:2004 та ДСТУ ISO 11464:2007 за 

загальноприйнятими методиками; температуру ґрунту визначали за допомогою 

цифрового термометра “Testo”, № 0014431, за методикою Вадюниної А.Ф., 

Корчагіної З.А.; польову вологість – гравіметричним методом (ДСТУ ISO 

11465:2001); запаси продуктивної вологи – розрахунковим методом; щільність 

твердої фази – пікнометричним методом (ДСТУ 4745–2007); щільність будови 

ґрунту згідно з ДСТУ ISO 11272–2001; загальну пористість – розрахунковим 

методом; біологічну активність ґрунту – методом аплікації лляних полотен 

(Теппер Е.В., 2004); рНKСІ – потенціометрично (ДСТУ ІSО 10390–2007); вміст 

загального гумусу – за Тюріним, гідролізованого азоту – за Корнфілдом (ДСТУ 

7863:2015); рухомі форми фосфору і калію – за Чириковим (ДСТУ 4115-2002); 

суму увібраних основ – за методом Каппена-Гільковіца (ГОСТ 27821-88), 

гідролітичну кислотність – за Каппеном (ДСТУ 7537:2014).  

Якісні показники врожаю визначали на інфрачервоному аналізаторі NIR 

Systems 4500 за ДСТУ 4117:2007. 

Статистичну обробку даних проводили за Б.О. Доспєховим з 

використанням комп’ютерних програм (Microsoft Excel). Економічну 

ефективність вирощування культур ланки сівозміни визначали згідно з 

технологічними картами за цінами 2018 р., бioeнeргeтичну oцiнку 

розраховували зa мeтoдикoю Ю.O. Тaрaрiкo тa iн. (2005). 

 

РЕГУЛЮВАННЯ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО 

ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИБІРКИ З 

ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

Визначення температурного режиму в орному (0-20 см) шарі ґрунту під 

кукурудзою та житом озимим вказує на важливість внесення за різних систем 

удобрення органічних добрив. На початку вегетаційного періоду в ранкові 

години (8.00) температурний режим під обома культурами за усіх систем 

удобрення вирівнювався. А у вечірні години (після 16.00) – за відновлюваної і 

органічної систем удобрення під кукурудзою температура підвищувалась на 1,2 
oС, під житом – на 0,4 oС порівняно з мінеральною системою удобрення, що є 

позитивним явищем на початку вегетації рослин. Упродовж вегетаційного 

періоду визначено вирівнювання температурного режиму ґрунту під обома 

культурами з незначним зниженням на 0,9 oС в кінці вегетаційного періоду у 

вечірні години за систем удобрення з внесенням гною і побічної продукції. 

За фазами розвитку кукурудзи вміст польової вологи та її запаси в шарі 

ґрунту 0-40 см визначено на контролі без добрив і за мінеральної системи 

удобрення – у фазу 4-5 листків вона становила відповідно 15,3 і 15,5% (56,6 

мм), на час викидання волоті 13,5 і 13,6% (48,7 і 49,8 мм), на час молочно-
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воскової стиглості 12,0 і 12,1% (41,6 і 42,4 мм). Під житом озимим продуктивна 

вологість посезонно знижувалася від 11,2 до 8,7%, не перевищуючи під обома 

культурами за мінеральної системи удобрення 2%. За внесення під попередник 

кукурудзи підстилкового гною і побічної продукції польова вологоємність в 

середньому за вегетаційний період підвищилась на 8%, а в їх післядії другого 

року під житом озимим – на 6%. 

У процесах ґрунтоутворення агрофізичні властивості знаходяться в 

прямій залежності від антропогенного чинника. За стандартної щільності для 

сірих лісових ґрунтів 1,33 г/см3 (В.В. Медведєв, 2015) на початку вегетаційного 

періоду під кукурудзою на силос і житом озимим у шарі ґрунту 0-40 см вона 

відповідала нормативу на контролі без добрив за мінеральної та органо-

мінеральної систем удобрення (рис. 1). За органічної і відновлюваної систем 

щільність була на 5% нижчою, залишаючись такою в середині і кінці 

вегетаційних періодів, тоді як з підвищенням доз внесення мінеральних добрив 

щільність складення зростала на 8%. 

 
 

 
Рис. 1. Вплив тривалого застосування добрив на зміну щільності складення 

у шарі ґрунту 0-40 см під кукурудзою на силос, середнє 2008-2010 рр. 

 

За тривалого обробітку ґрунту відбувається утворення плужної підошви, 

яка знаходиться на глибині 20-30 см, де щільність ґрунту перевищує верхній 

10-20 см і нижній 30-40 см шари, що створює енергетичний бар’єр для 

кореневої системи рослин (табл. 2). 

