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Анотація 

Боднар Ю.Д. Трансформація агрофізичних та агрохімічних властивостей 

сірого лісового ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і 

агрофізика». – ННЦ «Інститут землеробства НААН», Чабани, 2019. 

У дисертаційній роботі наведено за 2008-2010 рр. результати досліджень 

трансформації агрофізичних, фізико-хімічних, агрохімічних і біотичних 

властивостей сірого лісового ґрунту за екстремальних температурних аномалій 

останніх років і зволоження впродовж вегетаційного періоду культур ланки 10-

пільної польової сівозміни. 

Структуру дисертаційної роботи побудовано на засадах системного підходу 

до природних явищ та антропогенного впливу на формування продуктивності 

агроценозу. Вона складається із вступу, семи розділів, висновків до розділів і до 

роботи у цілому, рекомендацій виробництву, списку використаних джерел, 

додатків та акту на впровадження у виробництво. 

У вступній частині дисертаційної роботи подано актуальність, мету і 

новизну та практичне значення досліджень. 

Основна мета роботи полягає у визначенні закономірностей зміни 

ґрунтових процесів за тривалого систематичного застосування добрив у польовій 

сівозміні за різних систем удобрення. 

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 
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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. 

У першому розділі кваліфікаційної праці «Природні та антропогенні 

чинники регулювання ґрунтворного процесу» (огляд літератури) описано 

визначення агрофізичних властивостей ґрунтів, зміну реакції ґрунтового розчину 

та агрохімічних властивостей ґрунтів під впливом антропогенного чинника. 

У другому розділі дисертації «Ґрунтові, погодні умови проведення 

досліджень» визначено географічне положення, опис розрізу сірого лісового 

крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту дослідного поля, агрометеорологічні 

умови у роки проведення польових досліджень та схему польового досліду, 

закладеного 1961 року у 10-пільній польовій сівозміні. 

У третьому розділі «Регулювання агрофізичних властивостей сірого 

лісового ґрунту та кореляційний аналіз вибірки з генеральної сукупності об’єктів» 

подано результати польових досліджень щодо трансформації агрофізичних 

показників щільності складення ґрунту і його пористості у шарах 0-10, 10-20 і 20-

30, 30-40 см у залежності від абіотичних чинників – температури і продуктивної 

вологості у шарах 0-20 і 20-40 см за органічної, мінеральної, органо-мінеральної 

та відновлюваної систем удобрення. Встановлено, що впродовж 5 ротацій 10-

пільної польової сівозміни досягнуто у середньому за вегетаційний період 

кукурудзи розущільнення ґрунту від 1,37 г/см
3
 на контролі без добрив до 1,31 

г/см
3
 за органічної системи удобрення, 1,36 г/см

3 
за відновлюваної з підвищенням 

до 1,40 г/см
3
 – за мінеральної системи удобрення з високими дозами добрив 

(N99P60K102). Відповідно до зниження щільності складення підвищувалась 

пористість ґрунту. Досліджено зміни у бік ущільнення і зниження пористості 

плужної підошви у підорному шарі 20-30 см. Визначено шляхом генеральної 

вибірки об’єктів безперервність і перманентність змін агрофізичних показників 
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сірого лісового ґрунту залежно від перепадів температурного режиму та 

продуктивної вологи на моделі змін кореляційної прямої і від’ємної, тісної і 

слабкої залежності чинників. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Трансформація поживного 

режиму сірого лісового ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій 

сівозміні» наведено результати фізико-хімічних властивостей ґрунту, гумусного 

його стану, агрохімічних і біогенних його показників. Визначено, що у мінливому 

абіотичному середовищі можливе регулювання процесами ґрунтоутворення за 

допомогою сівозмінних і агротехнічних чинників. Встановлено, що основними 

чинниками для забезпечення простого і розширеного відтворення родючості 

агроценозу є збереження і підвищення суми увібраних основ та їх похідних – 

ємності вбирання і ступеня насичення основами. Доведено пряму залежність між 

вбирною здатністю ґрунту, його обмінною властивістю та процесами 

гумусотворення. За кількості суми увібраних основ 12,2 мг-екв/100 г ґрунту вміст 

загального гумусу під кукурудзою за органічної системи удобрення був 

найвищим – 1,85%, а за кількості 8,7 мг-екв/100 г ґрунту за мінеральної системи 

удобрення з внесенням високих доз NPK він був найнижчим і становив  1,36%, на 

контролі без добрив – 1,23%. Відповідно до енергетичного забезпечення ґрунту 

його біологічна активність під кукурудзою і житом була найвищою – (˃70%) за 

помірної органо-мінеральної системи удобрення, а за відновлюваної і органічної – 

до 67% і найменшою за підвищеної дози NPK за мінеральної системи удобрення  

під кукурудзою – 36, під житом озимим – 32%.  

Згідно обмінних реакцій і накопичення гумусу азотний режим сірого 

лісового ґрунту на контролі без добрив відповідав градації низького забезпечення 

(54 мг/кг під кукурудзою і 50 мг/кг під житом озимим). За 50-річного 

систематичного застосування органічних і мінеральних добрив азотний фонд 

підвищено до значень середньої забезпеченості (100-130 мг/кг сполук 

гідролізованого азоту), що свідчить про необхідність щорічного його поновлення 

у сівозміні за рахунок добрив. 
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Природа хімічної вбирної здатності аніонів фосфорної кислоти забезпечила 

накопичення рухомого фосфору у орному (0-20 см) шарі ґрунту від низького рівня 

на контролі без добрив – 65 мг/кг Р2О5 до підвищеного умісту за прийнятих у 

сівозміні систем удобрення – 100-234 мг/кг під кукурудзою і 90-219 мг/кг під 

житом озимим. 

За катіонного обміну іону калію відбувається необмінне його поглинання  

вбирним комплексом з навантаженням у орному (0-20 см) шарі рухомого калію до 

(100-140 мг/кг ґрунту), що відповідає середній градації його забезпечення. 

Найощадливіший режим калійного живлення визначено для відновлюваної 

системи удобрення. 

У п’ятому розділі «Урожайність і якість продукції за тривалого 

застосування добрив у сівозміні» на моделі ланки польової сівозміни визначено 

урожайність зеленої маси кукурудзи, зерна жита озимого і гороху та її 

продуктивність. За тривалого окультурення сірого лісового ґрунту визначено 

середню урожайність зеленої маси кукурудзи на контролі без добрив 24,8 т/га з 

підвищенням її, порівняно з контролем, за помірної (N66P60K66) мінеральної 

систем удобрення на 86%, за високих доз добрив (N99P60K102) – 79%, 

відновлюваної – 92, органічної – 96%, органо-мінеральної (помірної – 12 т/га 

гною + N66P60K66) – 118, високої – 125%. Урожайність зерна жита озимого за 

урожайності на контролі без добрив 2,27 т/га, підвищилась за середніх доз добрив 

за мінеральної системи удобрення на 56%, органічної – 70%, відновлюваної – 80 і 

органо-мінеральної – 108%. Урожайність зерна гороху на контролі без добрив 

становила 1,73 т/га, а за застосування добрив вона підвищилась у 1,7-1,9 рази. 

Узагальнюючим підсумком окультурення сірого лісового ґрунту є 

визначення продуктивності ланки сівозміни кукурудза на силос – жито озиме – 

горох. За середньої її продуктивності 2,81 т/га зернових одиниць на контролі без 

добрив найбільшого приросту досягнуто за органо-мінеральної (помірної) 

системи удобрення – 110% до контролю без добрив. Підвищення дози NPK удвічі 

знизило загальний приріст на 7%. Відновлювана і органічна системи підвищили 

продуктивність на 81-90%, а за мінеральної вона виявилась найнижчою – 70-77%. 
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У шостому розділі «Винос поживних речовин врожаєм 

сільськогосподарських культур та їх баланс у ланці сівозміни» визначено винос 

поживних речовин кукурудзою, житом озимим і горохом за різних систем 

удобрення та розраховано інтенсивність їхнього балансу. 

Встановлено, що за середніх доз добрив найбільший винос азоту відмічено 

за органо-мінеральної системи удобрення – 163 кг/га, а фосфору і калію за 

відновлюваної системи з витратністю мінеральних добрив у 1,5 рази менше 

порівняно з середніми дозами, що свідчить про значну роль елементів 

мінерального живлення, що містяться у побічній продукції рослинництва. У ланці 

сівозміни інтенсивність балансу поживних речовин наближалась до параметрів 

встановленого оптимуму, що свідчить про можливість майже бездефіцитного 

відтворення родючості агроценозу за органічної, а також за органо-мінеральної і 

відновлюваної систем удобрення з помірним їх насиченням мінеральними 

добривами. 

У сьомому розділі «Економічна та енергетична ефективність застосування 

добрив» наведено розрахунки економічної ефективності та енергетичних витрат 

на вирощування культур ланки сівозміни. Визначено, що середня вартість урожаю 

3-х культур на контролі без застосування добрив склала 11753 грн/га. За 

відновлюваної і органічної систем удобрення приріст до контролю збільшився на 

80-88, а за органо-мінеральної на 108%, що пов’язано з ціновою політикою на 

мінеральні добрива. Найменша повна собівартість продукції становила за 

відновлюваної системи удобрення – 12967 грн/га, за органічної – 12496 грн/га. За 

мінеральної системи удобрення (помірна доза NPK) цей показник підвищився 

порівняно з відновлюваною системою удобрення на 7%, за органічної знизився на 

1%, за органо-мінеральної (помірної) зріс на 27%, а високої – на 64%. 

Найбільшого прибутку у ланці сівозміни досягнуто за органічної системи 

удобрення – 9562 грн/га, за відновлюваної – 8228 грн/га, за органо-мінеральної 

(помірної) він був на 1% нижчим, а за високої дози NPK – майже утричі нижчим 

порівняно з відновлюваною системою удобрення. 
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Найвищий рівень рентабельності у ланці сівозміни одержано за органічної 

системи удобрення – 74%, за відновлюваної – 61%. Рекомендована оптимальна 

доза мінеральних добрив залишалась досить рентабельною і її рівень становив 

47%, знижуючись за подвоєння дози NPK до 11%. 

Найбільшу енергоємність урожаю визначено за органо-мінеральної системи 

удобрення –12,0 ГДж/га. За відновлюваної, органічної та мінеральної – у межах 

10,0 ГДж/га. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності становив за 

вирощування кукурудзи – до 11,3, для жита озимого – близько 4 і гороху 3,2. 

Найвищий показник Кее за ланку сівозміни одержано за органо-мінеральної, 

органічної і відновлюваної систем удобрення, де він склав відповідно 9,27, 5,97 і 

5,86 одиниць, що свідчить про високу енергетичну віддачу за нормування доз 

добрив за цих систем удобрення і можливість підтримувати статус простого і 

розширеного відтворення агроценозу на сірому лісовому крупнопилувато - 

легкосуглинковому ґрунті.  

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

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

енергетична ефективність. 

 

ANNOTATION 

Bodnar Y.D. Transformation of agrophysical and agrochemical properties of 

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

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a Сandidate of Agricultural Sciences (Doctor of 

Philosophy) in the specialty 06.01.03 «Agro-soil Sciences  and Agrophysics». - NSC 

«Institute of Agriculture of NAAS», Chabany, 2019. 

In the dissertation work are presented the results of research on the transformation 

of agrophysical, physicochemical, agrochemical and biotic properties of gray forest soil 

for 2008 – 2010 under extreme temperature anomalies of recent years and humidifying 

during the vegetation period of the crops of the link of 10-pil field crop rotation. 

The structure of the dissertation work is based on the principles of a systematic 
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approach to natural phenomena and anthropogenic influence on the formation of 

agrocenosis productivity. It consists of an introduction, seven sections, and conclusions 

to sections and to work in general, recommendations for production, list of sources 

used, applications and the act of implementation into production. 

The introductory part of the thesis presents the relevance, purpose and novelty 

and practical significance of research. 

The main purpose of the work is to determine the patterns of changes in soil 

processes due to the long-term systematic use of fertilizers in the field rotation at 

different fertilizer systems. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time on the basis 

of system monitoring during the 50-year period of utilization of 10-field crop rotation, 

the direction of the course of soil-forming processes in gray forest soil in the traditional 

and alternative (renewable) fertilizer system with the maximum involving of renewable 

organic resources is established. 

On the basis of the correlation-regression analysis, the permanentity of changes in 

the density of soil formation and porosity was determined under the influence of abiotic 

and anthropogenic factors, and the possibility of predicting of the yield was established. 

The depression zone of the plow sole in the subarable (20-30 cm) layer has been 

determined, which negatively affects the temperature, water and nutrient regimes of 

gray forest soil. The direct dependence of soil formation processes on the amount of 

absorbed bases, which regulates the reaction of soil solution, has been proved, 

determines the humus and nitrogen pool in the arable and subarable soils of the soil. 

In the first section of the qualification paper «Natural and anthropogenic factors 

of soil process regulation» (review of literature), the definition of agrophysical 

properties of soils, changes in the soil solution and agrochemical properties of soils 

under the influence of anthropogenic factor is described.  The results of researches of 

domestic and foreign scientists of agro-soil sciences  and agro-physicists are presented. 

In the second section of the thesis «Soil and climatic conditions of research» 

defined the geographical position, the description of the section of gray forest coarse-

grained light-loam soil of the experimental field, agrometeorological conditions in the 
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years of field research and the scheme of field experience, founded in 1961 in the 10-pil 

field crop rotation. 

The third section «Regulation of agrophysical properties of gray forest soil and 

correlation analysis of the sample from the General population of objects» presents the 

results of field studies on the transformation of agrophysical indicators of soil 

compaction density and porosity in layers 0-10, 10-20 and 20-30, 30-40 cm depending 

on abiotic factors – temperature and productive humidity in layers 0-20 and 20-40 cm 

for organic, mineral, organo-mineral and renewable fertilizer systems. It was found that 

5 rotations of 10-pil field crop rotation achieved an average of 1.37 g/cm
3
 during the 

growing period of maize soil decompression on the control without fertilizers to 1.31 

g/cm
3
 for organic fertilizer system, 1.36 g/cm

3
 for renewable with an increase of up to 

1.40 g/cm
3
 – for the mineral fertilizer system with high doses of fertilizers (N99P60K102). 

According to the decrease in the density of addition, the porosity of the soil increased. 

Changes in the direction of compaction and reduction of the plow sole porosity in the 

submerged layer of 20-30 cm were investigated. The continuity and permanence of 

changes in agrophysical indicators of gray forest soil depending on temperature changes 

and productive moisture on the model of changes in the correlation line and negative, 

close and weak dependence of factors are determined by the General selection of 

objects. 

In the fourth section of the dissertation «Transformation of the nutrient regime of 

gray forest soil for long-term application of fertilizers in field crop rotation» the results 

of physical and chemical properties of the soil, its humus state, agrochemical and 

biogenic indicators are given. It is determined that in a changing abiotic environment 

conscious regulation of soil formation processes through crop rotation and agrotechnical 

factors is possible. It was established that the main factors for providing a simple and 

expanded reproduction of agrocenosis fertility is the preservation and increase of the 

amount of absorbed bases and their derivatives – the capacity of absorption and the 

degree of saturation with the basics. The direct dependence between the harvesting 

ability of the soil, its exchange property and humus formation processes has been 

proved. For the amount of collected bases of 12.2 meq/100 g soil, the content of total 
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humus in maize under the organic fertilizer system was the highest – 1.85%, and in the 

amount of 8.7 meq/100 g soil for the mineral fertilizer system the high NPK in dose was 

the lowest and amounted to 1.36%, in the control without fertilizers – 1.23%. According 

to the energy supply of the soil, its biological activity of the soil under corn and rye was 

the highest – (>70%) for a moderate organo-mineral fertilizer system, as well as from 

renewable and organic – up to 67%, and the smallest at the increased NPK dose for a 

mineral fertilizer system for corn – 36, under winter rye – 32%. 

According to the exchange reactions and accumulation of humus, the nitrogen 

regime of gray forest soil on the control without fertilizers corresponded to the 

gradation of low provision (54 mg/kg under maize and 50 mg/kg under winter rye). For 

50 years of systematic use of organic and mineral fertilizers, the nitrogen Fund has been 

increased to the values of average security (100–130 mg/kg of hydrolyzed nitrogen 

compounds), which indicates the need for its annual renewal in crop rotation due to 

fertilizers. 

The nature of the chemical harvesting capacity of phosphoric acid anions ensured 

the accumulation of mobile phosphorus in an arable (0-20 cm) soil layer from the low 

level to the control without fertilizer – 65 mg/kg of P2O5 to the high content of decisions 

made in crop rotation, systems of fertilizers – 100–234 mg/kg for corn and 90–219 

mg/kg under the rye. 

During the cation exchange of potassium ion, its non-exchange absorption is 

carried out in a copper complex with a load in an arable (0-20 cm) layer of movable 

potassium up to (100-140 mg/kg of soil), which corresponds to the average gradation of 

its provision. The more economical mode of potassium nutrition is determined for a 

renewable fertilizer system. 

In the fifth section “Productivity and quality of products for long-term use of 

fertilizers in crop rotation”, the yield of green maize, grain of winter rye and pea and its 

productivity are determined on the model of the field crop rotation. For the long 

cultivation of gray forest soil, the average yield of green maize in the control without 

fertilizers was determined to be 24.8 t/ha, with an increase in its (86%), moderate 

(N66P60K66) mineral fertilizer systems, at high fertilizer doses (N99P60K102), as compared 
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to control, for moderate (N66P60K66)  fertilizers. 79%, renewable – 92, organic – 96%, 

organo-mineral (moderate – 12 t/ha manure + N66P60K66) – 118, high – 125%. The crop 

capacity of grain of rye of winter for yields on the control without fertilizers 2.27 t/ha, 

increased by average fertilizer doses for the mineral fertilizer system by 56%, organic - 

70%, renewable - 80 and organo-mineral – 108%. The yield of grain of peas in the 

control without fertilizers was 1.73 t/ha, and for fertilizer use it increased 1.7–1.9 times. 

The General result of the cultivation of gray forest soil is the determination of the 

productivity of the part of the crop rotation of maize on silage - rye winter - peas. In the 

average productivity of 2.81 tons / ha of grain units in the control without fertilizers, the 

greatest increase was achieved for the organo-mineral (temperate) fertilizer system - 

110% for control without fertilizers. The increase in the NPK dose has halved the 

overall increase by 7%. Renewable and organic systems have increased productivity by 

81-90%, and for mineral, it turned out to be the lowest - 70-77%. 

In the sixth section, «Extraction of nutrients by crop yield and balance in crop 

rotation», removal of nutrients from corn, rye, winter and peas in different fertilizer 

systems was determined and the intensity of their balance was calculated.It was 

established that for average doses of fertilizers, the largest removal of nitrogen was 

noted for organo-mineral fertilizer system - 163 kg/ha, and phosphorus and potassium 

for a renewable system with mineral fertilizer consumption is 1.5 times less than 

average doses, which indicates a significant role elements of mineral nutrition contained 

in by-products of plant growing. In the line of crop rotation, the intensity of the nutrient 

balance approached the parameters of the established optimum, indicating the 

possibility of almost no-deficit reproduction of fertility of agrocenosis for organic, as 

well as organo-mineral, and renewable fertilizer systems with moderate their saturation 

with mineral fertilizers. 

In the seventh section, «Economic and energy efficiency of fertilizer application», 

calculations of economic efficiency and energy costs for cultivating crop rotations are 

presented. It was determined that the average cost of a crop of 3 crops on the control 

without fertilizers amounted to 11753 UAH/ha. For renewable and organic fertilizer 

systems, the increase in control has increased by 80–88, and for organo-mineral by 
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108%, which is related to the price policy for mineral fertilizers.  The lowest full cost of 

production was for a renewable fertilizer system – 12967 UAH/ha, for organic – 12496 

UAH/ha.  According to the mineral fertilizer system (moderate dose of NPK), this 

indicator increased by 7% compared with the renewable fertilizer system, by 1% for 

organic fertilizers, by organomineral (moderate) increased by 27%, and for high – by 

64%. 

The highest profit in the chain of crop rotation was achieved for the organic 

fertilizer system – 9562 UAH/ha, for restored – 8228 UAH/ha, and for organomineral 

(moderate) it was 1% lower, and at high NPK dose – almost three times lower than  

renewable fertilizer system. 

The highest level of profitability in the chain of crop rotation is obtained by the 

system of organic fertilizers – 74%, for renewable – 61%.  The recommended optimal 

dose of mineral fertilizers remained quite profitable and amounted to 47%, decreasing 

with doubling the dose of NPK to 11%. 

The highest energy intensity of the crop is determined by the organic-mineral 

fertilizer system – 12.0 GJ/ha for renewable and organic and mineral-within 10.0 GJ/ha. 

The Highest energy efficiency coefficient was for growing corn-up to 11.3, for winter 

rye – about 4 and peas 3.2.  The highest rate of  Kее for crop rotation was obtained with 

organo-mineral, organic fertilizers and renewable systems, where it was 9.27, 5.97 and 

5.86, respectively, which indicates a high energy efficiency for rationing fertilizer doses 

for these systems and the ability to maintain the status of simple and extended 

reproduction of agrocenoses on gray forest, large-plowing-loamy soils. 

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

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

 

Геологічні процеси на поверхні Землі сформували рихлі підстилаючі 

породи, що стало предметом ґрунтотворення. Рослинний світ сформував типи 

таких ґрунтів, що характеризуються різним походженням, віком і генезисом. 

Втручання людини у процеси ґрунтоутворення вносять помітні корективи, що 

позитивно або негативно впливають на показники будь-якого типу ґрунту, що 

формують майбутній його стан у бік покращання або деградації. Важливість 

підтримання ґрунту у належному стані випливає з того, що у сучасному світі 

поширюється таке явище, як опустелювання ґрунтового покриву, призводячи до 

часткової або повної втрати його особливого призначення – ефективної родючості 

ґрунту – формувати урожай. Особливо важливого значення у боротьбі за 

збереження ґрунтового покриву мають польові дослідження, пов’язані з тривалим 

моніторингом за його фізичним і біологічним станом, з метою усвідомленого 

регулювання цих властивостей агрохімічними заходами, зокрема, застосуванням 

різних видів органічних і мінеральних добрив.  

На моделі тривалого польового досліду проведеному на сірому лісовому 

грунті впродовж 50-тироків визначено сучасний стан і перспективи розвитку 

процесів грунтоутворення у контрольованих умовах експерименту.  

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 
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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 
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як основних агентів у процесах ґрунтотворення; 

- 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 
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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 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 
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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 впровадження сучасних 

технологій застосування добрив» (м. Харків, 20-21 листопада 2014 р.); науково-
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ҐРУНТОТВОРНОГО ПРОЦЕСУ (OГЛЯД ЛIТEРAТУРИ) 

 

1.1. Визначення родючості ґрунту і шляхи її регулювання  

 

Ґрунт – поверхневий шар кори вивітрювання земної поверхні, який 

утворюється і розвивається внаслідок взаємодії рослинних і тваринних решток 

мікроорганізмів, материнської породи і є самодостатнім природним утворенням у 

взаємодії з кліматом, рельєфом і часом. 

За визначенням українського вченого М. І. Лактіонова “це особливе 

природно-історичне тіло, що являє собою перехідний поверхневий шар суші 

земної кори, що складається з окремих взаємозв’язаних і взаємообумовлених 

генетичних горизонтів і наділений родючістю” [157]. 

Вираз “родючість ґрунту” означає особливий стан ґрунту, що надає йому 

властивостей для відтворення живої маси органічної речовини. Існує значний 

масив наукового трактування цього терміну. Найпоширенішим визначенням є 

здатність ґрунту забезпечувати ріст і розвиток рослин усіма необхідними для них 

умовами [21], Д.Г. Тихоненко із співавторами [284] визначає родючість ґрунту як 

суто ґрунтову, еволюційно природну якісну властивість, яка характеризується 

сукупністю речовинного складу та еколого-енергетичних режимів, що 

забезпечують стабільне регулювання фітобіоти. За визначенням Г.А. Мазура 

найважливішою властивістю ґрунту є його родючість, що визначає здатність 

забезпечувати рослини необхідними умовами росту і розвитку рослин [174]. 

Наближеними до цього є трактування Йєнського інституту живлення рослин, де 

під “родючістю ґрунту” включають фізичні, хімічні, хімічно-біологічні чинники 

водний режим і клімат, як інтегральні показники родючості [22]. Різноманітні 

тлумачення поняття “родючість ґрунту” викликають дискусії аж до заперечення 

його формулювання. В.І. Барвінченко [19] зазначає, що усталений вираз, апріорі 
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визначений як єдино правильний, викликає сумнів у тому, що ґрунт не родить, а 

родить рослина і потребує перегляду у бік логічного трактування, що підлягає під 

визначення “родючість агрофітосистеми” і “оптимізація ґрунтових умов 

родючості”.  Традиційне трактування родючості ґрунту ставить його у один ряд із 

продуктивністю й урожайністю, і між ними є смислова і функціональна 

відмінність. За визначенням В.І. Барвінченка [19] урожайність є категорією 

побутово-виробничого рівня, продуктивність економічною, а родючість – 

універсальною мовною константою, мовним штампом. Трактування В.І. 

Барвінченка є прикладом того, що українська наукова термінологія наближається 

до точних визначень і його точка зору стає у один ряд удосконалення мовного 

процесу у нашій країні. У подальшому визначення ґрунтових умов родючості 

збігаються із загально визначеними поняттями родючості агрофітоценозів. За 

схемою типології родючості види і форми ґрунтів мають виглядати таким чином: 

1) початок утворення ґрунту, що супроводжується родючістю фітоценозів – 

природна родючість, яка поступово приводить до створення штучної 

(антропогенної) родючості. Обидві форми (природна і штучна) об’єднується у 

потенційну та ефективну. Потенційна родючість є синтезом природної і штучної 

родючості, що визначає водно-фізичні, біологічні, фізико-хімічні і агрохімічні 

властивості, які формують продуктивність агроценозу, тобто рівень ефективної 

родючості ґрунту (або точніше агрофітоценозу). Рівень реалізації потенційних 

показників родючості визначає ефективну родючість агроценозу через системи 

сівозмінного чинника і агротехнологій [174]. 

Природна родючість ґрунту, яка залишилась у далекому минулому, але 

успадкувала сформовані різні рихлі породи, генетичні горизонти і будову ґрунту, 

залишається фундаментом, на якому людина продовжує створювати штучну 

родючість у різновекторних напрямах – із забезпеченням відтворення простої і 

розширеної – потенційної родючості агрофітоценозів або у напрямі деградаційних 

процесів внаслідок антропогенного впливу на ґрунт. Основним завданням 

аграрної науки є створення агротехнологічних умов для збереження ґрунтового 

покриву і розроблення шляхів упередження його деградації. Особливо важливим 
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у визначенні цих питань є системний підхід до процесів створення природної і 

штучної родючості за тривалого і систематичного моніторингу у польових 

дослідах. 50-річний термін ведення польової сівозміни забезпечує можливість не 

тільки фіксувати стан родючості, а й прогнозувати її розвиток шляхом науково-

обґрунтованого нормування і удосконалення технологій. 

 

1.2. Агрофізичні властивості ґрунтів і їх зміни при застосуванні 

добрив 

 

Фізичні властивості поділяються як загальні фізичні, фізико-механічні або 

технологічні. До загальних фізичних належать питома маса і об’ємна маса, що 

визначають щільність і пористість ґрунту [186].  

Об’ємна маса ґрунту (щільність) – маса одиниці об’єму абсолютно сухого 

ґрунту, що знаходиться у природному стані. Щільність ґрунту визначають у г/см
3
. 

Після обробітку ґрунту об’ємна його маса є найменшою з поступовим його 

ущільненням, досягши рівноважної щільності. Рівноважна щільність для орного 

шару дерново-підзолистого ґрунту становить 1,2-1,4 г/см
3
. Кожен тип ґрунту має 

свою рівноважну щільність. Відхилення від оптимальних значень щільності у 

будь-який бік знижує урожайність сільськогосподарських культур. Порівняння 

показників щільності спрямовує відповідну дію щодо механічного впливу на 

ґрунт (рихлення або ущільнення, адже від щільності залежать основні його 

властивості: водний, поживний, температурний і повітряний режими, а також 

біологічна активність. За ступенем щільності ґрунти поділяють на змиті (дуже 

щільні), щільні, пухкі та розсипчасті [4, 190].  

Складення ґрунту – зовнішнє вираження щільності і пористості, що 

залежить від гранулометричного складу, структури, діяльності ґрунтової фауни, 

кореневої системи рослин тощо. Пористість або пористість ґрунту визначається 

сумарним об’ємом всіх пор між часточками твердої фази ґрунту і її розраховують 

у відсотках від загального об’єму ґрунту. Пористість мінеральних ґрунтів 

становить 25-80%, торфових – 80-90%. Виділяють капілярну пористість, що 
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дорівнює об’єму капілярних проміжків і некапілярних – об’єму великих пор. Їх 

сума становить загальну пористість ґрунту. Визначають такі види пористості 

ґрунту: 1) тонкопористий – товщу ґрунту пронизано порами діаметром (Д = < 1 

мм); 2) пористий (Д = 1-3 мм); 3) губчастий (Д = 3-4 мм); 4) ніздрюватий (Д = 5-10 

мм); 5) комірчастий (Д = >10 мм); 6) трубчастий (пустоти у вигляді каналів). 

Оптимальний рівень пористості, коли поровий простір гармонійно розподілений 

за розміром великих, крупних і дрібних пустот [191, 210, 261].  

Від загальної кількості пор і їх розміру залежить співвідношення між 

газовою і рідкою фазами ґрунту, що визначають умови руху ґрунтових розчинів, 

повітря, тепла і розвиток живих організмів [62]. 

Під родючістю ґрунту розуміють його здатність забезпечувати рослини 

елементами живлення, водою, а їх кореневі системи повітрям та теплом. 

Родючість ґрунту залежить від абіотитичних (температури повітря, зволоження, 

сонячної радіації та ін.) та антропогенних чинників (сівозміна, оптимізація 

мінерального живлення, хімічна меліорація, зрошення та ін.), які піддаються 

усвідомленому регулюванню . У свій час П.А. Костичев та В.Р. Вільямс, уточнили 

функцію ґрунту, визначену В.В. Докучаєвим, і вказали на його здатність активно 

взаємодіяти з кореневими системами рослин та забезпечувати їх врожайність [47, 

228, 141].  

Ґрунт залишається родючим, якщо рослини не страждають від холоду або 

перегріву, отримують у необхідній кількості елементи живлення, воду, не 

відчувають нестачу кисню. Нестача або надлишок одного з компонентів 

унеможливлює отримання високих врожаїв [153]. 

Науково обґрунтоване застосування добрив має важливе значення у 

формуванні урожаю сільськогосподарських культур і розширеного відтворення 

родючості ґрунтів, зокрема трансформації їх фізичних властивостей [14, 245]. 

Застосування добрив є важливим заходом для поліпшення фізичних 

властивостей ґрунту [255]. При їх внесенні відбувається покращання всіх 

ґрунтових властивостей і режимів, а також росту й розвитку 

сільськогосподарських культур. Найефективнішим органічним добривом слід 
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вважати підстилковий гній, він виступає, у першу чергу, як меліорант – засіб для 

поліпшення фізичного стану ґрунту [156]. При одноразовому внесенні 120 т/га 

гною на фоні N120P120K120 щільність складення ґрунту за вирощування зернових 

культур знизилась на 0,03-0,06 г/см
3
 до глибини 20 см [219]. 

За даними M.M. Wander та ін. [370], вплив органічних добрив на 

оптимізацію агрофізичних властивостей та накопичення органічної речовини у 

ґрунті не викликає сумніву. 

Покращання агрофізичних властивостей за внесення гною у своїх працях 

відмічає В.В. Медведєв. Так, за внесення гною у дозі 80 т/га по 20-30 т/га через 

кожні 4-5 років сприяло створенню бездефіцитного балансу органічної речовини, 

зниженню рівноважної щільності на 0,06 г/см
3
, а вміст агрономічно цінних 

агрегатів підвищувався з 72 до 81% [180, 189]. 

У дослідженнях Н.Г. Городнього [67] відмічено, що внесення 1280 т/га гною 

за 27 років знизило щільність ґрунту на 8-10%, а внесення мінеральних добрив за 

цей період спричинило підвищення її на 4-5%. 

Внесення органічних добрив сприяло значному підвищенню запасів гумусу 

у орному і підорному шарах ґрунту [174]. Так, у працях зазначається, що 

органічні добрива, особливо у підвищених дозах, істотно збільшували вміст 

агрономічно цінних агрегатів [188, 180]. За 25 років досліджень, проведених у ПП 

”Агроекологія” Шишацького району Полтавської області на чорноземі типовому 

внесення органічних добрив збільшувало вміст гумусу на 0,25-0,28% і його запаси 

у орному шарі – на 0,5-0,6 т/га, та знижувало щільність складення на 0,02-0,04 

г/см
3
, а також збільшувало загальну пористість на 1-2% [318].  

Дію мінеральних добрив на агрофізичні властивості ґрунту досліджено 

багатьма вченими, погляди яких часто носять протилежний характер. Ряд 

дослідників констатують підвищення щільності, зниження умісту вологи та 

зниження стійкості ґрунту до від’ємних показників. З тривалістю внесення добрив 

негативна дія посилюється, якщо у їх складі є фізіологічно кислі форми [78, 158, 

183].  

Внесення мінеральних добрив, за різними оцінками, забезпечує 30-70% 
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приросту продукції рослинництва, проте вони спричиняють як позитивний, так і 

негативний вплив на ґрунт [102], особливо за застосування високих доз 

фізіологічно кислих добрив. Тому можна вважати, що внесення мінеральних 

добрив, з одного боку, сприяють накопиченню у ґрунті елементів живлення, 

збільшенню кількості кореневих та пожнивних решток, що забезпечує повернення 

органічної речовини у ґрунт, з іншого - внесення їх високих доз може змінювати 

фізичні властивості ґрунту не у кращий бік [17, 192, 187]. 

Тривале внесення лише мінеральних добрив спричиняє зростання щільності 

складення, а також зменшення умісту органічної речовини, збільшення її 

рухомості й підкислення ґрунтового розчину [234, 301]. З часом негативна дія 

мінеральних добрив посилюється [104, 124, 154, 172, 173, 204, 238, 271, 291, 297]. 

Особливо за внесення їх у високих дозах більше 100 кг. 

Тривале застосування мінеральних добрив у дозі N120P90K90 (30 років) на 

темно-сірому опідзоленому ґрунті збільшило щільність ґрунту з 1,15 до 1,20 г/см
3
, 

загальна пористість залишилась на рівні 53%. А за внесення N200P100K240 щільність 

ґрунту збільшилась до 1,24 г/см
3
, а загальна пористість зменшилась до 51,5% 

[110]. Зростання щільності ґрунту відбувалось і на чорноземі вилугуваному за 

внесення високих доз мінеральних добрив (N190P190K190) на 0,04-0,08 г/см
3
 

порівняно з органо-мінеральною системою удобрення – (25 т/га гною + N45P60K45 

та 50 т/га гною + N90P120K90) [139]. 

У дослідах С.І. Бурикіної [39] за 18 років на чорноземі типовому без 

внесення добрив уміст агрономічно цінних агрегатів становив 85-86%, а за 

мінерального удобрення його кількість зменшилась на 3-4%. За внесення лише 

мінеральних добрив відбулось зниження умісту агрономічно цінної фракції на 

0,8% [17]. 

У дослідах Т.А. Кретиніної [145] диспергуючий вплив на ґрунт підвищених 

доз азотних добрив (150 кг/га) відбувався лише на фоні фосфорних і калійних 

добрив, а за їх поєднання з гноєм несприятливі зміни агрофізичних властивостей 

були значно меншими. 

За даними зарубіжних авторів визначено, що без застосування мінеральних 
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добрив неможливе економічно ефективне ведення сільського господарства [168], 

а за даними FAO, розвинені країни світу третину всього урожаю отримують за 

рахунок мінеральних добрив [202]. 

Як зазначають С.М. Гуревич [79], Ю.К. Кудзина [149] застосування 

мінеральних добрив може викликати лише незначні зміни, а у працях Н.І. 

Мартинович [178], В.Ф. Мойсеєнко [207] вказано, що мінеральні добрива не 

мають негативного впливу на агрофізичні властивості ґрунту. Є дані про 

позитивну дію мінеральних добрив на фізичні властивості ґрунту [268]. 

Встановлено, що органічні добрива, особливо у великих дозах, мінеральні у 

помірних і, особливо, органічні у поєднанні з мінеральними у тій чи іншій мірі 

поліпшують структуру ґрунту, його водостійкість, повітропроникність, 

вологонакопичення [36, 178, 246, 301]. У той же час є роботи, що вказують на 

відсутність будь-яких змін у структурному стані ґрунту під впливом добрив [109, 

227]. Отже, характер, спрямованість і швидкість зміни фізичних властивостей 

ґрунту пов'язані з тривалістю та системою застосування добрив. 

Дослідженнями Л.В. Чорної встановлено, що за органо-мінеральної системи 

удобрення (9 т/га гною + N45P68K36) визначено найкращий структурний стан 

ґрунту у порівнянні з іншими системами, а кількість агрономічно цінних агрегатів 

у 0-100 см шарі знаходилась у межах 77,2-80,3%, що майже на рівні контролю. 

При тривалому систематичному застосуванні добрив вони взаємодіють з ґрунтом 

і рослинами, викликають зміни у ряді його властивостей, що, у кінцевому 

результаті, визначає умови відновлення родючості ґрунту і підвищення 

продуктивності рослин [305]. 

За даними досліджень А.В. Бикіна [24] на лучно-чорноземному 

карбонатному ґрунті встановлено, що внесення мінеральних добрив на фоні 

післядії гною зумовлювало зростання показника щільності ґрунту відносно фону 

(післядія гною) на 0,03-0,10 г/см
3
 на початку, та на 0,01-0,09 г/см

3
 у кінці 

вегетації.  

Як показали результати досліджень Чернівецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції, проведених у 1990-1996 рр.,  агрофізичні 
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властивості ґрунту помітно залежать від прийнятої системи удобрення у сівозміні. 

Так, зі збільшенням частки гною за органо-мінеральної системи зменшується 

об'ємна маса та збільшується загальна пористість ґрунту [319]. 

При застосуванні органічних і мінеральних добрив на чорноземі типовому у 

шарі ґрунту 20-30 см відбулось незначне ущільнення, що підтверджують і 

показники пористості ґрунту, і воно було менше помітно ніж за внесення 

мінеральних добрив або на контролі без добрив [222, 303]. Визначено, що 

підвищення щільності унеможливлює доступ повітря у ґрунт і негативно впливає 

на окисно-відновні процеси та біологічну активність ґрунту [250, 252, 290], а 

також відбувається зниження кількості доступних для рослин елементів 

живлення, навіть на чорноземі звичайному [52]. Для оптимального проходження 

мікробіологічних процесів важливим є достатній вміст вологи у ґрунті та 

оптимізація щільності [33, 54, 132]. 

За даними Е.Г. Дегодюка переущільнення ґрунту погіршувало його водно-

повітряні властивості та призводило до зниження окисно-відновного потенціалу 

(ОВП). Так, оптимальні параметри ОВП для нормально зволожених дерново-

підзолистих ґрунтів становить 550-750 мВ, чорноземів 400-600, на затоплюваних 

він знижується до 200 мВ. Оптимальні значення ОВП для проходження 

нітрифікаційних процесів знаходяться у межах 350-500 мВ. При зниженні цього 

показника до 250-400 мВ активізуються процеси денітрифікації, відбувається 

підкислення ґрунтового розчину, що призводить до утворення закисних форм 

заліза і рухомого марганцю, які є токсичними для рослин [82]. 

За органо-мінеральної системи удобрення поліпшуються агрохімічні 

властивості ґрунту та збільшується у ньому кількість органічної речовини. На 

чорноземах оптимізуються водні властивості, на сірих лісових та дерново-

підзолистих відбувається значне поліпшення їх фізико-хімічних та агрохімічних 

властивостей [273]. 

За органічної і органо-мінеральної систем удобрення відбувається 

підвищення запасів вологи за найменшої вологоємності, у орному й підорному 

шарах наближаються до оптимальних значень, які для ґрунтів легкого 
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гранулометричного складу знаходяться у межах 18-26 % від маси ґрунту [35]. 

Внесення органічних добрив разом з мінеральними забезпечує поповнення 

ґрунту органічною речовиною, а рослини елементами живлення, що у свою чергу 

сприяє покращанню агрофізичних властивостей ґрунту [182]. 

За внесення нетоварної частки врожаю окремо чи у поєднанні з 

мінеральними добривами на чорноземних ґрунтах спостерігалось підвищення 

вмісту гумусу, покращання структурно-агрегатного його стану, а також водного 

та повітряного режимів ґрунту [13, 247, 248, 287]. 

Отже, тривале застосування органічних добрив та їх поєднання з 

мінеральними сприяє оптимізації агрофізичних властивостей ґрунту. Враховуючи 

те, що більшість подібних досліджень проведено на чорноземах, нами поставлено 

завдання дослідити вплив тривалого застосування добрив на зміну цих показників 

у сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу України. 

 

1.3. Регулювання вбирної здатності ґрунту 

 

У складних процесах ґрунтоутворення і формування родючості біоценозів 

помітну роль відіграє вбирна здатність, що визначається як властивість ґрунту 

вбирати і утримувати тверді, рідкі і газоподібні речовини. Серед п’яти ознак 

вбирної здатності – механічної, біологічної, фізичної, хімічної та обмінної для 

мінерального живлення рослин найважливішими є дві останні. Хімічна вбирна 

здатність ґрунту визначається можливістю перетворювати аніони і катіони 

ґрунтового розчину у важкорозчинні або нерозчинні сполуки. Ґрунтові колоїди 

переважно заряджені позитивно і тому відбувається поглинання позитивно 

заряджених катіонів, а аніони підлягають хімічному вбиранню. Обмінні процеси є 

найважливішими у проведенні хімічних меліорацій, внесеним кальцієм і магнієм 

яких із вбирного комплексу ґрунту витісняються одновалентні катіони водню за 

кислої реакції ґрунтового розчину або натрію за лужної реакцією. Кислотність 

ґрунту визначається потенціометрично у ґрунтовому розчині обмінних катіонів 

водню та алюмінію. Важливе агрономічне значення має активна кислотність 
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ґрунту, як показник концентрації іонів водню у ґрунтовому розчині та обмінних 

реакцій що визначаються концентрацією водню при дії на ґрунт розчином 

нейтральних солей [73]. 

Кислотно-основна рівновага ґрунтів порушується під впливом добрив, 

меліорантів та кислотних дощів [275, 15]. 

Ґрунти з підвищеною кислотністю мають несприятливі фізичні властивості, 

погану структуру, слабку буферну здатність і невисоку ємкість поглинання. У 

таких ґрунтах пригнічуються корисні мікробіологічні процеси та знижується 

вміст доступних для рослин поживних елементів [125, 308]. 

Одним із чинників, що знижують врожайність на ґрунтах з кислою реакцією 

ґрунтового розчину, є вміст у них сполук алюмінію, кількість якого збільшується 

за зниження рН. Вплив токсичності алюмінію проявляється на початкових етапах, 

відбувається придушення росту коренів. Рослини менше страждають від нього на 

більш гумусованих ґрунтах [214]. Від реакції ґрунту залежить не тільки 

врожайність культур, але й якісний склад урожаю [209]. Кисла реакція ґрунтового 

розчину знижує білковий та вуглеводневий обмін речовин у рослинах [1]. 

Найчутливіші рослини до реакції ґрунтового розчину на час сходів. Із подальшим 

розвитком вони стають стійкішими до кислотності. Проте її негативна дія впливає 

на утворення генеративних органів, запилення та налив зерна. 

Кислотність ґрунту значно знижує врожайність сільськогосподарських 

культур. За дослідженнями В.Г. Мінєєва [203] врожайність вико-вівсяної суміші 

на дерново-підзолистому ґрунті знижувалась до 58% залежно від варіювання 

кислотності ґрунту. Реакція ґрунтового розчину впливає на азотний режим. Так із 

її підвищенням відбувається збільшення амонійного та зниження нітратного азоту 

у ґрунті. А за значень рН сол. від 4,5 до 6,0 зростає й рухомість водорозчинного 

гумусу [322]. З підвищенням кислотності ґрунту збільшується рухомість фосфатів 

ґрунту. Такі ґрунти характеризуються низьким рівнем родючості та вмістом 

гумусу [323]. За вирощування культур відбуваються значні втрати урожаю. Так за 

даними M. Kerschberger [353] на піщаних ґрунтах врожайність знижується на 

23%, а на суглинкових до 40%. 
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За даними тривалого досліду Ротамстедської дослідної станції (закладено у 

1856 р. на тонкопіщаному суглинковому ґрунті), відзначено сильнопідкислюючу 

дію високих доз мінеральних добрив [351, 368]. 

У дослідженнях Л.С. Любарської [171], які проводили на кислому ґрунті 

легкого гранулометричного складу, за систематичного внесення мінеральних 

добрив у помірних дозах, помітного підкислення ґрунту не відбувалось. 

У польових дослідах Л.М. Жукова, проведених на малобуферних легких 

ґрунтах, що підстилались важкими глинами, та на дуже важких ґрунтах за низької 

фільтрації води, внесення високих доз мінеральних добрив призводило до 

сильного підкислення ґрунту та знижувало вміст увібраних основ [111, 159]. 

Одними із швидкодіючих чинників, що впливають на зміну фізико-хімічних 

властивостей ґрунту, є застосування добрив та хімічних меліорантів. Так, за 

внесення фізіологічно кислих добрив разом із поживними потрапляє ряд супутніх 

елементів, які підкислюють ґрунт та знижують ефективність добрив [101]. 

Внесення фізіологічно кислих добрив на кислих ґрунтах може викликати 

зниження урожаю сільськогосподарських культур [201]. Встановлено, що тривале 

застосування таких мінеральних добрив призводить до погіршення основних 

фізико-хімічних властивостей ґрунту [63, 272, 276, 278]. На ґрунтах з кислою 

реакцією ґрунтового розчину підвищується рухомість алюмінію і марганцю [258] 

та знижується ефективність мінеральних добрив [160, 164]. Дослідженнями, 

проведеними у Угорщині, встановлено, що внесення NPK призвело до 

підвищення гідролітичної кислотності з 6,7 до 8,8 мг-екв/100 г ґрунту та зниження 

значення рН водного з 5,3 до 4,9 [355]. 

За даними С.Е. Дегодюка [86], застосування лише мінеральних добрив на 

сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті (194 кг/га NPK) 

призводить до підвищення показника гідролітичної кислотності у 1,3 рази і 

зниження рН у 1,1 рази за значень на контролі - 1,14 мг-екв/100 г ґрунту і рН - 4,7. 

Зниження показника рН свідчить, що застосування мінеральних добрив на 

слабкокислих ґрунтах може призвести до їх переходу, за значенням рН, у розряд 

кислих навіть на вапнованому фоні. За внесення органічних і мінеральних добрив 
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та меліорантів упродовж 10-ти років на дерново-підзолистому легкосуглинковому 

ґрунті відмічено зниження гідролітичної кислотності з 4,3 до 2,5 мг-екв/100 г 

ґрунту та підвищення рНkcl  з 4,2 до 6,2 [279]. 

За дослідженнями А.Й. Габриєль, [53], проведеними на ясно-сірому 

опідзоленому ґрунті, впродовж 6-ти ротацій семипільної сівозміни встановлено, 

що гідролітична кислотність знизилась за внесення гною на 0,3-1,4 мг-екв/100 г 

ґрунту. Вміст рухомого алюмінію за зазначений період підвищився на контролі 

без добрив з 7,20 до 8,30 мг/100 г ґрунту, за внесення гною і помірних доз NPK 

вміст рухомого алюмінію знизився на 0,04-0,79 мг/100 г ґрунту. Це свідчить про 

особливу роль гною на кислих ґрунтах не тільки як джерела живлення, але й як 

меліоранта, що має здатність поглинати рухомі форми токсичного для рослин 

алюмінію і утримувати їх у вигляді органо-мінеральних комплексів, стримуючи, 

таким чином, явища можливого вторинного підкислення під впливом мінеральних 

добрив. 

Позитивна дія органічних добрив найкраще проявляється за тривалого і 

систематичного їх внесення. При цьому відбувається зниження обмінної і 

гідролітичної кислотності, а також умісту рухомого алюмінію, підвищується сума 

увібраних основ та покращуються умови життєдіяльності корисних для рослин 

мікроорганізмів [108, 122, 264, 339, 350]. 

Важливим заходом у поліпшенні родючості кислих ґрунтів є їх вапнування 

[143]. Роботами Кедрова-Зіхмана визначено, що значимим чинником для росту й 

розвитку рослин є нейтралізація реакції ґрунтового середовища [130, 131]. 

Вапнування, поряд із забезпеченням ґрунтово-вбирного комплексу кальцієм, 

сприяє утворенню комплексів органічних сполук з важкими металами, що знижує 

їх доступ для рослин [233].  

За даними різних авторів вивчено вплив реакції ґрунтового середовища на 

врожайність і якість сільськогосподарської продукції [48, 288]. За даними Р. 

Dolling, [347] втрати зерна ячменю у західній Австралії від підкислення можуть 

сягати 22%. За підвищення реакції ґрунтового розчину із 5,5-5,7 до 6,2-6,5 

відбулось підвищення продуктивності культур у посушливий період. Приріст 
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урожаю зеленної маси однорічних трав на дерново-підзолистому ґрунті становив 

3-8 т/га. 

Отже, тривале застосування добрив за періодичністю вапнування 

залишається недостатньо вивченим і є предметом наших досліджень. 

 

1.4. Органічна речовина і гумусовий стан ґрунтів  

 

Органічна частина ґрунту – поєднює за своїм складом нерозкладені 

органічні рештки, низькомолекулярні продукти їх розкладу, напіврозкладені 

органічні рештки – детрит, та специфічні ґрунтові продукти синтезу органічних 

сполук – гумусові речовини. Гумусний стан – впливає на процеси 

гумусоутворення, формування азотних сполук, мінеральне живлення рослин, 

агрофізичні властивості ґрунту, на підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур [241]. 

Органічна речовина – невід’ємна частина ґрунтів, яка є основою 

відтворення енергетичних ресурсів для життя. Гумус ґрунту являє собою 

загальнопланетарний акумулятор і розподільник енергії, яка пройшла через 

фотосинтез у рослинах, універсальний екран, що утримує у біосфері С, N, P, K, і 

захищає від винесення їх до вод Світового Океану [59]. 

Гумус (лат. – ґрунт, земля) – перегній органічних речовин темного 

забарвлення, що утворюються внаслідок складних біохімічних процесів розкладу 

рослинних і тваринних решток, які нагромаджуються у верхніх шарах ґрунту. 

Вміст у ґрунті гумусу визначає рівень його родючості. Він складається із двох 

груп органічних сполук, перша група – сполуки, що знаходяться у залишках 

рослинних і тваринних організмів – білки, вуглеводи, жири, смоли, лігнін, тощо. 

Друга група складає основний фонд гумусу, до якого входять гумусові речовини, 

що виникли у процесі трансформації органічних решток. До них відносяться 

гуміни, фульвокислоти, гумінові кислоти та ін. Частка другої групи становить 85-

90% від загального гумусу. у процесі землекористування і оранки грунту вміст 

гумусу неухильно зменшується. Підтримати позитивний баланс гумусу можливо 
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за рахунок науково-обгрунтованих систем ведення землеробства і, у першу чергу, 

застосування добрив [3, 46, 251]. 

Гумусові речовини покращують засвоєння елементів живлення з ґрунту, 

оптимізують обмін речовин та енергетичний рівень рослинного організму, 

сприяючи підвищенню урожайності та поліпшенню його якості [61]. 

За даними окремих авторів встановлено прямий зв'язок між вмістом гумусу 

і врожайністю культур [120]. Інші вказують на опосередкований зв'язок між ними 

[162], а Л.К. Шевцова [311] повністю його заперечує. 

Ґрунти з високим вмістом гумусу набувають рис саморегульованої системи 

і дають високі врожаї культур за різних погодних умов. Чим багатший ґрунт 

гумусом, тим вища його вбирна та буферна здатність. Гумус покращує його 

структуру, вологоємність, водо- і повітропроникність, тепловий режим [324]. 

Розкладання органічної речовини у ґрунті проходить двома шляхами: 

швидка мінералізація до кінцевих продуктів, і повільне розкладання за стадіями 

гуміфікації. Остання забезпечує тривалий запас елементів живлення [98]. У 

середньому 80-90% органічних речовин розкладається до кінцевих продуктів і 

лише 10-20% використовується на утворення гумусу. 

На темпи розкладання і втрат гумусу значний вплив мають 

сільськогосподарські культури: під просапними щорічні втрати складають 1,5 – 

3,0 т/га, а під зерновими 0,5 – 1,0 т/га [98]. 

Зниження умісту гумусу у ґрунті може відбуватись за надходження 

недостатньої кількості органічної речовини, низького умісту кальцію, кислої 

реакції ґрунтового розчину та несприятливих погодних умов [6]. 

За результатами численних досліджень, проведених за вирощування 

сільськогосподарських культур без внесення добрив, встановлено, що у кінцевому 

результаті це знижує родючість ґрунту, погіршує фізичні, фізико-хімічні та 

агрохімічні його властивості, а також життєдіяльність мікроорганізмів, що 

призводило до втрат гумусу [20, 135]. 

За даними В.Г. Мінєєва [199], вирощування культур без внесення добрив 

знижувало врожайність на 30-40%. Як вказує К.Л. Загорча [113], за екстенсивного 
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ведення сівозміни впродовж 35 років на варіанті без внесення добрив (контроль) 

вміст гумусу знизився на 21%. 

Підвищення умісту гумусу можна досягнути шляхом застосування заходів 

по збільшенню умісту органічної речовини у ґрунті. До них відносяться внесення 

органічних і мінеральних добрив, висівання у сівозміні багаторічних трав, 

залишення на полі стерні та побічної продукції, хімічна меліорація ґрунтів із 

кислою і лужною реакцією ґрунтового розчину [76, 312]. 

У збільшенні запасів гумусу важливе значення має сівозміна. Пожнивні 

рештки поповнюють ґрунтові запаси органічної речовини. Кількість їх, у 

залежності від культур, різна. Так, за даними Н.Н. Цибулька [302], вона зростає у 

такому порядку: просапні – 1,2-2,5 т/га; ярі зернові й однорічні трави – 2,2-2,3; 

озимі культури – 3,0-4,0; багаторічні трави – до 6,0 т/га органічних решток. За 

внесення соломи у ґрунт на 1 її тонну необхідно внести 5-10 кг азотних добрив, 

при цьому вона краще розкладається та відбувається інтенсивне розмноження 

вільноживучих бактерій [196]. 

Дoбривa, зa тривaлoгo і cиcтeмнoгo їх застосування, взaємoдiють з ґрунтoм 

тa рocлинaми i oбумoвлюють пeвнi змiни йoгo влacтивocтeй, якi у пiдcумку 

визнaчaють рiвeнь рoдючocтi агробіоценозу і прoдуктивнocтi рocлин [265, 367]. 

За даними Н.І Зезюкова і В.Е. Острецова, з внесенням мінеральних добрив 

збільшення умісту гумусу у ґрунті не відбувалось [117], проте зменшувались 

темпи мінералізації гумусових речовин порівняно з варіантом, де добрива не 

вносили.  

Встановлено, що мінеральні добрива можуть спричиняти мінералізацію 

гумусу, а з іншого боку – збільшувати кількість пожнивних решток [225]. На 

думку Г.Е. Мерзлої, втрати гумусу, за внесення мінеральних добрив, пов’язують з 

виносом поживних речовин урожаєм [197]. Л.І. Вороною, О.І. Мисловою [51] 

встановлено, що за органо-мінеральної системи удобрення вміст гумусу 

підвищується, а М.К. Шикула, [317] С.М. Чуков [307] вказують, що зі 

збільшенням доз мінеральних добрив, відбувається звуження співвідношення С:N, 

що активізує проходження мінералізаційних процесів.  
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Внесення високих доз азотних добрив на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу із промивним типом водного режиму посилює процеси 

мінералізації гумусу та його вимивання вниз за профілем, що тягне за собою 

зниження умісту поживних речовин та урожайності [97]. 

За даними І.І. Філона, на чорноземі типовому встановлено, що тривале 

внесення високих доз фосфорних і калійних добрив не сприяло підвищенню 

умісту гумусу. Воно відбувалось тільки за сумісного застосування гною і 

мінеральних добрив. Внесення невисоких доз гною не запобігає втратам гумусу, 

але знижує їх порівняно з варіантом без добрив [56, 293].  

Oргaнiчним дoбривaм нaлeжить пeршoчeргoвe знaчeння у пiдвищeннi 

рoдючocтi ґрунтiв. Як вiдмічaє O.В. Пeтeрбургcький [240], вoни cприяють 

пoліпшенню фiзикo-xiмiчниx влacтивocтeй ґрунту, пiдтримують cприятливий 

пoвiтрянo-тeплoвий рeжими, збaгaчують його гумуcoм тa пiдвищують вбирну 

здaтнicть [144]. Пoряд iз тим, зa внeceння oргaнiчниx дoбрив, cтимулюєтьcя 

життєдiяльнicть ґрунтових мікроорганізмів [349], щo мaють здaтнicть 

трансформувати пoживнi рeчoвини з ґрунтoвиx зaпaciв тa cтвoрювaти cприятливi 

умoви для зacвoєння рocлинaми eлeмeнтiв живлeння з мiнeрaльниx дoбрив [43, 

213]. 

Згiднo дocлiджeнь Л.Н. Aлeкcaндрoвoї [7], М.Г. Вiндюкa [41], пeрeвaгa дiї 

гнoю, i гнoю + NPK, пoрiвнянo з мiнeрaльними дoбривaми, нa вмicт гумуcу у 

ґрунтi пoлягaє у тoму, щo з ним крiм пoживниx eлeмeнтiв, внocитьcя oргaнiчнa 

рeчoвинa, якa i є джeрeлoм для утвoрeння гумуcу. За результатами досліджень 

багатьох вчених установлено, що внесення органічних і мінеральних добрив 

покращує процеси гумусонакопичення у ґрунті [176, 314]. Дія органічних добрив 

на агрохімічні властивості краще проявляється на малогумусованих ґрунтах [66]. 

Внесення органічних і мінеральних добрив сприяло підвищенню умісту гумусу на 

сірому лісовому ґрунті [50, 215]. 

Позитивний вплив на гумусованість верхніх шарів ґрунту залежить від доз 

мінеральних добрив. При їх підвищенні за межі оптимальної дози вміст гумусу 

зменшувався, що пов'язано з прискоренням мінералізаційних процесів, 
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збільшенням виносу азоту з урожаєм, і можливо, диспергацією гумусу від 

внесення великої кількості мінеральних добрив [174]. 

Запаси гумусу у метровому шарі ґрунту за органо-мінеральної системи 

удобрення збільшились на 54-56 т/га, або на 14% порівняно з контролем без 

добрив. Підвищення дози мінеральних добрив у 2, 3 і 4 рази на фоні гною 

зменшило запаси гумусу до 18 т/га у сівозміні разом з одинарною дозою добрив 

(N28P28K28) – 5,27 %, що близько до вихідного рівня [12]. 

Колоїдна природа гумусу помітно визначає фізичні властивості ґрунту, 

посилюючи здатність до агрегатування механічних часток і разом з кальцієм 

створює водостійку структуру верхніх шарів, визначаючи щільність його 

складення, водно-повітряний режим [174]. 

У дослідах Г.А. Мазура [174], які проводили на сірому лісовому 

крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунті, при внесенні побічної продукції (без 

внесення добрив) запаси гумусу за 14 років підвищилися до 54,8 т/га, за вихідного 

рівня 43,2 т/га. Підвищення органічної речовини у ґрунті можна досягнути 

шляхом внесення побічної продукції [121, 364]. Так, за даними В.Ф. Сайка [270], 

при заорюванні соломи, залежно від її кількості, вміст гумусу збільшувався до 

0,08-0,13 т/га. Внесення побічної продукції покращує мікробіологічну діяльність 

та збільшує вміст елементів живлення у ґрунті [155]. Пожнивні рештки є 

джерелом енергії для життєдіяльності мікроорганізмів, та покращання біологічної 

активності ґрунту. Шляхом біохімічних перетворень цих решток вивільняються 

поживні речовини для рослин та збільшується вміст гумусу у ґрунті [292]. 

З підвищенням урожайності сільськогосподарських культур збільшується 

кількість побічної продукції, яка, у кінцевому результаті, стає джерелом елементів 

живлення та органічної речовини [169]. 

За даними О.О. Ізмаїльського збільшення вологи у ґрунті залежить від умов, 

що утруднюють стікання атмосферних опадів з його поверхні, сприяють кращому 

проникненню й акумулюванню цієї вологи у ґрунті. У США на 36,7% ріллі 

залишається вся побічна продукція, на 20,6 – використовують до 30% побічної 

продукції, на 42,7% площі – залишають на полі 15% побічної продукції [269]. 
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Дані літературні джерела свідчать, що заробляння у ґрунт соломи стимулює 

симбіотичну азотфіксацію. Це підтверджують результати досліджень, проведених 

у Франції, Бельгії, південній Бразилії. Мортенсон у лабораторних дослідженнях 

показав, що 1 т післяжнивних решток може фіксувати від 8 до 16 кг азоту. При 

заорюванні соломи формуються агрономічно цінні фізичні властивості ґрунту і 

структура, водна проникність, вологоємність, підвищується вміст гумусу [269]. 

За тривалого застосування добрив, із підвищенням родючості ґрунту 

відбуваються процеси комплексного покращання його властивостей внаслідок 

окультурення. При цьому збільшується вміст гумусу внаслідок накопичення 

“молодого” гумусу як у орному, так і підорному шарах, що є новим етапом 

розвитку ґрунту [208]. За даними Б.Н. Кленова, у окультурених ґрунтах вміст 

гумусу у всіх горизонтах вищий, ніж у цілинних аналогах [133]. 

Органічна речовина ґрунту має важливе значення у проходженні 

ґрунтотворних процесів та сприяє відтворенню його родючості. Важливим в 

умовах сьогодення є завдання збереження та накопичення органічної речовини у 

сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті, що й стало 

підставою подальшого нашого вивчення. 

 

1.5. Поживний режим ґрунту 

 

Під поживним режимом ґрунту розуміють стан і вміст поживних елементів 

у ґрунті. За їх доступністю для рослин розрізняють найдоступніші легкорозчинні 

елементи у ґрунтовому розчині, абсорбційно зв’язані катіони і аніони, що 

перебувають на межі рідкої та твердої фаз ґрунту (частково доступні для рослин), 

а також у складі важкорозчинних сполук, здатних переходити у розчинний стан 

під впливом кореневих виділень рослин, або меліорацій. Поживний режим ґрунту 

включає форму мертвої чи живої органічної речовини, здатної до мінералізації 

ґрунтовими мікроорганізмами, а також обмінно і необмінно фіксовані катіони 

кристалічними решітками мінералів. 

Азотний режим ґрунтів. Азот – один із основних елементів мінерального 
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живлення рослин, який відіграє важливу роль у формуванні продуктивності 

сільськогосподарських культур, за його нестачі вона помітно знижується. Він 

входить до складу білкових речовин. Вищі рослини потребують цього елементу 

більше від інших. У природних умовах рослини використовують сполуки аніону 

NO3
-
, катіону NH4

+
, органічні аніони NO2, аміди і найпростіші амінокислоти [72].  

Вміст загального азоту в орному шарі грунту коливається у межах 0,05-0,3% 

і його кількість залежить від наявності органічних речовин. Основне джерело 

азоту в грунті – відмерлі рештки рослин, тварин і мікроорганізмів, а також 

органічні й мінеральні добрива. Його запаси у орному шарі грунту коливаються у 

межах від 2 до 8 т/га. Вміст нітратного і амонійного азоту становить близько 1 % 

від загальної кількості у складі органічної речовини, або у необмінно фіксованій 

формі (до 3-5%). Перетворення органічної речовини до засвоюваних рослиною 

форм азоту відбувається у процесі мінералізації, іммобілізації – включенні азоту в 

органічні сполуки, нітрифікації – трансформації аміаку до нітратних форм і 

денітрифікації – відновленні нітратів до молекулярного стану [69]. 

Азотний фонд грунту складається з таких основних фракцій азоту: 1) 

мінеральний азот – основне джерело мінерального живлення рослин: нітратний, 

амонійний, обмінний і фіксований; 2) азот легкогідролізованих сполук – 

необмінний резерв мінерального живлення рослин, до його складу входять 

сполуки нітратів, нітритів, амонію, амідів, амінокислот, аміноцукрів. Ця форма 

азоту характеризує загальну забезпеченість рослин азотом упродовж 

вегетаційного періоду; 3) азот аміногідролізованих сполук – основна частина 

валового азоту у грунті, основний резерв мінерального азоту, до складу якого 

входять сполуки амідів, амінокислот, частина фіксованого мінерального азоту; 4) 

азот негідролізованих сполук, що майже не бере участі у мінеральному живленні 

рослин – це азот гетероциклічних сполук (гумінові кислоти, гуміни, 

необміннофіксований азот мінеральний). Кругообіг азоту є складною функцією 

біосфери і принцип застосування азотних мінеральних добрив полягає у 

необхідності щорічного застосування азотних добрив, адже вони 

трансформуються у рослину і вільний азот упродовж одного вегетаційного 
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періоду [72]. 

У дослідженнях Прянішнікова Д.М. відмічалось, що основною умовою 

одержання високих і сталих врожаїв є ступінь забезпеченості рослин азотом у 

періоди їх росту й розвитку [317]. Максимальний його вміст у ґрунті відбувається 

навесні і проходить за оптимальних показників щільності складення грунту, 

вологості та температури ґрунту. У процесі розвитку рослин вміст азоту 

знижується, що пов’язано з поглинанням його рослинами [57]. Азот помітно 

впливає на ріст вегетативної маси рослин та є незамінною складовою нуклеїнових 

та амінокислот [165]. Для живлення рослин важливе значення мають амонійна та 

нітратна форми азоту. Ці сполуки характеризуються значною рухомістю у ґрунті 

та найдоступніші рослинам [221].  

Основна частина азоту у ґрунтах знаходиться у формі складних органічних 

сполук, частка яких становить 93-97% від загального умісту [70]. Тому джерелом 

азоту для рослин є гумусові речовини, у залежності від типів ґрунтів вміст 

загального азоту у гумусі становить 3-5% [362]. Вміст рухомих сполук азоту 

залежить від багатьох чинників, основними з яких є внесення добрив та 

зволоженість ґрунту. За достатнього зволоження активізуються процеси 

нітрифікації, що сприяє збільшенню умісту нітратного азоту в орному шарі ґрунту 

[143]. 

Азот, внесений з мінеральними добривами, на 40-50% використовується 

рослинами у перший рік і не має післядії, а азот, що знаходиться у ґрунті у 

вигляді органічної речовини, за 2-3 роки засвоюється тільки на 30% та покращує 

його родючість [206]. 

Внесення азотних добрив підвищує вміст мінерального азоту у ґрунті, але 

при цьому може знижувати вміст гумусу у порівнянні з контролем без добрив. 

Ефективність азотних добрив залежить від умісту у ґрунті рухомого фосфору та 

обмінного калію. За внесення мінеральних добрив підвищується вміст рухомих 

сполук фосфору на 40-50% , а обмінного калію – на 12-25% [337]. 

Важливим джерелом накопичення азоту у ґрунті є висівання у сівозміні 

бобових трав та зернобобових культур. Фіксація атмосферного азоту відбувається 
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й вільноживучими ґрунтовими мікроорганізмами. Нагромадження азоту за 

несимбіотичної фіксації складає 5-15 кг/га [201]. Процес фіксації атмосферного 

азоту залежить від багатьох ґрунтових чинників - аерації, умісту вологи, 

температури, реакції ґрунтового розчину та ін. 

Внесення невисоких доз азотних добрив сприяє покращанню 

життєдіяльності вільноживучих мікроорганізмів, а вміст фіксованого азоту 

складає 7-16% від винесення його рослинами. Внесення високих доз азотних 

добрив знижує фіксацію атмосферного азоту під не бобовими культурами [310]. 

Внаслідок мікробіологічних процесів азот, що знаходиться у ґрунті, 

переходить у амонійну або нітратну форму. Утворений нітратний азот активно 

засвоюється рослинами [107]. 

Внесення азотних добрив покращує доступність його рослинам та рухомість 

азоту у ґрунті [147]. У дослідах з ізотопом азоту встановлено, що значні його 

втрати відбуваються шляхом вимивання опадами та переходом у газоподібний 

стан [212]. 

Внесення мінеральних добрив на фоні органічних знижує процеси 

мінералізації органічної речовини та сприяє кращому закріпленню у ґрунті азоту, 

внесеного з добривами. Так, за застосування N60 коефіцієнт використання його 

рослинами становив 49%, а за сумісного внесення органічних і мінеральних 

добрив підвищувався до 80% [296]. 

У забезпеченні ґрунту азотом важливого значення набуває сумісне внесення 

гною та побічної продукції. Так, за дослідженнями Ю.О. Тараріко на дерново-

підзолистому ґрунті Полісся за внесення 10 т/га гною у ґрунт повертається 48 кг 

азоту, що становить 39-42 % за виносу 115-124 кг/га. Одинарна доза гною у 

поєднанні із застосуванням усієї  нетоварної частини урожаю дає можливість 

компенсувати близько 45% відчуженого азоту з ґрунту. 

У Лівобережному Лісостепу на чорноземі опідзоленому у інтенсивній 

зерно-просапній сівозміні за рахунок соломи озимої пшениці та ячменю 

повертається 5-8 кг/га азоту, з 24 т/га гною - 115, а за поєднання 12 т/га гною і 

соломи 58-65 кг/га. Це забезпечує замкнений кругообіг цього елемента від 4 до 
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74% [281]. 

Фосфатний режим ґрунтів. У процесах ґрунтотворення фосфору належить 

помітна роль у підвищенні родючості, адже він активно накопичується у ґрунті за 

внесення органічних і мінеральних добрив. Непересічне значення мають 

фосфорні сполуки у мінеральному живленні рослин. Вміст фосфору у рослинах 

становить 0,5-1% сухої речовини, з них на мінеральну частину припадає 10-15%, а 

на органічну 85-90%. Мінеральні сполуки у рослині перебувають у формі 

фосфатів кальцію, магнію, калію, амонію тощо. Органічні – у вигляді ефірів 

фосфорної кислоти: фосфатиди, фосфопротеїди, фітин, цукрофосфати, нуклеїнові 

кислоти, нуклеопротеїди тощо. 

Основним джерелом фосфорного живлення рослин є аніони ортофосфорної 

кислоти Н2РО
4-

, НРО4
2-

, РО4
3-

, поліфосфати та метафосфати, органічні сполуки 

фосфору. Основна кількість фосфору у ґрунті перебуває у формі мінеральних і 

органічних сполук. 

Однозаміщені водорозчинні ортофосфати (Н3РО
4-

) з кальцієм, магнієм, 

калієм, натрієм, амонієм найкраще засвоюються рослинами. До них належать 

лабільні форми фосфатів, адсорбовані на поверхні ґрунтового вбирного 

комплексу. Стабільні фосфати у легкорозчинні сполуки, що знаходяться у ґрунті у 

складі первинних і вторинних мінералів, оксалованих гідратами півтораоксидів 

карбонатами та ін [71]. 

Ґрунти України містять значні запаси валового фосфору (до 5 т/га у орному 

шарі), проте 95-99% його знаходиться у вигляді нерозчинних форм, які практично 

недоступні для мінерального живлення рослин [223, 359, 369]. 

Кількість фосфору у ґрунті залежить від умісту у материнській породі, його 

вивільнення та перехід у доступні для рослин форми відбувається за рахунок 

процесів ґрунтотворення [60, 223, 253, 294]. Вміст фосфору залежить від типу 

ґрунту і коливається у метровому шарі у межах 3,8 - 22,9 т/га [223]. 

Засвоєння фосфатів сільськогосподарськими культурами збільшується за 

впровадження сівозмін. Так, за вирощування у сівозміні багаторічних трав 

оптимізується процес трансформації ґрунтових фосфатів та їх накопичення у 
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верхніх шарах ґрунту [289]. 

Важливе значення у поліпшенні фосфатного живлення рослин належить 

кореневій системі. Доступність фосфатів помітно залежить від виділень 

кореневою системою органічних кислот (так званих кореневих ексудатів), які 

здатні перетворювати фосфор у доступні для рослин форми [5, 342, 352].  

Забезпеченість ґрунту фосфором має важливе значення для збільшення 

продуктивності і поліпшення якості продукції сільськогосподарських культур. 

Оптимізація фосфатного живлення покращує засвоєння рослинами інших 

елементів та всі життєві функції у рослинному організмі [223]. 

З фосфатним живленням підвищується і рівень стійкості рослин до посухи 

та їх здатності утримувати воду у колоїднозв’язаному стані, що підвищує 

стійкість структурних елементів клітин до загального зниження умісту води у 

рослинах [224]. Також відмічено тісний кореляційний зв'язок між вмістом 

мінерального фосфору, що знаходиться у ґрунті, і величиною урожаю – 

коефіцієнт кореляції становив 0,869 [341]. Оптимізація фосфатного режиму 

сприяє залученню все більшої кількості ґрунтових фосфатів у біологічний 

кругообіг [289]. 

Основним джерелом фосфору для рослин є вміст у ґрунті його рухомих 

мінеральних сполук. У зв’язку з недостатньою рухомістю фосфору у ґрунті 

кількість доступних його форм не завжди відповідає потребам рослин. Так, вміст 

легкодоступного для рослин фосфору становить лише 10-20 % від його загального 

умісту, 50-60% – слабкодоступні, 20-40% – недоступні форми [105]. Органічні 

фосфати стають доступнішими для живлення рослин тільки після їх           

мінералізації [223]. 

Фосфор, внесений з добривами у ґрунт, проходить ряд процесів, що 

визначають його доступність для мінерального живлення рослин [316]. При 

нестачі мінеральних сполук фосфору рослини мають здатність засвоювати 

фосфорорганічні сполуки (нуклеїнові кислоти, фітин та ін.) без їх попередньої 

мінералізації та гідролізу [26]. 

Вміст доступних фосфатів у ґрунті залежить від умісту гумусу, суми 
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увібраних основ, кислотності, умісту вологи, та температури [99]. Це 

підтверджується дослідженнями [343], коли за оптимізації рН ґрунту та умісту 

гумусу кількість рухомого фосфору у ґрунті зростала. 

Фосфор, внесений з добривами у ґрунт, під дією кислотності ґрунту 

проходить ряд перетворень і накопичується у формах тих фосфатів, які властиві 

його певному типу [11, 224]. 

За даними В.В. Бутяйкіна [40], встановлено, що із збільшенням доз 

фосфорних добрив його вміст у ґрунті помітно підвищувався. Тривале й 

систематичне внесення фосфорних добрив сприяє збільшенню запасів як валового 

фосфору, так і його рухомих форм [65, 106]. Внесення гною і мінеральних добрив 

у однаковій кількості за вмістом поживних речовин майже ідентично підвищують 

вміст рухомих фосфатів у ґрунті [68]. 

При нестачі доступних для рослин форм фосфору рослини можуть 

засвоювати свіжоосаджені фосфати алюмінію і заліза навіть на початкових етапах 

свого розвитку, але у міру «старіння» фосфати кристалізуються і їх доступність 

знижується у 1,5-2 рази [148].  

Внесення фосфорних добрив сприяє накопиченню у ґрунті його 

мінеральних форм, а вміст органічного фосфору майже не змінюється або 

незначно підвищується [137]. Збільшення умісту рухомого фосфору на різних 

типах ґрунтів проходить неоднаково. Так, на сірому лісовому та дерново-

підзолистому ґрунтах темпи нагромадження доступного фосфору у 2-5 разів вищі 

ніж на чорноземах [194].  