За зниження щільності під житом озимим на початкових етапах розвитку 

порівняно з кукурудзою на контролі без добрив і мінеральної системи 

удобрення на 1,5%, при залученні органічних добрив вона майже 

вирівнювалась під обома культурами і становила 1,32 г/см3. 
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Таблиця 2 

Зміна щільності сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос за різних  

систем удобрення, середнє за 2008-2010 рр., г/см3 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т/га 

NPK, кг/га 4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

Без добрив (контроль) 

0-10 1,28 1,42 1,46 

10-20 1,30 1,39 1,43 

20-30 1,41 1,43 1,45 

30-40 1,33 1,34 1,37 

Мінеральна система 

удобрення 

0-10 1,26 1,42 1,48 

10-20 1,28 1,41 1,44 

- N80P60K80 20-30 1,38 1,45 1,47 

30-40 1,32 1,34 1,38 

- N120P60K120 

0-10 1,25 1,43 1,49 

10-20 1,29 1,44 1,47 

20-30 1,44 1,48 1,52 

30-40 1,35 1,39 1,41 

Відновлювана система 

удобрення 

0-10 1,24 1,34 1,38 

10-20 1,26 1,29 1,35 

6 N60P30K60 + побічна 

продукція 

20-30 1,35 1,39 1,40 

30-40 1,26 1,28 1,30 

Органо-мінеральна система 

удобрення 

0-10 1,26 1,35 1,39 

10-20 1,28 1,32 1,37 

12 
N80P60K80 

20-30 1,36 1,43 1,44 

30-40 1,31 1,32 1,36 

12 N160P90K160 

0-10 1,27 1,38 1,44 

10-20 1,29 1,36 1,41 

20-30 1,42 1,46 1,49 

30-40 1,32 1,36 1,39 

Органічна система 

удобрення 

0-10 1,20 1,33 1,36 

10-20 1,22 1,30 1,33 

24 N0P0K0 20-30 1,35 1,37 1,40 

30-40 1,25 1,28 1,30 

HIP05 

0-10 0,02 0,02 0,03 

10-20 0,02 0,03 0,03 

20-30 0,02 0,02 0,02 

30-40 0,03 0,01 0,02 

Пористість ґрунту протилежно спрямована його щільності – чим менша 

пористість, тим вища його щільність. За Н.А. Качинським (1958) пористість 

вважається відмінною у межах 55-65%, задовільною – 50-55%, незадовільною – 

менше 50%. Результати наших досліджень щодо визначення впливу системи 

удобрення на загальну пористість сірого лісового ґрунту наведено у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Зміна загальної пористості сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос 

за різних систем удобрення, середнє за 2008-2010 рр. 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Щіль-

ність 

твердої 

фази, 

г/см3 

Загальна пористість ґрунту за 

фазами розвитку рослин, % 

Гній, 

т/га 

NPK, кг/га 4-5 

листків 

викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

Без добрив (контроль) 

0-10 2,72 52,8 47,7 46,4 

10-20 2,72 52,1 48,9 47,4 

20-30 2,73 48,5 47,7 47,0 

30-40 2,73 51,4 51,0 49,7 

Мінеральна система  

удобрення 

0-10 2,72 53,7 47,8 45,6 

10-20 2,72 53,1 48,3 47,1 

- N80P60K80 20-30 2,72 49,3 46,6 46,1 

30-40 2,73 51,8 50,9 49,6 

- N120P60K120 

0-10 2,72 54,0 47,5 45,1 

10-20 2,72 52,6 46,9 46,1 

20-30 2,73 47,1 45,9 44,2 

30-40 2,73 50,5 49,0 48,4 

Відновлювана система 

удобрення 

0-10 2,71 54,2 50,4 49,0 

10-20 2,72 53,6 52,7 50,4 

6 N60P30K60 + побічна 

продукція 

20-30 2,72 50,5 48,8 48,4 

30-40 2,73 53,8 53,1 52,3 

Органо-мінеральна 

система удобрення 

0-10 2,71 53,4 50,1 48,8 

10-20 2,71 52,8 51,3 49,3 

12 
N80P60K80 

20-30 2,72 50,1 47,5 47,2 

30-40 2,72 52,0 51,5 50,1 

12 N160P90K160 

0-10 2,71 53,1 49,0 47,0 

10-20 2,71 52,5 49,7 48,0 

20-30 2,72 47,7 46,2 45,3 

30-40 2,73 51,6 50,1 49,0 

Органічна система  

удобрення 

0-10 2,70 55,4 50,9 49,8 

10-20 2,71 55,0 52,0 50,9 

24 N0P0K0 20-30 2,72 50,2 49,6 48,4 

30-40 2,72 54,0 52,9 52,2 

 

- НІР05 V% 

0-10 0,04 1,9 3,2 4,2 

10-20 0,03 1,9 4,4 3,9 

20-30 0,04 2,9 3,0 3,5 

30-40 0,03 2,7 3,0 3,1 

За шарами ґрунту, відібраного через 10 см до глибини 40 см, оптимальні 

показники щільності на початку вегетаційного періоду кукурудзи визначено в 

орному (0-20 см) шарі ґрунту, де вона коливалась за різними системами 
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удобрення від 51 до 53%. На час викидання волоті задовільний стан пористості 

був лише за відновлюваної і органічної систем удобрення, де вона становила 

51,5% за пористості на контролі без добрив 48,3%. На час молочно-воскової 

стиглості пористість на контролі без добрив становила 46,4%, а за внесення 

органічних добрив була у межах 50%. 

Загальна пористість ґрунту під житом озимим, як культури суцільного 

посіву з мичкуватою кореневою системою, в 0-40 см шарі ґрунту перевищувала 

пористість під кукурудзою на 2-3%, зберігаючи оптимальні значення за 

внесення органічних добрив упродовж вегетаційного періоду. 