За даними Б.С. Носка [223], рослини засвоюють внесений з добривами 

фосфор лише на 20-30%, а ґрунт за цей час може увібрати 30-69% внесеного 

фосфору з добривами. У рік внесення рослини засвоюють не більше 20% 

внесеного фосфору, а 80% залишається у ґрунті. Коефіцієнт використання 

рослинами фосфору з добрив значно збільшується за оптимального забезпечення 

рослин іншими елементами живлення. Так, внесення азотних і фосфорних добрив 

збільшувало кількість використаного рослинами фосфору з 5,2-7,6 % до 11,4-

28,5%, а внесення азоту й калію підвищувало цей показник до 30%. 
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Для оптимізації засвоєння рослинами фосфору, що знаходиться у ґрунті у 

формі залишкових і важкорозчинних фосфатів, є внесення органічних і 

мінеральних, передусім, азотних добрив. На збільшення використання фосфатів 

впливає внесення азотних добрив, про це свідчать вегетаційні та лабораторні 

дослідження, проведені під різними культурами, при цьому винос фосфору на 

фонах із залишковими фосфатами збільшувався до 30-80% [10, 223]. 

За проведення хімічної меліорації грунтів з кислою реакцією ґрунтового 

розчину відбувалось зниженням умісту у ньому валового фосфору, що пов’язано з 

покращанням мінералізаційних процесів органічних форм фосфатів та 

збільшенням виносу його рослинами [8, 294].  

Калійний режим ґрунтів. Калій, як фосфор і азот, є одним із 

життєвонеобхідних елементів у живленні рослин. Вміст його у земній корі 

складає 2,5 %. У ґрунті калій може знаходитись як у складі мінеральної фракції 

ґрунту, так і у складі решток органічного походження [195]. 

Переважна частина калію у ґрунті знаходиться у кристалічній гратці 

польових шпатів (ортоклаз, мікролін), слюд (мусковіт, біотит, флюгоніт), а також 

іллітів. Калію належить важлива роль у білковому та вуглеводневому обмінах, 

активізації ферментів, сприяє стійкості рослин у екстремальні вегетаційні періоди 

і підвищенні зимостійкості озимих культур. 

Валовий (загальний) калій об’єднує у собі такі форми калійних сполук: 1) 

водорозчинний – легкодоступний рослинам; 2) обмінний калій – добре доступний 

рослинам; 3) рухомий калій – сума водорозчинного і обмінного калію – 

доступний рослинам, особливий показник для визначення калійного фонду 

ґрунту: 5) необмінний гідролізований калій – важкообмінний, інертний або 

резервний. Вилучається з ґрунту кип'ячим розчином соляної кислоти; 6) 

кислоторозчинний  калій – об’єднує чотири попередніх форми; 6) необмінний 

калій – різниця між валовим і кислоторозчинним калієм [74]. 

Забезпеченість ґрунтів України калієм коливається від 10-40 мг у дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся та до 270-370 К2О мг/кг ґрунту у чорноземах 

звичайних і південних важкосуглинкового і глинистого гранулометричного 
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складу [136].  

Вміст калію у ґрунтах залежить від материнської породи, 

гранулометричного складу, ґрунтово-кліматичних умов та cільсько-

господарського використання [64, 123, 200, 231, 299, 371].  

Для легких ґрунтів важливе значення має зниження непродуктивних втрат 

калію. Так, у зв’язку з значною рухомістю доступні форми калію можуть 

переходити у недоступні для рослин шари або до рівня ґрунтових вод. Зниження 

втрат можна досягнути тривалим внесенням органічних добрив і вапна, при цьому 

покращується фіксація калію ґрунтом та збільшується його винос з урожаєм [112]. 

Валовий вміст калію у ґрунтах досить високий і у 5-10 разів перевищує 

вміст азоту й фосфору. Проте значна кількість його знаходиться у нерозчинній 

або недоступній для рослин формі [58, 230]. За доступністю форми калію 

знаходяться у такому порядку: водорозчинний, обмінний, необміннофіксований 

та калій органічної речовини ґрунту [58, 70, 195].  

Найдоступнішими для рослин є водорозчинна та обмінна форми калію. 

Калій, що знаходиться у складі ґрунтових мінералів, практично недоступний для 

живлення рослин. Калій, що входить до складу рослинних решток, органічної 

речовини та мікроорганізмів після їх мінералізації переходить у доступну форму 

[58, 140]. 

У ґрунтах постійно проходять процеси переходу калію з однієї форми у 

іншу. Така рівноважна динаміка умісту калію у ґрунті сприяє підтримці всіх форм 

калію у врівноваженому стані. Якщо вона зміщується у той чи інший бік під 

впливом внесення добрив або значного виносу доступних форм калію врожаєм, то 

іони калію, переходячи з однієї форми у іншу, відновлюють таку рівновагу. 

Відновлення рівноваги між водорозчинною та обмінною формами відбувається за 

декілька хвилин, між обмінною і нерозчинною може тривати – дні або й місяці 

[49]. 

За внесення калійних добрив водорозчинна та обмінна форми калію у ґрунті 

здатні переходити у необмінні форми, фіксуючись ґрунтовими мінералами. При 

значному засвоєнні доступних форм калію рослинами калій, що знаходиться у 
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необмінній формі, мобілізується і стає доступним для рослин [49]. За даними В.В. 

Прокошевого [256], 80-90% внесеного з добривами калію фіксується ґрунтом у 

необмінній формі, яка з часом мобілізується і стає доступною для рослин. У 

дослідженнях Т.І. Кулаковської [151] зазначається, що внесений з добривами 

калій знаходиться у водорозчинній та обмінній формах. Увібраний ґрунтом калій 

стає малорухомим і накопичується, переважно, у верхньому шарі ґрунту. 

Для закріплення калію важливе значення має реакція ґрунтового розчину, 

підкислення якого не тільки збільшує його фіксацію, а й підвищує його рухомість 

та доступність рослинам. Коливання вмісту калію у ґрунті мають динамічний 

характер. Водорозчинна та обмінна форми цього елемента змінюються залежно 

від застосування добрив та впродовж вегетації. Від початку весняної вегетації до 

збору урожаю вміст доступних для рослин форм калію зменшується, що 

пов’язано з інтенсивним засвоєнням його рослинами. За осінньо-весняний період, 

внаслідок переходу калію з фіксованого у обмінний, його вміст у ґрунті 

підвищується, при цьому кількість різних форм калію переходить у стан 

рівноваги, притаманний для цього виду ґрунту [163, 274, 295]. 

У процесі росту й розвитку у ґрунті зменшується вміст доступних форм 

калію для рослин, при цьому калій необмінних форм, що знаходиться у структурі 

мінералів, може швидко вивільнятись і поповнювати запаси рухомих форм. Із 

припиненням вегетації культур уміст різних форм калію переходить у стан 

рівноваги, притаманний для певного виду ґрунту [274, 295]. 

Сільськогосподарське використання ґрунтів без внесення добрив 

призводить до зниження запасів калію [9]. За результатами досліджень Е.Г. 

Дегодюка, Т.Н. Кулаковської та ін. [82, 152, 243] встановлено, що збільшення 

умісту доступного калію у ґрунті можна досягнути за систематичного внесення 

органічних і мінеральних добрив. Підвищення умісту калію у орному шарі на 36 

мг/кг дерново-підзолистого ґрунту було досягнуто, коли надходження калію у 

ґрунт перевищували його винос культурами за мінеральної системи на 41%, а за 

органо-мінеральної – на 19%. 

За даними О.А. Літвінової застосування побічної продукції рослинництва у 
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сівозміні на фоні помірних доз мінеральних і органічних добрив, забезпечує 

збалансованість калійного живлення майже на такому ж рівні, як застосування 

подвійної дози гною або мінеральних добрив [166]. 

Визначальним показником простого або розширеного відтворення 

родючості ґрунтів є підвищення урожайності окремих сільськогосподарських 

культур та продуктивності сівозмін різної спеціалізації. За результатами 

досліджень Я.П. Цвея, на ґрунтах чорноземного типу відбувається підвищення 

продуктивності сівозмін за оптимальних систем удобрення в 1,5-1,8 рази 

порівняно з екстенсивним веденням землеробства без добрив. Ефективність 

добрив в зерно-бурякових сівозмінах з введенням бобового компоненту 

підвищується до 6%, а за введення в систему удобрення елементів біологізації 

(сидерати + побічна продукція + NPK) продуктивність сівозміни підвищується до 

30% [298, 300]. Підвищенню потенційної і актуальної родючості сірого лісового 

ґрунту із залученням промислових мінеральних добрив, підстилкового гною та 

побічної продукції присвячено і нашу роботу.  

Отже, управління процесами ґрунтотворення можливе за проведення 

моніторингу за зміною агрофізичних, агрохімічних і біотичних чинників, що 

підлягають регулюванню.  

  

Висновки до розділу 1 

1. Зміна кислотності орних ґрунтів за їх сільськогосподарського використання у 

значній мірі залежить від доз і видів добрив та ґрунтово-кліматичних умов. На 

ґрунтах з підвищеною кислотністю відбувається погіршення родючості, зниження 

забезпеченості елементами живлення, гумусом і підвищенням рухомості 

токсичних елементів. Заходи щодо збереження і відтворення родючості таких 

ґрунтів повинні бути спрямовані на зниження реакції ґрунтового розчину та 

підвищення їх буферності.  

2. За вирощування у сівозміні багаторічних трав, застосування добрив та побічної 

продукції відбувається повернення азоту у ґрунт та його накопичення у зв’язку з 

процесами денітрифікації, вимивання атмосферного азоту і виносом рослинами. 
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Азотний фонд ґрунту потребує щорічного поновлення. 

3. Тривале внесення органічних і мінеральних добрив сприяє збільшенню умісту 

як валового фосфору, так і його доступних сполук для рослин. 

4. Внесення органічних і мінеральних добрив збільшує вміст калію у ґрунті, 

зокрема, і його рухомих форм. А внесення повного мінерального живлення 

сприяло кращому його засвоєнню рослинами.  

5. В умовах сьогодення важливо знизити ступінь насичення мінеральними 

добривами і спрямувати сучасні системи удобрення на відтворення родючості 

ґрунтів. Одним із аспектів цього питання є застосування місцевих відновлюваних 

ресурсів, і, зокрема, побічної продукції, що забезпечує підвищення умісту гумусу 

у ґрунті та елементів мінерального живлення рослин.  

Таким чином, суспільство на цьому етапі розвитку вимагає нових підходів у 

вирішенні глобальних питань ґрунтотворення, чому і присвячено нашу роботу. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВІ, ПОГОДНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика проведення досліджень 

 

Дослідження проводили впродовж 2008-2010 рр. у тривалому польовому 

стаціонарному досліді відділу агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

закладеному у 1961 р. (О.В. Лазурський, Р.І. Кардиналовська). 

Перед закладанням досліду шар ґрунту 0–20 см характеризувався такими 

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

фосфору та калію (за Чиріковим) – 48 мг Р2О5, і 46 мг К2О на 1 кг ґрунту. 

Оскільки гідролітична кислотність перед закладанням досліду становила 2,2 мг-

екв/100 г ґрунту, то проведено вапнування за повною її нормою. Залягання 

ґрунтових вод на глибині 6-8 м. 

Сівозміна у тривалому польовому досліді 10-пільна зерно-просапна 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 м
2
, облікова 

- 50 м
2
. Повторення - чотириразове, дослід розгорнуто у натурі на 3 полях. 

Агротехніка вирощування культур загальноприйнята для зони Лісостепу. Схему 

досліду подано у таблиці 2.1.  

Дослідження проводили у ланці польової сівозміни кукурудза на силос – 

жито озиме – горох. У досліді вносили гній під буряки цукрові, фон - внесення 

дефекату (проводили 1 раз у п’ять років) за повною нормою гідролітичної 

кислотності. У польових дослідах застосовували мінеральні добрива у формі: 

аміачна селітра – NH4NO3 (34,6 % д.р.), простий гранульований суперфосфат – 

Ca(H2PO4)·Н2О (20 % д.р.), калій хлористий – KCl (60 % д.р.), як меліорант – 

дефекат (65% СаСО3). Органічні добрива за ланку сівозміни: підстилковий 
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напівперепрілий гній великої рогатої худоби (післядія І-ІІІ року), гичка буряків 

цукрових, солома жита озимого. Схему досліду подано у таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

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
. 

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. гній
1)

, 

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 

цукрових 

буряків 

N45Р30К45 

 

N49P30K51 + 4,5 

т/га соломи 

озимого жита 

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 + N33Р30К34 на 1 га сівозмінної площі. 

Морфологічну діагностику ґрунтового профілю здійснювали у польових 

умовах з використанням «Польового визначника ґрунтів» (1981) [249] і «Якість 

ґрунту. Спрощений опис ґрунту» (2006) ДСТУ ISО 11259:2004 [336] (рис.2.1).  
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Ґрунтовий покрив дослідного поля – сірий лісовий крупнопилувато 

легкосуглинковий, материнська порода - лесовидний суглинок, ґрунт 

характеризується такою будовою профілю:  

 

 

Рис. 2.1. Будова профілю 

сірого лісового ґрунту 

 

HE (0-30) – гумусово-елювіальний горизонт 

сірий, перехідний пилуватий горизонт, 

безпосередньо переходить у ілювіальний 

горизонт. Перехід виражений за щільністю та 

забарвленням; 

Ih (31-60) – ілювіальний, щільний, горіхуватої 

структури, добре вираженої з глибини 35 см. 

Багато аморфної SiO2, розміщеної гніздами. 

Перехід до наступного горизонту добре 

помітний за забарвленням; 

I2 (61-90) – червоно-коричневий (бурий), дуже 

щільний, призматичний. Рясні блискучі 

напливи колоїдних R2O3 та гумусу, крупні 

гнізда SiO2,. Перехід до наступного горизонту 

простежується за щільністю та забарвленням; 

Ір (91-130) – жовто-палевий, лесовидний 

суглинок, менш щільний, ніж попередній. Грані 

стовпчастих окремостей забарвлені темно-

коричневими напливами півтораокислів (R2O3), 

червоно-бурі язики Fe2O3, Al2O3. Перехід 

поступовий. 

Pk (130-200) – ґрунтотворна порода – 

лесовидний безструктурний суглинок іржаво-

палевого кольору. 

У сівозміні висівали сорти та гібриди сільськогосподарських культур, 

районованих для вирощування в Україні: жито озиме – сорт Сіверське; кукурудза 
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на силос – гібрид Десна; горох – Інтенсивний - 92. Облік урожаю жита і гороху 

проводили поділянково методом прямого комбайнування і зважування урожайної 

маси з усієї облікової площі ділянки, зелену масу кукурудзи – збирали вручну з 

кожної ділянки шляхом зважування у фазу молочно-воскової стиглості. З 

урожайної маси відбирали середню пробу зерна і соломи жита озимого і гороху.  

Для проведення наших досліджень взято варіанти з різними дозами добрив 

та їх співвідношенням (табл. 2.1).  

Агрофізичні дослідження проводили за загальноприйнятими методиками: 

- щільність твердої фази – пікнометричним методом ДСТУ 4745:2007 [330]; 

- щільність складення – визначали методом ріжучого кільця, пошарово 

через кожні 10 см на глибину 40 см ДСТУ ISO 11272:2001 [326]; 

Для виконання цієї роботи нами встановлено за загальноприйнятими 

методиками сукупність природних чинників, до яких належить температурний 

режим повітря і кількість атмосферних опадів на час досліджень, де за модель 

прийнято вирощування кукурудзи на силос – 4-5 листків, викидання волоті, 

молочно-воскова стиглість, жита озимого – осіннє кущення, колосіння, молочно-

воскова стиглість рослин. За об’єкт досліджень вибрано ґрунт з глибинами 0-10, 

10-20, 20-30 і 30-40 см. Для агрохімічних аналізів – 0-20 і 20-40 см сірого лісового 

ґрунту. 

Із прийнятих фізичних властивостей ми виділяли найважливіші для водного 

та повітряного регулювання мінерального живлення рослин, а саме щільність і 

пористість.  

Щільність твердої фази ґрунту визначається як відношення її до маси води 

за насичення нею при 4 
o
C. Величина щільності твердої фази залежить від 

мінералогічного складу та умісту органічних компонентів. Вона становить 2,4-2,8 

одиниць. Щільність ґрунту визначається як маса абсолютно сухого ґрунту у 

природньому стані і вимірюється у г/см
3
 [62]. 

Пористість ґрунту визначають розрахунком сумарного об’єму всіх пор між 

показниками його твердої фази. Загальне поняття пористості складається із 

капілярних проміжків у ґрунті і некапілярних проміжків, що відповідає об’єму 
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макропор, складає у сумі загальну пористість ґрунту, що визначається у % від 

загального об’єму ґрунту. 

- вміст вологи – визначали гравіметричним методом з висушуванням до 

сталої величини. Відбори проводили через кожні 10 см на глибину 40 см ДСТУ 

ISO 11465:2001 [325]; 

 - загальну пористість ґрунту – обчислювали співвідношенням щільності 

ґрунту до щільності його твердої фази [62]; 

- температуру ґрунту - визначали за допомогою цифрового термометра  

“Testo”, № 0014431 через кожні 10 см на глибину 20 см за методикою 

Вадюниної А.Ф., Корчагіної З.А. [44]. 

З 22 варіантів, передбачених схемою для роботи, визначено 7 (1; 3; 5; 11; 12; 

16; 18) з різними дозами внесення гною (6, 12, 24 т/га сівозмінної площі і 

мінеральними добривами – 131-358 кг/га NPK на 1 га сівозмінної площі). На 5-му 

варіанті досліду разом з органічними і мінеральними добривами вносили побічну 

продукцію попередника, під кукурудзу на силос 20,5 т/га гички буряків цукрових, 

а під горох 4,5 т/га соломи жита озимого. 

Відбір ґрунтових проб проводили на глибину орного (0-20 см) і підорного 

(20-40 см) шарів ґрунту у основні фази розвитку рослин: сходів, колосіння та 

повної стиглості. Настанням кожної наступної фази вважався період, коли 75% 

рослин її досягли. Підготування ґрунту для аналізу проводили згідно з ДСТУ 

4287:2004 та ДСТУ ІSО 11464:2007 [80, 331, 335]. 

У ґрунтових пробах визначали: вміст загального гумусу – за Тюріним, у 

модифікації В.Н. Сімакова ДСТУ 4289:2004 [333, 334], лабільну органічну 

речовину – за Єгоровим, спалювання – за Нікітіним ДСТУ 4732:2007. [198, 332], 

вміст сполук гідролізованого азоту – за методом Корнфілда у чашках Конвея 

(ДСТУ 7863:2015) [328]; вміст рухомого фосфору і рухомого калію – за 

Чиріковим ДСТУ 4115:2002 [77, 334]. Суму увібраних основ – за Каппеном-

Гільковіц ГОСТ 27821-88, гідролітичну кислотність – за ДСТУ 7537:2014 [327], 

рН сольове – потенціометрично ДСТУ ISO 10390-2001 [329, 334]. Біологічну 

активність ґрунту – методом аплікації лляних полотен [282]. Якісні показники 
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урожаю визначали за методом спектроскопії. Проводили зоотехнічний аналіз 

(уміст протеїну, білка, клітковини, крохмалю) на інфрачервоному аналізаторі 

NSK Systems 4500 за ДСТУ 4117:2007 [118]. 

При перерахунку врожаїв основної і побічної продукції у зернові одиниці 

використовували коефіцієнти (Н.В. Медведєв, М.І. Головко, 1985 р.). Дані щодо 

продуктивності, балансу азоту, фосфору і калію розраховували за методичними 

вказівками кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (В.М. 

Макаренко, В.Є. Розстальний та ін.). Математичну обробку даних проводили 

методом дисперсійного і кореляційно-регресивного аналізів за Б. А. Доспєховим 

[80] з використанням програм Microsoft Excel і Statistica 6.0. 

Економічну ефективність визначали за середніми цінами станом на 2018 р. 

згідно з методикою А. С. Мерзликіна. Бioeнeргeтичну oцiнку урожаю культур 

ланки сівозміни прoвoдили зa мeтoдикoю Ю.O. Тaрaрiкo тa iн. 2005 р. [25]. 

 

2.2. Погодно-кліматичні умови у регіоні проведення досліджень 

 

Клімат регіону проведення досліджень є сприятливим для вирощування 

сільськогосподарських культур. Він визначається помірно-континентальним із 

теплим, достатньо вологим літом та теплою малосніжною зимою. Перехід 

середньодобових температур через 0 
o
C відзначається у кінці листопада та на 

початку грудня. Друга половина січня характеризується опусканням 

середньодобових температур нижче (-5) 
o
C і випаданням снігу. Максимальне 

зниження температури відбувається у січні і лютому, але й у ці зимові місяці 

температурний режим відзначається нестабільністю з короткочасним 

похолоданням та відлигами. У другій-третій декаді березня відбувається перехід 

середньодобових температур через 0 
о
С.  

Квітень визначається інтенсивністю сонячної радіації та зростанням 

температури до 10-15 
o
C. Весна характеризується поодинокими приморозками, які 

можуть тривати до середини травня. 
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Зміна атмосферної циркуляції із збільшенням хмарних днів та відносної 

вологості характеризує початок осені і, як правило, починається з середини 

вересня. Відбувається зниження середньодобових температур до (+6) – (+7) 
о
С.  

Середньорічна температура повітря становить 6,5-7,3 
o
C з відносною 

вологістю повітря 79%. Випадання опадів відбувається по-різному, у залежності 

від років – від 300 до 700 мм. 

Для сільськогосподарських культур важливим є забезпечення їх вологою у 

критичні періоди росту й розвитку. На початкових етапах росту рослини ще не 

можуть повністю забезпечити себе вологою. Тому у цей час вони потребують 

достатньої кількості вологи у ґрунті. 

Сума ефективних температур (вище 10 
о
С) у залежності від років становить 

2600-2660 
о
С. 

Середньобагаторічна температура липня становить (+19,2), а січня – 6,1 
o
C.   

У зоні наших досліджень все більше відмічаються глобальні зміни клімату. 

Останнім часом почастішали роки з недостатньою кількістю опадів у критичні 

періоди розвитку рослин та спекотною погодою. Це позначається на рості та 

розвитку, а у кінцевому результаті й урожайності культур. 

Одними з найважливіших кліматичних чинників для життя рослин є 

освітлення, опади і температура [138]. 

У роки проведення досліджень 2008-2010 рр. погодні умови змінювались 

порівняно з середніми багаторічними (рис. 2.2, 2.3; додаток А.1). 

Осінній період 2007 р. характеризувався теплою сприятливою погодою для 

початку вегетації озимих. Сума ефективних температур з початку вересня до 

кінця жовтня становила (+5) 
o
C. Листопад був холоднішим, з інтенсивними 

опадами (151-215 % місячної норми).  

Перезимівля озимих у грудні відбувалась задовільно, середня температура 

січня і лютого становила 3,2 
o
C та 0,7 

o
C, що на 2,4 - 3,4 

o
C вища від середніх 

багаторічних. Опадів випало 24-65 % місячної норми.  

Весна у 2008 р. була теплою і тривалою, середня температура повітря у 

березні була вищою від норми на 3,9 
o
C, у квітні – на 2 

o
C. 
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Риc. 2.2 Ceрeдньoмicячнa тeмпeрaтурa пoвiтря на тeритoрiї прoвeдeння 

досліджень. 

 

Якщо у березні опадів випало на 10 мм менше норми, то у квітні (74 мм) 

вище за норму, що свідчить про високу забезпеченість рослин вологою.  

Травень характеризувався нестійкою погодою, температура повітря 

упродовж вeгeтaцiї культур у 2008 р. була нижчою від норми на 0,8 
o
C, кількість 

опадів становила 20-38 мм або (44-72% норми). 

Літній період характеризувався теплою дощовою погодою. У червні й липні 

опадів випало більше норми на 34 і 4 мм відповідно. 

У серпні температура повітря була вищою від норми (рис. 2.1) на 2,9 
o
C, а 

кількість опадів – на 64% нижча місячної норми.  

У цілому, тепла й дощова погода 2008 р. була сприятливою для росту й 

формування урожаю кукурудзи на силос.  

У 2008-2009 рр. сприятливими для вирощування польових культур були 

осінній та ранньовесняний і малосприятливим – літній період. 
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Риc. 2.3. Ceрeдньoмicячнa кiлькicть oпaдiв нa тeритoрiї прoвeдeння 

дocлiджeнь упродовж вeгeтaцiї культур. 

 

Достатня кількість вологи і оптимальна температура у жовтні сприяли появі 

дружніх сходів жита озимого і його осінньої вегетації. Зимовий період 

відзначався незначними коливаннями температури на глибині залягання вузла 

кущення, температура не знижувалась нижче 12 
o
C. 

Відновлення весняної вегетації відбулося 25-26 березня на 3-4 дні раніше 

багаторічних термінів. 

Середня температура у квітні була вищою від норми на 2,4 
o
C з практично 

повною відсутністю опадів, але волога, яка накопичилась у зимовий період, 

сприяла формуванню надземної маси жита озимого. 

У травні переважала нестійка прохолодна погода з недостатньою кількістю 

опадів, що становила 67% від норми. Така погода була сприятливою для весняної 

вегетації кукурудзи на силос.  

На початку червня переважала тепла та дощова погода, яка поступово 

перейшла у посушливу та продовжувалась до кінця вегетації. Кількість опадів, що 
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випала у червні, становила 63 мм або 87% норми. Температура повітря у липні на 

2,4 переважала норму опадів випало 43% від неї. Нестача вологи у літній період 

вегетації культур прискорила їх розвиток, що у свою чергу призвело до зниження 

урожайності.  

Погодні умови 2009-2010 рр. були малосприятливими у осінній період 

вегетації та сприятливими у весняно-літній період. Осінь була суха і тепла, сума 

середніх температур становила 130% від норми. Відхилення за місяцями від 

середньобагаторічних склало: у вересні (129%), жовтні (110%), листопаді (223%), 

відповідно вища за середньо багаторічну. Сума опадів за осінній період була 

меншою за норму (146 мм) майже удвічі і становила 74 мм. Через нерівномірність 

випадання опадів у осінній період склались надзвичайно посушливі умови. 

Зима відзначалась коливаннями температури повітря значними снігопадами 

та формуванням снігового покриву висотою 35-50 см із його заляганням до 

третьої декади березня. 

Різке підвищення температури призвело до раннього відновлення весняної 

вегетації 26-27 березня, що на 2-3 дні раніше середньобагаторічних термінів. Але 

це не сприяло нормальній вегетації, пошкоджених умовами перезимівлі рослин 

жита озимого. У квітні та травні утримувалась нестійка за температурним 

режимом погода із незначною кількістю опадів. Ці погодні умови та достатня 

кількість вологи у ґрунті створили сприятливі умови для росту рослин кукурудзи.  

З початком червня переважала спекотна, з незначною кількістю опадів 

погода, у денні години стовпчики термометрів піднімались до позначок 31-34 
o
C, 

що відповідає температурним аномаліям. Такою спекотною погода залишалась до 

кінця літа. Пошкоджене у період перезимівлі жито та високі температури влітку 

призвели до недобору урожаю. Щодо кукурудзи, то пoєднaння високих 

тeмпeрaтур тa умoв звoлoжeння 2010 р. було cприятливим для формування 

урожаю зеленої маси. 

Отже, погодні умови у роки проведення досліджень були різними, що 

дозволило оцінити вплив добрив на урожайність сільськогосподарських культур. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕГУЛЮВАННЯ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО 

ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИБІРКИ З 

ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

 

Різноплановий підхід до процесів ґрунтотворення під впливом тривалого 

антропогенного навантаження стає зрозумілішим за використання методів 

статистичного аналізу, зокрема кореляційного. У агрономічних дослідженнях 

важливо вияснити залежність між деякими ознаками, встановити взаємний зв'язок 

між ними. З цією метою обчислюють коефіцієнт парної кореляції (r), значення 

якого знаходяться у межах від (-1) до (+1). При цьому величина коефіцієнта 

кореляції вказує на тісноту зв’язку, а знак (-) чи плюс (+) на його напрям, тобто 

яким є кореляційний зв’язок прямим чи оберненим. Знаходження коефіцієнта у 

межах від 0 до 0,333 свідчить про слабку кореляцію між показниками, від 0,333 до 

0,666 – на середню, а за значень вище 0,667 – про тісну кореляційну залежність. 

Пряма кореляція спостерігається, коли із зростанням одного показника інший 

також зростає. За оберненої кореляції – із підвищенням одного показника інший 

знижується [127]. 

Кореляційний аналіз із визначенням форми та тісноти зв’язку між певними 

агрофізичними показниками ґрунту дає змогу кращого розуміння процесів 

ґрунтоутворення та визначення можливості їх посилення або послаблення під 

впливом абіотичних чинників. 

 

3.1 Кукурудза на силос 

 

Процеси ґрунтоутворення безпосередньо залежать від кліматичних умов 

вегетаційного періоду, зокрема, температури повітря і кількості опадів. 

Взаємовплив абіотичних чинників один на одного і на властивості ґрунту створює 
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цілісну картину процесів, що впливають на формування урожайності. 

Температура повітря вегетаційного періоду. За середньомісячної 

температури впродовж 6 місяців (квітень-жовтень) 14,6 
o
C наближеним до неї 

виявився вегетаційний період 2008 р. – 15,8 
o
C. У наступні два роки вона була, 

відповідно, на 12 і 18% вищою порівняно з середньою багаторічною та 

аномальною у травні 2010 р. – 17,3
 o

C або на 2,3
 o

C вище середньої багаторічної. 

На час викидання волоті найближчою до середньобагаторічної виявився липень 

2008 р. і 2009 р., у 2010 р. температура була на 27%, а у серпні – на 20% вищою 

від неї, тоді як за попередніми роками вона наближалася у цей час до норми. 

Опади за вегетаційні періоди кукурудзи. За середньобагаторічної кількості 

опадів у вегетаційний період у 435 мм у 2008 р. вона її перевищила на 25%, у 2009 

р. становила 46% від норми, а у 2010 р. наближалась до неї. На час заміру 

температури за фазами розвитку кукурудзи показник ГТК у 2009 р. становив у 

травні 0,8, липні – 0,6 і серпні – 0,3, і він був найменшим порівняно з іншими 

роками наших спостережень. Це свідчить про залежність стану ґрунту не тільки 

від температурного режиму, а й від кількості опадів у важливий для формування 

властивостей ґрунту і урожайності сільськогосподарських культур час. 

3.1.1 Формування теплового режиму сірого лісового ґрунту за 

вирощування кукурудзи на силос. Температура ґрунту є важливим екологічним 

чинником, який визначає життєві умови для вищих рослин, ґрунтової мікрофлори 

та фауни. Акумуляція ґрунтом сонячної радіації залежить від його забарвлення, 

гранулометричного складу, щільності, структури, умісту вологи, термічних 

характеристик [44].  

Ріст і розвиток рослин залежать від теплових властивостей і теплового 

режиму ґрунту. Важливе значення він має для його мікробіологічної активності. 

Від нього залежить темп і характер утворення гумусових речовин. Отже, 

регулювання теплового режиму – необхідна умова у системі заходів з підвищення 

родючості ґрунту і урожайності сільськогосподарських культур [254]. 

Програмою досліджень передбачено вивчення за фазами розвитку 

кукурудзи температурного режиму у шарі 0-10 і 10-20 см у ранкові (8.00) і вечірні 
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(16.00) години (табл. 3.1, додаток Б. 1, Б. 5).  

Таблиця 3.1 

Динаміка температури під кукурудзою на силос за систематичного 

застосування добрив, середнє за 2008-2010 рр.
 o
С 

Удобрення на 1 га ріллі  

Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 
Гній, 

 т 

NPK, кг  

8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

Без добрив (контроль) 0-10 13,5 16,4 20,7 21,9 19,2 22,5 

10-20 12,6 14,9 20,2 21,5 18,7 20,7 

Мінеральна система удобрення 

- 

 

N80P60K80 0-10 13,7 16,9 20,8 21,1 19,4 21,8 

10-20 12,9 15,2 20,4 20,4 18,9 19,7 

- 

 

N120P60K120 0-10 13,6 16,8 20,6 21,1 19,1 22,1 

10-20 12,8 15,1 20,1 20,2 18,5 19,5 

Відновлювана система удобрення 

6 

 

N60P30K60 +  

п.п.  

0-10 14,0 18,2 21,1 21,5 19,7 20,7 

10-20 13,1 16,5 20,6 21,0 19,4 20,0 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 

 
N80P60K80 

0-10 13,8 17,6 20,9 21,3 19,6 21,2 

10-20 13,0 16,0 20,5 20,7 19,2 19,8 

12 

 
N160P90K160 

0-10 13,7 17,4 20,9 21,2 19,5 21,6 

10-20 13,0 15,7 20,4 20,6 19,1 19,8 

Органічна система удобрення 

24 
N0P0K0 

 

0-10 13,9 18,0 21,0 21,3 19,6 20,9 

10-20 13,0 16,4 20,5 20,8 19,3 19,9 

НІР05 
0-10 0,13 0,30 0,21 0,25 0,25 0,49 

10-20 0,29 0,36 0,30 0,21 0,22 0,36 

Температура повітря 15,6 21,2 20,6 28,9 18,7 24,9 

 

Проведені заміри температури у фазу 4-5 листків кукурудзи вказують на 

підвищення температури ґрунту у вечірні години порівняно з варіантами на 

контролі без добрив на 2,4 
o
C, на варіантах з або 6%, а на варіантах з внесенням 

добрив зниження на 7%, що пов’язано із більшим затіненням ґрунту рослинами 

кукурудзи та з меншим пересиханням поверхні ґрунту, що теж має позитивне 

значення. На час молочно-воскової стиглості продовжувалось прогрівання ґрунту 

на контролі без добрив у вечірні години з різницею у 2,6 
o
C або на 11% більше від 
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ранкових годин, за мінеральної системи удобрення – до 10%, а відновлюваної –  

на 0,8 
o
C (4%), органо-мінеральної – 1,4 

o
C (7%) і органічної – 0,4 мм (5%). Це 

свідчить, що інтенсивний розвиток рослин забезпечує кращі умови для створення 

мікроклімату за застосування органічних і мінеральних добрив.  

Графічне зображення вказує на чітку залежність температури ґрунту від 

його затінення рослинами у процесі їх вегетації. Навесні прогрівання ґрунту є 

позитивним явищем, а у літню спеку затінення за внесення добрив, особливо 

органічних. Ощадний температурний режим запобігає надмірному його 

пересиханню (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1 Вплив тривалого застосування добрив на зміну теплового 

режиму за вирощування кукурудзи на силос у шарі ґрунту 0-20 см, у ранкові і 

вечірні години, ◦C 

Отже, температурний режим сірого лісового грунту піддається 

усвідомленому регулюванню за допомогою комбінацій органічних і мінеральних 

добрив. 

3.1.2 Вологозабезпеченість ґрунту під кукурудзою на силос. Щільність 

будови ґрунту зумовлює вологорегулюючу та вологонакопичувальну здатність 



 

 

69 

ґрунту і, у цілому, його водний та повітряний режими [62, 236, 304]. Ґрунтова 

волога є практично переважним джерелом вологозабезпеченості рослин та може 

бути лімітуючим чинником одержання високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур. Тому важливим завданням аграріїв є створення 

такої забезпеченості ґрунту вологою, яка б повністю задовольнила потреби 

культурних рослин. У зв’язку з цим вміст вологи, поряд із способами обробітку 

ґрунту, мають важливе значення за застосування добрив. Вологозабезпеченість 

ґрунту є показником, який визначає напрям процесів трансформації та 

накопичення органічних і мінеральних сполук, формування його профілю та 

рівень продуктивності агрофітоценозів [220, 255, 260, 277]. 

Застосування добрив має як прямий, так і опосередкований вплив на вміст 

вологи у ґрунті. Дослідженнями К.А. Тімірязєва [283] доведено, що серед 

чинників зовнішнього впливу, за допомогою яких можна зменшити 

непродуктивні втрати вологи рослинами, важлива роль належить добривам. Під їх 

впливом на кожну одиницю створеної органічної речовини рослини випаровують 

менше вологи, ніж ті, під які добрива не вносили.  

За опосередкованого впливу у ґрунті збільшується вміст органічної 

речовини, водоутримуюча здатність якої у 5-10 разів більша, ніж мінеральної 

частини ґрунту [269]. 

Відомо, що для збільшення умісту доступних поживних речовин у ґрунті 

важливе значення має його оптимальна зволоженість. За кращої забезпеченості 

ґрунту водою перехід елементів живлення з недоступних та важкорозчинних для 

рослин форм у водорозчинні збільшується у 10-15 разів [280]. 

Достатня кількість вологи у ґрунті сприяє кращому розчиненню внесених 

добрив, нормалізує концентрацію елементів живлення у ГВК та їх засвоєння 

рослинами [211]. У результаті осінньо-зимово-весняних опадів відбувається 

насичення вологою всього профілю ґрунту. Високоокультурений ґрунт за 

тривалого застосування добрив краще поглинає осінньо-весняні опади. Літні 

опади через низький вміст вологи у значній кількості поглинаються ґрунтом та 

рослинами у верхніх шарах.  
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В умовах сьогодення, коли більшість років характеризується 

екстремальними погодними умовами, важливою є оцінка вологозберігаючих та 

вологонакопичувальних заходів у залежності від типу ґрунту та ґрунтово-

кліматичної зони.  

Збільшення запасів продуктивної вологи у ґрунті є одним із основних 

чинників для отримання високих і сталих врожаїв. Район наших досліджень 

відноситься до зони достатнього зволоження. Проте, за спостереженнями М.І. 

Драгана та ін. [103], загальна кількість опадів за період вегетації не може бути 

інтегральним показником вологозабезпеченості культури. Особливого значення 

набуває розподіл місячної норми за декадами, інтенсивність дощів та їхня 

тривалість. Аналіз перерозподілу опадів за декадами свідчить про те, що для 

літнього періоду у зоні Лісостепу характерними є затяжні посухи від 20 до 40-45 

днів. Вірогідність цих аномальних явищ висока – 3-4 рази на 10 років. Тому 

недостатня кількість вологи у ґрунті часто перешкоджає формуванню високих 

урожаїв. А питання його вологозабезпеченості є одним із основних чинників 

родючості, що виступають на перше місце. 

Визначення запасів продуктивної вологи за фазами розвитку кукурудзи на 

силос за роки проведення досліджень вказує на її залежність від кількості опадів. 

Так, на контролі без добрив в 0-10 см шарі ґрунту у фазу 4-5 листків кукурудзи в 

2008 р. становили 12,5 мм в 2009 р. – 11,8 мм на час викидання волоті відповідно 

11,2 , 8,3, і 11,8 мм. Відповідні закономірності зберігались і в нижніх шарах 

грунту включаючи і плужну підошву (додаток Б. 2, Б. 5, Б. 6). 