Під кукурудзою на силос у фазу 4-5 листків та у фазу кущення жита 

озимого пористість ґрунту у 0-40 см шарі можна вважати задовільною, де вона 

коливалась у межах 51,0-53,7% за менших показників на контролі без добрив, 

за мінеральної та органо-мінеральної системи удобрення з підвищеною дозою 

мінеральних добрив. В середині і в кінці вегетаційного періоду за внесення 

органічних добрив пористість ґрунту залишалась у межах 50% і знижувалась на 

3-4% на контролі без добрив та за внесення лише мінеральних добрив, тобто 

була незадовільною. Пористість плужної підошви була на 5-7% нижчою 

порівняно із сусідніми верхніми і нижнім шаром (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Вплив тривалого застосування добрив на зміну загальної пористості 

ґрунту у шарі ґрунту 0-40 см під кукурудзою на силос, середнє 2008-2010 рр. 

 

Кореляційний зв’язок між температурою ґрунту і його вологістю 

визначали у ранкові (8.00) і вечірні (після 16.00) години на початку, в середині і 

в кінці вегетаційного періоду. Встановлено перманентність змін у бік 

посилення кореляційної залежності за вирощування кукурудзи і жита озимого у 

ранкові години порівняно з вечірніми. На початку вегетаційного періоду 

кукурудзи визначено тісну кореляційну залежність між температурою ґрунту і 

його вологістю в ранкові години (r= 0,650-0,829), зі зниженням кореляційної 

залежності у вечірні години до r= 0,479-0,691. В середині і в кінці вегетаційного 

періоду у вечірні години визначено перехід від сильної до слабкої кореляційної 

залежності (r= (-0,837) -0,003). Під житом озимим, як культурою суцільного 

посіву, кореляційна залежність на початку осіннього кущення у ранкові і 

10



 

 

вечірні години істотно не відрізнялась (r= 0,750-0,880). На час колосіння за 

позитивної кореляції у ранкові години (r= 0,750-0,880) у вечірні вона різко 

набувала від’ємних значень (r= -0,478 - (-0,623)), що свідчить про постійну 

змінність абіотичних чинників та плинність процесів ґрунтотворення.  

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ СІРОГО ЛІСОВОГО 

ГРУНТУ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ 

СІВОЗМІНІ 

Фізико-хімічні показники ґрунту визначають спрямованість процесу 

гумусотворення і поживного режиму ґрунту, які формуються під впливом 

добрив. Ключовою ознакою у цьому є сума увібраних основ, оптимальні 

значення якої сформовано за систем удобрення з включенням органічних 

добрив, зокрема підстилкового гною – у зростаючих дозах від 6 до 12 і 24 т, 

побічної продукції – до 7 т/га сівозмінної площі, де сума увібраних основ у 

ґрунтових зразках досягала 11-12 мг-екв/100 г ґрунту, тоді як за мінеральної 

(N120P60K120) – у межах 9 мг-екв/100 г. Відповідно формувались і показники 

гідролітичної кислотності, де на фонах з мінеральними добривами виникала 

необхідність у проведенні вапнування (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вплив тривалого застосування добрив на фізико-хімічні показники у 

0-20 см шарі ґрунту, середнє 2008-2010 рр. 

 

За наявного механічного складу ґрунту і суми увібраних основ у орному 

(0-20 см) його шарі вміст загального гумусу за рахунок сівозмінного чинника на 

контролі без добрив становив 1,23%. Визначено, що максимальному показнику 

суми увібраних основ відповідає і найвищий вміст гумусу, який за органічної 

системи удобрення (24 т/га сівозмінної площі гною) був найвищим і становив 

1,85%. Зі зниженням суми увібраних основ за відновлюваної системи удобрення 

(6 т/га гною + 7 т/га побічної продукції + N49P30K51) вміст гумусу знизився до 

1,63% або був на 13% менше від вмісту за органічної системи. Найнижчому 

показнику суми увібраних основ 9,1 мг-екв/100 г ґрунту відповідає і найнижчий 

вміст загального гумусу за мінеральної системи удобрення (1,36%). Формування 

лабільної органічної речовини в ґрунті на завершення вегетаційного періоду 

найоптимальніше складається за внесення помірних доз органічних і 

мінеральних добрив (рис. 4).  
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Рис. 4. Вплив тривалого застосування добрив на вміст гумусу в 0-20 см  

шарі ґрунту, середнє 2008-2010 рр. 

 

Біологічна активність ґрунту під кукурудзою на силос трансформується 

синхронно насиченню ґрунту органічною речовиною. Найвищу інтенсивність 

розкладання лляного полотна відмічено за органо-мінеральної системи 

удобрення (12 т/га гною + N66P60K68) – 77,1%, відновлюваної (6 т/га гною + 7 

т/га п.п. + N49P30K51) і органічної систем удобрення (24 т/га гною) – 67%, а 

найменшу за мінеральної (N99P60K102) – 36,5%. 

За 50-річного ведення польової сівозміни вміст гідролізованого азоту на 

завершення вегетації кукурудзи на силос у шарі (0-20 см) становив 54 мг/кг, під 

житом озимим – 50,5 мг/кг ґрунту. За внесення оптимальних доз добрив його 

вміст під обома культурами становив 80-90 мг/кг ґрунту, що відповідає 

середньому його забезпеченню цією формою азоту, що свідчить про 

трансформацію азотних сполук ґрунту впродовж одного вегетаційного періоду.  