Пошарове визначення продуктивної вологи (0-10, 10-20, 20-30 і 30-40 см ) 

характеризується тим що в орній частині ґрунту (0-20 см) запаси продуктивної 

вологи були нижчими за всіх систем удобрення порівняно з шарами 20-40 см, які 

залишились поза обробітком (табл. 3.2). Характерною ознакою орного шару є те, 

що у фазу 4-5 листків та викидання волоті за систем удобрення із застосуванням 

підстилкового гною і побічної продукції запаси продуктивної вологи під 

кукурудзою збільшувались до 6% порівняно з контролем без добрив та 

мінеральною системою удобрення, на час молочно-воскової стиглості – до 5%. 
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Таблиця 3.2  

Польова волога та її запаси під кукурудзою на силос за різних систем 

удобрення, середнє за 2008-2010 рр. 

Удобрення на 1 га 

ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

4-5 листків  викидання 

волоті 

молочно-воскова 

стиглість  Гній, 

т 

NPK, 

кг % мм % мм % мм 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 14,4 12,5 12,1 10,5 10,4 8,3 

10-20 15,1 13,6 13,0 11,6 11,4 9,6 

20-30 15,6 15,3 13,8 13,0 12,5 11,2 

30-40 16,2 15,2 15,0 13,7 13,8 12,5 

Мінеральна 

система удобрення 

0-10 14,6 12,5 12,1 10,6 10,5 8,6 

10-20 15,4 13,6 13,5 12,3 11,6 10,0 

- N80P60K80 
20-30 15,6 15,1 13,8 13,2 12,5 11,4 

30-40 16,4 15,4 14,9 13,7 13,8 12,4 

- N120P60K120 

0-10 14,3 12,0 11,9 10,2 10,2 8,2 

10-20 14,8 12,9 12,9 11,8 11,2 9,6 

20-30 15,3 15,2 13,5 12,9 12,1 11,2 

30-40 15,8 15,0 14,8 14,2 13,7 12,7 

Відновлювана 

система удобрення 

0-10 15,3 13,1 12,9 11,0 11,0 8,7 

10-20 15,9 14,1 13,9 11,8 12,1 10,0 

6 
N60P30K60 + 

п.п. 

20-30 16,2 15,5 14,6 13,8 13,0 11,6 

30-40 16,9 15,4 15,7 14,0 14,4 12,6 

Органо-мінеральна 

система удобрення 

0-10 15,3 13,4 12,8 11,0 11,0 8,7 

10-20 15,9 14,3 13,9 12,1 12,1 10,2 

12 N80P60K80 
20-30 16,2 15,6 14,5 14,0 12,9 11,8 

30-40 17,0 16,1 15,7 14,5 14,4 13,2 

12 N160P90K160 

0-10 15,0 13,1 12,6 10,8 10,6 8,5 

10-20 15,6 14,1 13,6 12,1 11,9 10,1 

20-30 15,8 15,8 14,0 13,6 12,3 11,3 

30-40 16,6 15,6 15,3 14,4 14,2 13,3 

Органічна система 

удобрення 

0-10 15,5 13,0 13,0 10,9 11,3 8,9 

10-20 16,3 14,1 14,3 12,5 12,4 10,2 

24 N0P0K0 
20-30 16,6 16,1 14,9 13,9 13,2 11,9 

30-40 17,4 15,8 16,1 14,5 14,6 12,9 

 

Підорний (20-40 см) шар ґрунту, в звʼязку з підтягуванням капілярної вологи, мав 

помітно більші запаси продуктивної вологи, що зберігалось впродовж всього 

вегетаційного періоду. Різниця між орним шаром і плужною підошвою досягала 

1,5 – 2 мм на користь останньої. В той же час різниця між плужною підошвою і 
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шаром 30-40 см визначалась приблизно на таку ж величину з перевагою нижчого 

шару грунту. При цьому, за систем удобрення з внесенням органічної речовини, 

запаси продуктивної вологи збільшувались на початку вегетаційного періоду на 

0,8 мм, в середині до 0,9 мм і в кінці вегетаційного періоду на 0,7 мм порівняно з 

контролем без добрив та мінеральною системою удобрення. Найбільшими 

запасами продуктивної вологи визначались органічна і відновлювана система 

удобрення. 

Складність і мінливість абіотичних чинників найкраще прослідковується у 

встановленні кореляційної залежності між ними як у динаміці температурного 

режиму ґрунту, так і накопиченні вологи у ньому. На початку вегетаційного 

періоду у вечірні години прослідковується помірний рівень температурного 

режиму (+17) 
o
C, що тісно корелює з вологою 0-10 см шару ґрунту (r = 0,670 – 

0,826), а у шарі 10-20 см у посушливих умовах 2009 р. визначено середній рівень 

цієї залежності (r = 0,478). З підвищенням температури ґрунту на час викидання 

волоті до 2 
o
C і зменшенням вологості у шарах 0-10 і 10-20 см визначено 

позитивну середню (r= (- 0,403) – (- 0,490) і слабку (r = (- 0,067) – 0,320) 

кореляційну залежність, а у фазу молочно-воскової стиглості зі збереженням 

слабкої залежності, у шарі 10-20 см, що свідчить про нівелювання кореляційних 

зв’язків між температурою і вологістю ґрунту на час пересихання ґрунту. У фазу 

молочно-воскової стиглості зі збереженням тенденцій до підвищення температури 

у верхньому 0-10 см шарі ґрунту і зниженням вологи чітко прослідковується тісна 

від’ємна кореляційна залежність (r=(- 0,773) – (- 0,873)) з послабленням її до 

від’ємної низької (r=(- 0,032) – (- 0,274)) у шарі 10-20 см. Кореляційні залежності 

абіотичних значень вказують на взаємовплив, що можливо послаблюється або 

посилюється у залежності від стану ґрунтового середовища, яке впливає на 

перманентну зміну фізичних властивостей ґрунту (табл. 3.3). Впродовж 

проведення досліду з кукурудзою температура в орному 0-20 см шарі грунту в 

ранкові години на час викидання 4-5 листків була стабільною і становила близько 

13 
о
С, у вечірні вона піднімалась до 17 

о
С. В процесі вегетації контрастність між 

температурою і вологістю збільшувалась, що викликало відʼємну залежність.  
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Таблиця 3.3. 

Кореляційна залежність між температурою і запасами вологи у сірому лісовому ґрунті за фазами розвитку 

кукурудзи на силос* 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Температура ґрунту, 
o
C 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 200

8 

2009 2010 2008 2009 2010 

година заміру 

8.00 8.00 8.00 16.0

0 

16.0

0 

16.0

0 

8.00 8.00 8.00 16.0

0 

16.0

0 

16.0

0 

8.00 8.00 8.00 16.0

0 

16.0

0 

16.0

0 

Темпе-

ратура, 
o
C 

0-10 13,7 13,9 14,3 17,9 18,3 18,5 20,6 21,0 21,8 21,0 21,4 22,0 19,8 19,3 20,1 20,7 20,5 20,9 

10-20 12,8 13,2 13,3 16,2 16,5 16,9 20,4 20,6 20,9 20,4 20,8 21,7 19,4 18,9 19,8 19,9 19,6 20,4 

Середнє  0-20 13,

3 

13,

6 13,8 17,1 17,4 17,7 

20,

5 

20,

8 

21,

4 20,7 21,1 21,9 

19,

6 

19,

1 

20,

0 20,3 20,1 20,7 

Воло-

гість, мм 

0-10    13,2 12,2 13,8    11,7 8,7 12,5    9,6 6,1 10,3 

10-20    14,1 13,3 15,0    12,8 8,9 13,7    10,8 7,2 11,8 

Сума 0-20    27,3 25,5 28,8    24,5 17,6 26,2    20,4 13,3 22,1 

Кореляція: температура ґрунту – запаси вологи 

r 0-10 0,650 0,644 0,232 0,826 0,670 0,691 0,58

0 

0,66

2 

0,94

7 

0,320 -

0,403 

-

0,417 

0,84

4 

0,74

0 

0,31

9 

-

0,837 

-

0,773 

-

0,773 

-\\- 10-20 0,829 0,457 -

0,639 

0,860 0,479 0,691 0,64

1 

0,42

5 

0,16

6 

-

0,473 

-

0,067 

-

0,490 

0,72

2 

0,63

3 

0,62

7 

-

0,163 

-

0,274 

-

0,032 

* у таблиці 3.3 і наступних з кореляційною залежністю подано фізичні показники по варіанту з відновлюваною системою 

удобрення для орієнтування з величинами кореляції. 
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Графічне зображення запасів продуктивної вологи під кукурудзою вказує на 

їх низький рівень за мінеральної системи удобрення, а сумісне застосування 

мінеральних туків разом з органічними добривами створює стабілізаційний ефект 

(рис. 3.2.). 

Середні запаси продуктивної вологи у шарі 0-40 см на контролі без добрив у 

фазу 4-5 листків становили близько 56 мм, за систем удобрення з внесенням 

органічних добрив вони підвищувались до 59 мм, тоді як за високої дози 

N130P60K120, без органічних добрив, вони знижувались до 55 мм. Подібна 

закономірність зберігалась і в наступні фази розвитку кукурудзи. Загальною 

тенденцією у досліді було перевищення вологості ґрунту у шарі 30-40 см, 

порівняно з плужною підошвою вищого (20-30 см) шару ґрунту. На початку 

вегетації кукурудзи найбільші запаси продуктивної вологи відмічено за органо-

мінеральної системи удобрення з помірною дозою NPK – 59,4 мм, за нею 

органічна – 59,0 мм і відновлювана – 58,2 мм. У процесі вегетації кукурудзи 

запаси продуктивної вологи зменшувались із збереженням ефекту органічних 

добрив.

 

Рис. 3.2. Зміна запасів продуктивної вологи під кукурудзою на силос у 

шарі ґрунту 0-40 см, середнє 2008-2010 рр. мм 
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Отже, запаси продуктивної вологи найкраще регулюються за 

максимального включення в систему удобрення підстилкового гною і побічної 

продукції рослинництва, а змінність кореляційної залежності вказує на 

перманентний вплив абіотичних чинників на процеси ґрунтотворення. 

3.1.3 Щільність складення сірого лісового ґрунту за вирощування 

кукурудзи на силос. Агрофізичні властивості ґрунтів є визначальними у 

процесах ґрунтоутворення, адже їм належить провідна роль у регулюванні 

водного і повітряного режимів. Фізичні властивості ґрунту залежать від 

природного складу ґрунтотворної породи, які змінюються під впливом 

атмосферних чинників, що не підлягають регулюванню (температура ґрунту, 

режим зволоження, сонячна радіація та ін.), а також тих, що залежать від 

усвідомленого регулювання (обробіток ґрунту, удобрення, культура 

землеробства) [179, 185, 348, 356]. 

З агрохімічної точки зору роль фізичних чинників у оптимізації 

мінерального живлення рослин залишається недостатньо вивченою, особливо із 

залученням кореляційного аналізу, що проливає світло на їх взаємопов’язаність і 

взаємозалежність у процесах мінерального живлення рослин та формування 

урожаю сільськогосподарських культур.  

Показники щільності залежать від мінералогічного і гранулометричного 

складу, структурного стану, умісту у ґрунті органічної речовини, вологості та 

характеру сільськогосподарського використання земель [16, 266, 363]. Останнім 

часом увагу дослідників звернено на пошуки оптимальніших параметрів 

щільності складення для різних ґрунтів і культур [18, 34, 37, 182]. Оптимізацію 

щільності ґрунту треба розглядати з позиції забезпечення культурних рослин 

водою й повітрям, а також для нормального функціонування їх кореневої системи 

[259, 260, 262, 315]. 

У працях А.Г. Бондарєва, М.У. Бахкіна, А.Д. Вороніна встановлено, що 

оптимальні показники щільності основних типів ґрунтів для більшості 

культурних рослин коливаються у інтервалах 1,00 - 1,3 г/см
3
 [23]. 

Показники щільності ґрунту не є сталими величинами. Під час сівби та на 
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час сходів орний шар ґрунту найбільш розпушений, що пов’язано з його 

обробітком. Під дією природних чинників (опадів, гравітаційних сил) щільність 

набуває сталих показників властивих певному типу ґрунту [142]. 

Доведено, що за переущільнення ґрунтів погіршується поживний режим, 

відбуваються порушення у механізмах поглинання і трансформації поживних 

речовин коренями, їх постачання й подачі кореневою системою до надземних 

органів рослин, внаслідок чого знижується врожайність [170, 181]. Між щільністю 

ґрунту і врожайністю існує тісний кореляційний зв'язок. Так, у діапазоні об'ємної 

маси 1,44-1,51 г/см
3
 щорічний вихід зернових одиниць з одиниці площі 

збільшився з 3,16 до 5,15 т/га [16, 358]. 

За даними наших досліджень, які проведено на сірому лісовому 

крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті, встановлено, що його щільність 

змінювалась у залежності від тривалого застосування добрив і погодних умов та 

періоду розвитку культур. Певна диференціація агрофізичних чинників відбулась 

під культурами просапними (кукурудза на силос) і суцільного посіву (жито озиме)  

під впливом перемінних погодних чинників – температурного режиму повітря і 

ґрунту та зволоження (додаток Б. 3, Б. 5, Б. 6).  

Визначення середніх показників щільності у шарі сірого лісового ґрунту 0-

40 см, що відповідає гумусово-елювіальному генетичному горизонту (He) та 

частині ілювіального (Іh) дає можливість охарактеризувати її формування за 

різних систем удобрення. На початкових фазах розвитку кукурудзи найвищу 

щільність у цьому шарі визначено на контролі (без добрив) і за мінеральної та 

органо-мінеральної систем удобрення у випадку внесення високих доз 

мінеральних добрив, відповідно, N120P60K120 і 12 т/га гною + N160P90K160 – 1,33 

г/см
3
, найнижчі – за органічної і відновлюваної систем удобрення – 1,26 і 1,28 

г/см
3
. За внесення оптимальної дози 12 т/га гною + N160P90K160 одержано середній 

рівень щільності – 1,30 г/см
3
 (табл. 3.4). На час викидання волоті щільність ґрунту 

інтенсивно зростала – найвищі показники склались за підвищеної дози N160P90K160  

без застосування гною – 1,44 г/см
3
, на контролі без добрив і за помірної органо-

мінеральної системи удобрення щільність ґрунту майже вирівнювалась із 



 

 

77 

контролем (1,40 г/см
3
), а за відновлюваної і органічної систем удобрення вони 

були близькими (1,32 і 1,33 г/см
3
). 

Таблиця 3.4 

Зміна щільності сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос за різних 

систем удобрення, середнє за 2008-2010 рр. г/см
3
 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, кг  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 
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На час молочно-воскової стиглості кукурудзи щільність продовжувала 

підвищуватись із збереженням тенденції формування за різних систем удобрення 

мінімально за органічної і відновлюваної – 1,35 і 1,36 г/см
3
 і максимально за 

високих доз мінеральних добрив – 1,43 і 1,47 г/см
3
. 

Залежність щільності від добрив за різних систем їх застосування чітко 

прослідковується на графічному зображенні – чим більше сівозміна насичена 

органічними добривами, тим менша щільність впродовж всього вегетаційного 

періоду (рис. 3.3.) 

 

Рис. 3.3. Вплив тривалого застосування добрив на зміну щільності 

складення грунту у шарі 0-40 см, за вирощування кукурудзи на силос, г/см
3
 

 

Отже, щільність ґрунту є постійно перемінною величиною, що залежить від 

абіотичних і біотичних чинників. 

3.1.4 Кореляційний зв'язок температури та вологості ґрунту із його 

щільністю за вирощування кукурудзи. Кореляційна залежність між 

температурою ґрунту і щільністю (табл. 3.5). Впродовж вегетаційного періоду 

температура орного шару ґрунту мала різний кореляційний зв'язок із щільністю 

ґрунту від тісного від’ємного до тісного додатного на початку вегетаційного 

періоду (r=(- 0,600) -0,677). З підвищенням температури до 21 
o
C у фазу 

викидання волоті кореляцій на залежність переходила від слабкої до середньої (r=-

0,065-0,426).  
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Таблиця 3.5. 

Кореляційна залежність між температурою і щільністю сірого лісового ґрунту за етапами розвитку кукурудзи на 

силос (модель: відновлювана система удобрення) 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Температура ґрунту 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова стиглість 

рік 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Температура 

ґрунту, 
o
C 

0-10 17,9 18,3 18,5 21,0 21,4 22,0 20,7 20,5 20,9 

10-20 16,2 16,5 16,9 20,4 20,8 21,7 19,9 19,6 20,4 

Середнє 0-20 17,1 17,4 17,7 20,7 21,1 21,9 20,3 20,1 20,7 

Щільність, 

г/см
3
 

0-10 1,24 1,26 1,22 1,34 1,37 1,32 1,39 1,37 1,39 

10-20 1,26 1,28 1,25 1,28 1,31 1,27 1,37 1,35 1,33 

Середнє 0-20 1,25 1,27 1,24 1,31 1,34 1,30 1,38 1,36 1,36 

Кореляція: температура ґрунту – щільність 

r 0-10 0,677 -0,745 -0,600 -0,065 -0,299 0,326 0,704 0,928 0,792 

-\\- 10-20 -0,713 -0,697 -0,741 -0,292 -0,426 -0,396 -0,043 -0,023 -0,155 
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На час молочно-воскової стиглості, у зв’язку з досягненням стійкості у 

температурному режимі ґрунту і формуванням щільності у верхньому 0-10 см 

шарі ґрунту досягнуто тісної кореляційної залежності (r=0,704-0,928), проте з 

набуттям слабкої оберненої кореляції на цей час у 10-20 см шарі ґрунту.У 

мінливому абіотичному середовищі щільність ґрунту відображає відсутність 

статичності впродовж вегетаційного періоду.  

Кореляційна залежність між продуктивною вологою і щільністю ґрунту 

(табл. 3.6).  

Таблиця 3.6  

Кореляційний зв'язок запасів продуктивної вологи зі щільністю сірого 

лісового ґрунту за фазами розвитку кукурудзи на силос 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Запаси продуктивної вологи, мм 

4-5 листків 
викидання 

волоті 

молочно-воскова 

стиглість 

рік 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Продуктивна 

волога, мм 

(аналог – 

відновлювана 

система 

удобрення 

0-10 13,2 12,2 13,8 11,7 8,7 12,5 9,6 6,1 10,3 

10-20 14,1 13,3 15,0 12,8 8,9 13,7 10,8 7,2 11,8 

20-30 15,5 14,6 16,5 14,7 10,9 15,8 12,9 8,3 13,6 

30-40 15,2 14,9 16,2 15,1 11,4 15,7 13,9 8,9 15,1 

Сума 0-40 58,0 55,0 61,5 54,3 39,9 57,7 47,2 30,5 50,8 

Щільність 

ґрунту 

(аналог – той 

же) 

0-10 1,24 1,26 1,22 1,34 1,37 1,32 1,39 1,37 1,39 

10-20 1,26 1,28 1,25 1,28 1,31 1,27 1,37 1,35 1,33 

20-30 1,36 1,34 1,34 1,39 1,41 1,38 1,41 1,41 1,39 

30-40 1,27 1,26 1,25 1,28 1,29 1,27 1,32 1,31 1,28 

Середнє 0-40 1,28 1,29 1,27 1,32 1,35 1,31 1,37 1,36 1,35 

Кореляція: вологість ґрунту – щільність 

r 0-10 
-

0,213 

-

0,268 

-

0,466 

-

0,926 
0,734 0,645 

-

0,363 

-

0,742 

-

0,807 

-\\- 10-20 
-

0,530 

-

0,297 

-

0,190 

-

0,461 

-

0,230 

-

0,032 

-

0,385 

-

0,597 

-

0,814 

 



 

 

81 

Від’ємна кореляційна залежність між температурою і щільністю сірого 

лісового ґрунту зберегла чітку спрямованість і у кореляції між запасами 

продуктивної вологи й щільністю. Визначено, що із зниженням продуктивної 

вологи, щільність підвищувалась у фазу розвитку кукурудзи 4-5 листків за 

вологості ґрунту у шарі 0-10 см на 13-15%, також відмічено слабку від’ємну 

кореляційну залежність між цими показниками (- 0,213) < r < (-0,268). За 

зниження вологості цього шару до 8-11 мм щільність ґрунту зростала і мала тісну 

від’ємну і пряму кореляційну залежність між вологістю і щільністю ґрунту (- 

0,926) < r < 0,645). На час молочно-воскової стиглості за 2008 р. кореляційна 

залежність була від’ємною середньою, а у наступні роки тісно залежною (r = 

0,742–0,807), що свідчить про настання процесів рівноважності між підвищенням 

температури і зниженням вологості та щільності ґрунту у цей час. 

Кореляційна залежність у шарі ґрунту 10-20 см за фазами розвитку у 

процесі вегетації посилювалася і послаблювалася у межах від’ємної слабкої, 

середньої і тісної залежності, що свідчить про мінливість абіотичного середовища 

і їх взаємозалежність. Параметри зниження вологості ґрунту впродовж 

вегетаційного періоду під кукурудзою та зростання щільності складення ґрунту в 

0-40 см шарі наглядно засвідчує графічне зображення їх на указуючи на тісну 

від’ємну залежність з настанням посушливих явищ у кінці вегетаційного періоду 

(рис. 3.3) 

Рис. 3.3 Вплив тривалого застосування добрив на зміну запасів продуктивної 

вологи та щільності складення ґрунту за вирощування кукурудзи на силос у 

шарі 0-40 см, середнє 2008-2010 рр. за відновлюваної системи удобрення (6 

т/га гною + N49P30K51 + побічна продукція), мм, г/см
3
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Отже, встановлено тісну пряму і обернену тісну з послабленням 

кореляційну залежність між температурою і щільністю ґрунту впродовж 

вегетаційного періоду, що свідчить про безперервність змін агрофізичного стану 

сірого лісового ґрунту. 

3.1.4.1 Пористість ґрунту за вирощування кукурудзи на силос та 

тривалого застосування добрив. Сірий лісовий ґрунт, на якому проводили 

дослідження, визначається підвищеною щільністю і низькою загальною 

пористістю, тому для поліпшення фізичних характеристик важливе значення має 

розроблення відповідної системи удобрення. За різного рівня застосування добрив 

простежуються ознаки його окультуреності. Однією із них є пористість. 

За науково-обґрунтованого чергування культур у сівозміні відбувається 

покращання агрофізичних властивостей як орного, так і підорного шарів ґрунту. 

Коренева система культур, проникаючи на різну глибину, підвищує пористість 

ґрунту, а у процесі відмирання залишає після себе значну кількість органічних 

решток [161]. 

За даними І.М. Карасюка найкраща пористість орного шару знаходиться у 

межах – 55-65% об’єму ґрунту, задовільна – 50-55 і незадовільна – менше 50% 

[128]. Збільшення пористості ґрунту сприяє кращому накопиченню вологи у 

осінньо-зимовий період та забезпечує її продуктивне використання. Підвищення 

пористості відбувається із зменшенням щільності, де складається оптимальне 

співвідношення у ґрунті між водою й повітрям [129]. 

Одним із важливих наслідків зниження стабільності будови темно-сірого 

лісового ґрунту за тривалого розорювання є зміна показників об'ємної маси і 

пористості у період від обробітку до збору урожаю. Діапазон змін щільності 

орного шару ґрунту при цьому досягає 0,14 см
3
 або 5,3 % загальної пористості, 

тоді як на цілині їх динаміка майже не проявляється [184]. 

Для розрахунку пористості нами визначено щільність твердої фази ґрунту 

(ЩТФГ). Її величина залежить від мінералогічного складу і умісту органічних 

компонентів, тобто, чим більше у ґрунті міститься важких мінералів і менше 

органічних речовин, тим вища щільність його твердої фази [62]. 
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За тривалого застосування добрив не встановлено помітного впливу на 

зміну ЩТФГ, проте спостерігали тенденцію до її зниження за збільшення у ґрунті 

органічної речовини.  

Наявність у гранулометричному складі сірого лісового ґрунту фракцій 

крупного пилу посилює процеси мінералізації та вимивання органічної частини, 

що, у свою чергу, призводить до підвищення щільності твердої фази і зниження 

пористості. Застосування добрив та сівозмінного чинника сприяло найбільшому 

зниженню ЩТФГ у шарах ґрунту 0-10 та 10-20 см . 

Найнижчими величинами ЩТФГ визначались органічна, відновлювана та 

органо-мінеральна системи удобрення. Тривале внесення лише мінеральних 

добрив та вирощування культур у сівозміні без добрив посилювало процеси 

підвищення щільності твердої фази ґрунту.  

В результаті проведених досліджень на сірому лісовому крупнопилувато-

легкосуглинковому ґрунті встановлено, що на початку вегетації кукурудзи орний 

шар ґрунту (0-20 см) на контролі без добрив ще не набув рівноважної щільності, 

де його пористість становила 52,6-55,5%. З розвитком культур вона поступово 

знижувалась аж до збирання урожаю (додаток Б. 4 – Б. 6).  

Зниження пористості ґрунту при цьому з весни і до збирання кукурудзи у 

фазу молочно-воскової стиглості відбулось за мінеральної системи удобрення від 

51,1 до 46% або на 11%. Найменшу втрату пористості визначено за відновлюваної 

системи удобрення, де вона не перевищувала 6%. З підвищенням доз мінеральних 

добрив по фону гною пористість під кінець вегетації знижувалась від 7,2 до 8,2%. 

Найвищу пористість ґрунту визначено за відновлюваної і органічної систем 

удобрення,  де вона поступово знижувалась впродовж вегетації від 53 до 51 і 50%, 

так і не досягнувши оптимальних значень (за І.М. Карасюком) – 55-65%. 

Незалежно від системи удобрення загальною закономірністю є зниження 

пористості ґрунту у межах плужної підошви (20-30 см) за мінімальних її значень 

46-48% (табл. 3.7). 

Отже, пористість грунту під кукурудзою оптимізується за внесення у 

сівозміні підстилкового гною і побічної продукції рослинництва. 
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Таблиця 3.7 

Зміна загальної пористості сірого лісового ґрунту за врощування кукурудзи 

на силос та різних систем удобрення, середнє за 2008-2010 рр. % 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Щіль-

ність 

твердої 

фази, 

г/см
3
 

Загальна пористість ґрунту за 

фазами розвитку рослин, % 

Гній, 

т 

NPK, кг  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 
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Середні показники пористості за 3 роки досліджень у ланці сівозміни 

наведено у графічному зображенні, де помітний вплив на її підвищення визначено 

за внесення органічних добрив як окремо, так і за поєднаного внесення з 

мінеральними добривами у помірних дозах (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Вплив тривалого застосування добрив на зміну загальної 

пористості грунту у шарі 0-40 см, за вирощування кукурудзи на силос середнє 

за 2008-2010 рр. % 

Отже, пористість ґрунту, залежить від зміни його щільності під впливом 

абіотичних і біотичних чинників з помітним її зниженням у шарі плужної підошви 

(20-30 см), що піддається певному регулюванню за рахунок агротехнічних заходів. 

3.1.4.2 Кореляційний зв'язок температури та вологості ґрунту із його 

пористістю за вирощування кукурудзи. Кореляційна залежність між 

температурою і пористістю ґрунту. За визначення пористості температурний 

режим ґрунту у шарах 0-10 і 10-20 см впродовж вегетаційного періоду відзначався 

нижчими показниками у ранкові години з поступовим підвищенням у вечірні. 

Прогрівання шару 10-20 см нівелювало їх у міру підвищення температури повітря 

на час викидання волоті і молочно-воскової стиглості. Температурний режим – 

наймінливіша величина серед інших абіотичних показників, тісно пов’язаних із 

вологістю ґрунту та його щільністю. На початку вегетаційного періоду кукурудзи 

встановлено тісний кореляційний зв'язок температурного режиму ґрунту (13-15 

o
C) і пористості як у шарі ґрунту 0-10 см і 0-20 см, де r= 0,792-0,835. З 

підвищенням температури ґрунту до 20 
o
C на час викидання волоті у ранкові 
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години зберігався тісний кореляційний зв'язок у обох шарах ґрунту (r=0,888 із 

зниженням до 0,506) (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8.  

Кореляційна залежність між температурою і пористістю сірого лісового 

ґрунту за фазами розвитку кукурудзи на силос 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Температура ґрунту 

4-5 листків викидання волоті 
молочно-воскова 

стиглість 

рік 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Температура 

ґрунту 
o
C 

0-10 17,9 18,3 18,5 21,0 21,4 22,0 20,7 20,5 20,9 

10-20 16,2 16,5 16,9 20,4 20,8 21,7 19,9 19,6 20,4 

Середнє 0-20 17,1 17,4 17,7 20,7 21,1 21,9 20,3 20,1 20,7 

Пориcтість, 

% 

0-10 54,4 53,7 55,1 50,7 49,6 51,5 48,9 49,6 48,9 

10-20 53,7 52,9 54,0 52,9 51,8 53,3 49,6 50,4 51,1 

Середнє 0-20 54,1 53,3 54,6 51,8 50,7 52,4 49,3 50,0 50,0 

Кореляція: температура ґрунту – пористість 

r 0-10 0,742 0,800 0,814 
-

0,038 

-

0,067 

-

0,205 

-

0,098 

-

0,340 

-

0,248 

-\\- 10-20 0,672 0,749 0,587 
-

0,297 
0,150 

-

0,401 

-

0,660 

-

0,606 

-

0,568 

 

У вечірній час з підвищенням температури і висушуванням ґрунту 

визначено слабку позитивну кореляцію (r=0,060-0,292) з переходом у слабку 

від’ємну (r=(-) 0,322), що свідчить про посилення дії чинника температури на 

зниження пористості ґрунту. На час викидання волоті позитивний кореляційний 

зв'язок визначено для ранкового часу. З підвищенням температури ґрунту він 

переходить у верхньому шарі ґрунту у стійку негативну залежність, коли 

підвищені температури знижують пористість ґрунту. 

Кореляційна залежність між запасами продуктивної вологи і пористістю 

ґрунту. Запаси продуктивної вологи у ґрунті прямо пропорційно визначають 
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пористість ґрунту – чим більша вологість тим більша пористість. Тому за 

достатнього зволоження прослідковується пряма і тісна кореляційна залежність 

між цими показниками, яка із зниженням запасів вологи переходить у слабку 

пряму (r= 0,375) і слабку від’ємну (r= 0,047 – (-) 0,280) залежність. Проте, на час 

збирання зеленої маси кукурудзи пряма кореляційна залежність посилюється до 

r=0,854, вказуючи на те, що зменшення кількості продуктивної вологи є 

наслідком зменшення пористості (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9. 

Вибірка кореляційної залежності між запасами продуктивної вологи і 

пористістю сірого лісового ґрунту за фазами розвитку кукурудзи на силос 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Продуктивна волога 

4-5 листків 
викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

рік 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Продуктивна 

волога, мм 

0-10 13,2 12,2 13,8 11,7 8,7 12,5 9,6 6,1 10,3 

10-20 14,1 13,3 15,0 12,8 8,9 13,7 10,8 7,2 11,8 

Сума 0-20 27,3 25,5 28,8 24,5 17,6 26,2 20,4 13,3 22,1 

Пориcтість, 

(аналог 

відновлювана 

система 

удобрення),% 

0-10 54,4 53,7 55,1 50,7 49,6 51,5 48,9 49,6 48,9 

10-20 53,7 52,9 54,0 52,9 51,8 53,3 49,6 50,4 51,1 

Середнє 0-20 54,1 53,3 54,6 51,8 50,7 52,4 49,3 50,0 50,0 

Кореляція: продуктивна волога – пористість 

r 0-10 0,506 0,878 
-

0,280 
0,654 0,375 

-

0,047 
0,310 0,854 0,194 

-\\- 10-20 0,531 0,301 0,193 0,605 0,071 0,666 0,451 0,358 0,535 

 

Таким чином, встановлено перманентність змін за вибіркою кореляційної 

залежності між температурою ґрунту і його пористістю, яка змінюється упродовж 
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вегетації від прямої слабкої і тісної оберненої залежності, а також між запасами 

продуктивної вологості і пористістю ґрунту. 

 

3.2 Жито озиме 

 

З агрохімічної точки зору роль фізичних чинників у оптимізації 

мінерального живлення рослин залишається недостатньо вивченою, особливо з 

залученням результатів кореляційного аналізу, які проливають світло на їх 

взаємопов’язаність і взаємозалежність у процесах мінерального живлення рослин 

і формування урожаю сільськогосподарських культур та у процесах 

ґрунтотворення.  

Для виконання цієї роботи при вирощуванні жита озимого нами визначено, 

за загальноприйнятими методиками, сукупність природних чинників, до яких 

належить температурний режим повітря і кількість атмосферних опадів на час 

досліджень, де за модель прийнято – осіннє кущення, колосіння і повну стиглість 

рослин. За об’єкт досліджень вибрано ґрунт з глибинами 0-10, 10-20, 20-30 і 30-40 

см. Для агрохімічних аналізів – 0-20 і 20-40 см сірого лісового ґрунту. 

Із прийнятих фізичних властивостей ми виділили найважливіші для водного 

й повітряного регулювання мінерального живлення жита – щільність і пористість.  

3.2.1 Погодні умови на час визначення температури і вологості ґрунту. 

Метеорологічні умови 2008-2010 рр. під житом озимим у вегетаційні періоди 

перевищували середньобагаторічні показники за температурним режимом повітря 

і кількістю опадів, що загалом створювало сприятливі умови розвитку рослин. 

Через 25 днів після посіву жита озимого 20.10.2008 р., порівняно з багаторічними 

даними, температура ґрунту була на 30% більшою, а кількість опадів у 2,7 рази 

меншою. У 2009 р. на цей час температура повітря понизилась, порівняно з 

попереднім роком, на 16%, а кількість опадів зросла у 1,5 рази, що було менше від 

середньобагаторічної, але вони не мали критичних значень для осіннього 

розвитку рослин. Таким чином, контрастні значення за показниками погоди 2009-

2010 рр. закладено на стартовому етапі розвитку рослин.  
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На час інтенсивного наростання вегетативної маси середньомісячна 

температура повітря у червні 2009 р. становила 20,5 
o
C, кількість опадів 63 мм, а у 

2010 р., відповідно, 22 
o
C і 102 мм, що за обидва роки відповідало умовам 

оптимального розвитку рослин.  

Серпнева кількість опадів була у 2009 р. у 2,1 рази меншою, а температура 

була вищою на 12,6%, у 2010 р., відповідно, кількість опадів перевищила норму 

на 30%. Проте за повної стиглості посівів жита вони не впливали на формування 

урожаю. 

Системний підхід до визначення показників зволоження і температурного 

режиму ґрунту дав можливість оцінити вплив добрив на ці показники за різних 

систем удобрення. 

Проведений аналіз температурного режиму ґрунту за етапами органогенезу 

жита озимого (осіннє кущення, колосіння і на час повної стиглості) у ранкові і 

вечірні години показав, що восени 2009 р. у шарі 0-20 см у ранковий час (8.00) 

температура, на контролі без добрив – 7,4 
o
C, підвищувалась у вечірні години у 

2009 р. до 9,9, а у 2010 р. – до 9,4 
o
C (додаток В. 1, В. 5). За мінеральної системи 

удобрення температура ґрунту не відрізнялась від контролю без добрив. 

Найкращий температурний режим ґрунту на цей час становив за відновлюваної і 

органічної систем удобрення вранці – 7,6 
o
C, з підвищенням у вечірні години до 

10,0 
o
C, що особливо важливо для осіннього кущення жита озимого. Характерно, 

що за органо-мінеральної системи удобрення температура ґрунту зайняла 

проміжне положення між контролем без добрив і зазначеними системами 

удобрення. 

На період колосіння рослин температурний режим ґрунту відзначався 

незначним зростанням у ранкові і тенденцією до зниження у вечірні години (0,4- 

0,7 
o
C) за внесення органічних добрив, що свідчить про затінення ґрунту 

внаслідок кращого розвитку рослин. У фазу повної стиглості рослин на контролі 

без добрив температура ґрунту досягла майже 25 
o
C, тоді як за відновлюваної і 

органічної систем удобрення вона не перевищувала 22 
o
C (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Динаміка температури під житом озимим за систематичного застосування 

добрив, середнє за 2009-2010 рр.
 o
С 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

осіннє 

кущення 

колосіння  повна 

стиглість Гній, т 

 

NPK, кг 

8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 

Без добрив (контроль) 
0-10 7,4 9,5 18,6 21,5 20,4 25,3 

10-20 7,1 8,8 18,3 20,0 20,1 22,5 

Мінеральна система удобрення 

- 

 
N60P60K60 

0-10 7,5 10,0 18,7 20,2 20,5 23,6 

10-20 7,2 8,9 18,4 19,5 20,2 20,9 

- 

 
N90P60K90 

0-10 7,4 9,8 18,5 20,1 20,3 24,3 

10-20 7,1 8,8 18,1 19,4 19,9 20,8 

Відновлювана система удобрення 

6 

 

N45P30K45 + 

побічна 

продукція 

0-10 7,6 10,3 19,0 20,5 20,9 21,8 

10-20 7,4 9,4 18,7 20,1 20,6 21,2 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 

 
N60P60K60 

0-10 7,6 10,1 18,8 20,3 20,7 22,7 

10-20 7,3 9,1 18,5 19,8 20,4 21,1 

12 

 
N120P90K120 

0-10 7,5 10,0 18,7 20,2 20,7 23,2 

10-20 7,2 9,0 18,4 19,7 20,3 21,0 

Органічна система удобрення 

 

24 

N0P0K0 

 

0-10 7,6 10,2 18,9 20,4 20,9 22,1 

10-20 7,3 9,3 18,6 20,0 20,5 21,2 

НІР05 
0-10 0,08 0,06 0,05 0,09 0,12 0,42 

10-20 0,01 0,11 0,09 0,25 0,08 0,50 

Температура повітря 11,1 14,9 21,1 25,1 23,2 30,4 

 

Усереднені показники температури ґрунту за 3 роки досліджень дають 

підставу для визначення закономірностей температурного режиму ґрунту за 

різних систем удобрення із сформованим ґрунтовим середовищем впродовж 50 

років ведення досліду. Результати наших визначень вказують на перемінність 

температури ґрунту як впродовж доби, так і за сезонних визначень. При цьому на 
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формування температурного режиму ґрунту помітний вплив має застосування 

добрив за диференціацією у кількості внесеної у ґрунт органічної речовини за 

відновлюваної і органічної систем удобрення. 