На завершення вегетації кукурудзи вміст рухомого фосфору на контролі 

без добрив становив 60,2 мг/кг, під житом озимим відповідно – 58,6 мг/кг, за 

мінеральної системи удобрення його вміст досягав до 179 мг/кг, під житом 

озимим – 168 мг/кг, за відновлюваної системи удобрення 178 мг/кг, під житом 

озимим – 171 мг/кг, що відповідає градації підвищеного вмісту фосфору в 

ґрунті. За органо-мінеральної системи удобрення на високих фонах (12 т/га 

гною + N132P90K136) вміст рухомого фосфору підвищувався до значень дуже 

високого забезпечення – 246 мг/кг, під житом озимим – 171 мг/кг. 

Калійний режим ґрунту на завершення 5 ротації 10-пільної сівозміни на 

контролі без добрив залишався на низькому рівні. Вміст калію в орному (0-20 

см) шарі під кукурудзою становив 46,5, під житом озимим – 42,5 мг/кг. За 

внесення оптимальних доз добрив у сівозміні цей показник залишався на рівні 

середнього забезпечення і коливався у межах 83-106 мг/кг під кукурудзою, під 

житом озимим – 86-109 мг/кг. Характерно, що за відновлюваної системи 

удобрення, незважаючи на внесення на третину меншої дози калійних добрив, 

за рахунок побічної продукції вміст рухомого калію був на 30% вищим, ніж за 

мінеральної системи удобрення. 
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УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЗА ТРИВАЛОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У СІВОЗМІНІ  

Створений рівень потенційної родючості ґрунту за органо-мінеральної 

системи удобрення з помірними дозами мінеральних добрив забезпечив 

максимальну урожайність зеленої маси кукурудзи 54,3 т/га, зерна жита озимого 

– 4,7 та гороху – 3,4 т/га.  

Встановлено рівноцінність впливу добрив за різних систем удобрення на 

формування якісних показників урожаю основної продукції в ланці польової 

сівозміни. Найвищі показники вмісту протеїну і білка у зеленій масі кукурудзи 

визначено за помірної органо-мінеральної та відновлюваної систем удобрення, 

що на 3-10% перевищували їх вміст на контролі, а за високої дози мінеральних 

добрив їх вміст знижувався на 4%. Покращання якісних показників зерна жита 

озимого та гороху також відмічалось за цих систем. 

Середня продуктивність ланки сівозміни за 2008-2010 рр. на контролі без 

добрив становила 2,56 т/га зернових одиниць (табл. 4).  

Таблиця 4 

Продуктивність ланки польової сівозміни кукурудза на силос-жито озиме-

горох, 2008-2010 рр. 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 

Урожайність, за різних 

систем удобрення т/га 
Продуктивність, т/га з.о. 
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Без добрив 

(контроль) 
24,8 2,27 1,73 2,6 – – 2,8 – 

Мінеральна система удобрення 

– N66P60K68 46,3 3,55 3,09 4,5 2,0 76 5,0 10,1 

– N99P60K102 44,3 3,54 2,97 4,4 1,8 70 4,8 6,9 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 

+ побічна 

продукція 

47,8 4,08 2,84 4,6 2,1 80 5,1 15,9 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 54,3 4,73 3,39 5,4 2,8 109 5,9 14,4 

12 N132P90K136 56,0 4,28 3,28 5,2 2,7 104 5,7 7,5 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 48,5 3,87 3,32 4,8 2,3 88 5,3 – 

НІР05 1,2 0,21 0,20      

 

Найвищої продуктивності досягнуто за помірної органо-мінеральної 

системи удобрення (12 т/га гною + N66P60K68), де вона становила 5,35 т/га з.о., 

або удвічі більше, ніж на контролі (без добрив). За подвоєння зазначеної дози 
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мінеральних добрив урожай підвищився лише на 5%. За органічної системи 

удобрення приріст становив 88%, а за відновлюваної – 80%. Проте найбільшу 

окупність 1 кг зернових одиниць 1 кг діючої речовини мінеральних добрив 

одержано саме за цієї системи удобрення. Порівняно з нею за помірної органо-

мінеральної системи удобрення окупність знижувалась на 10%, за подвоєння 

дози NPK на фоні 12 т/га гною – в 2,1 рази. Найнижчий приріст врожаю 70% і 

окупність 6,9 кг/кг одержано за мінеральної системи з підвищеними дозами 

добрив. 

Валова продуктивність з урахуванням соломи жита озимого і гороху за 

органо-мінеральної системи удобрення досягала близько 6 т/га з.о., за 

відновлюваної і органічної перевищила 5 т/га і була у межах 4 т/га за 

мінеральної системи удобрення. 

 

ВИНОС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВРОЖАЄМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ БАЛАНС  

У ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ 

Винос поживних речовин культурами ланки сівозміни залежав від їх 

кількості, внесеної з органічними і мінеральними добривами. Оптимальні 

показники виносу склались за внесення їх помірних доз, зокрема, за органічної і 

відновлюваної систем удобрення, де винос азоту був у межах 140-143 мг/кг, 

фосфору 71-74 мг/кг і калію 162-188 мг/кг ґрунту, тоді як за внесення 

мінеральних добрив у дозах вдвічі вищих від середніх їх винос збільшився 

лише на 1,2%.  

Проведений розрахунок інтенсивності балансу вказує на наближення до 

оптимальних значень відновлюваної (N - 106%, Р2О5 - 79, К2О - 74%) і помірної 

органо-мінеральної систем удобрення (N - 82%, Р2О5 - 120, К2О - 81%), що 

свідчить про наближення зазначених показників до встановлених нормативів. 