Характерно що добрива сприяють підвищенню температури тоді, коли вона 

необхідна – під час осіннього розвитку рослин і понижують її у літню спеку, що 

пов’язано із затіненням ґрунту добре розвиненими рослинами (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Вплив тривалого застосування добрив на зміну 

температурного режиму грунту за вирощування жита озимого у шарі 0-20 см, 

у ранкові і вечірні години, середнє 2008-2010 рр. ◦С 

 

Графічне зображення змін температурного режиму ґрунту чітко вказує на 

динамічну мінливість цього чинника впродовж вегетаційного періоду. 

Отже, температурний режим ґрунту під житом озимим є перемінною 

величиною, регулювання здійснюється за дотримання агротехнічних заходів і 

удобрення, особливо за насичення сівозміни органічними добривами. 

3.2.2 Запаси продуктивної вологи у ґрунті за вирощування жита 

озимого. Водний режим ґрунту визначається сукупністю джерел надходження 

води у ґрунт, її переміщенням і збереженням, зміною фізичного стану і витрат на 

випаровування, гравітацію та живлення рослин. За наявності у шарі ґрунту 0-20 
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см до 20-40 мм води якісна його оцінка визначається як задовільна, менше 20 мм 

– недостатньою [210].  

Продуктивна волога визначається межею від найменшої вологоємності до 

вологості розриву капілярів, що складає оптимальний режим 

вологозабезпеченості. До продуктивної частини вологи належить гравітаційна і 

капілярна форми води, всі інші види вологості (плівкова, плівково-гігроскопічна і 

гігроскопічна) належать до важкодоступної і недоступної для рослин форми 

вологості [191].  

За обидва роки досліджень запаси продуктивної вологи у шарі 0-20 см були 

нижче значення задовільної і не перевищували 12,6 мм. 

Погодні умови визначають температурний режим і режим зволоження з 

урахуванням особливостей вирощування сільськогосподарських культур. На 

відміну від просапної культури кукурудзи, запаси продуктивної вологи під житом 

озимим супроводжувались зниженням до 15% у фазу колосіння і майже на 50% на 

час повної стиглості, що пов’язано із різним ступенем затінення ґрунту перед 

збиранням жита і наростанням вегетативної маси кукурудзи. За два роки 

проведених досліджень встановлено нерівномірність і контрастність у зволоженні 

ґрунту, що вплинуло й на запаси продуктивної вологи (додаток В. 2, В.5, В.6). 

Так, на час осіннього кущення запаси вологи у шарі 0-40 см становили 48,2 мм, а 

у 2010 р. – 18,7 мм, зберігаючи ефект підвищення її до 5-7% за відновлюваної і 

органічної системи удобрення. На час колосіння жита озимого кращими умовами 

зволоження визначався наступний 2010 рік (табл. 3.11.). 

Пошарве визначення запасів продуктивної вологи під житом озимим 

показало, що на час осіннього кущення рослин, на другий рік після внесення 

органічних вони збільшились до 0,9 мм порівняно з контролем без добрив на час 

колосіння – до 1,4 мм і повної стиглості – 0,5 мм. Запаси продуктивної вологи у 

межах плужної підошви на час осіннього кущення майже нівелювались із 

запасами в орному шарі. Проте впродовж вегетації вони визначались збільшенням 

в шарі 30-40 см до 1-2 мм порівняно з плужною підошвою. Це вказує про важливе 
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значення органічних добрив у збереженні продуктивної вологи як під кукурудзою 

так і житом озимим. 

Таблиця 3.11 

Польова волога та її запаси під житом озимим за різних систем удобрення, 

середнє за 2009-2010 рр. 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

4-5 листків  колосіння повна 

стиглість  Гній, 

т 

NPK, 

кг % мм % мм % мм 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 14,4 12,5 12,1 10,5 10,4 8,3 

10-20 15,1 13,6 13,0 11,6 11,4 9,6 

20-30 15,6 15,3 13,8 13,0 12,5 11,2 

30-40 16,2 15,2 15,0 13,7 13,8 12,5 

Мінеральна 

система удобрення 

0-10 14,6 12,5 12,1 10,6 10,5 8,6 

10-20 15,4 13,6 13,5 12,3 11,6 10,0 

- N60P60K60 
20-30 15,6 15,1 13,8 13,2 12,5 11,4 

30-40 16,4 15,4 14,9 13,7 13,8 12,4 

- N90P60K90 

0-10 14,3 12,0 11,9 10,2 10,2 8,2 

10-20 14,8 12,9 12,9 11,8 11,2 9,6 

20-30 15,3 15,2 13,5 12,9 12,1 11,2 

30-40 15,8 15,0 14,8 14,2 13,7 12,7 

Відновлювана 

система удобрення 

0-10 15,3 13,1 12,9 11,0 11,0 8,7 

10-20 15,9 14,1 13,9 11,8 12,1 10,0 

6 
N45P30K45 + 

п.п. 

20-30 16,2 15,5 14,6 13,8 13,0 11,6 

30-40 16,9 15,4 15,7 14,0 14,4 12,6 

Органо-мінеральна 

система удобрення 

0-10 15,3 13,4 12,8 11,0 11,0 8,7 

10-20 15,9 14,3 13,9 12,1 12,1 10,2 

12 N60P60K60 
20-30 16,2 15,6 14,5 14,0 12,9 11,8 

30-40 17,0 16,1 15,7 14,5 14,4 13,2 

12 N120P90K120 

0-10 15,0 13,1 12,6 10,8 10,6 8,5 

10-20 15,6 14,1 13,6 12,1 11,9 10,1 

20-30 15,8 15,8 14,0 13,6 12,3 11,3 

30-40 16,6 15,6 15,3 14,4 14,2 13,3 

Органічна система 

удобрення 

0-10 15,5 13,0 13,0 10,9 11,3 8,9 

10-20 16,3 14,1 14,3 12,5 12,4 10,2 

24 N0P0K0 
20-30 16,6 16,1 14,9 13,9 13,2 11,9 

30-40 17,4 15,8 16,1 14,5 14,6 12,9 
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За етапами органогенезу жита озимого прослідковується чітка 

закономірність, що свідчить про позитивний вплив вологонакопичення внесених 

добрив за різних систем удобрення як з осені, так і впродовж вегетаційного 

періоду. На час осіннього кущення запаси продуктивної вологи у шарі 0-40 см на 

контролі без добрив становили 33,6 мм. За відновлюваної і органічної систем 

удобрення вони досягали 35,3 і 36,2 мм, за мінеральної практично залишались на 

рівні контролю без добрив. У середині вегетаційного періоду перевага за 

накопиченням вологи залишалась за тими ж системами удобрення – близько 46 

мм, а на контролі без добрив - 43 мм. 

Звертає на себе увагу специфіка накопичення вологи у шарі плужної 

підошви (20-30 см) під житом озимим. Вже на час кущення рослин показники 

польової вологоємності на контролі без добрив і за органічної системи удобрення 

були однаковими – 11% як у вищому, так і нижчому шарах. За внесення добрив у 

плужній підошві польова вологоємність знижувалась до 10%  по відношенню до 

до них. У середині вегетації визначено лише тенденцію до її зниження, а  у кінці 

вегетаційного періоду на глибині плужної підошви (20-30 см) вона перевищувала 

верхній шар ґрунту до 8%, але на глибині 30-40 см його вологість підвищувалась  

до 17% порівняно з плужною підошвою. 

Особливості вологозабезпечення жита озимого впродовж його 

вегетаційного періоду наглядно прослідковуються у графічному зображенні (рис 

3.6).  

 

Рис. 3.6. Зміна запасів продуктивної вологи під житом озимим у шарі 

ґрунту 0-40 см, середнє 2009-2010 рр. мм 
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Отже, накопичення вологи у ґрунті визначається сезонністю і піддається 

певному регулюванню особливо за органічної і відновлюваної систем удобрення. 

Таким чином, запаси продуктивної вологи під житом озимим підлягають 

регулюванню за допомогою поєднання у системи удобрення органічних і 

мінеральних добрив з помітним їх зменшенням за суто мінеральної системи 

удобрення. 

3.2.3 Щільність ґрунту за вирощування жита озимого. Результати 

проведених досліджень свідчать, що показник щільності сірого лісового ґрунту є 

перемінною величиною і у залежності від зволоження і систем удобрення може 

змінюватись від середньої до високої щільності. Найнижчою вона виявилась на 

час осіннього кущення рослин і становила на контролі без добрив 1,25 г/см
3
. За 

внесення добрив у обох шарах ґрунту його щільність перебувала у межах 

математичної похибки досліду (0,03 г/см
3
). З внесенням високих доз NPK, за 

винятком варіантів мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення (N99P60K102 

або 12 т/га гною + N132P90K136), вони зростали і у шарі 0-20 см. Внесення гною і 

побічної продукції у верхньому шарі ґрунту мало тенденцію до зниження 

щільності, особливо за органічної системи удобрення як у 2008 р., – 1,21 г/см
3
, так 

і у 2009 р., – 1,23 г/см
3
 за щільності на контролі без добрив, відповідно, – 1,25 

г/см
3 

(додаток В. 3). Це свідчить, що на час інтенсивного розвитку рослин 

щільність ґрунту за внесення органічних добрив під попередники наближається 

до оптимальних показників. На час повної стиглості у обох шарах ґрунту 

зберігалась щільність ґрунту на рівні попереднього визначення – найменші її 

показники (без перевищення 1,35 г/см
3
) одержано за органічної і відновлюваної 

систем удобрення. Важливою агрономічною ознакою є щільність ґрунту до 40 см 

за шарами у інтервалі 10 см. Ці властивості залишаються ще маловивченими, 

особливо, за різних систем удобрення. Результати наших визначень показують, 

що на час колосіння щільність у межах орного (0-20 см) шару ґрунту у проміжку 

через 10 см має достовірне підвищення в шарі 10-20 см. За мінеральної системи 

удобрення (N99P60K102) за обидва роки досліджень, тоді як на інших варіантах 
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щільність тут не перевищувала переважно 1,29-1,33 г/см
3
 за НІР05 – 0,3 г/см

3 
(табл. 

3.12). 

Таблиця 3.12 

Зміна щільності сірого лісового ґрунту під житом озимим за різних систем 

удобрення, середнє за 2009-2010 рр. г/см
3 

Удобрення на 1 га 

ріллі 
Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

осіннє 

кущення 
колосіння 

повна 

стиглість  Гній, т NPK, кг  

Без добрив (контроль) 

0-10 1,25 1,39 1,43 

10-20 1,27 1,36 1,40 

20-30 1,40 1,44 1,46 

30-40 1,31 1,34 1,36 

Мінеральна система 

удобрення 

0-10 1,24 1,41 1,45 

10-20 1,26 1,38 1,40 

- N60P60K60 
20-30 1,40 1,45 1,48 

30-40 1,29 1,32 1,33 

- N90P60K90 

0-10 1,27 1,44 1,47 

10-20 1,29 1,42 1,45 

20-30 1,42 1,47 1,50 

30-40 1,34 1,37 1,39 

Відновлювана система 

удобрення 

0-10 1,23 1,33 1,36 

10-20 1,25 1,29 1,33 

6 
N45P30K45 + 

п.п. 

20-30 1,36 1,40 1,42 

30-40 1,27 1,30 1,33 

Органо-мінеральна 

система удобрення 

0-10 1,24 1,34 1,37 

10-20 1,26 1,31 1,35 

12 N60P60K60 
20-30 1,37 1,42 1,44 

30-40 1,29 1,32 1,34 

12 N120P90K120 

0-10 1,25 1,37 1,41 

10-20 1,28 1,34 1,39 

20-30 1,39 1,45 1,47 

30-40 1,29 1,33 1,36 

Органічна система 

удобрення 

0-10 1,22 1,30 1,35 

10-20 1,24 1,28 1,32 

24 N0P0K0 
20-30 1,36 1,39 1,41 

30-40 1,26 1,29 1,32 

НІР 05 

0-10 0,01 0,01 0,02 

10-20 0,01 0,01 0,03 

20-30 0,01 0,01 0,01 

30-40 0,01 0,02 0,02 
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За всі періоди визначень особливою ознакою виділяється шар 20-30 см 

(плужна підошва), де показники щільності на 10-12% перевищували орний (0-20 

см) шар ґрунту (додаток В. 3, В.6). Пояснення цьому знаходиться у площині 

створення плужної підошви саме у даному шарі, адже на глибині 30-40 см 

показники щільності наближаються до значень орного шару. 

Характерно, що щільність ґрунту має значення на час критичного 

зволоження. За недостатньої кількості опадів 2009 р. тут і у наступному 30-40 см 

шарах ґрунту вона виявилась найменшою, тоді як за оптимального зволоження у 

2010 р. вологість ґрунту на час колосіння (інтенсивний ріст рослин) послідовно 

підвищувалась у 0-10, 10-20, 20-30 і 30-40 см шарах ґрунту від 10 до 11, 12, і 14 

мм. Отже, переущільнення ґрунту за межі 1,40 см
3
 проявляє негативну дію на 

запаси вологи у критичні періоди щодо кількості атмосферних опадів (додаток В. 

2, В. 3). 

Посезонне коливання щільності ґрунту під житом озимим і позитивний 

вплив на її формування органічних добрив наглядно прослідковується за 

графічним зображенням, де наглядно прослідковується закономірність 

підвищення щільності грунту від початку вегетаційного періоду і до його 

завершення із збільшенням дози мінеральних добрив від середньої (N66P60K68)  до 

підвищеної (N99P60K102) (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Вплив тривалого застосування добрив на зміну щільності 

складення під житом озимим у шарі ґрунту 0-40 см, середнє 2009-2010 рр. 

г/см
3
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З насиченням сівозміни органічними добривами (24 т/га гною за органічної 

системи удобрення) показник щільності є найменшим і неперевищує 1,35 г/см
3
, 

тоді як за мінеральної системи удобрення він підвищується до 1,45 г/см
3
. 

Отже, на щільність сірого лісового ґрунту під житом озимим найбільше 

впливає відсутність удобрення і внесення тільки мінеральних добрив. Не 

дивлячись на ІІ рік післядії гною, процеси розущільнення найпомітніші за 

органічної і відновлюваної систем удобрення. 

3.2.3.1 Кореляційний зв'язок між абіотичними і агрофізичними 

показниками за вирощування жита озимого. Кореляційна залежність між 

температурою і запасами продуктивної вологи у сірому лісовому ґрунті за 

вирощування жита озимого. Температура ґрунту і його вологість упродовж 

вегетаційного періоду є перемінною величиною, але такою, що зберігає 

закономірність і прямої залежності від продуктивної вологості ґрунту. У зв’язку з 

цим встановлено тісний кореляційний зв'язок між цими показниками на час 

осіннього кущення рослин у шарі ґрунту 0-10 см у ранкові часи з послабленням у 

вечірні (ранок: 0,744 ˂r˂0,880, вечір: 0,727˂r˂0,750) за обидва роки досліджень. 

Проте, з підвищенням температури ґрунту вже у середині вегетаційного періоду 

кореляційна залежність за обидва роки міняється з тісної позитивної (r =0,713) у 

2009 р. до середньої (r =0,545) у 2010 р. у ранкові години до обернено середньої 

залежності у вечірні години (r = (-0,478)-0,545). Подібну тенденцію визначено і на 

час повної стиглості жита. У зв’язку з меншою контрастністю у шарі ґрунту 10-20 

см відмічено переважно тісну пряму кореляційну залежність (r =0,520-0,950). 

Хоча у кінці вегетаційного періоду визначено слабку обернену залежність (0,005˂ 

r ˂0311). Синхронізуючи температуру грунту і запаси продуктивної вологи в 

ньому на час осіннього кущення визначено, що за роками досліджень в ранкові 

години температура в середньому мінялась від 7,5 
о
С до 10 

о
С, а запаси 

продуктивної вологи 0-20 см шару грунту, за 2009 рік становили 11,9 мм за 2010 

рік 6,3 мм на час колосіння відповідно 9,2, 11,5 на час повної стиглості 3,8 і 6,1 

мм, що визначало рівні позитивної і відʼємної залежності (табл. 3.13).  



 

 

99 

Таблиця 3.13. 

Кореляційна залежність між температурою і запасами продуктивної вологи сірого лісового ґрунту за етапами 

органогенезу жита озимого 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Етап органогенезу 

осіннє кущення колосіння повна стиглість 

рік 

2008 2009 2008 2009 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

година 

8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 

Температура 

ґрунту, 
o
C 

(аналог – 

відновлювана 

сист. 

удобрення) 

0-10 7,7 7,5 10 10,5 18,9 19,1 20,5 20,4 20,8 21 21,5 22,1 

10-20 7,5 7,2 9,1 9,6 18,5 18,8 20,1 20,1 20,5 20,6 20,6 21,8 

Середнє 0-20 7,6 7,4 9,6 10,1 18,7 19,0 20,3 20,3 20,7 20,8 21,1 22,0 

Продуктивна 

волога, мм 

(аналог той 

же) 

0-10   11,2 6,7   9,3 10,5   3,6 5,6 

10-20   12,6 5,8   9,2 12,4   3,9 6,5 

20-30   13,2 4,8   9,6 12,5   4,7 8,3 

30-40   13,8 2,3   11,1 15,3   5,6 9,7 

Сума 0-40   50,8 19,6   39,2 50,7   17,8 30,1 

Кореляція: температура – вологість ґрунту 

r 0-10 0,744 0,880 0,727 0,750 0,713 0,545 -0,478 -0,623 0,823 0,476 -0,858 -0,790 

-\\- 10-20 0,807 0,850 0,848 0,777 0,805 0,844 0,520 0,445 0,835 0,950 -0,313 -0,115 
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Таблиця 3.14. 

Кореляційна залежність між температурою і щільністю сірого лісового ґрунту за етапами органогенезу жита 

озимого 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Етап органогенезу 

осіннє кущення колосіння повна стиглість 

рік 

2008 2009 2008 2009 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

година 

8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 

Температура 

ґрунту, 
o
C 

(аналог – 

відновлювана 

сист. 

удобрення) 

0-10 7,7 7,5 10 10,5 18,9 19,1 20,5 20,4 20,8 21 21,5 22,1 

10-20 7,5 7,2 9,1 9,6 18,5 18,8 20,1 20,1 20,5 20,6 20,6 21,8 

Середнє 0-20 7,6 7,4 9,6 10,1 18,7 19,0 20,3 20,3 20,7 20,8 21,1 22,0 

Щільність 

ґрунту, г/см
3
 

(аналог той 

же) 

0-10   1,22 1,24   1,32 1,34   1,35 1,37 

10-20   1,23 1,26   1,27 1,31   1,32 1,33 

Середнє 0-20   1,23 1,25   1,30 1,33   1,34 1,35 

Кореляція: температура – щільністю ґрунту 

r 0-10 -0,950 -0,531 -0,771 -0,531 -0,919 -0,789 0,194 -0,237 -0,943 -0,753 -0,869 -0,545 

-\\- 10-20 -0,838 -0,636 -0,818 -0,626 -0,887 -0,798 -0,863 -0,448 -0,840 0,684 -0,132 -0,143 
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Кореляційна залежність між температурою і щільністю за етапами 

органогенезу жита озимого. Між температурою ґрунту і щільністю впродовж 

вегетаційного періоду встановлено переважно тісну обернену кореляційну 

залежність як у верхньому 0-10 см шарі, так і 10-20 см шарі ґрунту, яка 

посилилась до слабкої оберненої кореляції за підвищення температури ґрунту до 

20 
о
С у другій половині вегетації жита озимого (табл. 3.14). 

Отже, кореляційний зв'язок між абіотичними і біотичними чинниками, 

температурою і щільністю є перемінною величиною, що постійно міняється 

упродовж вегетаційного періоду жита озимого, вказуючи на змінність чинників 

родючості ґрунту. 

3.2.4 Пористість ґрунту під житом озимим. Визначення пористості ґрунту 

у динаміці за етапами розвитку жита озимого показало, що цей показник змінною 

величиною, зменшуючись від фази осіннього кущення з глибиною до 40 см і 

впродовж вегетаційного періоду. 

Найвищою пористістю визначився період кущення рослин, коли вони у 

добре зволоженому 2008 р. і на час нестачі вологи у 2009 р. у шарі 0-10 і 10-20 см 

вона становила 54% (додаток В. 4 – В. 6). У підорному шарі з ознаками плужної 

підошви(20-30 см) пористість ґрунту знижувалась приблизно на 12% і 

підвищилась у наступному 30-40 см шарі ґрунту на 8%.  

У будь-якому випадку можна констатувати, що як восени, так і впродовж 

вегетації вищою пористістю відзначався ґрунт за тих систем удобрення, де 

вносили підстилковий гній і побічну продукцію рослинництва (табл. 3.15). Навіть 

за наявності плужної підошви у шарі ґрунту 20-30 см за відновлювальної та 

оптимальної органо-мінеральної систем удобрення пористість ґрунту на час 

осіннього кущення в обидва роки досліджень становила 50%, тоді як на контролі і 

за мінеральної системи удобрення вона була у межах 48%. На час кущення жита 

озимого ці показники відповідно становили 49 і 47%. Визначення пористості 

орного шару грунту під житом озимим вказує, що цей показник послідовно 

змінюється в бік його зменшення від 53,8% на час осіннього кущення до 49,6 на 

час колосіння і 48,1% на час повної стиглості за мінеральної системи удобрення.  
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Таблиця 3.15 

Зміна загальної пористості сірого лісового ґрунту під житом озимим за різних 

систем удобрення, середнє за 2009-2010 рр. % 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см 

 

Щільність 

твердої 

фази, г/см
3
 

Загальна пористість ґрунту за 

фазами розвитку рослин, % 

Гній, 

т 

NPK, кг осіннє 

кущення 

колосіння повна 

стиглість 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 2,72 54,0 49,1 47,6 

10-20 2,72 53,5 50,0 48,5 

20-30 2,73 48,9 47,4 46,5 

30-40 2,73 52,2 51,1 50,2 

Мінеральна система 

удобрення 

0-10 2,72 54,4 48,2 46,9 

10-20 2,72 53,9 49,4 48,5 

- N60P60K60 
20-30 2,72 48,5 46,7 45,8 

30-40 2,73 52,9 51,6 51,3 

- N90P60K90 

0-10 2,72 53,5 47,2 46,0 

10-20 2,72 52,8 48,0 46,7 

20-30 2,73 48,0 46,2 45,1 

30-40 2,73 51,1 50,0 49,3 

Відновлювана 

система удобрення 

0-10 2,71 54,6 50,9 49,8 

10-20 2,72 54,2 52,6 51,3 

6 
N45P30K45 + 

п.п. 

20-30 2,72 50,0 48,7 48,0 

30-40 2,73 53,5 52,6 51,5 

Органо-мінеральна 

система удобрення 

0-10 2,71 54,2 50,6 49,4 

10-20 2,71 53,5 51,7 50,4 

12 N60P60K60 
20-30 2,72 49,6 48,0 47,2 

30-40 2,72 52,8 51,7 50,7 

12 N120P90K120 

0-10 2,71 53,9 49,4 48,2 

10-20 2,71 53,0 50,6 48,9 

20-30 2,72 48,9 46,9 46,0 

30-40 2,73 52,7 51,5 50,4 

Органічна система 

удобрення 

0-10 2,70 54,8 51,9 50,0 

10-20 2,71 54,2 52,8 51,5 

24 N0P0K0 
20-30 2,72 50,2 48,9 48,3 

30-40 2,72 53,7 52,8 51,7 

 

 НІР 05 V, % 

0-10 0,04 1,0 3,5 3,5 

10-20 0,03 1,1 3,5 3,7 

20-30 0,04 1,8 2,3 2,7 

30-40 0,03 1,7 2,0 1,9 
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За решти систем удобрення з включенням гною і побічної продукції 

рослинництва пористість грунту перевищувала контроль без добив на час 

осіннього кущення до 0,7% колосіння до 4,3% і на час повної стиглості 2,7% 

найвищі показники пористості орного шару визначено за органічної і 

відновлюваної систем удобрення. Посезонне визначення пористості підорного 

шару грунту (плужної підошви) на контролі без добрив і за мінеральної системи 

удобрення як на помірному так і підвищеному фонах мінеральних добрив 

залишається у за фазами розвитку у межах 48% (осіннє кущення), 47 (колосіння), і 

46 (повна стиглість). Завдяки розущільнюючій дії органічних добрив внесених в 

орний шар грунту відбувається помітне розущільнення і підорних шарів грунту до 

глибини плужної підошви і нижнього шару грунту 30-40 см, що позитивно 

впливає на пористість цих шарів грунту. Характерно що за органічної системи 

удобрення пористість грунту у шарі 30-40 см перевищує цей показник у плужній 

підошві на час осінньго кущення на 3,5% колосіння – 3,9% і повної стиглості на 

3,4%. Це вказує на непересічне значення органічних добрив на формування 

агрофізичних властивостей сірого лісового грунту. За тривалого і систематичного 

внесення органічних добрив у польовій сівозміні відбуваються процеси його 

окультурення, підвищення потенційної родючості грунту як ознаки 

грунтоутворення. Коефіцієнт варіації за визначенням пористості вказує 1,0 – 3,7% 

вказує на однорідність вибірки і достовірність одержаних результатів, яка є 

високою за значень V,% до 10%. 

За межами плужної підошви (30-40 см) зберігалось переважання у 

підвищенні пористості ґрунту за внесення у орний шар ґрунту (0-20 см) 

органічних добрив, які підвищували її на 2-3% порівняно з мінеральною 

системою удобрення і контролем без добрив (табл.3.15). 

Очевидно, цей вплив пов’язано з кращим розвитком у товщі ґрунту 

кореневої системи рослин, що, у свою чергу, впливає на його щільність, яка 

впливає на пористість (рис.3.8). Отже впродовж 50-тирічного застосавання добрив 

у польовій сівозміні стабілізувало пористість грунту у показниках що близькі до 
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оптимального за систематичного внесення підстилкового гною і побічної 

продукції . 

 

 

Рис. 3.8. Вплив тривалого застосування добрив на зміну загальної 

пористості за вирощування жита озимого у шарі ґрунту 0-40 см, середнє 2008-

2010 рр. % 

 

Отже, пористість грунту в посівах жита озимого є задовільною за 

присутності в системі удобрення органічної речовини гною і побічної продукції 

упродовж всього вегетаційного періоду і незадовільною на контролі без добрив та 

за мінеральної системи удобрення. 

3.2.4.1 Вибірка генеральної сукупності об’єктів. Кореляційна залежність 

між температурою і пористістю ґрунту. Пористість ґрунту має пряму позитивну 

кореляційну залежність з абіотичними чинниками (табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16. 

Кореляційна залежність між температурою і пористістю сірого лісового ґрунту за етапами органогенезу жита 

озимого 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Етап органогенезу 

осіннє кущення колосіння повної стиглості 

рік 

2008 2009 2008 2009 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

  година 

  8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 

Температура 

ґрунту, 
o
C 

(аналог – 

відновлювана 

сист. 

удобрення) 

0-10 7,7 7,5 10 10,5 18,9 19,1 20,5 20,4 20,8 21 21,5 22,1 

10-20 7,5 7,2 9,1 9,6 18,5 18,8 20,1 20,1 20,5 20,6 20,6 21,8 

Середнє  0-20 7,6 7,4 9,6 10,1 18,7 19,0 20,3 20,3 20,7 20,8 21,1 22,0 

Пористістю 

ґрунту, % 

(аналог той 

же) 

0-10   55,1 54,4   51,5 50,7   50,4 49,6 

10-20   54,8 53,7   53,3 51,8   51,5 51,1 

Середнє 0-20   55,0 54,1   52,4 51,3   51,0 50,4 

Кореляція: температура – пористість ґрунту 

 0-10 0,946 0,593 0,783 0,551 0,640 0,941 0,013 0,110 0,890 0,942 0,807 0,787 

 10-20 0,830 0,638 0,814 0,621 0,918 0,942 0,900 0,687 0,897 0,922 0,254 -0,046 
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Чим нижча температура ґрунту, тим вища пористість і більші запаси 

продуктивної вологи та краща його пористість. Тоді, коли на час осіннього 

кущення температура у шарі ґрунту 0-20 см становила 9,6 
0
С, пористість була 

максимальною і становила 55%, на час колосіння, відповідно, 20,3 і 51,4%, повної 

стиглості – 21,8 
о
С. У верхніх шарах ґрунту обернена кореляційна залежність 

тісних значень r=-0,869-0,545. У глибших шарах ґрунту із зростанням його 

вологості збереглась переважно тісна і середня обернена кореляційна залежність, 

що свідчить про помітне зниження температури ґрунту. Перспективність змін 

кореляційної залежності між температурою ґрунту і пористістю має постійні 

від’ємні значення, що визначено як тісний обернений зв'язок – чим вища 

температура, тим нижча пористість ґрунту. Звертає на себе увагу тісна 

кореляційна залежність між шарами 0-10 см і 10-20 см на початку вегетаційного 

періоду (r= 0,946-0,621), тоді як на час виходу в трубку, починаючи з вечірніх 

годин кореляційна залежність між температурою грунту і пористістю у верхньому 

0-10 см шарі грунту вона послаблюється до слабкої залишаючись тісною в 

нижчому 10-20 см шарі, На час повної стиглості кореляційна залежність є 

зворотньою, де r=0,807 - (-0,046), що повязано з різницею тамператур в цих шарах 

впродовж вегетаційного періоду, особливо на час заміру температури грунту у 

вечірні години. Це свідчить про мінливість абіотичних чинників впродовж 

добового циклу.  

Кореляційна залежність між запасами продуктивної вологи і щільністю 

ґрунту. Взаємозв’язок між запасами продуктивної вологи у ґрунті і щільністю 

визначається тим, що з підвищенням вологи у ґрунті знижується його щільність.  

Це обумовлює обернено тісну кореляцію упродовж вегетаційного періоду 

жита озимого. При цьому на час його осіннього кущення у 2010 р. цей зв'язок у 

шарі 0-10 см визначався слабкою кореляційною залежністю, що пов’язано зі 

зниженням запасів вологи майже удвічі порівняно з попередніми роками. У 

наступні фази розвитку жита озимого тісний обернений кореляційний зв'язок 

помітніший. Характерно, що у шарах ґрунту 10-20, 20-30 і 30-40 см із 

підвищенням вологи зберігається тенденція до тісної залежності, де r=-0,888 –
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0,905, наближаючись до одиниці. Посилення або послаблення кореляційної 

залежності між цими показниками вказує на постійну мінливість щільності від 

умов зовнішнього середовища (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Кореляційний зв'язок запасів продуктивної вологи із щільністю сірого 

лісового ґрунту за етапами органогенезу жита озимого 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Етап органогенезу 

осіннє кущення колосіння повної стиглості 

рік 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Продуктивна 

волога, мм 

(аналог – 

відновлювана 

сист. 

удобрення 

0-10 11,2 6,7 9,3 10,5 3,6 5,6 

10-20 12,6 5,8 9,2 12,4 3,9 6,5 

20-30 13,2 4,8 9,6 12,5 4,7 8,3 

30-40 13,8 2,3 11,1 15,3 5,6 9,7 

Сума 0-40 50,8 19,6 39,2 50,7 17,8 30,1 

Щільність 

ґрунту г/см
3
 

(аналог той 

же) 

0-10 1,22 1,24 1,32 1,34 1,35 1,37 

10-20 1,23 1,26 1,27 1,31 1,32 1,33 

20-30 1,35 1,37 1,38 1,41 1,40 1,43 

30-40 1,26 1,28 1,28 1,31 1,31 1,34 

Середнє 0-40 1,27 1,29 1,31 1,34 1,35 1,37 

Кореляція: вологість ґрунту – щільність 

r 0-10 
-0,724 -0,242 -0,893 -0,289 -0,770 -0,643 

-\\- 10-20 
-0,649 -0,687 -0,345 -0,229 -0,705 -0,366 

-\\- 20-30 
-0,432 -0,905 -0,624 -0,888 -0,804 -0,864 

-\\- 30-40 
-0,585 -0,856 -0,629 -0,370 -0,800 -0,799 
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Кореляційна залежність між запасами продуктивної вологи і пористістю 

ґрунту за вирощування жита озимого. Так само як і у процесах взаємодії з 

абіотичними чинниками, пористість ґрунту має тісний кореляційний зв'язок із 

запасами продуктивної вологи в ньому. Визначення пористості до глибини 40 см 

(через 10 см) забезпечило можливість встановлення взаємозв’язків.  

Загально визначеною закономірністю є те, що впродовж вегетаційного 

періоду зміна продуктивної вологи відбулась у бік її зниження до стану повної 

стиглості жита: за суми вологості по шарах ґрунту на час осіннього кущення 50 

мм вона досягла 54%, а у кінці вегетаційного періоду – відповідно 50% (2010 р.). 

Це свідчить про складність і взаємозалежність формування пористості ґрунту з 

іншими абіотичними ґрунтовими чинниками (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18  

Кореляційний зв'язок запасів продуктивної вологи з пористістю сірого 

лісового ґрунту за етапами органогенезу жита озимого  

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Етап органогенезу 

осіннє кущення  колосіння  повна стиглість  

рік 

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Продуктивна 

волога, мм 

(аналог – 

відновлювана 

система 

удобрення 

0-10 11,2 6,7 9,3 10,5 3,6 5,6 

10-20 12,6 5,8 9,2 12,4 3,9 6,5 

20-30 13,2 4,8 9,6 12,5 4,7 8,3 

30-40 13,8 2,3 11,1 15,3 5,6 9,7 

Сума 0-40 50,8 19,6 39,2 50,7 17,8 30,1 

Пористість 

ґрунту,% 

(аналог – той 

же) 

0-10 55,1 54,4 51,5 50,7 50,4 49,6 

10-20 54,8 53,7 53,3 51,8 51,5 51,1 

20-30 50,4 49,6 49,3 48,2 48,5 47,4 

30-40 53,7 52,9 52,9 51,8 51,8 50,7 

Середнє 0-40 53,5 52,7 51,8 50,6 50,6 49,7 

Кореляція: вологість – пористість ґрунту 

r 0-10 0,734 0,270 0,901 0,296 0,756 0,662 

-\\- 10-20 0,632 0,663 0,318 0,217 0,690 0,327 

-\\- 20-30 0,442 0,909 0,618 0,855 0,850 0,833 

-\\- 30-40 0,495 0,849 0,623 0,358 0,854 0,789 
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Кореляційна залежність між запасами продуктивної вологи і пористістю у 

верхньому 0-10 см шарі ґрунту вказує на тісний прямий зв'язок упродовж 

вегетаційного періоду 2009 р. (0,734 ˂r˂ 0,901). Навесні 2009 р. кореляція з 

глибиною ґрунту знижувалась від 0,734 до 0,495, а у наступному році зростала (r 

=0,270–0,909). Із зниженням продуктивної вологи кореляційна залежність ставала 

помітно слабшою у нижніх шарах ґрунту (r =0,217-0,318). Упродовж сезону 

кореляційна залежність була позитивною, що свідчить про пряму залежність між 

вологою і пористістю ґрунту – чим більше вологи, тим більша його пористість. 

Отже, проведена детальна кореляційна залежність між температурою і 

пористістю ґрунту, запасами вологи і щільністю, продуктивною вологою і 

пористістю вказує на змінність величин абіотичних чинників, які з різним 

ступенем залежності впливають на агрофізичні властивості ґрунту, що треба 

врахувати в процесах антропогенного впливу на ґрунт. 

Висновки до розділу 3 

1. Систематичне застосування у зерно-просапній сівозміні органічних і 

мінеральних добрив забезпечує істотні зміни агрофізичних показників сірого 

лісового крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту, що позначається на 

формуванні щільності, пористості під впливом абіотичних чинників – 

вологозабезпеченості та температури ґрунту, визначених під кукурудзою на 

силос і житом озимим. 

2. Погодні умови впродовж 2008-2010 рр. складались з помітним відхиленням у 

бік наростання температури повітря у квітні-вересні та чергування надлишку 

опадів з посушливими періодами, що впливало на формування агрофізичних 

показників ґрунту під культурами сівозміни. На час заміру температури показник 

ГТК становив у травні 2008 р. – 0,9, 2009 рр. – 0,8, 2010 р. – 1,0, у серпні 2008 р. – 

0,4, 2009 р. – 0,3, 2010 р. – 0,3. Під житом озимим на час осіннього кущення у 

2008 р. – 3,7, 2009 р. – 0,3, 2010 р. – 1,8, у червні 2008 р. – 1,8, 2009 р. – 1,0, 2010 

р. – 1,5. 

3. Контрольними замірами температури ґрунту у шарах 0-10 і 10-20 см визначено, 

що на початку вегетаційного періоду кукурудзи на силос на варіантах з внесенням 
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органічних і мінеральних добрив вона була на 2,4 
о
С вищою, а на час викидання 

волоті на 1,2 
о
С нижчою порівняно з контролем без добрив, що мало позитивне 

значення для розвитку рослин. 

4. Контрольне визначення запасів продуктивної вологи під кукурудзою проведено 

у шарах 0-10 і 10-20, 20-30 і 30-40 см на час розвитку 4-5 листків, викидання 

волоті і за молочно-воскової стиглості кукурудзи. Встановлено, що найменші 

запаси продуктивної вологи у всі фази розвитку у шарі 0-40 см формувались на 

контролі без добрив  на початку вегетації 56,6, в кінці – 41,6 мм та за мінеральної 

системи удобрення (відповідно 56,6 і 42,4 мм), а найвищі – за органічної (59,0 і 

43,9 мм), відновлюваної (58,2 і 42,9 мм) і органо-мінеральної (помірної) (59,4 і 

43,9 мм) систем удобрення. За внесення високих доз мінеральних добрив 

(N132P60K136) по фону 12 т гною на 1 га сівозмінної площі не мало переваги у 

запасах продуктивної вологи порівняно з оптимальною дозою (N66P60K68).Запаси 

продуктивної вологи під житом озимим на час осіннього кущення мали тенденцію 

до підвищення в залежності від систем удобрення від 33,7 мм на контролі без 

добрив до 36,2 за органічної системи удобрення на час колосіння, відповідно, від 

43,6 до 45,7 мм, повної стиглості – 21,7 і 24,5 мм. 