Внесення по фону 12 т/га гною високих доз мінеральних добрив (N132P90K136) 

зумовило підвищення показників інтенсивності балансу N - 108%, Р2О5 - 136, 

К2О - 106%, що вказує на надлишковість їх внесення. 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ 

За показниками економічної ефективності в ланці польової сівозміни 

найнижчу собівартість продукції одержано за органічної системи удобрення з 

прибутком 9562 грн/га та рівнем рентабельності 74%. За відновлюваної системи 

удобрення прибуток і рівень рентабельності, відповідно, на 16% і 13% нижчим. 

Рентабельність за інших систем удобрення не перевищувала 47%, що свідчить 

про перспективність впровадження відновлюваної системи удобрення.  

Найнижчі витрати енергії (13,8-19,1 тис. МДж/га) визначено для 

органічної і відновлюваної систем удобрення, за решти систем цей показник 

підвищувався від 21 до 27 тис. МДж/га. Найнижчу енергоємність (104,9 тис. 

МДж/га) з високим коефіцієнтом енергетичної ефективності (Кее=5,86) 

визначено за відновлюваної системи удобрення і найвищу – для органо-

мінеральної системи 12 т/га гною + N66P60K68 на рівні 120,6 тис. МДж/га.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання простого або розширеного відтворення 

родючості ґрунту за рахунок оптимізації агрофізичних, фізико-хімічних, 

агрохімічних і біотичних показників шляхом тривалого застосування науково 

обґрунтованих систем удобрення за екстенсивного, інтенсивного та органічного 

землеробства впродовж 50-тирічного терміну ведення в ланці 10-пільної 

польової сівозміни кукурудза на силос – жито озиме – горох.  

1. Встановлено що температура ґрунту на початку вегетаційного періоду 

під кукурудзою орного (0-20 см) шару ґрунту була найменшою у ранкові 

години на контролі без добрив з поступовим підвищенням у вечірні за 

відновлюваної і органічної систем удобрення, що є позитивним явищем. З 

підвищенням денних температур на час викидання волоті і молочно-воскової 

стиглості на варіантах з внесенням добрив чітко прослідковується тенденція до 

зниження температури ґрунту у ранковий час на 0,4-0,7 оС і у вечірній – на 0,7-

1,2 оС порівняно з контролем без добрив, що убезпечує ґрунт від надмірного 

пересушування. 

2. За систем удобрення з внесенням органічних добрив під кукурудзу 

запаси продуктивної вологи в шарі 0-40 см збільшувались порівняно з 

контролем без добрив (41,6 мм) на завершення вегетаційного періоду за 

органічної – на 1,5% і відновлюваної системи удобрення – на 1,3%. Під житом 

озимим впродовж вегетаційного періоду запаси вологи за зазначеними 

системами удобрення були вищими від контролю без добрив на 1,04-1,09%. Під 

цими культурами визначено переважно тісну пряму кореляційну залежність 

між температурою ґрунту і його вологістю у ранкові години на початку 

вегетації кукурудзи r = 0,650-0,829, під житом – r = 0,744-0,880, зменшуючись 

до середини вегетаційного періоду від прямої до оберненої кореляційної 

залежності починаючи із середини і у кінці вегетації (r = 0,713 - (- 0,03), що 

вказує на перманентність змін абіотичних і ґрунтотворних чинників. 

3. Щільність складення ґрунту під кукурудзою була найменшою за 

органічної системи удобрення у шарі ґрунту 0-40 см – 1,26 г/см3, підвищувалась 

у кінці вегетації за мінеральної системи удобрення (N99P60K102) до 1,47 г/см3. 

Найощаднішими, щодо переущільнення ґрунту, виявились відновлювана і 

органічна системи удобрення. Найбільшою щільністю впродовж всього 

вегетаційного періоду відзначається шар плужної підошви (20-30 см), 

становлячи за мінеральної системи удобрення 1,44-1,52 г/см3 з помітним 

послабленням її за внесення у сівозміні органічних добрив (1,35-1,40 г/см3). 

4. Підвищення пористості у 0-40 см шарі ґрунту навесні відбувалось за 

відновлюваної системи удобрення до 53%, знижуючись у середині вегетації до 

51,0, а у кінці – до 50%. Найнижчі показники пористості під кукурудзою і 

житом озимим визначено за підвищеної дози NPK за мінеральної системи 

удобрення – 51% зі зниженням у кінці вегетації до 45%. На глибині плужної 

підошви (20-30 см) на контролі без добрив і за мінеральної системи удобрення 

пористість була найнижчою – 44-47% за нормативу 50%. 

5. За 50-тирічного застосування добрив у сівозміні найсприятливіші 
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умови для формування фізико-хімічних показників ґрунту склались за 

відновлюваної і органічної систем удобрення, де сума увібраних основ 

перевищувала 11-12 мг-екв/100 г ґрунту, найнижчі показники (менше 10 мг-

екв/100 г) склались за мінеральної системи удобрення та органо-мінеральної з 

внесенням підвищених і високих доз мінеральних добрив. Реакція ґрунтового 

розчину наближалась до нейтральної (рНKCI більше 6,0) за органічної і 

відновлюваної систем удобрення та знижувалась (рНKCI – 4,92) за високих 

навантажень мінеральними добривами. 