5. Встановлено тісну кореляційну залежність між температурою ґрунту і запасами 

продуктивної вологи ґрунту лише на початку розвитку рослин кукурудзи та 

викидання волоті і у ранкові години із стійким переходом на обернену середню і 

тісну кореляцію до кінця вегетаційного періоду – чим вища температура ґрунту, 

тим нижча його вологість. 

6. Визначення щільності складення ґрунту за тривалого його обробітку вказує на 

її диференціацію у залежності від системи удобрення – чим більше насичення 

орного і підорного шарів органічною речовиною, тим менша його щільність. За 

мінеральної системи удобрення щільність ґрунту співпадає з контролем без 

добрив на початку вегетації кукурудзи і підвищується на 3 % у середині і кінці 

вегетації.   

7. Специфічною особливістю плужної підошви, що утворилась на глибині 20-30 

см, є те, що її щільність перевищує верхній 10-20 см шар і нижчий 30-40 см шар 
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на 8%, що створює енергетичний бар’єр для кореневої системи 

сільськогосподарських культур. Визначено тісну пряму і обернену кореляційну 

залежність між щільністю ґрунту і температурою, яка послаблюється до слабкої 

кореляції у кінці вегетаційного періоду, вказуючи на мінливість ґрунтового 

середовища під впливом температури ґрунту. Таку ж мінливість встановлено у 

кореляції між вологістю і щільністю ґрунту. 

8. Загальна пористість сірого лісового ґрунту підвищувалась із зниженням його 

щільності та визначалась упродовж вегетаційного періоду вищими показниками 

за збільшення навантаження на одиницю сівозмінної площі органічними 

добривами. Найменший рівень пористості визначено за мінеральної системи 

удобрення і контролі без добрив. Пористість плужної підошви, незалежно від 

системи удобрення, була на 5-7% нижчою порівняно з сусідніми шарами.  

Встановлено, що пористість, як похідна величина від щільності, має майже 

оптимальні параметри в орному шарі грунту, досягаючи 54%, тоді як на глибині 

плужної підошви цей показник неперевищує 48%, щільність шару 30-40 см як 

правило перевищує цей показник на 4-5% порівняно з плужною підошвою. 

Завдяки тривалому застосуванню у сівозміні органічних добрив пористість грунту 

оптимальніша порівняно з мінеральною системою удобрення. Ця закономірність 

прослідковується в продовж вегетаційних періодів кукурудзи на силос і жита 

озимого.  

Визначено тісну кореляційну залежність між пористістю і температурою 

ґрунту на початку вегетаційного періоду кукурудзи. Менш ефемерними були 

кореляційні зв’язки між пористістю і вологістю ґрунту, що свідчить про їх пряму 

взаємозалежність у процесі їх трансформації у ґрунті. Кореляція варіювала за 

роками від слабкої до тісної, а наприкінці вегетації у вечірні години набула 

оберненої форми. 

9. Визначення агрофізичних властивостей ґрунту на моделі зернової культури – 

жита озимого вказує на вирівнювання його температури внаслідок меншого 

затінення ґрунту рослинами порівняно з кукурудзою. На початку вегетаційного 

періоду жита озимого температура ґрунту на варіантах з добривами була незначно 
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вищою від контролю, що створювало кращі умови розвитку рослин і у кінці 

вегетації жита температура ґрунту за їх внесення залишалась нижчою, порівняно з 

контролем без добрив, що також мало позитивний ефект. 

10. Запаси продуктивної вологи під житом озимим, порівняно з контролем без 

добрив, збільшувались упродовж всього вегетаційного періоду із тенденцією до її 

зниження у межах плужної підошви та підвищенням у наступному 30-40 см шарі. 

Результати досліджень висвітлено і опубліковано в наукових працях [28, 32, 167]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ СІРОГО ЛІСОВОГО 

ҐРУНТУ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ 

СІВОЗМІНІ  

 

4.1. Фізико-хімічні властивості ґрунту 

 

Формування ефективної родючості агрофітоценозу залежить від дії 

антропогенних чинників на характер ґрунтотворних процесів. Тому важливе 

значення має визначення фізико-хімічних властивостей ґрунту за систематичного 

і тривалого застосування добрив. Для цього необхідно знати, у яких дозах і 

співвідношеннях можна досягти найвищої їх ефективності. Внесення органічних 

добрив покращує фізико-хімічні властивості, сприяє нейтралізації ґрунтової 

кислотності на землях з кислою реакцією ґрунтового розчину, так як у їх складі 

міститься значна кількість сполук кальцію [177]. За даними FAO, розвинені 

країни світу третину всього урожаю отримують за рахунок мінеральних добрив 

[242], проте їх дію на фізико-хімічні властивості ґрунту вивчено недостатньо.  

У складних процесах ґрунтотворення під впливом природних і 

антропогенних чинників постійно проходять обмінні реакції, що обумовлюють 

збереження, накопичення або втрати обмінних катіонів, які безпосередньо 

впливають на вміст у вбирному комплексі ґрунту кальцію і магнію – основних 

сторожів, за висловом О.Н. Соколовського, родючості ґрунту. Відомо, що до 

складу обмінних катіонів входять такі елементи як Са, Mg, К, Na, серед яких 

перші два займають 85% і визначають за їх збереженням напрям простого або 

розширеного відтворення родючості ґрунту. За їх інтенсивних втрат, що 

відбуваються внаслідок надмірного внесення мінеральних добрив, настає час 

деградації ґрунтового покриву, обумовлюючи його декальцинацію і 

дегуміфікацію [257, 285]. 

Ведення польової сівозміни впродовж 50-ти років дає безцінний матеріал 
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про те, яке значення має у процесах ґрунтоутворення правильний вибір тієї чи 

іншої системи удобрення як у збереженні потенційної родючості ґрунту, так і у 

формуванні високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур. Визначним 

показником фізико-хімічних і агрохімічних процесів у ґрунті, включаючи й 

гумусотворення, є сума увібраних основ. Інші властивості – ємність вбирання, 

ступінь насичення основами – є похідними від суми увібраних основ, що впливає 

на формування загального природного стану будь-якого типу ґрунту. Тривалість 

систематичного впливу добрив за різних систем їх застосування дає підстави 

вважати, що тільки наявність у них органічної складової забезпечує 

безперервність у оптимальному регулюванні цього показника на далеку 

перспективу. За її відсутності – настає ланцюжок деградаційних процесів. 

Визначення показників суми увібраних основ у орному і підорному шарах 

сірого лісового ґрунту вказує на те, що за систематичного ведення сівозміни та за 

мінеральної системи удобрення сума увібраних основ зменшується у підорному 

шарі інтенсивніше ніж у верхньому орному (0-20 см) шарі ґрунту. За 

відновлюваної і помірної органо-мінеральної систем удобрення зміни у цих шарах 

стають менш помітними, що свідчить про урівноваженість катіонного обміну 

(табл. 4.1, додаток Г. 2). 

За екстенсивного ведення сівозміни (без добрив) сума увібраних основ лише 

за рахунок сівозмінного чинника і вапнування підвищилась, порівняно з вихідним 

рівнем, на 31% і становила у 0-20 см шарі 10,9 мг-екв/100 г ґрунту. За 

застосування помірних доз мінеральних добрив по фону і без фону органічних 

добрив вона була у межах 10 мг-екв/100 г ґрунту. Бар’єр 11 мг-екв/100 г ґрунту 

подолано за відновлюваної системи удобрення, а 12 мг-екв/100 г ґрунту – за 

органічної системи удобрення, що свідчить про стабілізаційний вплив 

відновлюваних органічних ресурсів на визначальний показник родючості ґрунту. 

За цих умов ємність вбирання підвищилась до 13 мг-екв. на 100 г ґрунту, тоді як 

за високих навантажень мінеральними добривами була у межах 10,5-10,8 мг-

екв/100 г ґрунту, тоді як на контролі без добрив вона перевищувала 11 мг-екв/100 

г ґрунту. 
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Найвищий ступінь насиченості основами (˃91%) визначено за 

відновлюваної і органічної систем удобрення, тоді як на високих фонах 

мінеральних добрив (N99P60K102, N132P90K136) вона знижувалась до значень 

вихідного умісту і становила близько 78% (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Трансформація обмінних катіонів у сірому лісовому ґрунті за тривалого 

застосування добрив, середнє за ланку сівозміни 2008 – 2010 рр. 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, 

см 

Сума 

увібраних 

основ 

Ємкість 

вбирання 

Ступінь 

насиченості 

основами, % Гній, т NPK, 

кг  мг-екв/100 г ґрунту 

Без добрив (контроль) 0-20 10,9 11,7 90,9 

20-40 9,7 11,2 88,0 

Мінеральна система удобрення 

- 
N66P60K68 

0-20 10,7 11,5 89,1 

20-40 10,4 10,9 85,4 

- 
N99P60K102 

0-20 9,1 11,0 82,7 

20-40 8,7 10,5 78,8 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + 

побічна 

продукція 

0-20 11,5 12,9 91,5 

20-40 11,4 12,6 89,5 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 0-20 10,8 12,4 90,6 

20-40 10,5 11,9 88,3 

12 N132P90K136 0-20 9,8 11,5 83,4 

20-40 9,4 10,8 80,6 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 0-20 12,2 13,3 93,4 

20-40 11,9 12,8 91,3 

НІР 05 0-20 1,35 1,08 5,42 

20-40 1,44 1,19 6,08 

Вихідний вміст 0-20 8,3 10,6 78,0 

 

Обмінні процеси у грунті безпосередньо повʹязані з окисно-відновними 

реакціями, внаслідок яких відбувається заміна рихлозвʹязаних двовалентних 

катіонів у вбирному комплексі активним іоном водню, що безпосередньо впливає 

на обмінну і гідролітичну форми кислотності. Поєднання комбінацій мінеральних 
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добрив та кількості їх внесення з органічною частиною формують реакцію 

грунтового розчину, супроводжуючись зниженням обмінної і підвищенням 

гідролітичної кислотності за умов надлишкового внесення мінеральних добрив. 

Впродовж 5-ти ротацій 10-пільної сівозміни реакція грунтового розчину за 

мінеральної системи удобрення (N99P60K102) набула ознак середньокислої (рНKCI 

4,4-4,6). За мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення на високих фонах 

удобрення – слабкокислої (рНKCI 5,1-5,4) (табл. 4.2, додаток Г. 1).  

Таблиця 4.2 

Динаміка кислотності сірого лісового ґрунту за тривалого застосування 

добрив, середнє за ланку сівозміни 2008 – 2010 рр. 

Удобрення на 1 га ріллі Шар 

ґрунту, см 

Обмінна 

кислотність, 

рНKCI 

Гідролітична 

кислотність, 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

Гній,  

т 

NPK, 

кг 

Без добрив (контроль) 0-20 5,70 1,12 

20-40 5,51 1,03 

Мінеральна система удобрення 

- 
N66P60K68 

0-20 5,42 1,23 

20-40 5,12 1,16 

- 
N99P60K102 

0-20 4,92 1,89 

20-40 4,40 1,91 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + побічна 

продукція 

0-20 5,94 0,98 

20-40 5,65 0,96 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 0-20 6,04 1,10 

20-40 5,94 1,07 

12 N132P90K136 0-20 5,10 1,84 

20-40 4,61 1,80 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 0-20 6,12 0,88 

20-40 5,80 0,86 

НІР 05 0-20 0,62 0,53 

20-40 0,78 0,55 

Вихідний вміст 0-20 5,2 2,34 
 

За органо-мінеральної системи удобрення з помірним насиченням мінеральними 

добривами (N66P60K68) та відновлюваної і органічної систем удобрення показник 
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рНKCI наближався до нейтральної реакції – 5,9-6,1, а гідролітична кислотність 

була у межах 1,0 тоді як за підвищених і високих навантажень мінеральними 

добривами в сівозміні вона підвищувалась до 1,8 мг-екв/100 г грунту на контролі 

без добрив, за мінеральної і органо-мінеральної (середні і підвищені дози) більше 

1,0 мг-екв/100 г грунту.  

Таким чином, фізико-хімічні властивості ґрунту є визначальними у 

формуванні кальцієво-магнієвого балансу, який є переважаючим у обмінних 

реакціях і його рівень піддається регулюванню за рахунок хімічних меліорацій, 

що впливають, у першу чергу, на трансформацію органічної речовини у ґрунті і 

процеси гумусотворення. 

 

4.2. Гумусний стан сірого лісового ґрунту за тривалого застосування 

добрив 

 

Гумус є основним показником родючості ґрунту. Із збільшенням його 

вмісту родючість ґрунту покращується. Гумус має здатність акумулювати у собі 

всі елементи, які необхідні для нормального росту і розвитку рослин, зменшуючи 

їх вимивання вниз за профілем та запобігає забрудненню підґрунтових вод [199, 

324]. 

Вміст гумусу у ґрунті є досить стабільним показником. Проте в умовах 

нераціонального сільськогосподарського використання ґрунтів його вміст може 

змінюватись [175]. Помітне зниження умісту гумусу відбувається при 

застосуванні підвищених доз лише мінеральних добрив або на фоні гною, що 

пов’язано з інтенсивністю мінералізаційних процесів, збільшенням виносу азоту з 

урожаєм, і, можливо, диспергації гумусу від внесення великої кількості 

мінеральних добрив [174, 267]. Тільки поєднане застосування оптимальних доз 

органічних і мінеральних добрив та побічної продукції може не лише 

компенсувати втрати гумусу, а й забезпечити його розширене відтворення [37, 38, 

55, 92]. 

Наскільки гумусотворення пов’язане з фізико-хімічними властивостями 

ґрунту видно за результатами наших досліджень, наведених у (табл. 4.1, 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Вміст загального гумусу за різних систем удобрення у орному (0-20 см) і 

підорному (20-40 см) шарах сірого лісового ґрунту, середнє за ланку сівозміни 

2008-2010 рр. 

Удобрення на 1 

га ріллі 

Загальний гумус Приріст до контролю 

шар ґрунту, см шар ґрунту, см 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

0-20 20-40 0-40 0-20 20-40 0-40 

% т/га % т/га т/га % т/га % т/га т/га 

Без добрив 

(контроль) 
1,23 34,3 0,71 19,8 54,1 - - - - - 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 1,43 40,3 0,86 24,3 64,7 0,20 6,0 0,15 4,5 10,5 

- N99P60K102 1,36 39,3 0,80 22,9 62,2 0,13 5,0 0,09 3,1 8,1 

Відновлювальна система удобрення 

6 
N49P30K51 

+ побічна 
продукція 

1,63 43,7 1,04 28,2 71,9 0,4 9,4 0,33 8,4 17,8 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 1,72 46,4 1,12 30,8 77,2 0,49 12,1 0,41 11,0 23,1 

12 N132P90K136 1,58 43,6 0,92 25,9 69,5 0,35 9,3 0,21 6,1 15,4 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 1,85 49,0 1,26 34,0 83,0 0,62 14,7 0,55 14,2 28,9 

НІР 05 0,28 - 0,25 - - - - - - - 

Вихідний вміст 1,45     39,2     

 

Тривале окультурення ґрунту без додаткового внесення у польовій сівозміні 

енергетичного матеріалу веде до збіднення ґрунтового покриву на вміст 

загального гумусу, втрати якого досягають 14% порівняно з вихідним рівнем, що 

пов’язано з мінералізацією екстра-гумусу із-за екстремального ведення сівозміни, 

адже її чинник поряд з вапнуванням сприяв підвищенню суми увібраних основ з 

8,3 мг-екв/100 г ґрунту у вихідних зразках до 10,9 мг-екв/100 г ґрунту на 

завершення ротації. За збільшення енергетичних потоків за рахунок добрив вміст 

загального гумусу прямо пропорційно залежав від кількості обмінних катіонів, 

залежно від прийнятої системи удобрення. Найбільші мінералізаційні процеси 

органічної речовини відбулись за мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + 
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N132P90K136), де його вміст був найнижчим і становив у шарі 0-20 см 1,36%, 

відповідаючи й найменшій сумі увібраних основ у сівозміні. 

Зі збільшенням внесеної маси органічних добрив вміст гумусу у 0-20 см 

шарі підвищувався за відновлюваної системи удобрення до 1,63%, органо-

мінеральної помірної (12 т/га гною + N66P60K68) – до 1,72%. За внесення високих 

доз мінеральних добрив (N132P90K136) по фону 12 т/га гною мінералізація гумусу 

послаблювалась, знижуючи його вміст до 1,58% або до 9% порівняно з 

попередньою дозою мінеральних добрив, що пов’язано із найменшою сумою 

увібраних основ. Серед органо-мінерального удобрення 9,4 мг-екв/100 г ґрунту і 

найменшим ступенем насичення ґрунту основами – 80,6%. 

Найвищий вміст загального гумусу у ланці сівозміни визначено за 

органічної системи удобрення – 1,85%, що на 27% вище від вихідного вмісту і на 

50% – від контролю без добрив. Сума увібраних основ тут перевищувала 13 мг-

екв/100 г ґрунту, а ступінь насичення – більше 90%. Отже, досягти оптимального 

статусу гумусу за тривалого застосування добрив можливо за насичення сівозміни 

органічними добривами на фоні помірних доз мінеральних добрив. 

Визначено певні зміни умісту гумусу і у підорному (20-40 см) шарі ґрунту 

(табл. 4.3). На контролі без добрив його вміст знижувався до 0,71%, за внесення 

добрив відбулось його підвищення за помірної мінеральної системи удобрення на 

21%, підвищеної – лише на 12%, відповідно за органо-мінеральної – на 57 і 30%, 

відновлюваної – 46 і органічної – на 77%. Таке підвищення умісту гумусу 

пов’язуємо з більшим накопиченням у ґрунті кореневих і пожнивних решток. 

Одним із важливих показників забезпеченості ґрунту загальним гумусом є 

його запаси. Як видно з даних табл. 4.3, найбільше їх визначено за органічної 

системи удобрення. Так, у шарі ґрунту 0-40 см вони становили 83,0 т/га, а у шарі 

ґрунту 0-20 см, порівняно з вихідним рівнем, відбулось їх підвищення на 9,8 т. За 

внесення лише мінеральних добрив вони були вищими тільки на 8,1 - 10,5 т/га у 

порівнянні з контролем без добрив. Переконливим доказом щодо впливу високих 

доз мінеральних добрив на дегуміфікацію ґрунтового покриву є порівняння 

запасів гумусу у 0-40 см шарі ґрунту. За підвищення доз NPK, власне за 
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мінеральної системи удобрення за дози N66P60K68, запас становив 64,7 т/га, за 

підвищення дози до N99P60K102 їх кількість зменшилась на 4%. Порівняно з цією 

дозою за органічної системи удобрення вони підвищились на 33%, а за органо-

мінеральної (12 т/га гною + N66P60K68) – на 24% і за відновлюваної на 16%, що є 

підтвердженням наростання органічної маси у кореневмісному шарі ґрунту. 

За внесення побічної продукції рослинництва у сівозміні на фоні помірних 

доз мінеральних і органічних добрив (рослинні рештки у сівозміні – солома, гичка 

буряків) забезпечили збалансованість гумусного стану ґрунту з тенденцією до 

його збільшення відносно контролю на 17,8 т/га або 33%. Це відкриває широкі 

можливості щодо раціонального застосування побічної продукції рослинництва з 

помірними дозами мінеральних та органічних добрив, для покращання гумусного 

стану ґрунту. Проміжне місце займала органо-мінеральна система удобрення. За 

внесення гною у поєднанні з підвищеними та помірними дозами мінеральних 

добрив відбулось його зростання на 15,4-23,1 т/га або на 28-43%.  

Отже, 50-річний термін систематичного застосування добрив у польовій 

сівозміні був достатнім для того, щоб диференціювати системи удобрення на такі, 

що відтворюють родючість ґрунту (органічна і відновлювана, помірні дози NPK 

за органо-мінеральної системи удобрення) і неприйнятні для подальшого 

впровадження (мінеральна система удобрення, високі дози добрив за органо-

мінеральної системи). Визначено, що збереження у кореневмісному шарі ґрунту 

суми увібраних основ – ключ для регулювання реакцією ґрунтового розчину і 

розширеного відтворення родючістю ґрунту. 

Отже, гумусний стан є похідною величиною між гранулометричним 

складом ґрунту та сумою увібраних катіонів кальцію й магнію і  вміст загального 

гумусу диктується зміною суми увібраних основ у вбирному комплексі ґрунту. 

 

4.3. Динаміка вмісту органічної лабільної речовини у сірому лісовому 

ґрунті за вегетаційний період 

 

Якщо вміст загального гумусу характеризує відтворення родючості ґрунту, 
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то для рослин важливіше значення має забезпеченість його рухомими формами 

органічної речовини. У своїх працях І.В. Тюрін засвідчував, що найкорисніший 

той гумус, якого вже немає, тобто гумус, здатний до швидкої трансформації і 

постачання рослинам поживних елементів.  

“Лабільні” або “рухомі” гумусові речовини – це наймолодші форми гумусу, 

які неміцно зв’язані з мінеральною частиною ґрунту, містять підвищену кількість 

азоту (співвідношення С:N не більше 12), здатні швидко трансформуватися і 

вивільняти азот для рослин [81, 91, 292]. 

Якщо накопичення гумусу характеризує загальну родючість ґрунту, то 

лабільна його частина, яка забезпечує рослини засвійними формами мінеральних 

сполук, створює сприятливі умови для їх розвитку, а у кінцевому результаті й 

високу урожайність та є найближчим поживним резервом [90]. 

За роки довліджень відмічено незначне коливання вмісту лабільного гумусу 

під вирощуваними культурами (додаток Д.1, Д. 2). Так за результатами наших 

досліджень (табл. 4.4, 4.5) встановлено, що найбільший уміст лабільної частини 

гумусу під культурами ланки сівозміни був на час сходів, що пов’язано з 

посиленням на цей час біологічної активності ґрунту. Вміст у ґрунті лабільної 

речовини залежить не тільки від запасів загального гумусу і суми увібраних 

основ. Мінералізаційні процеси обумовлені наявністю енергетичного матеріалу у 

ґрунті як у складі мінеральних, так і органічних добрив. Зниження вмісту 

лабільних форм гумусу відбувались впродовж вегетації культур і було 

неоднаковим. Так, від сходів до викидання генеративних органів було більшим, 

ніж до молочно-воскової стиглості.  

Такі зміни умісту лабільної частини гумусу пов’язані з більшим 

коефіцієнтом використанням елементів живлення, особливо азоту, на формування 

вегетативної маси. Зменшення його умісту відбувалось як у орному (0-20 см), так 

і підорному (20-40 см) шарах ґрунту. Проте, у останньому шарі зниження цих 

форм було у 1,2-1,5 рази меншим порівняно з орним. Можливо, це пов’язано з 

меншою кількістю кореневих решток у 20-40 см шарі ґрунту. Зниження умісту 

лабільного гумусу у підорному шарі впродовж вегетації рослин було аналогічно 
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орному. Вивчаючи динаміку лабільної частини гумусу у ланці сівозміни, 

встановлено значення культури і добрив у її формуванні. 

Таблиця 4.4 

Вміст лабільної органічної речовини за вирощування кукурудзи на силос за 

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

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 
Гній, 

т 

NPK, 

кг 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 0,385 0,356 0,328 

20-40 0,231 0,205 0,190 

Мінеральна система удобрення 

- 
N80P60K80 

 

0-20 0,534 0,513 0,482 

20-40 0,472 0,451 0,435 

- 
N120P60K120 0-20 0,514 0,487 0,465 

20-40 0,446 0,421 0,411 

Відновлювана система удобрення 

6 

N60P30K60 + 

побічна 

продукція 

0-20 0,516 0,498 0,482 

20-40 0,468 0,455 0,445 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 

 

N80P60K80 

 

0-20 0,562 0,548 0,532 

20-40 0,498 0,483 0,474 

12 

 

N160P90K160 

 

0-20 0,655 0,629 0,613 

20-40 0,626 0,604 0,593 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 0,475 0,420 0,391 

20-40 0,432 0,395 0,369 

НІР05 0-20 0,107 0,115 0,121 

20-40 0,153 0,157 0,160 

 

За систематичного внесення у сівозміні добрив за мінеральної системи 

удобрення відсоток лабільної органічної речовини під обома культурами 

вирівнявся і набув ознак переважання під кукурудзою на силос, зокрема, у 

системах удобрення із внесенням органічних добрив. Слід зазначити, що у 

найінтенсивнішій фазі розвитку рослин (фаза викидання волоті кукурудзи і на час 

колосіння жита озимого) найбільший відсоток органічної речовини у шарі 0-20 см 
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під кукурудзою визначено за органо-мінеральної системи удобрення з високою 

дозою NPK (12 т/га гною + N120P60K120)  – 0,629%, під житом – 0,618%, що свідчить 

про посилену мінералізацію органічної речовини. За внесення на цьому ж фоні 

дози N80P60K80 вміст лабільної речовини знизився на 8%, за мінеральної системи 

удобрення – на 23%, за відновлюваної – на 27% і органічної – на 50% (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5  

Вміст органічної лабільної речовини за вирощування жита озимого за різних 

систем удобрення, середнє за 2009-2010 рр. % 

 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Шар 

ґрунту, 

см 

Фаза розвитку рослин 

Гній, 
т 

NPK, 
кг 

осіннє 

кущення 

колосіння повна 

стиглість 

Без добрив  
(контроль) 

0-20 0,381 0,368 0,336 

20-40 0,236 0,214 0,201 

Мінеральна система удобрення 

- 
N60P60K60 

 

0-20 0,530 0,491 0,485 

20-40 0,467 0,452 0,436 

- N90P60K90 
0-20 0,509 0,478 0,469 

20-40 0,438 0,421 0,410 

Відновлювана система удобрення 

6 
N45P30K45 + 

побічна 
продукція 

0-20 0,502 0,488 0,476 

20-40 0,453 0,441 0,435 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 
 

N60P60K60 

 

0-20 0,536 0,523 0,517 

20-40 0,477 0,469 0,463 

12 
 

N120P90K120 

 

0-20 0,632 0,618 0,602 

20-40 0,592 0,581 0,567 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 0,459 0,410 0,388 

20-40 0,418 0,386 0,363 

НІР 05 0-20 0,100 0,105 0,113 

20-40 0,139 0,145 0,146 

 

Це свідчить, що найощадніші процеси гумусоутворення під кукурудзою 

відбуваються з включенням до системи удобрення органічних добрив на фоні 
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помірного внесення мінеральних добрив. 

Подібні закономірності у накопиченні органічної речовини визначено і за 

вирощування жита озимого. За найвищої дози добрив (12 т/га гною + N120P60K120) 

вміст її становив 0,618%, зниження на контролі без добрив – до 68%, за 

мінеральної системи удобрення – на 29%, відновлюваної – на 40 і органічної на 

50%. Це свідчить про ощадність останніх двох систем удобрення порівняно з 

витратністю за мінеральної системи удобрення.  

За органічної системи удобрення утворення рухомих форм гумусу 

проходило ощадніше порівняно з одноразовим внесенням органічних і 

мінеральних добрив, де їх вміст збільшувався у 1,1-1,9 рази порівняно з 

контролем без добрив. Слід відмітити, що з внесенням гною до ґрунту надходить 

значна кількість високомолекулярних форм органічних речовин, які внаслідок 

поглиблених процесів гуміфікації перетворюються у стійкіші сполуки гумусу 

[92]. 

Отже, за тривалого застосування добрив у сівозміні на сірому лісовому 

ґрунті відбулось збільшення умісту молодих форм гумусу у 1,1-3,1 рази. 

Найощадніше його накопичення визначено за відновлюваної та органічної систем 

удобрення. Це можна пояснити тим, що з надходженням до ґрунту з гноєм і 

побічною продукцією високомолекулярних форм органічних речовин, що 

трансформуються у більш стійкі сполуки гумусу, свідчить про врівноваженість у 

процесах ґрунтоутворення. 

Отже, вміст лабільної органічної речовини залежить від умов мінералізації, 

які ощадно складаються за внесення помірних доз добрив, і зростає за 

інтенсивного їх застосування. Найощадливіший режим її мінералізації 

складається за органічної і відновлюваної систем удобрення. 

 

4.4. Біологічна активність сірого лісового ґрунту за тривалого 

застосування добрив  

 

Ґрунтова екосистема є однією із ключових чинників стабілізації біосфери, 
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що функціонує для підтримання локальної, регіональної і глобальної якості 

довкілля [354]. Ці функції забезпечуються ґрунтовою біотою шляхом управління 

багатьма фундаментальними циклічними процесами [344, 360]. Таким чином, 

біологічний стан ґрунтової екосистеми – потенційний індикатор її здоров'я, що 

можна використовувати для оцінки якості довкілля. Основними заходами 

покращання біологічної активності ґрунтів є застосування органічних і 

мінеральних добрив, з якими у ґрунт надходить значна кількість органічної 

речовини, що є енергетичним матеріалом для багатьох видів мікроорганізмів.  

Інтенсивність проходження мікробіологічних процесів помітно залежить від 

вологості та температури ґрунту [237].  

З підстилковим гноєм до ґрунту надходить значна кількість органічної 

речовини та мікроорганізмів, які розкладають білок, целюлозу, лігнінові сполуки. 

За тривалого внесення гною покращуються фізико-хімічні властивості ґрунту, 

підвищується вміст гумусу із переважанням гумінових кислот. За внесення 

мінеральних добрив, особливо азотних, відбувається підкислення ґрунтового 

розчину. У кислому середовищі у складі мікробного біоценозу переважають 

цвілеві гриби, а розкладання органічної речовини у таких умовах має фульватний 

характер.  

Значний вплив на розкладання лляних полотен у ґрунті мали погодні 

умови (додаток Ж.1). За посушливих умов 2009 р. інтенсивність розкладання 

лляних полотен під культурами зменшувалась порівняно з 2008 р. та 2010 р. за 

органічної системи – на 6,8-9,9%, органо-мінеральної – 6,4-13,0%, мінеральної 

– 21,7-30,6%, а на контролі без добрив – на 39,8-51,6%. Інтенсивніше йшло 

розкладання лляної тканини під кукурудзою на силос. Можливо, це пов’язано 

з затіненням ґрунту рослинами, що захищало поверхню ґрунту, у певній мірі, 

від перегрівання та випаровування.  

Біологічну активність ґрунту визначали аплікаційним методом за розкладом 

лляної тканини за вегетаційний період під культурами ланки сівозміни (рис. 4.1). 

Найсприятливіші умови для активізації процесів мікробіологічної 

життєдіяльності склалися за органо-мінеральної системи удобрення з внесенням 
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помірних доз мінеральних добрив, відновлюваної та органічної систем удобрення. 

Максимальних значень біологічної активності досягнуто за органо-мінеральної 

системи удобрення з внесенням 12 т/га гною + N66Р60К68, де вона становила 72,6-

77,1%.  

 

Рис. 4.1. Вплив тривалого застосування добрив на інтенсивність 

розкладання лляного полотна у шарі ґрунту 0-40 см під культурами ланки 

сівозміни, середнє 2008-2010 рр. % 

 

Подальше підвищення доз мінеральних добрив на цьому ж фоні гною з 

внесенням N120Р90К120 призводило до зниження біологічної активності ґрунту на 

15,8-17,5%. За відновлюваної системи удобрення целюлозорозкладаюча його 

активність під культурами ланки сівозміни була на рівні 63,7-67,4%, що у 2,7-2,8 

рази більше порівняно з контролем без добрив. За органічної системи удобрення 
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(24 т/га гною) кількість розкладеного полотна становила 64,2-66,4%, що у 2,6-2,8 

разів більше від контролю без добрив. За внесення лише мінеральних добрив 

(N66Р60К68 та N99Р60К102) розкладання лляної тканини було у межах 31,3-50,2%, що 

було найменшим порівняно з іншими системами удобрення. Очевидно, це 

пов’язано з підвищенням кислотності ґрунту, яка пригнічує розвиток 

мікроорганізмів, що здійснюють розкладання целюлози. Найменше 

розкладання визначено на контролі без добрив, де воно становило за період 

вегетації 22,9-25,4%. 

Отже, за тривалої відсутності добрив на контролі без добрив та внесення 

тільки їх мінеральних форм, посилювалась дія несприятливих погодних умов та 

відбувалось зниження біологічної активності ґрунту, що пов’язано з 

агрофізичними і фізико-хімічними властивостями ґрунту. За органічної, 

відновлюваної та органо-мінеральної систем удобрення встановлено 

компенсування негативної дії високих доз мінеральних добрив і несприятливих 

погодних умов, що забезпечувало високий і стабільний рівень цього показника. 

Найважливіший висновок, який випливає з визначення біологічної 

активності ґрунту, полягає у тому що за 50 - тирічного ведення польової сівозміни 

найоптимальніші умови для розвитку біоти ґрунту під кукурудзою на силос 

склалися за помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + 

N66Р60К68), а за дози (12 т/га гною + N132Р90К136) інтенсивність розкладання 

лляного полотна знижувалась на 16%. Проте найкращими слід визначити ці 

процеси за органічної і відновлюваної систем удобрення, де ці показники були у 

межах 67% - 77%. За тривалого систематичного застосування тільки мінеральних 

добрив інтенсивність була найнижчою порівняно з іншими системами удобрення і 

становила 50% за показника на контролі – 25%. Подібні тенденції зберігались і 

під житом озимим. 

Отже, біологічна активність ґрунту тісно залежить від умов зволоження 

вегетаційного періоду. Найактивніше діяльність ґрунтової мікрофлори 

прослідковується за помірної органо-мінеральної і відновлюваної систем 

удобрення. 
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4.5. Вміст сполук гідролізованого азоту у ґрунті за тривалого 

застосування добрив 

 

Азот є одним із основних макроелементів, якому належить важлива роль у 

життєдіяльності рослин і родючості ґрунту. Для більшості культур забезпеченість 

ґрунту азотом у основні етапи органогенезу може бути лімітуючим чинником для 

одержання високих і якісних урожаїв [338]. Оптимальне азотне живлення рослин 

позитивно впливає на біосинтез пігментів та процес фотосинтезу [365]. Нестача 

азоту має негативний вплив на розвиток кореневої системи рослин [366], у якій 

він є незамінним елементом, що входить до складу білків, амінокислот, вітамінів 

та інших органічних речовин. 

Не менш важливе значення азоту й у процесах ґрунтотворення . Він сприяє 

утворенню гумусу та бере участь у інших біологічних процесах, будучи сам 

джерелом азотного живлення у його складі. Ґрунти з його високим вмістом 

вважаються високородючими. У ґрунті 97-99 % азоту входить до складу 

органічних сполук і тільки 1-3 % становлять мінеральні форми [212]. Проте, 

тільки за вмістом його мінеральних сполук можна характеризувати забезпеченість 

сільськогосподарських культур азотом. Від сприятливості ґрунтово-кліматичних 

умов залежить швидкість мінералізації органічної речовини. А найнеобхіднішим 

для збільшення доступних сполук азоту у ґрунті є внесення органічних і 

мінеральних добрив [146, 217].  

Кількість гідролізованого азоту у польовому досліді на сірому лісовому 

ґрунті змінювалася у залежності від систем удобрення, погодних умов та культур 

сівозміни (додаток. З. 1, З. 4). Найменший його вміст виявлено на контролі без 

добрив, де він становив у 0-20 см шарі 47,5-57,4, а у шарі 20-40 см – 43,9-51,8 

мг/кг ґрунту.  

Кукурудза на силос. Аналізуючи вміст сполук гідролізованого азоту у 

сірому лісовому ґрунті за фазами розвитку кукурудзи у шарі 0-20 і 20-40 см (табл. 

4.6).  
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Таблиця 4.6 

Вміст гідролізованого азоту за тривалого застосування добрив під 

кукурудзою на силос, середнє за 2008-2010 рр. мг/кг ґрунту 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг  

4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість  

Без добрив 

(контроль) 

0-20 57,4 53,9 50,7 

20-40 51,8 48,2 45,6 

Мінеральна система удобрення 

- N80P60K80 
0-20 102 99,5 84,9 

20-40 61,8 56,0 51,5 

- N120P60K120 
0-20 96,7 89,4 79,9 

20-40 65,3 57,8 53,2 

Відновлювана система удобрення 

6 

N60P30K60 + 

побічна 

продукція 

0-20 103 93,7 86,4 

20-40 73,5 63,9 59,8 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N80P60K80 
0-20 122 105 92,0 

20-40 94,7 85,2 77,4 

12 N160P90K160 
0-20 129 111 106 

20-40 109 99,1 76,0 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 97,5 84,2 80,7 

20-40 65,3 56,0 51,2 

НІР05 
0-20 30,1 24,5 21,9 

20-40 26,5 24,2 16,6 

 

Також можна дійти висновку, що незалежно від їх фази, вміст цієї форми азоту 

переважає у верхньому 0-20 см шарі ґрунту, а у 0-40 см шарі впродовж 

вегетаційного періоду за роками досліджень вже коливався у фазу 4-5 листків на 

контролі без добрив у межах 53-56 мг/кг, викидання волоті – 49-53, молочно-

воскової стиглості – 46-50 мг/кг ґрунту (табл. 4.6).  
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За систем удобрення ця закономірність зберігається у роки досліджень, але 

з підвищенням і незначною варіабельністю у 2008 р. – 22,6, 2009 – 22,7 і 2010 р. – 

23% та наближеною стандартною похибкою у межах 8,5-8,7%, що відповідає 

середній загальній оцінці одержаних результатів. 

Визначені під кукурудзою середні показники вмісту гідролізваного азоту у 

шарі 0-40 см дають можливість встановити його динаміку за фазами розвитку на 

завершення V-ї ротації 10-пільної сівозміни. 

На контролі без добрив його вміст був у межах 48 і 54 мг/кг ґрунту, що 

відповідає низькому рівню забезпечення ґрунту цією формою азоту. За 

мінеральної системи удобрення тільки на початку вегетації вміст сполук 

гідролізованого азоту наближався до середніх значень (81 мг/кг), у інші фази 

розвитку він знижувався до 67-74 мг/кг. Така ж тенденція зберігалась і за 

органічної (66-81 мг/кг) та відновлюваної систем удобрення (73-88 мг/кг). І тільки 

за помірних і підвищених доз мінеральних добрив, внесених сумісно з гноєм 

вміст сполук гідролізованого азоту за фазами розвитку кукурудзи наближався до 

значень середньої забезпеченості (84-119 мг/кг), де за помірних доз (N80Р60К80) 

відбувся ощадний режим накопичення гідролізованого азоту .  