6. Трансформацію органічної речовини в ґрунті спрямовано на 

підвищення загального гумусу до 1,65-1,85% за умов накопичення у орному 

шарі суми увібраних основ більше 11 мг-екв/100 г ґрунту, що склалось за 

відновлюваної і органічної систем удобрення і зниження його умісту до 1,36% –

при внесенні високих доз NPK за мінеральної системи удобрення. Біологічна 

активність ґрунту мала тенденцію до підвищення за внесення помірних доз 

NPK по фону органічних добрив і була найнижчою за мінеральної системи 

удобрення. 

7. Вміст у орному (0-20 см) шарі гідролізованого азоту під кукурудзою і 

житом озимим на контролі без добрив становив близько 54 мг/кг ґрунту, що 

відповідає низькому рівню його забезпечення. За внесення добрив у сівозміні 

азотний фонд підвищувався до середнього рівня, але не перевищував 100-130 

мг/кг, що визначається запасами гумусу у ґрунті, обмеженими сумою увібраних 

основ. 

8. Внаслідок підвищення хімічної вбирної здатності за тривалого 

застосування добрив відбулось підвищення умісту рухомого фосфору від 

значень низької забезпеченості у вихідних зразках на рівні 48 мг/кг ґрунту до 

підвищеного і високого вмісту в орному (0-20 см) шарі – 151-268 мг/кг 

адекватно підвищенню доз мінеральних добрив за різних систем удобрення. 

9. За 50-річний термін екстенсивного (без добрив) ведення сівозміни 

вміст рухомого калію залишався на рівні низького забезпечення – близько 50 

мг/кг ґрунту. Як за помірних доз добрив, так і високих його вміст залишався у 

межах середнього рівня забезпечення (100-140 мг/кг ґрунту). Калійний фонд 

ґрунту підвищувався за відновлюваної системи удобрення внаслідок внесення 

побічної продукції рослинництва. 

10. Урожайність зеленої маси кукурудзи на окультурених фонах за 

органо-мінеральної системи удобрення збільшувалась до 56 т/га, органічної і 

відновлюваної – до 48 т/га, що майже у 2,0-2,3 рази більше порівняно з урожаєм 

на контролі без добрив. Урожайність зерна жита озимого на контролі без 

добрив становила 2,3 т/га, а за внесення добрив досягала 4,0-4,7 т/га. 

Урожайність зерна гороху за органо-мінеральної і органічної систем удобрення 

підвищилась у 1,9 рази за урожаю на контролі без добрив 1,73 т/га.  

Визначено підвищення вмісту протеїну, білка та жиру в продукції за 

органо-мінеральної, відновлюваної і органічної систем удобрення порівняно з 

мінеральною та контролем без добрив. 

Продуктивність ланки сівозміни на контролі без добрив становила 2,6 т/га 

з.о. основної продукції. Найвищих показників досягнуто за помірної органо-
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мінеральної системи удобрення – 5,4 т/га з.о., органічної – 4,8 т/га з.о., 

мінеральної – 4,4, за відновлюваної – 4,6 т/га з.о., що свідчить про необхідність 

залучення додаткових ресурсів для оптимізації мінерального живлення за цієї 

системи удобрення.  

11. Винос поживних речовин за різних систем удобрення в середньому по 

ланці сівозміни без застосування добрив становив по азоту 87,5, фосфору – 42,2 

кг/га і калію 77,7 кг/га. За внесення 12 т гною + N66P60K68 на одиницю 

сівозмінної площі вміст азоту підвищився на 60%, фосфору на 66% і калію 

підвищився у двічі, а за відновлюваної системи удобрення у 2,4 рази. За 

внесення високих доз добрив 12 т/га гною + N132P90K136 вміст азоту, фосфору і 

калію підвищився лише на 1,2 % порівняно з помірними дозами мінеральних 

добрив. 

12. За 50 – річного застосування добрив в ланці польової сівозміни 

інтенсивність балансу по азоту наближалась до задовільного за помірного 

навантаження добривами (відновлювана і органічна системи удобрення), де він 

відповідав встановленим критеріям повернення поживних речовин до ґрунту і 

становив 91-106% (норматив – 80%), по фосфору інтенсивність балансу не 

перевищувала 60-80% (норматив – 100-110%), за органо-мінеральної системи 

удобрення – більше 120%. Позитивний баланс калію склався за органо-

мінеральної 12 т/га гною + N66P60K68 системи удобрення – 81% і 106% за 

високої 12 т/га гною + N132P90K136 дози мінеральних добрив (норматив 80%). У 

зв’язку з високим виносом калію рослинами за відновлюваної системи 

удобрення його баланс становив 74%. За екстенсивного та інтенсивного 

ведення сівозміни наступають економічні й екологічні збитки, що свідчить про 

недоцільність надмірності у складанні систем удобрення. 

13. У ланці польової сівозміни найнижча собівартість основної продукції 

склалась за органічної і відновлюваної систем удобрення, як і найвищий 

прибуток і рівень рентабельності. За енергоємністю урожаю культур та 

коефіцієнтом енергетичної ефективності ланки польової сівозміни 

найощадливішими визначено відновлювану і органічну (Кее=5,86-9,27) системи 

удобрення, що забезпечують збереження родючості агроценозів на далеку 

перспективу.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для підтримання високого рівня потенційної і ефективної родючості 

сірого лісового крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту слід періодично 

проводити вапнування повною дозою СаСО3, розрахованою за гідролітичною 

кислотністю та систематично вносити органічні добрива у формі підстилкового 

гною ВРХ у дозах до 12 т/га сівозмінної площі на фоні помірного мінерального 

удобрення, що не перевищує у польовій сівозміні під кукурудзу N60P60K80, жито 

озиме – N60P60K60 і горох – N40P60K80. У зв’язку з дефіцитом підстилкового гною 

слід надавати перевагу відновлюваній системі удобрення з максимальним 

залученням відновлюваних органічних ресурсів. За наявності підстилкового 

гною в органічних тваринницьких господарствах рекомендовано застосовувати 
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органічну систему удобрення з внесенням його у дозі 24 т/га. Суто мінеральна 

система удобрення є економічно збитковою та екологічно невиправданою. 
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Боднар Ю.Д. Трансформація агрофізичних та агрохімічних 

властивостей сірого лісового ґрунту за тривалого застосування добрив у 

польовій сівозміні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і 

агрофізика». – ННЦ «Інститут землеробства НААН», Чабани, 2019. 
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Внаслідок проведених досліджень упродовж 2008-2010 рр. в ланці 

сівозміни кукурудза на силос – жито озиме – горох визначено агрофізичні, 

агрохімічні і біотичні властивості крупнопилувато-легкосуглинкового сірого 

лісового ґрунту за тривалого 50-тирічного (1961-2010 рр.) застосування 

органічних і мінеральних добрив за різних систем удобрення порівняно з 

екстенсивним веденням сівозміни (без добрив). Встановлено, що в процесі 

тривалого окультурення під впливом температури повітря і опадів відбувається 

постійна трансформація показників температурного режиму і вологості ґрунту 

упродовж добового циклу і вегетаційних періодів, що впливає на мінеральне 

живлення рослин та формування продуктивності агроценозу. Зміна щільності 

складення ґрунту в шарі 0-40 см під кукурудзою на силос на контролі без 

добрив відбулась на початку вегетації від 1,33 г/см3 до 1,43 г/см3, в кінці 

вегетаційного періоду за внесення в системах удобрення гною і побічної 

продукції цей показник знижувався і становив відповідно 1,26 і 1,35 г/см3. 

Пористість ґрунту знижувалась відповідно до зростання його щільності. 

Утворення плужної підошви на глибині підорного шару (20-30 см) збільшує 

щільність і зменшує пористість  порівняно з верхнім (10-20 см) і нижнім (30-40 

см) шарами ґрунту. 

Доведено, що чим більший показник суми увібраних основ, тим вищий 

вміст гумусу: за значень S 12,2 мг-екв/100 г ґрунту (органічна система 

удобрення) вміст гумусу становив 1,85%, тоді як за мінеральної відповідно – 

9,1 мг-екв і 1,43%. Азотний фонд ґрунту під культурами ланки сівозміни у 

зв’язку легким його механічним складом не перевищував значень низької і 

середньої забезпеченості гідролізованими сполуками, тоді як вміст рухомого 

фосфору в шарі ґрунту 0-20 см за різних систем удобрення збільшився від 

значень середнього до підвищеного і високого рівня забезпеченості (133-179-

246 мг/кг). 

Розраховано продуктивність ланки польової сівозміни, яка виявилась 

найвищою за помірної органо-мінеральної системи удобрення – 5,4 т/га з.о. і 

найнижчою за мінеральної – 4,4 з.о., за відновлюваної і органічної – 4,6 і 4,8 

т/га з.о. Найоптимальніші показники економічної і енергетичної ефективності 

склались за органічної і відновлюваної систем удобрення. Рекомендовано для 

умов виробництва з метою підвищення потенційної й ефективної родючості 

ґрунту відновлювану систему удобрення з максимальним залученням місцевих 

органічних ресурсів та органо-мінеральну систему з помірним навантаженням 

органічними і мінеральними добривами. 

Ключові слова: ґрунт, окультурення, агрофізичні, агрохімічні, біотичні 

показники, сівозміна, урожайність, продуктивність, якість, економічна та 

енергетична ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Боднар Ю.Д. Трансформация агрофизических и агрохимических 

свойств серой лесной почвы при длительном применении удобрений в 

полевом севообороте. - На правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.03 «Агропочвоведение и 

агрофизика». - ННЦ «Институт земледелия НААН», Чабаны, 2019. 

На основании проведенных исследований в звене полевого севооборота 

кукуруза на силос – рожь озимая – горох в течение 2008-2010 гг. определены 

агрофизические, агрохимические и биотические свойства крупнопылевато-

легкосуглинистой серой лесной почвы северной части Лесостепи в течение 

длительного 50-тилетнего (1961-2010 гг.) ведения полевого опыта в моделях 

экстенсивного земледелия (без удобрений), а также при органической, 

минеральной, органо-минеральной и возобновляемой системах удобрения, 

которая отличается максимальным привлечением местных органических 

ресурсов и минимальным – минеральных удобрений.  

В процессе длительного окультуривания почвы под влиянием 

температуры воздуха и осадков происходит постоянная трансформация 

показателей ее температурного режима и влажности в течении суточного цикла 

и вегетационного периода, что влияет на минеральное питание растений и 

формирование продуктивности агроценоза. Изменение плотности сложения 

почвы в слое 0-40 см под кукурузой на силос на контроле без удобрений 

колебалось от 1,33 г/см3 в начале и до 1,43 г/см3 в конце вегетационного 

периода. При внесении навоза и побочной продукции этот показатель снижался 

и составил 1,26 и 1,35 г/см3. Пористость почвы уменьшалась в соответствии с 

увеличением ее плотности. Образование плужной подошвы на глубине 

подпахотного слоя (20-30 см) увеличивает плотность и уменьшает пористость 

до 8% по сравнению с верхним (10-20 см) и нижним (30-40 см) слоями почвы. 