Визначення кількісних показників поживного режиму в кг/га сівозмінної 

площі вказує на їх залежність від рівня удобрення кукурудзи на силос. 

За фонду гідролізованого азоту на контролі без добрив за вегетаційний 

період в середньому 145 кг/га найбільші його запаси визначено за підвищених і 

високих доз мінеральних добрив, внесених по фону 12 т/га гною (271 і 287 кг/га), 

тоді як за оптимального удобрення, що склалось за відновлюваної і органічної 

систем удобрення цей показник становив 225 і 203 кг/га. Що на 30% менше 

порівняно з високим навантаженням сівозмінної площі мінеральними добривами. 

Порівняльний аналіз одержаних даних у досліді з сумою увібраних основ, 

вмістом загального і лабільних форм гумусу вказує на пряму залежність умісту 

сполук гідролізованого азоту від зазначених показників, а також на тісний його 

зв'язок з біологічною активністю ґрунту. Отже, азотний режим ґрунту є похідною 

складовою від загального процесу ґрунтотворення як у бік оптимізації, так і 
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деградації найближчого резерву азотного живлення рослин. Різниця між 

системами удобрення є достовірною, де НІР05 у межах 17-30 мг/кг ґрунту (рис. 

4.2.).  

  

Рис. 4.2. Вплив тривалого застосування добрив на запаси 

гідролізованого азоту у шарі ґрунту 0-40 см за вирощування кукурудзи на 

силос, середнє 2008-2010 рр. кг/га 

 

Жито озиме. У роки досліджень (2009-2010 рр.) за тривалого окультурення 

сірого лісового ґрунту вміст сполук гідролізованого азоту варіював на контролі 

без добрив у межах низької забезпеченості 43-46 мг/кг ґрунту, залишаючись у цій 

позиції за середньої і високої доз NРК за мінеральної системи удобрення. За 

органо-мінеральної системи удобрення вміст сполук гідролізованого азоту 

відповідав середньому забезпеченню лише за внесення дози N120Р90К120, яку 
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визначено як економічно і екологічно витратну (табл.4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Вміст гідролізованого азоту під житом озимим за тривалого застосування 

добрив, середнє за 2009-2010 рр. мг/кг ґрунту 

 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

осіннє 

кущення 

колосіння повна 

стиглість 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 53,8 50,3 47,5 

20-40 49,1 46,4 43,9 

Мінеральна система удобрення 

- N60P60K60 
0-20 86,9 72,6 67,4 

20-40 68,5 56,7 51,4 

- N90P60K90 
0-20 91,0 87,9 72,4 

20-40 64,1 58,7 51,8 

Відновлювана система удобрення 

6 

N45P30K45 + 

побічна 

продукція 

0-20 98,0 90,6 85,4 

20-40 75,8 65,2 60,9 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N60P60K60 
0-20 117 108 95,4 

20-40 89,2 70,9 61,3 

12 N120P90K120 
0-20 124 120 114 

20-40 93,7 90,5 87,4 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 103 97,0 94,9 

20-40 62 59,5 57,7 

НІР05 
0-20 30,2 30,0 28,7 

20-40 20,6 18,2 18,2 

 

За решти систем удобрення і за етапами органогенезу вміст сполук 

гідролізованого азоту був у межах низької забезпеченості (62-78 мг/кг ґрунту). Це 

свідчить, що певний дефіцит сполук гідролізованого азоту у ґрунті на другу 

половину вегетаційного періоду жита озимого відповідає потребам рослин у 

мінеральному азотному живленні, адже внаслідок виносу його рослинами 

формується оптимальний рівень урожаю.  



 

 

133 

Динаміка трансформації сполук гідролізованого азоту у ґрунті за 

вирощування жита озимого чітко прослідковується на графічному зображенні, де 

визначено кількісну залежність елементів живлення від внесення їх з добривами 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Вплив тривалого застосування добрив на запаси 

гідролізованого азоту у шарі ґрунту 0-40см за вирощування жита озимого, 

середнє 2009-2010 рр. кг/га 

 

Отже, за тривалого застосування добрив відбулось підвищення умісту 

сполук гідролізованого азоту у 0-40 см шарі ґрунту. Найбільшу забезпеченість під 

житом озимим визначено за застосування максимальних доз мінеральних добрив 

на фоні гною, де його вміст становив 76,0-129 кг/га. За внесення помірних доз 

добрив та побічної продукції рослинництва вміст цієї форми азоту був у 1,3-1,8 

рази більшим ніж на контролі без добрив. За внесення лише мінеральних добрив 

відбувалось його зниження у порівнянні з поєднанням органічних і мінеральних 

добрив. 
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4.6. Вміст рухомих сполук фосфору у сірому лісовому ґрунті за 

тривалого застосування добрив 

 

Значення фосфору у житті рослин важливе й багатогранне. Забезпеченість 

сільськогосподарських культур рухомими сполуками фосфору впродовж вегетації 

сприяє збільшенню урожаю та покращанню його якості. Він забезпечує 

формування добре розвиненої кореневої системи, вегетативної маси рослин, а 

також підвищує їх стійкість у посушливі періоди [226].  

У ґрунті валові запаси фосфору поділяються на легкорозчинні та 

нерозчинні. Близько 95-99% фосфору знаходиться у недоступних і 

важкодоступних для рослин та мікроорганізмів формах. Фосфатний режим ґрунту 

представлено вмістом загального фосфору, фракційним складом 

фосфорорганічних і мінеральних сполук. Вміст загального фосфору та 

фосфорорганічних сполук у ґрунті малодинамічний. Найбільше значення для 

живлення рослин мають мінеральні сполуки фосфору, які характеризуються 

високою рухомістю, і від їх кількості залежить урожайність 

сільськогосподарських культур [345].  

У зв’язку з тим, що коренева система рослин має контакт лише з невеликим 

об’ємом ґрунту, то забезпеченість доступними сполуками фосфору буде залежати 

від швидкості відновлення достатньої концентрації елемента у її зоні [340]. Рівень 

забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору залежить від доз внесених 

добрив та тривалості їх застосування [70, 193]. За Ф.В. Чиріковим [309] продукти 

взаємодії фосфорних добрив з ґрунтом є безпосереднім джерелом живлення 

рослин.  

Концентрацію фосфору у ґрунтовому розчині можна вважати приблизно 

пропорційною умісту води у ньому. У період висихання ґрунту частина фосфат-

іонів осаджується, при зволоженні – навпаки, відбувається перехід у розчин 

додаткової їх кількості і рівновага відновлюється. У вологі роки потреба рослин у 

фосфорі зменшується [357]. 

Тривале й систематичне застосування органічних і мінеральних добрив 
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збільшують як вміст валового фосфору у ґрунті, так і рухомих його сполук [218]. 

Пролонгована дія від застосування добрив відбувається впродовж декількох 

років. Так, за даними П.О. Дмитренка коефіцієнт використання фосфору з 

мінеральних добрив у перший рік застосування коливається у межах 7 - 20%, а з 

гною - 14 - 25% [100]. 

Результати наших досліджень підтверджують, що накопичення доступних 

сполук фосфору під культурами сівозміни прямо пропорційно залежить від 

внесення добрив, а вміст його у орному шарі помітно був вищим ніж у підорному. 

Впродовж вегетації у ґрунті відбувалось значне їх зниження внаслідок 

використання його рослинами. Це пов’язано із збагаченням орного шару 

фосфором за застосування добрив та незначним його переміщенням за профілем 

ґрунту.  

Кукурудза на силос. Внаслідок аніонної форми фосфору у ґрунті з 

від’ємним зарядом (РО
-
4), фосфатний фонд ґрунту пов'язаний з хімічним 

поглинанням і слабко залежить від катіонного обміну. Проте його поведінку у 

ґрунті визначає реакція ґрунтового розчину, яка лише посилювала або 

послаблювала надходження із фонду загального фосфору у рухомі форми [59]. 

Визначення рухомого фосфору під кукурудзою співпадає із завершенням 

50-річного циклу систематичного застосування добрив у 10-пільній сівозміні, і 

вказує на пряму залежність між кількістю фосфору, внесеного з добривами, та 

нагромадженням його рухомих форм у ґрунті. Якщо за рахунок тільки 

сівозмінного чинника (без добрив) вміст його у шарі ґрунту 0-40 см впродовж 

вегетаційного періоду навесні за три роки досліджень був у межах 63-67 мг/кг, то 

у середині вегетації – 59-63 мг/кг, а перед збиранням кукурудзи – 55-58 мг/кг, де 

діапазон коливання між мінімумом і максимумом становив 8 мг/кг, а за 

мінеральної помірної (N80P60K80) системи удобрення вміст Р2О5 варіював у межах 

150-172 мг/кг з діапазоном коливань у 30 мг/кг. За високої дози добрив, 

відповідно, (N160P90K160) – 108-134 мг/кг і 26 мг/кг, за відновлюваної – 149-186 

мг/кг і 38 мг/кг, органо-мінеральної помірної (12 т/га гною + N80Р60К80) – 177-215 
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мг/кг і 38 мг/кг, високої – 201 – 230 і 29 мг/кг та за органічної системи удобрення 

– 156-179 мг/кг і 23 мг/кг (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Динаміка рухомого фосфору за вирощування кукурудзи на силос за 

тривалого застосування добрив, середнє за 2008-2010 рр. мг/кг ґрунту 

 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 69,2 66,8 60,2 

20-40 61,3 55,9 53,4 

Мінеральна система удобрення 

- N80P60K80 
0-20 200 194 179 

20-40 143 139 127 

- N120P60K120 
0-20 158 140 133 

20-40 105 98,7 89,2 

Відновлювана система удобрення 

6 

N60P30K60 

побічна 

продукція 

0-20 207 181 178 

20-40 159 138 125 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N80P60K80 
0-20 231 215 196 

20-40 194 171 164 

12 N160P90K160 
0-20 268 259 246 

20-40 185 171 163 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 203 196 185 

20-40 151 132 131 

НІР05 
0-20 82,7 79,9 76,0 

20-40 60,5 53,4 51,7 

 

Різниця за вмістом Р2О5 вказує на те, що за оптимальних доз добрив вона 

майже втричі перевищує контроль, забезпечуючи достатнє фосфатне живлення 

рослин упродовж вегетаційного періоду. Це підтверджується і коефіцієнтом 

варіабельності, який на початку вегетації за 3 роки у шарі 0-20 см коливався на 
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початку вегетації у межах 32-33%, всередині – 33-34 і у кінці – 34-35%, що 

означає підвищення контрастності умов мінерального живлення рослин. 

Накопичення рухомого фосфору у ґрунті залежить від умов зволоження 

його впродовж вегетаційного періоду. Так, за посушливості впродовж 

вегетаційного періоду 2009 р., його вміст у 0-40 см шарі ґрунту був на 2-3% 

нижчим порівняно з наступним 2010 роком (додаток З. 2, З. 5). 

Усереднені показники за 3 роки досліджень вказують, що тривале 

застосування органічних і мінеральних добрив, у залежності від навантаження на 

одиницю площі, забезпечує підвищення фосфатної родючості ґрунту і залежить 

від систем удобрення (табл. 4.8).  

За вихідного умісту рухомого фосфору у орному (0-20см) шарі ґрунту 51 

мг/кг на кінець V ротації сівозміни на контролі без добрив, за рахунок 

сівозмінного чинника і вапнування, він у середньому підвищився до 65 мг/кг, що 

залишає його у межах низької забезпеченості. За прийнятої градації систематичне 

і тривале застосування добрив у польовій сівозміні забезпечило підвищення 

умісту рухомого фосфору у орному (0-20 см) шарі ґрунту при внесенні 

підвищених доз N120P90K120 на фоні 60 кг/га Р2О5 до значення середньої 

забезпеченості, а на помірних дозах N80K80 до підвищеного рівня. У межах цієї 

градації визначено фосфатний рівень за відновлюваної і органічної систем 

удобрення. Дуже високому забезпеченню рухомим фосфором відповідає органо-

мінеральна система удобрення, де вміст Р2О5 перевищує 20 мг на 1 кг ґрунту. 

Особливо помітна різниця між накопиченням у ґрунті рухомого фосфору на 

контролі без добрив і за їх систематичного внесення. Перерахунок рухомого 

фосфору в 0-40 см шарі грунту показує, що його запаси на контролі без добрив на 

час молочно-воскової стиглості становили 160 кг/га, за органічної і помірної 

органо-мінеральної системи удобрення (N80P60K80) запаси фосфору підвищились у 

2,7 рази з меншою витратою фосфору, внесеного з добривами за відновлюваної 

системи удобрення. За помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га 

гною + N80P60K80) – у 3,2 рази а за подвоєння дози NPK на тому ж фоні гною – у 

3,6 рази рис.4.4. 
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Рис. 4.4. Вплив тривалого застосування добрив на запаси рухомого 

фосфору у шарі ґрунту 0-40 см за вирощування кукурудзи на силос, середнє 

2008-2010 рр. кг/га 

 

Жито озиме. За вихідного умісту рухомого фосфору у шарі 0-20 см перед 

закладанням досліду 51 мг/кг, впродовж вегетаційного періоду під житом озимим 

вміст фосфору на контролі без добрив коливався у межах 56-70 мг/кг з різницею у 

22%, порівняно з осіннім кущенням і перед збиранням урожаю. За мінеральної 

системи удобрення, відповідно – 142-175 мг/кг і 33, за мінеральної системи 

удобрення – 165-192 мг/кг і 15%, за відновлюваної – 143-175 і 20%, органо-

мінеральної – 167-203 і 19% (помірна доза NPK) і за високої – 34% та органічної 

системи удобрення – 165-199 мг/кг і 18%. Тобто, найвищу необґрунтовану 

витратність у накопиченні рухомого фосфору у ґрунті визначено за внесення 

високих доз мінеральних добрив за органо-мінеральної системи удобрення, тоді 
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як ощадний режим фосфатного живлення рослин найкраще склався за 

відновлюваної і органічної систем удобрення (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Динаміка рухомого фосфору за вирощування жита озимого за тривалого 

застосування добрив, середнє за 2009-2010 рр. мг/кг ґрунту 

 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

осіннє 

кущення 

колосіння повної 

стиглості 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 66,8 62,5 58,6 

20-40 58,7 54,3 52,0 

Мінеральна система удобрення 

- N60P60K60 
0-20 188 176 168 

20-40 155 131 123 

- N90P60K90 
0-20 151 144 138 

20-40 103 91,2 85,7 

Відновлювана система удобрення 

6 

N45P30K45 

побічна 

продукція 

0-20 191 188 171 

20-40 151 144 122 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N60P60K60 
0-20 219 203 195 

20-40 178 154 147 

12 N120P90K120 
0-20 242 231 219 

20-40 174 172 168 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 195 171 168 

20-40 147 145 134 

НІР05 
0-20 74,6 70,5 67,1 

20-40 56,0 53,4 51,0 

 

Вміст рухомого фосфору у орному шарі (0-20 см) ґрунту перевищував 

підорний і становив, залежно від доз добрив, 219-268, а у підорному – 163-185 
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мг/кг, що вказує на незначну міграцію фосфору за профілем ґрунту. Дослідження 

І.П. Дерюгіна та ін. вказують на акумуляцію фосфору у орному його шарі [99]. 

Збільшення умісту фосфору у підорному шарі ґрунту пов’язане з легким 

гранулометричним складом ґрунту, реакцією ґрунтового розчину та 

проникненням фосфору за кореневою системою рослин. Фосфатний режим ґрунту 

за вирощування кукурудзи на силос та жита озимого мав певні відмінності 

впродовж вегетаційного періоду, але зберігалась чітка закономірність щодо 

загального накопичення рухомого фосфору у ґрунті, яке відповідає середньому за 

мінеральної системи удобрення на фоні високих доз N90K90, підвищеному за 

органічної і відновлюваної  систем удобрення та дуже  високому за органо-

мінеральної системи і свідчить про розширення фосфатної родючості ґрунту за 

систем удобрення із включенням органічних добрив.  

Оптимальний рівень фосфатів досягнуто за відновлюваної системи 

удобрення. Вміст рухомого фосфору підвищився за мінеральної системи 

удобрення у 1,6-3,0, відновлюваної – у 2,3-3,0, органічної – 2,4-3,1, органо-

мінеральної – у 2,8-4,1 раза порівняно з контролем без добрив. 

Закономірності розподілу запасів фосфору в 0-40 см шарі ґрунту 

відповідають тій же динаміці, що і під кукурудзою на силос (рис. 4.5).  

Запаси рухомого фосфору в 0-40 см шарі грунту під житом озимим на час повної 

стиглості становили 156 кг/га. За відновлюваної і органічної систем удобрення ці 

показники становили 411-425 кг/га, тоді як за мінеральної системи удобрення 

вони були нижчими як на середніх так і на високих фонах мінеральних добрив, 

що свідчить про оптимізацію фосфатного живлення рослин за залучення 

органічних добрив. за органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + 

N60P60K60) на середніх фонах добрив запаси рухомого фосфору підвищились до 

481 і на високих фонах мінеральних добрив – 544 кг/га. Найнижчі запаси фосфору 

в 0-40 см шарі грунту, визначено за мінеральної системи удобрення (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Вплив тривалого застосування добрив на запаси рухомого 

фосфору у шарі ґрунту 0-40 см за вирощування жита озимого, середнє 2009-

2010 рр. кг/га 

 

Oтжe, за cиcтeмaтичного зacтocувaння дoбрив у польовій сівозміні 

відбулось пiдвищeння вмicту рухомого фосфору у сірому лісовому ґрунті до 

середнього, підвищеного, високого і дуже високого рівня забезпеченості.  

 

4.7. Динаміка вмісту рухомого калію у сірому лісовому ґрунті за 

тривалого застосування добрив 

 

Калій є третім макроелементом, роль якого у житті рослин слід оцінювати 

на рівні з азотом і фосфором. Достатнє забезпечення ґрунту калієм підтримує 

водний баланс рослинного організму, він бере участь у фотосинтезі, диханні, 

синтезі білків і вуглеводів [346]. Оптимізація калійного живлення рослин 

нейтралізує негативний вплив надлишку азоту, підвищує їх стійкість до посух та 

вилягання [229], а також активізує переміщення органічних речовин у рослинах та 
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підвищує урожай сільськогосподарських культур і покращує його якість [165]. 

Валовий вміст калію у ґрунті у 5-50 разів більший, ніж азоту і у 8-40 разів 

ніж фосфору. Він знаходиться у сполуках, які відрізняються між собою за 

доступністю їх рослинам [239, 286]. Однак, тільки за вмістом рухомого калію у 

ґрунті визначається його вплив на продуктивність рослин [45]. Його вміст 

впродовж вегетації залежить не лише  від внесення добрив, aлe й мeтeoрoлoгiчних 

умoв, аерації тa вoлoгості ґрунту [216, 361]. Підвищення умісту К2О у ґрунтовому 

розчині збільшує засвійність його рослинами [45]. 

У процесах ґрунтотворення різні форми калію входять у обмінні реакції як 

одновалентний катіон з позитивним зарядом. Рухомі форми калію, внесені з 

органічними і мінеральними добривами, швидко поглинаються кристалічною 

ґраткою ґрунту у необмінні форми, які можуть переходити у обмінний калій за 

зниження його концентрації у ґрунтовому розчині. Тому підвищення калійної 

родючості ґрунту є повільнішим процесом порівняно з хімічною сорбцією 

фосфору у ґрунті. 

У процесах окультурення ґрунту, шляхом тривалого застосування добрив та 

меліорантів, покращуються фізико-хімічні властивості, відбувається збільшення 

умісту гумусу, поживних речовин, у тому числі, й калію. Найбільше зниження  

рухомого калію за вирощування кукурудзи відмічено на час формування 

генеративних органів. Так, за даними К.П. Афендулова встановлено, що у цей час 

відбувається переміщення вуглеводів у напрямку до качанів і збільшується 

потовщення стебла [12]. 

Кукурудза на силос. За вихідного умісту рухомого калію у орному (0-20 см) 

шарі сірого лісового ґрунту 41 мг/кг, у польовій сівозміні без застосування добрив 

на початку вегетаційного періоду вміст його становив 59-60 мг/кг, у середині 

вегетаційного періоду – 48-50, і на час збирання – 44-46 мг/кг, наближаючись у 

цей час до вихідного умісту. Якщо у фазу 4-5 листків за мінеральної системи 

удобрення за контрастними роками (2009-2010 рр.) він був знівельований, то 

впродовж вегетаційного періоду за посушливих погодних умов знижувався на 4%. 

Варіабельність за роками досліджень коливалась у фазу 4-5 листків у межах 22-
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24%, на час викидання волоті – 24-27%, що свідчить про посилення впливу 

зовнішнього середовища на калійний режим ґрунту (додаток З. 3). Середній вміст 

рухомого калію за роки досліджень вказує на стан калійного фонду за 50-річний 

термін окультурення сірого лісового ґрунту у умовах польового досліду. 

Визначено, що найбільший вміст калію накопичується у орному (0-20 см) шарі 

ґрунту (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Вплив тривалого застосування добрив на динаміку рухомого калію за 

вирощування кукурудзи на силос, середнє 2008-2010 рр. мг/кг ґрунту 

 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

4-5 листків викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 59,7 53,9 46,5 

20-40 52,4 47,1 43,6 

Мінеральна система удобрення 

- N80P60K80 
0-20 106 91,5 83,3 

20-40 77,2 64,9 57,8 

- N120P60K120 
0-20 119 109 98,0 

20-40 95,4 87,6 74,3 

Відновлювана система удобрення 

6 

N60P30K60 + 

побічна 

продукція 

0-20 114 103 91,8 

20-40 117 95,1 82,5 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N80P60K80 
0-20 127 119 106 

20-40 109 94,9 91,2 

12 N160P90K160 
0-20 140 138 133 

20-40 116 111 104 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 113 103 99,5 

20-40 98,4 97,9 90,5 

НІР05 
0-20 33,1 34,1 34,2 

20-40 30,5 28,7 27,4 

 

Тільки на контролі (без добрив) його вміст відповідав низькому 
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забезпеченню. За 5 ротацій польової сівозміни за всіх систем удобрення у шарі (0-

40 см) досягнуто лише середнього рівня навіть за внесення високої дози 

(N160Р90К160), де його вміст у середньому становив на початку вегетації – 128 

мг/кг. 

З наведених показників на (рис 4.6.) чітко прослідковується щодо ощадності 

у мінеральному живленні рослин відновлюваної системи удобренняня де запаси 

К2О становили 284 кг/га, що на 4% були вищими від мінеральної системи 

удобрення, де доза калійних добрив була удвічі вищою і виходила на рівень 

органічної системи удобрення з внесенням 24 т/га гною. 

 

Рис. 4.6. Вплив тривалого застосування добрив на запаси рухомого 

калію у шарі ґрунту 0-40 см за вирощування кукурудзи на силос, середнє 

2008-2010 рр. кг/га 

 

Найвищими показниками калійного фонду ґрунту відзначалась органо-

мінеральна система удобрення, що пов’язано із більшим вмістом калію у складі 

органічних і мінеральних добрив. За органічної і відновлюваної систем удобрення 

спостерігався ощадний режим калійного живлення рослин, не виходячи за межі 
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середнього забезпечення впродовж вегетаційного періоду. Найнижчі показники 

калійного забезпечення визначено за мінеральної системи удобрення, що 

пов’язане з необмінним його поглинанням. У дослідженнях І.І. Петруніва та ін., 

відмічено, що тривале застосування лише мінеральних добрив підвищує 

кислотність ґрунтового розчину, яка утруднює надходження елементів живлення 

у рослини [242]. Посезонне коливання рухомого калію за фазами розвитку було 

достовірним і перевищувало показники найменшої істотної різниці (табл. 4.10).  

Жито озиме. Калійний режим за вирощування культури суцільного посіву 

відзначався більшою контрастністю за роками порівняно з просапною культурою 

– кукурудзою на силос. Очевидно, це пов’язано з більшою затіненістю ґрунту її 

листковою поверхнею. За сприятливого для калійного режиму 2010 р. вміст 

рухомого калію у шарі 0-40 см за два роки досліджень, незалежно від системи 

удобрення, на 6-10% перевищував попередній посушливий рік.  

Свідченням залежності вмісту рухомого калію від погодних умов сезону є 

коефіцієнт варіабельності, визначений за фазами органогенезу жита озимого. На 

початку вегетаційного періоду він був вищим (понад 20%), і становив близько 

27%, що свідчить про наближеність умов за обидва роки, у середині вегетаційного 

періоду він перевищував 26-28%, а у кінці вегетації дорівнював 28-30%. У 

підорному (20-40 см) шарі, що менше підлягає змінам під впливом абіотичних 

чинників, цей зв'язок послаблюється до 23-28%, але залишається у межах високої 

варіабельності (додаток З. 6.). 

За 50-річного ведення польової сівозміни незалежно від видів і рівнів 

застосування добрив, склався калійний режим, що відповідає середньому рівню 

забезпеченості, який коливався на початку вегетаційного періоду у межах 102-107 

мг/кг, у середині його 91-99, у кінці 69-95 мг/кг ґрунту. І тільки за дози N120Р90К120 

на фоні 12 т/га гною він досягає 112-123 мг/кг з перевитратою мінеральних 

добрив удвічі порівняно з оптимальною дозою NРК (табл. 4.11). Проте, калій 

внесений з добривами, при контакті з ґрунтом переходить у необмінно-фіксовані 

форми, важкодоступні для рослин. Отже, внесення максимальних доз калійних 

добрив екологічно та економічно недоцільне. За будь-яких систем удобрення 
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вміст рухомого калію в орному (0-20 см) шарі ґрунту на 20-30% перевищував 

його вміст у підорному (20-40 см) шарі. Посезонний вміст калію за органічної і 

відновлюваної систем удобрення перевищував показники, одержані за 

мінеральної системи удобрення.  

Таблиця 4.11 

Вплив тривалого застосування добрив на динаміку рухомого калію за 

вирощування жита озимого, середнє за 2009-2010 рр. мг/кг ґрунту 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Шар 

ґрунту, 

см  

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK,  

кг 

осіннє 

кущення 

колосіння повної 

стиглості 

Без добрив 

(контроль) 

0-20 50,4 45,9 42,5 

20-40 46,6 42,7 40,9 

Мінеральна система удобрення 

- N60P60K60 
0-20 101 94,1 85,3 

20-40 62,9 58,5 53,7 

- N90P60K90 
0-20 116 102 91,6 

20-40 88,3 81,3 75,8 

Відновлювана система удобрення 

6 

N45P30K45+ 

побічна 

продукція 

0-20 118 104 86,2 

20-40 95,8 87,6 76,7 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N60P60K60 
0-20 121 110 109 

20-40 87,1 85,5 80,6 

12 N120P90K120 
0-20 148 134 130 

20-40 98,5 96,2 93,9 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 
0-20 117 106 94,3 

20-40 95,1 92,4 85,9 

НІР05 
0-20 39,1 35,1 35,0 

20-40 25,7 25,8 24,4 

 

Таке збільшення можна пояснити тим, що гній на слабкокислих ґрунтах є 

біологічним меліорантом, енергетичним матеріалом для мікроорганізмів та 

створює сприятливі умови для проходження мікробіологічних процесів у ґрунті. 

Запаси засвійних форм калію в ґрунті вказують на перспективність 
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відновлюваної системи удобрення, де вміст калію в 0-40 шарі ґрунту був на рівні 

значно вищих доз калійних добрив за мінеральної і органо-мінеральної систем 

удобрення (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Вплив тривалого застосування добрив на запаси рухомого калію у 

шарі ґрунту 0-40 см за вирощування жита озимого, середнє 2009-2010 рр. кг/га 

 

Отже, гумусний стан ґрунту, вміст основних поживних речовин в орному і 

підорному шарах ґрунту є похідною величиною від абіотичних чинників і систем 

удобрення, що піддається регулюванню шляхом проведення хімічної меліорації 
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(вапнування) та науково-обґрунтованого внесення добрив. 

Висновки до розділу 4 

1. Фізико-хімічні показники відіграють ключову роль у процесах 

ґрунтоутворення, які підлягають регулюванню шляхом спрямованості 

енергетичних потоків у вигляді засобів хімізації. Визначальним критерієм є 

формування в орному і підорному шарах суми увібраних основ, збереження яких 

забезпечує просте або розширене відтворення потенційної родючості ґрунту. 

2. За вихідного умісту суми увібраних основ у шарі 0-20 см 8,3 мг-екв/100 г 

ґрунту внаслідок окультурення за рахунок сівозмінного чинника і вапнування 

повною дозою за гідролітичною кислотністю двічі за ротацію, сума увібраних 

основ підвищувалась до 10,9 мг-екв/100 г ґрунту або на 31%. За мінеральної і 

органо-мінеральної систем удобрення за внесення помірної дози N66P60K68 діючої 

речовини цей показник залишався на рівні контролю, а за внесення N132P90K136 – 

за мінеральної системи удобрення знизився на 17% порівняно з контролем без 

добрив, а за органо-мінеральної – на 11%. За відновлюваної і органічної систем 

удобрення сума увібраних основ підвищилась, відповідно, до 11,5 і 12,2 мг-

екв/100 г ґрунту, перевищивши контроль без добрив на 6 і 11%. 

3. Ємність вбирання, за застосування мінеральних добрив, як і на контролі, не 

перевищувала показники у 11 мг-екв/100 г ґрунту, а за внесення органічних 

добрив у складі відновлюваної і органічної системи удобрення до 13 мг-екв/100 г 

ґрунту. За цих систем удобрення ступінь насичення основами перевищувала 91%, 

тоді як із збільшенням навантажень на сівозмінну площу мінеральних добрив цей 

показник мінеральних добрив знижувався від 88 до 79%. 

4. З підвищенням суми увібраних основ реакція ґрунтового розчину за органо-

мінеральної (помірної), відновлюваної і органічної систем удобрення 

наближалась до значень нейтральної (рНKCI 5,9-6,12), за мінеральної системи і 

підвищених доз NPK вона змінювалась від слабкокислої до середньокислої 

реакції (рНKCI 5,4-4,4). Рівень гідролітичної кислотності нижче 1,0 мг-екв/100 г 

ґрунту відмічався лише за відновлюваної і органічної систем удобрення. 
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5. За 50-річний термін систематичного застосування добрив найвищого рівня 

умісту гумусу досягнуто за органічної і відновлюваної систем удобрення та 

помірної органо-мінеральної системи удобрення, де ступінь насичення основами 

відзначався високими показниками і його вміст досягав 1,63-1,85%, за зниження 

за мінеральної системи удобрення до 1,36%, за вихідного рівня 1,45%, а на 

контролі без добрив – 1,23%. 

6. Вміст лабільної органічної речовини у ґрунті є віддзеркаленням її 

трансформації у складі загального гумусу, обумовленої насиченням ґрунту 

основами, як похідної величини від суми увібраних основ. Оптимальний вміст 

лабільної органічної речовини у ґрунті під кукурудзою визначено за 

відновлюваної і органо-мінеральної (помірної) систем удобрення – 0,516-0,562%. 

Перевищення її за високих доз NPK до 30% слід оцінювати через призму 

мінералізації загального гумусу, де він був найнижчим. Накопичення лабільної 

органічної речовини під житом озимим зберігало ті ж закономірності, що і під 

кукурудзою на силос. 

7. Біологічна активність ґрунту, визначена аплікаційним методом за розкладом 

лляної тканини, тісно пов’язана з кількістю у ґрунті енергетичного матеріалу для 

життєдіяльності мікроорганізмів, до якого належать вуглець і азот. Найбільше 

цим критеріям відповідали органо-мінеральна (помірна), відновлювана і органічна 

системи удобрення (ступінь розкладання 66-77% під кукурудзою, 63-72% – під 

житом озимим). Найменше – за підвищення доз добрив за мінеральної системи 

удобрення (31-36%). 

8. Вміст у ґрунті сполук гідролізованого азоту, як найближчого резерву азотного 

живлення рослин, залежить від його гранулометричного складу, що обмежувалась 

низькою забезпеченістю за помірних навантажень добривами. Лише за органо-

мінеральної системи удобрення за внесення підвищених доз добрив досягнуто 

середньої забезпеченості цією формою азоту, що є економічно і екологічно 

витратним. 

9. Фосфатний режим ґрунту пов'язаний із хімічною вбирною здатністю сполук 

ортофосфорної кислоти, що достатньо забезпечує ґрунтовий розчин рухомими 
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формами фосфатів за внесення органічних і мінеральних добрив. За вихідного 

умісту фосфору у орному шарі ґрунту 51 мг/кг, його середній вміст на контролі 

без добрив становив 65 мг/кг, при внесенні помірних доз добрив за мінеральної 

системи – 190 мг/кг, органічної – 194, відновлюваної – 188, органо-мінеральної – 

214 мг/кг, що майже у 4 рази вище від вихідного рівня умісту рухомого фосфору. 

У динаміці рухомого фосфору за вирощування жита озимого зберігались ті ж 

закономірності, що і за кукурудзи. 

10. Рухомі форми калію у сірому лісовому ґрунті пов’язані з катіонними 

обмінними реакціями у складі ґрунтового вбирного комплексу і визначаються 

активним їх переходом у необмінні форми. За систематичного і тривалого 

застосування у сівозміні добрив вміст рухомого калію підвищився від його 

низької забезпеченості в орному шарі за вирощування кукурудзи на контролі – 53 

мг/кг до середньої – 91-138 мг/кг, максимально у 2,5 рази вище від контролю без 

добрив. За рахунок побічної продукції при відновлюваній системі удобрення 

калійний режим ґрунту на одиницю мінеральних добрив помітно підвищується як 

за вирощування кукурудзи, так і жита озимого. 

Результати досліджень висвітлено і опубліковано в наукових працях [27, 30, 

81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 235]. 
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РОЗДІЛ 5 

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЗА ТРИВАЛОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У СІВОЗМІНІ  

 

5.1. Урожайність і якість урожаю культур сівозміни за тривалого 

застосування добрив 

 

Застосування добрив у сівозміні є одним з найвпливовіших і швидкодіючих 

чинників, що покращують родючість ґрунту. Правильна побудова системи 

удобрення дoзвoляє oтримувaти сталі врoжaї культур з вiдмiннoю тoвaрнoю 

якicтю [42, 298].  

Дослідження вітчизняних учених доводять, що від внесення добрив 

одержують у середньому 30-40% приросту урожаю основних 

сільськогосподарських культур, що значно вище, ніж частка приросту урожаю від 

якості насіння, засобів захисту рослин чи від обробітку ґрунту. У різних ґрунтово-

кліматичних умовах приріст урожаю від внесення добрив неоднаковий, 

спостерігаються значні коливання, але у більшості випадків він досить вагомий. 

Так, у зоні Полісся він становить у середньому 60%, Лісостепу – 40, Степу – 15, а 

при зрошенні – 40%. За оцінкою американських учених частка добрив у 

підвищенні урожайності сільськогосподарських культур становить 41 %, 

гербіцидів – 13-20, сприятливої погоди –15, гібридного насіння – 8, зрошення –

5%. Французькі сільгоспвиробники 50-70% приросту урожаю отримують за 

рахунок мінеральних добрив [59]. 

Величина урожаю сільськогосподарських культур на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу залежить від метеорологічних умов вегетаційного 

періоду. Так, у зв’язку із низькою вбирною здатністю мінеральної частини ґрунту 

(крупного пилу) значна кількість вологи переміщується вниз за його профілем. 

Тривалі посухи у літній період призводять до значного зниження вологості та 

підвищення щільності і температури у верхніх шарах ґрунту. Тільки внаслідок 

тривалого окультурення таких ґрунтів відбувається покращання параметрів 
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родючості агроценозів [28]. 

Кукурудза на силос. Кукурудза відноситься до культур, що добре 

відгукуються на застосування добрив і чутливі до кліматичних умов, які 

складаються впродовж вегетаційного періоду. Так, у сприятливі 2008 і 2010 рр. 

урожайність зеленої маси на контролі (без добрив) була майже однаковою, 

відповідно, 26,5 і 27,3 т/га. У посушливих для розвитку кукурудзи умовах 2009 р. 

вона становила 20,7 т/га. Проте завдяки стабілізаційному впливу добрив прирости 

за різних систем удобрення були високими і становили за оптимальних умов 

живлення 24-30 т/га з наближенням до оптимальних вегетаційних періодів у роки 

досліджень (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Вплив тривaлoгo зacтocувaння добрив у сівозміні на урожайність 

 кукурудзи на силос, т/га 

Внесено добрив під 

культуру 
2008 р. 2009 р. 2010 р. Середнє 

Гній,  

т/га 
NPK, кг/га 
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Без добрив (контроль) 26,5  20,7  27,3  24,8  

Мінеральна система удобрення 

- N80Р60К80 49,5 23 39,5 18,8 49,9 22,6 46,3 21,5 

- N120Р60К120 44,3 17,8 40,7 20 48,0 20,7 44,3 19,5 

Відновлювана система удобрення 

6 

N60Р30К60 + 

побічна 

продукція 

45,3 18,8 44,9 24,2 53,2 25,9 47,8 23,0 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N80Р60К80 53,7 27,2 49,2 28,5 60,0 32,7 54,3 29,5 

12 N160Р90К160 55,8 29,3 51,5 30,8 60,6 33,3 56,0 31,2 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 47,5 21 45,2 24,5 52,9 25,6 48,5 23,7 

НІР05 2,2  1,0  0,92  1,2  
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Найвища середня урожайність зеленої маси кукурудзи за помірної органо-

мінеральної системи удобрення з внесенням по фону 12 т/га гною N80Р60К80 

становила 54,3 т/га. Подальше підвищення дози NPK удвічі забезпечило 

зростання урожаю до 7% з окупністю одиниці добрив приростом урожаю зеленої 

маси 0,08 т/га, тоді як за попередньої оптимальної дози окупність була у 1,5 рази 

вище. Ефективність за відновлюваної і органічної систем удобрення виявилась 

близькою – у межах приросту до контролю 92 і 96%. За мінеральної системи 

удобрення сформований рівень родючості агроценозу забезпечив найнижчу 

урожайність з приростом до контролю за помірної дози NPK – 86%, а високої – 

79%. 