Доказано, что чем больше показатель суммы поглощенных оснований, 

тем выше содержание гумуса: при значениях S 12,2 мг-экв/100 г почвы 

(органическая система удобрения) содержание гумуса составляло 1,85%, тогда 

как при минеральной, соответственно, – 9,1 мг/экв. и 1,43%. Азотный фонд 

почвы под культурами звена севооборота, в связи с его легким механическим 

составом, не превышал значений низкой и средней обеспеченности 

гидролизированными соединениями, тогда как содержание подвижного 

фосфора в слое почвы 0-20 см, при различных системах удобрения, 

увеличилось от значений среднего к повышенному и высокому уровню (133-

179-246 мг/кг). Калийный фонд почвы при экстенсивном ведении севооборота 

(без удобрений) оставался на низком уровне обеспеченности – 50 мг/кг почвы. 

При длительном использовании удобрений его содержание было на уровне 

средней обеспеченности (100-140 мг/кг почвы).  

Продуктивность звена полевого севооборота была самой высокой при 

умеренной органо-минеральной системе удобрения – 5,4 т/га з.е. и самой 

низкой при минеральной – 4,4 т/га з.е., при возобновляемой и органической 

соответственно – 4,6 и 4,8 т/га з.е. Экономическая эффективность в звене 

севооборота при возобновляемой системе удобрения по показателям 

себестоимости основной продукции оказалась на 7% и по уровню 

рентабельности на 14% выше по сравнению с традиционной органо-

минеральной системой удобрения с обеспечением одинаковой продуктивности. 
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Рекомендовано для условий производства возобновляемую систему удобрения 

с максимальным привлечением местных органических ресурсов и органо-

минеральную – с умеренной нагрузкой органическими и минеральными 

удобрениями. 

Ключевые слова: почва, окультуривание, агрофизические, 

агрохимические, биотические показатели, севооборот, урожайность, 

продуктивность, качество, экономическая и энергетическая эффективность. 

 

 

 

ANNOTATION 

Bodnar Yu.D. Transformation of agrophysical and agrochemical 

properties of gray forest soil for long-term application of fertilizers in field crop 

rotation. - On the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of agricultural sciences in the 

specialty 06.01.03 “Agricultural soil science and agrophysics”. - NSC "Institute of 

Agriculture of the National Academy of Sciences", Chabany, 2019. 

As a result of the research carried out in the chain of crop rotation of maize on 

silo-winter rye-pea during 2008-2010, the agrophysical, agrochemical and biotic 

properties of large-plowed-lime-gravel gray forest soil during the long 50-year period 

(1961-2010) were determined with the use of organic and mineral fertilizers for 

different fertilizer systems in comparison with extensive crop rotation without 

fertilizers. It has been established that in the process of long cultivation under the 

influence of temperature air and precipitation there is a constant transformation of the 

parameters of temperature regime and soil moisture during the daily cycle and 

growing periods, which affects the mineral nutrition of plants and the formation of 

productivity of agrocenosis. The change in the density of soil compaction in a layer 

0-40 cm under corn on silo on a control without fertilizer, occurred at the beginning 

of the vegetation from 1.33 g/cm3 to 1.43 g/cm3, at the end of the growing season for 

introducing fertilizer systems in manure and by-products this indicator declined and 

amounted respectively to 1.26 and 1.35 g/cm3. The soil porosity decreased in 

accordance with the growth of its density. The formation of the plow sole at the depth 

of the submarine layer (20-30 cm) increases the density and decreases porosity 

compared with the upper (10-20 cm) and lower (30-40 cm) layers of soil. 

It is proved that the higher the indicator of the amount of absorbed bases the 

higher the content of humus: for the values of S 12.2 mg equiv/100 g of soil (organic 

fertilizer system) the content of humus was 1.85%, whereas when applying the 

mineral system of fertilizer, respectively - 9.1 mg-eq. and 1.43%. The nitrogen fund 

of the soil, under the crops of the crop rotation, due to its light mechanical 

composition, did not exceed the values of low and medium availability of hydrolyzed 

compounds, while the content of mobile phosphorus in the soil layer of 0-20 cm in 

different fertilizer systems increased from the mean to the elevated and a high level 

of security (133-179-246 mg/kg). 

The productivity of the parts of the field crop rotation was calculated, which 

turned out to be the highest in the moderate organo-mineral fertilizer system of 5.4 
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t/ha g.u., and the lowest, for mineral - 4.4 g.u., for renewable and organic - 4.6 and 

4.8 t/ha g.u. The most favorable indicators of economic and energy efficiency were 

formed by organic and renewable fertilizer systems. In order to increase the potential 

and effective soil fertility for the production conditions, a renewable fertilizer system 

with maximum involvement of local organic resources and organo-mineral with 

moderate loads of organic and mineral fertilizers, is recommended. 

Key words: soil, cultivation, agrophysical, agrochemical, biotic indices, crop 

rotation, yield, productivity, quality, economic and energy efficiency. 
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