Кореляційний зв'язок між урожайністю зеленої маси кукурудзи і поживним 

режимом ґрунту. Проведений кореляційний аналіз вказує на пряму і тісну 

залежність урожайності від умісту у ґрунті основних поживних речовин – азоту, 

фосфору і калію. При цьому коефіцієнт кореляції з вмістом сполук 

гідролізованого азоту ґрунту у орному (0-20 см) шарі становили – r=0,928-0,985 

впродовж всього вегетаційного періоду.  

У підорному (20-40 см) шарі кореляція залишалась тісною, але з 

послабленням до значень r=0,714-0,804, що свідчить про зосередження 

гідролізованого азоту у верхньому 0-20 см шарі ґрунту. У зв’язку зі стабільними 

запасами рухомого фосфору у шарах 0-20 і 20-40 см тісна кореляційна залежність 

між урожайністю і фосфором зберігається впродовж всього вегетаційного періоду 

як у орному, так і підорному шарах ґрунту, коливаючись у межах r=0,919-0,977. 

Кореляційна залежність урожайності від рухомого калію, так само як від 

азоту та фосфору, впродовж вегетаційних періодів 2008, 2009 і 2010 рр. 

залишалась у межах прямої і тісної зі значенням коефіцієнтів кореляції у 0-20 см 

шарі ґрунту r=0,908-0,975, з незначним послабленням у шарі 20-40 см, r=0,802-

0,930. 

Прямий і тісний кореляційний зв'язок між урожайністю і поживним 

режимом вказує на те, що азот, фосфор і калій, привнесені із добривами 

забезпечують формування урожаю незалежно від погодних умов сезону і вказує 
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на стабілізаційну роль добрив (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Кореляційна залежність між урожайністю зеленої маси кукурудзи і 

поживним режимом сірого лісового ґрунту, 2008-2010 рр. 

Показник 

Шар 

ґрунту, 

см 

Показники родючості ґрунту 

4-5 листків викидання волоті 
молочно-воскова 

стиглість 

рік 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Урожай-

ність 

 N 

0-20 0,970 0,951 0,985 0,953 0,928 0,929 0,936 0,949 0,974 

20-40 0,753 0,784 0,804 0,714 0,735 0,764 0,750 0,743 0,780 

 P2O5 

0-20 0,977 0,961 0,973 0,971 0,932 0,947 0,963 0,940 0,947 

20-40 0,935 0,926 0,953 0,963 0,928 0,949 0,953 0,919 0,946 

 K2O 

0-20 0,947 0,954 0,975 0,918 0,931 0,964 0,908 0,921 0,947 

20-40 0,802 0,930 0,894 0,803 0,910 0,893 0,808 0,906 0,901 

 

Якість зеленої маси кукурудзи. За систематичного застосування добрив у 

сівозміні не тільки збільшувалась урожайність зеленої маси кукурудзи, але й 

покращувалась її якість.  

Основними показниками якості у зеленій масі кукурудзи є вміст протеїну, 

білка, жиру та клітковини. У середньому за роки досліджень кількість протеїну на 

дослідних варіантах була меншою, проте у результаті перерахунку на приріст 

урожаю від застосування добрив він був вищим порівняно з варіантом без 

внесення добрив (контроль).  

Найвищі показники вмісту протеїну і білка у рослинній продукції визначено 

за помірної органо-мінеральної системи удобрення, що на 3-10% перевищували їх 

вміст на контролі, а за високої дози мінеральних добрив їх вміст знижувався на 

4%. У звʼязку з дизбалансом засвійних форм азоту за органічної системи 
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удобрення показники протеїну і білка поступались системам удобрення із 

залученням азотних мінеральних добрив (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Зміна показників якості зеленої маси кукурудзи у тривалому досліді,  

середнє за 2008-2010 рр. % 

 

Внесено добрив під 

культуру 
Протеїн Білок Жир Клітковина Гній, 

т/га 

NPK, кг/га 

Без добрив (контроль) 10,29 8,32 2,74 39,95 

Мінеральна система удобрення 

- N80Р60К80 9,90 8,38 2,67 39,09 

- N120Р60К120 10,08 8,36 2,68 39,57 

Відновлювана система удобрення 

6 
N60Р30К60 + 

побічна продукція 
10,30 9,10 3,01 38,14 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N80Р60К80 10,58 9,16 2,94 38,08 

12 N160Р90К160 10,04 8,83 2,13 37,47 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 9,06 8,25 2,79 38,30 

НІР05 1,1 1,4 0,76 2,7 

 

Жито озиме. У нашій країні є важливою культурою після пшениці озимої. 

Цінність його визначається вмістом у зерні білків із більш збалансованим 

амінокислотним складом, порівняно з пшеницею озимою, та іншими зерновими 

[119]. Також воно стійке до несприятливих умов довкілля, менш вибагливе до 

реакції ґрунтового розчину, дефіциту вологи та родючості ґрунту [185].  

За результатами наших досліджень, застосування добрив у сівозміні 

позитивно впливало на урожайність жита озимого. Найменшу врожайність 

одержано на контролі (без добрив), де вона у середньому становила 2,27 т/га. За 

мінеральної системи удобрення, з внесенням лише мінеральних добрив (N80Р60К80  

та N99Р60К102), підвищення урожаю було у межах 3,54-3,55 т/га, що на 56% більше 

порівняно з контролем без добрив, а за органічної системи удобрення (24 т/га 



 

 

156 

гною) урожайність жита озимого зросла на 70% (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4  

Вплив тривaлoгo зacтocувaння добрив у сівозміні на урожайність жита 

озимого, т/га  

Внесено добрив 

під культуру 
2009 р. 2010 р. Середнє 

Гній, 

т/га 
NPK, кг/га 

у
р
о

ж
ай

н
іс

ть
 

п
р
и

р
іс

т 
д

о
 

к
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н
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о
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ю
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о
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н
іс

ть
 

п
р
и

р
іс

т 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

ю
 

Без добрив 

(контроль) 
2,76  1,86  2,27  

Мінеральна система удобрення 

- N60Р60К60 3,76 1,00 3,34 1,48 3,55 1,28 

- N90Р60К90 3,67 0,91 3,41 1,55 3,54 1,27 

Відновлювана система удобрення 

6 

N45Р30К45 + 

побічна 

продукція 

4,51 1,75 3,64 1,78 4,08 1,81 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N60Р60К60 5,14 2,38 4,31 2,45 4,73 2,46 

12 N120Р90К120 4,52 1,76 4,04 2,18 4,28 2,01 

Органічна система удобрення 

24 N0Р0К0 4,18 1,42 3,56 1,70 3,87 1,6 

НІР05 0,08  0,34  0,21  
 

Подальше підвищення доз мінеральних добрив на цьому ж фоні гною призводило 

до зниження урожайності на 11%.  

Застосування добрив сприяло покращанню якості зерна жита озимого, 

зокрема, підвищенню вмісту білка. Найвищим він був за органо-мінеральної та 

відновлюваної систем удобрення і становив 8,79 та 8,76% за умісту на контролі 

без добрив 7,81%. Найвищий вміст протеїну й жиру також встановлено за цих 

систем удобрення. Найбільший вміст крохмалю – за органічної системи 

удобрення (24 т/га гною) – 63,02% (табл. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

Якісні показники жита озимого у тривалому досліді за різних систем 

удобрення, середнє за 2009-2010 рр. % 

Внесено добрив під культуру 

Протеїн Білок Жир Крохмаль Гній, 

т/га 

NPK, кг/га  

Без добрив (контроль) 8,82 7,81 1,88 60,52 

Мінеральна система удобрення 

- N60Р60К60 9,82 8,84 1,96 59,78 

- N90Р60К90 9,38 8,47 1,93 59,93 

Відновлювана система удобрення 

6 
N45Р30К45 + побічна 

продукція 

9,93 8,76 1,91 59,51 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N60Р60К60 9,35 8,34 1,91 59,74 

12 N120Р90К120 9,48 8,79 1,96 59,64 

Органічна система удобрення 

24 N0Р0К0 8,84 8,08 2,04 63,02 

НІР05  0,69 0,87 0,14 2,2 

 

Кореляційно-регресійна залежність між урожайністю зерна жита озимого і 

поживним режимом ґрунту. Для визначення зв’язку урожайності з поживним 

режимом ґрунту проведено кореляційно-регресійний аналіз, результатом якого є 

побудовані математичні моделі, за якими можливе прогнозування урожайності 

жита озимого за вмістом NPK у певну фазу розвитку рослин (табл. 5.7). 

У результаті математичного аналізу встановлено тісний зв’язок урожайності 

з кількістю NPK у ґрунті впродовж трьох фаз розвитку жита озимого, про що 

свідчать коефіцієнти кореляції (R=0,816-0,960) та детермінації (D=66,6-92,2). На 

основі кореляційно-регресійного аналізу створено математичні моделі, які є 

достовірними на 95%-му рівні ймовірності за критеріями Фішера та Стьюдента. 

Ці моделі дають можливість прогнозування рівня урожайності культури за 

кількістю NPK у різні фази розвитку. 

Визначено, що найсильнішим був зв’язок урожайності з показниками умісту 

NPK у ґрунті у фазу осіннього кущення (R=0,960), (D=92,2). Ця закономірність 
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Таблиця 5.7 

Математичні моделі залежності урожайності жита озимого від умісту NPK у 

0-20 см шарі ґрунту за різних фаз розвитку рослин 

Фаза 

розвитку 

рослин 

Рівняння регресії R 
D, 

% 

Осіннє 

кущення 

Y=–4,5370+3,8151X1–0,1559X1
2
–1,1780X2+0,0347X2

2
–

0,6380X3+0,0209X3
2 0,960 92,2 

Колосінн

я 

Y=2,5443–0,8988X1+0,0333X1
2
–

0,8618X2+0,0388X2
2
+2,1195X3 –0,1059X3

2 0,841 70,7 

Повної 

стиглості 

Y= –0,5187–0,1700X1+0,0233X1
2
+0,2443X2–

0,0078X2
2
+0,6698X3 –0,0432X,3

2 0,816 66,6 

Примітка: Y – урожайність, т/га; Х1 – вміст N, мг/100 г ґрунту; Х2 – вміст Р, 

мг/100 г ґрунту; Х3 –  вміст К, мг/100 г ґрунту. R – множинний коефіцієнт 

кореляції, D – коефіцієнт детермінації. 

 

чітко прослідковується на рис. 5.1, на якому видно, що найближчою до фактичних 

показників є врожайність, яку розраховано за вмістом NРК у фазу осіннього 

кущення. Покладений принцип математичного моделювання урожайності 

забезпечує можливість розрахунку у роки, за будь-яких ситуацій прогнозованих 

погодних умов та визначеність з характером ризиків на віддалену перспективу. 

При цьому найбільших результатів математичного принципу можна одержати на 

основі динаміки мінерального живлення рослин, що підтверджується урожаєм 

жита озимого за 2009 і 2010 рр. (рис. 5.1). 

За сприятливого лише періоду осіннього кущення, урожайність зерна жита 

на контролі без добрив була на 48% вищою порівняно з 2010 р., у якому на час 

кущення і повної стиглості режим зволоження був вищим порівняно з попереднім 

роком. Завдяки стабілізуючому ефекту від застосування добрив за органічної 

системи удобрення відбувалось підвищення урожайності у 2009 р. порівняно з 

минулим на 17%, за оптимальної органо-мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) – 

на 19 і за відновлювальної – на 23%. Це свідчить, що завдяки систематичному 



 

 

159 

застосуванню добрив резерв на стабілізацію урожаю пролягає у діапазоні 25-31% 

по відношенню до екстенсивного ведення сівозміни. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу вказують на мінливість  

критеріїв оптимізації агрофізичних і агрохімічних властивостей ґрунтів та 

відкривають перспективи їх регулювання за відповідних агротехнологій, а 

розрахунок урожайності за показниками родючості ґрунту за допомогою 

регресійного методу дає можливість прогнозування урожайності в умовах 

виробництва. 

Горох. Для вирощування гороху придатні не всі ґрунтово-кліматичні зони 

України. У південних областях, незважаючи на високу родючість ґрунтів (темно-

каштанові, чорноземи), негативний вплив у період вегетації на врожайність 

гороху має у першу чергу дефіцит вологи, а у північних районах Полісся та 

західних областях – низька родючість ґрунтів та перезволоження [232, 313]. 

У наших дослідженнях горох вирощували у заключний для V ротації 2010 

рік. Погодні умови у цьому році виявились не досить сприятливими для його 

росту й розвитку. Посушливі умови у другій половині вегетаційного періоду 

призвели до ранішого дозрівання бобів, що значно зменшило тривалість 

наливання зерна. Проте, застосування добрив у сівозміні збільшувало 

врожайність гороху на 1,11-1,66 т/га порівняно з контролем без добрив (табл. 5.8) 

2009                                                                     2010

0

1

2

3

4

5

6

1 11 3 5 12 16 18 1 11 3 5 12 16 18Варіант

У
ро

ж
ай

н
іс

ть
, т

/г
а

Фактична Розрахована за фазами: осіннього кущення колосіння  повної  стиглості 

 

11 - N66Р60К68;                                5 - 6 т/га гною+N49Р30К51 + п.п.;                   18 - 24 т/га гною 

3 -  N99Р60К102;                              12 - 12  т/га гною+N66Р60К68; 

1 - Бeз дoбрив (кoнтрoль);           16 - 12  т/га гною+N132Р90К136; 

Рис. 5.1 Фактична і розрахована за математичними рівняннями 

врожайність жита озимого, 2009, 2010 рр. 
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Таблиця 5.8 

Вплив тривaлoгo зacтocувaння добрив у сівозміні на урожайність гороху, т/га 

Внесено добрив під культуру 2010 р. 

Гній, 

т 
NPK, кг  урожайність 

приріст до 

контролю 

Без добрив (контроль) 1,73  

Мінеральна система удобрення 

- N40Р60К60 3,09 1,36 

- N60Р60К90 2,97 1,24 

Відновлювана система удобрення 

6 
N30Р30К45 + побічна 

продукція 
2,84 1,11 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N40Р60К60 3,39 1,66 

12 N80Р90К120 3,28 1,55 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 3,32 1,59 

НІР05 0,20  

 

Найвищий рівень урожайності гороху одержано за помірної органо-

мінеральної системи удобрення (60 т/га гною + N40Р60К60) – 3,39 т/га, подальше 

підвищення доз мінеральних добрив на цьому фоні гною знизило врожай зерна на 

3%. 

За органічної системи удобрення, з післядією на ІІІ рік 120 т/га гною, 

врожайність гороху становила 3,32 т/га, що у 1,9 рази більше порівняно з 

контролем без добрив. За мінеральної системи удобрення (N66Р60К68) приріст 

зерна гороху становив 3,09 т/га, подальше підвищення доз до N99Р60К102 

призводило до зниження приросту урожаю на 4%. 

За систематичного внесення добрив у сівозміні покращувались якісні 

показники зерна гороху, зокрема вміст білку. Найбільший його вміст, як і інших 

показників якості (протеїн, жир), визначено за органо-мінеральної, органічної та 

відновлюваної систем удобрення. Вміст волокон (клітковина) є другорядним 

показником якості і найбільший їх вміст встановлено за мінеральної системи 

удобрення (табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9  

Показники якості гороху на повітряно суху речовину, 2010 р. % 

Внесено добрив під культуру 

Протеїн Білок Жир Клітковина 
Гній, 

т 

NPK, кг 

Без добрив (контроль) 19,52 18,36 1,32 5,49 

Мінеральна система удобрення 

- N40Р60К60 20,39 19,08 1,50 5,71 

- N60Р60К90 19,48 18,29 1,39 5,78 

Відновлювана система удобрення 

6 
N30Р30К45 + побічна 

продукція 
20,02 18,92 1,34 

5,46 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N40Р60К60 20,48 19,32 1,41 5,65 

12 N80Р90К120 21,62 20,35 1,62 5,57 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 21,43 20,28 1,61 5,52 

НІР05     

 

Отже, застосування добрив у сівозміні сприяло росту урожайності культур 

польової сівозміни та поліпшенню його якості порівняно з контролем без добрив. 

Найбільшу стабілізаційну дію добрив у роки з несприятливими погодними 

умовами визначено за органо-мінеральної, органічної та відновлюваної систем 

удобрення. Підвищення доз мінеральних добрив як окремо, так і на фоні 

органічних не збільшувало, а призводило до зниження урожайності культур 

сівозміни, за винятком максимальної органо-мінеральної системи удобрення, де 

врожайність кукурудзи на силос підвищилась у середньому на 4%. 

Отже, урожайність культур ланки польової сівозміни прямо пропорційно 

залежить від раціонального застосування добрив і має тісний кореляційний 

зв'язок між урожайністю і поживним режимом грунту, а за відомих величин 

формування урожайності піддається прогнозуванню, що викладено на моделі 

жита озимого.  
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5.2. Продуктивність культур ланки польової сівозміни 

Продуктивність сівозміни – інтегральний показник систем удобрення, у 

якому акумулюються генетичний потенціал сортів, родючість ґрунту, погодні 

умови та ефективність землеробства [75].  

Результатами багаторічних досліджень встановлено, що правильно 

підібрана сівозміна для кожної ґрунтово-кліматичної зони України виконує 

природоохоронну, фітосанітарну функції, сприяє відтворенню родючості ґрунту, 

забезпечує високий і стабільний рівень урожаю культур, а продуктивність 

використання землі зростає у 1,5-2,0 рази. Внаслідок чергування культур у 

сівозміні у ґрунт надходить різна кількість органічної речовини у вигляді 

рослинних решток, яка помітно впливає на збагачення ґрунту поживними 

речовинами, покращує його фізичні властивості без додаткових витрат і є 

важливим чинником його оздоровлення [298, 320].  

Для реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських культур 

важливе значення має науково-обґрунтована система застосування добрив у 

сівозміні, що зменшує негативну дію несприятливих погодних умов упродовж 

вегетації. 

Розрахунок продуктивності ланки польової сівозміни кукурудза на силос-

жито озиме-горох дає можливість визначити вплив тривалого (50-річного) 

застосування добрив на величину урожаю основної та побічної продукції у 

зернових одиницях (табл. 5.10). Найменшу продуктивність культур сівозміни 

одержано на контролі без добрив, де вона становила 2,81 т/га з.о., та за помірної 

мінеральної системи удобрення – 4,97 т/га, а підвищення дози мінеральних 

добрив вище оптимальної (N99P60K102) знизило продуктивність ланки сівозміни до 

4,78 т/га. За органічної системи удобрення (24 т/га гною) її продуктивність 

становила 5,28 т/га з.о., що на 88% вище від контролю без добрив. За 

відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною + N49P30K51 + п.п.) продуктивність 

культур ланки сівозміни збільшилась і перевищила 5,0 т/га з.о., що у 1,8 рази 

вище від контролю без добрив. Найвищі показники продуктивності одержано за 

помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + N66P60K68), при 
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цьому продуктивність культур була більше ніж удвічі вищою порівняно з 

контролем без добрив та у 1,2 рази більшою відносно мінеральної системи 

удобрення (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 

Продуктивність ланки польової сівозміни кукурудза на силос-жито озиме-

горох, середнє 2008-2010 рр. 

 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Середня урожайність, т/га Продуктивність, т/га з.о. 

О
к
у

п
н

іс
ть

 1
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о
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т 
NPK, кг 
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на силос, 
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жито 

озиме, 
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2010 

рр. 

горох, 
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р. се
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о
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, 
%

 

в
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а 

се
р
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н

я
 в

 р
ік

 

Без добрив 

(контроль) 
24,8 2,27 1,73 22,6   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      

 

Подальше підвищення дози мінеральних добрив у діючій речовині 

(N132P90K136) на цьому фоні гною призвело до зниження продуктивності культур 

до 4% з перевитратою мінеральних добрив удвічі.  

За органічної системи удобрення визначено розширене відтворення 

родючості ґрунту, а продуктивність ланки сівозміни зросла у 1,9 рази. На 

сьогоднішній день у умовах дефіциту гною і мінеральних добрив на перше місце 

виступає застосування побічної продукції та місцевих відновлюваних ресурсів. 
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Найреальніше цим критеріям відповідає відновлювана система удобрення, що 

забезпечує відтворення родючості ґрунту майже на рівні органічної, при цьому 

продуктивність культур ланки сівозміни лише на 7% поступилась органічній 

системі удобрення, із застосуванням доз мінеральних добрив у 1,5 рази і гною у 4 

рази менше порівняно з відповідними традиційними системами удобрення. 

Виробнича перевірка підтвердила високу ефективність наукових розробок 

результати наведено в актах впровадження у виробництво (додаток И. 1, И.2) 

Отже, найвищої продуктивності в ланці польової сівозміни кукурудза на 

силос-жито озиме-горох досягнуто за помірної органо-мінеральної, органічної і 

відновлюваної систем удобрення, серед яких в сучасних умовах відсутності 

підстилкового гною найреальнішою є відновлювана система удобрення. 

Висновки до розділу 5 

1. Визначено, що за тривалого окультурення сірого лісового ґрунту відбувається 

диференціація продуктивності польової сівозміни згідно сформованого рівня 

потенційної родючості за різних систем удобрення. 

2. Встановлено, що складовими частинами потенційної родючості сірого лісового 

ґрунту є його агрохімічні, фізико-хімічні властивості, зокрема, сума увібраних 

основ, що впливає на формування гумусу, агрохімічних і біотичних показників 

родючості ґрунту, які піддаються усвідомленому регулюванню, підтвердженому 

результатами наших досліджень на моделях ланки сівозміни кукурудзи на силос- 

жита озимого-гороху. 

3. Формування урожайності зеленої маси кукурудзи на контролі без добрив у 

екстремальний для культури вегетаційний період 2009 р. на третину було меншим 

від попереднього і наступного років. У середньому за 3 роки найвищу її 

урожайність одержано за помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га 

гною + N66P60K68 у діючій речовині) – 54,3 т/га за урожайності на контролі 24,8 

т/га. Подвоєння дози мінеральних добрив N132P90K136 у діючій речовині підвищило 

урожай на 7% з перевитратою добрив удвічі. За органічної і відновлюваної систем 

удобрення прирости до контролю були більшими майже удвічі і становили 23 

т/га. 
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4. Встановлено пряму кореляційну залежність між показниками родючості ґрунту 

(NPK) та урожайністю зеленої маси кукурудзи. За визначення зв’язку з рівнем 

гідролізованого азоту у ґрунті у орному (0-20 см) шарі коефіцієнт кореляції 

наближався до одиниці (r=0,928-0,985), з рухомим фосфором (r=0,932-0,977) і з 

калієм (r=0,908-0,975), що свідчить про зростання продуктивності кукурудзи з 

посиленням чинників мінерального живлення рослин. 

5. Встановлено рівноцінність впливу добрив за різних систем удобрення на 

формування якісних показників зеленої маси кукурудзи. Визначено підвищення 

протеїну, білка та жиру за відновлюваної системи удобрення порівняно з 

мінеральною і органічною. 

6. Створений фон потенційної родючості сірого лісового ґрунту забезпечує 

формування зерна жита озимого за рахунок сівозмінного чинника на рівні 2,27 

т/га, урожайність зерна виявилась найвищою за органо-мінеральної, 

відновлюваної і органічної систем удобрення, де вона перевищувала 4 т/га, 

найнижчою – за мінеральної – 3,5 т/га. За внесення добрив якісні показники зерна 

жита озимого були високими і переважали контроль без добрив. 

7. Створення достовірної математичної моделі за експериментальними даними 

відкриває перспективи для прогнозування продуктивності жита озимого у умовах 

виробництва за допомогою математичного методу. 

8. Формування урожайності зерна гороху вказує на її підвищення порівняно з 

контролем без добрив за органо-мінеральної й органічної системи удобрення у 1,9 

рази, і найменше – за мінеральної із зниженням приростів на 6-9% з подвоєнням 

доз мінеральних добрив. Під впливом добрив поліпшувались показники якості 

зерна гороху. 

9. Розрахунок продуктивності ланки сівозміни дає можливість визначення впливу 

тривалого (50-річного) застосування добрив на величину приросту основної 

продукції у зернових одиницях. Найменші показники продуктивності культур 

відмічено на контролі без добрив – 2,81 т/га з.о. та за мінеральної системи 

удобрення (N66P60K68) – 4,97, а підвищення дози мінеральних добрив за 

мінеральної системи удобрення вище оптимальної призводило до зниження 
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продуктивності культур (N99P60K102) – до 4,78 кг/га з.о. За відновлюваної системи 

удобрення (6 т/га гною + N49P30K51 + п.п.) продуктивність культур підвищувалась 

– у 1,8 рази порівняно з контролем без добрив, за органічної 24 т/га гною – у 1,9 

рази, за помірної органо-мінеральної (12 т/га гною + N66P60K68) – у 2,1 рази. 

Подальше підвищення дози мінеральних добрив на цьому фоні гною (12 т/га гною 

+ N132P90K136) призвело до зниження продуктивності культур на 4%. 

Результати досліджень висвітлено і опубліковано в наукових працях [28, 31, 93, 

96]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ВИНОС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН УРОЖАЄМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ БАЛАНС У ЛАНЦІ 

СІВОЗМІНИ 

 

6.1. Винесення елементів живлення врожаєм культур ланки сівозміни 

 

Формування високої продуктивності культур неможливе без забезпечення 

оптимального рівня їх живлення. Поглинання поживних речовин відбувається 

шляхом складних хімічних, фізичних та фізіологічних взаємодій кореневої 

системи та ґрунту [2]. 

Винoc є нeпocтiйнoю вeличинoю i oбумoвлюєтьcя двoмa чинниками –

врoжaйнicтю культур та вмicтoм у ньому eлeмeнтiв живлeння, якi помітно 

зaлежать вiд бioлoгiчниx ocoбливocтeй культури, ґрунтових і погодних умoв тa 

рiвня технологій [321]. 

За вмістом поживних речовин у біологічній масі рослин оцінюють загальну 

потребу культури у елементах живлення. У табл. 6.1 наведено результати умісту 

азоту, фосфору й калію у основній і побічній продукції культур сівозміни. 

Винесення поживних речовин загальним урожаєм переважно залежить від його 

величини та кількості внесених добрив під кожну культуру. Характеризуючи 

показники виносу елементів живлення, їх можна розташувати у такій 

послідовності: жито озиме, горох, кукурудза на силос. За зростаючого рівня 

удобрення (N66P60K68; N99P60K102; N132P90K136), винос був вищим і складав у сумі 

NPK на 1 га сівозмінної площі відповідно: 335, 357 і 448 кг/га. На кожному 

гектарі сівозмінної площі за внесення добрив винос елементів живлення становив: 

124-169 кг/га азоту, 68,3-83,5 – фосфору, 142-195 кг/га калію. На контролі без 

добрив, відповідно, 87,5; 42,2; 77,7 кг/га.  
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Таблиця 6.1 

Винос поживних елементів урожаєм за різних систем удобрення у ланці польової сівозміни, середнє 2008-2010 рр. 

Внесено добрив 

на 1га ріллі 

Винос поживних елементів з урожаєм основної і побічної продукції культур ланки сівозміни, кг/га 

Гній, 

т 

NPK кг кукурудза на силос, 

2008-2010 рр. 

жито озиме,  

2009-2010 рр. 

горох, 2010 рр. у середньому за ланку 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без добрив 

(контроль) 
116 64,2 150 57,4 38,4 47,5 89,2 24,1 35,6 87,5 42,2 77,7 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 159 111 250 75,5 49,7 75,5 138 45,1 101,8 124 68,6 142,4 

- N99P60K102 227 125 300 66,6 42,5 57 137 39,9 76,9 144 69,1 145 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51+ 

побічна 

продукція 

229 132 409 95,4 48,2 82,2 104 33,5 73,8 143 71,2 188 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 250 95 314 102,2 66 113,2 138 47,7 89,4 163 69,6 172 

12 N132P90K136 235 152 383 121 52,3 90 151 46,1 112,3 169 83,5 195 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 196 137 328 85,2 44,3 84,5 139 39,7 74 140 73,7 162 
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За відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною + N49P30K51 + п.п.) 

підвищувалась родючість ґрунту, а винос елементів живлення культурами 

становив 402,3 кг/га. За внесення найбільшої дози NPK (358 кг на 1 га ріллі) винос 

становив 448 кг/га, проте врожайність культуртут не перевищувала урожайності у 

варіанті, де вносили 194 кг NPK на 1 га сівозмінної площі. Отже, застосування 

високих доз добрив збільшувало накопичення елементів живлення у рослинах, 

при цьому без підвищення продуктивності культур сівозміни. 

 

6.2. Бaлaнc ocнoвниx eлeмeнтiв живлeння у ланці сівозміни 

 

У сучасних умовах, з обмеженим рівнем внeceння органічних i мінеральних 

дoбрив, вiдбуваєтьcя змiнa кiлькocтi й cпiввiднoшeння пoживниx рeчoвин у 

ґрунтi. Щoб вcтaнoвити xaрaктeр тa нaпрям циx змiн зaлeжнo вiд рiвня 

врoжaйнocтi, потрібно визначати бaлaнc eлeмeнтiв живлeння. Зa дoпoмoгoю 

бaлaнcoвиx рoзрaxункiв, прoвeдeниx у ciвoзмiнi, мoжнa визнaчити нacкiльки 

внeceння добрив підвищує винoc поживних речовин з урожаєм, i нacкiльки 

cиcтeмa зacтocувaння дoбрив вiдпoвiдaє зaвдaнням відтворення рoдючocтi ґрунту 

тa збільшення врoжaїв сільськогосподарських культур. 

Інтенсивність балансу, що визначається відніманням надходження 

поживних речовин до виносу у середньому по Україні за 1971-1975 рр. становила: 

N-53, P-35, K -34, відповідно у 1985-1990 рр., коли було внесено найбільшу 

кількість органічних (9,0 т/га ріллі) і мінеральних добрив (N-65, P-41, K-42, – 

разом 148 кг/га) інтенсивність балансу становила по азоту – 47,3, фосфору – 52,5 і 

калію 53%, а баланс у фізичних показниках становив по азоту - 17 кг/га, фосфору 

- 44 і калію - 102 кг/га [228]. 

Тобто, за найвищих показників повернення поживних речовин було 

перевищено лише половину потреби у їх відчуженні з ґрунту. За пропорцією Д.М. 

Прянішнікова, додатній баланс поживних речовин у ґрунті досягається за 

повернення до ґрунту азоту і калію до 80%, а фосфору до 100-110% [257]. 

У наших розрахунках балансу у частині «надходження» враховано поживні 
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речовини у мінеральних і органічних добривах, у побічній продукції, у дефекаті, а 

також фіксацію атмосферного азоту симбіотичними бактеріями. Розміри 

симбіотичної фіксації визначали розрахунковим методом залежно від урожаю 

сухої речовини гороху кожного варіанту [114]. Надходження азоту від 

несимбіотичної азотфіксації, згідно Е.Н. Мішустіної, становить 6 кг/га [205], з 

атмосферними опадами – 8 кг/га [115]. 

У витратну частину балансу включали винесення NPK з урожаєм, 

газоподібні втрати азоту, прийняті у розмірі 15 % від азоту, внесеного з 

добривами [116]. Для забезпечення потреб рослин азотний фонд ґрунту потребує 

щорічного внесення добрив, тоді як фосфор і калій може накопичуватись у ґрунті 

у засвоюваних формах.  

Визначення балансу поживних речовин за вирощування трьох культур 

проведено на завершення 5-ти ротацій 10-пільної сівозміни, що дає можливість 

для оцінки потенційної та актуальної родючості ґрунту, забезпечуючи умови для 

формування урожаю і для збалансованого виносу ним поживних речовин. За 

екстенсивного ведення сівозміни (без добрив) із поверненням елементів живлення 

лише з пожнивними рештками і кореневою системою, складається від’ємний 

баланс по азоту (-) 59, фосфору (-) 40 і калію (-) 72 кг/га, а інтенсивність балансу 

відповідно становила 36, 5 і 10%, що свідчить про економічну витратність 

екстенсивного ведення господарства. Характерно, що наближені до потреби 

показники за інтенсивністю балансу, одержаною за органо-мінеральної системи 

удобрення з помірними дозами добрив (12 т/га гною + N66P60K68), де досягнуто по 

82% відчуженого з урожаєм азоту і калію і 120% фосфору. За внесення по фону 

гною (N132P90K136) у діючій речовині інтенсивність балансу за трьома елементами 

перевищувала 100%, що не є раціональним. Додатній баланс азоту серед систем, 

що вивчали, становив за відновлюваної системи удобрення 107% і за дози 

(N132P90K136) у діючій речовині по фону гною – 108% з перевагою азотних добрив 

у 2,7 рази. При цьому інтенсивність балансу за відновлюваної і органо-

мінеральної системи удобрення наближалась до прийнятого оптимуму, за 

винятком фосфору.  
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За мінеральної системи удобрення на середніх фонах (N66P60K68) у діючій 

речовині баланс по азоту і калію наближався до контролю без добрив, по фосфору 

– до оптимальних значень. Підвищення дози до (N99P60K102) у діючій речовині 

наближало до нього азот і фосфор, залишаючи калій на рівні відновлюваної 

системи удобрення, перевищили дози калію, відповідно, у 2,7 рази (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2  

Баланс азоту, фосфору і калію у ланці польової сівозміни за різних систем 

удобрення, 2008–2010рр., кг/га за рік 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Баланс 

Інтенсивність балансу, 

% 

Гній, т NPK, кг N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

Без добрив (контроль) -58,6 -40,2 -71,8 36,5 4,8 10,0 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 -57,1 -6,6 -69,8 58,7 90,4 51,7 

- N99P60K102 -31,8 -7,1 -38,7 80,4 89,7 73,6 

Відновлювана система удобрення 

6 
N49P30K51 + 

побічна продукція  10,0 -14,7 -49,7 106,5 79,3 73,9 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 -31,4 14,1 -32,3 82,3 120,2 81,5 

12 N132P90K136 15,8 30,2 11,5 108,2 136,1 105,8 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 -13,2 -28,4 -21,6 90,9 61,4 86,9 

 

Отже, за тривалого 50-тирічного застосування добрив ведення польової 

сівозміни найкращі показники інтенсивності балансу формуються за помірного 

навантаження мінеральними добривами за органо-мінеральної і відновлюваної 

систем удобрення, де він відповідає встановленим критеріям повернення 

поживних речовин до ґрунту. За екстенсивного та інтенсивного ведення сівозміни 

наступають економічні й екологічні збитки, що свідчить про недоцільність 

надмірності у складанні систем удобрення. 

Висновки до розділу 6 

1. 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 
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калію – 77,7 кг/га. За внесення 12 т гною + N66P60K68 на одиницю сівозмінної 

площі вміст азоту підвищився на 60%, фосфору – на 66% та калію зріс удвічі, 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. 

2. Найменшими показниками балансу характеризувалась мінеральна система 

удобрення, де баланс азоту був у межах - 31,8 - 57,1 кг/га, за його показників на 

контролі без застосування добрив – (-) 58,6 кг/га, з інтенсивністю – (-) 36,5%, за 

органічної -13,2 кг/га, за відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною + 

N49P30K51 + п.п.) був позитивний баланс азоту – 10,0 кг/га з інтенсивністю 106,5 %, 

що пов’язано з додатковим надходженням біологічного азоту за рахунок 

розкладання пожнивних решток, а помірна доза азотних добрив є «стартовою» 

для проходження мікробіологічних процесів. За максимальної органо-мінеральної 

системи удобрення (12 т/га гною + N132P90K136) позитивний баланс азоту – 15,8 

кг/га, а інтенсивність балансу становила 108%. Така величина на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу може призводити до його втрат внаслідок 

денітрифікації та вимивання за межі кореневмісного шару. 

3. Бездефіцитний баланс фосфору сформувався за помірної органо-мінеральної 

(12 т/га гною + N66P60K68) – 14,1 кг/га та максимальної органо-мінеральної 

системи удобрення (12 т/га гною + N132P90K136) – 30,2 кг/га. За мінеральної 

системи удобрення із застосуванням (N66P60K68) та (N99P60K102) баланс був 

від’ємним – (-6,6) – (-7,1) кг/га з інтенсивністю 89,7-90,4%. Мaкcимaльнi 

пoкaзники дeфiциту балансу фосфору визначено на контролі без добрив - 40,2 

кг/га з інтенсивністю 4,8%. Такий низький рівень балансу пояснюється 

відсутністю надходження фосфору з добривами. 

4. Найдефіцитнішим виявився в ланці сівозміни баланс калію, що пов’язано зі 

значним використанням рослинами калію, а також переходом його у необмінні 

форми. Максимальний дефіцит калію відмічено на контролі без добрив та за 

мінеральної системи удобрення. За відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною 

+ N49P30K51 + п.п.) баланс калію залишався дефіцитним з його інтенсивністю 
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73,9%. Позитивний баланс калію сформувався за внесення підвищених доз добрив 

(12 т/га гною + N132P90K136) і становив 11,5 кг/га. Отже, тільки за високих доз 

мінеральних добрив на фоні 12 т/га гною, можна одержати бездефіцитний баланс 

калію, що є економічно недоцільним. 

5. За прийнятною градацією можна вважати, що додатній баланс поживних 

речовин у сівозміні був за помірної органо-мінеральної системи удобрення, з 

надлишком над статтями балансу за подвійної дози мінеральних добрив, внесених 

по фону 12 т/га гною. Інтенсивність балансу за органічної і відновлюваної систем 

удобрення була наближеною до прийнятих параметрів, за мінеральної це 

наближення було найменшим. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОБРИВ 

 

7.1. Економічна ефективність  

 

Oдним із ocнoвниx зaвдaнь aгрaрнoгo ceктoру є нaйбiльш eфeктивнe тa 

рaцioнaльнe застосування всіх матеріально-технічних ресурсів, тoбтo oтримaння 

мaкcимaльнoї кiлькocтi прoдукцiї виcoкoї якocтi за мiнiмaльниx витрат.  

В економічному плані важливою є правильно підібрана система удобрення 

для певних ґрунтово-кліматичних умов, що бaзуєтьcя нa рaцioнaльнoму 

застосуванні добрив. Застосування мінеральних добрив нижче або вище від 

оптимальної дози призводить до зниження окупності виробничих витрат і 

зменшення прибутковості виробництва певного виду продукції [126]. Тому для 

підвищення економічної ефективності виробництва важливо підбирати 

економічно обґрунтовані системи удобрення, які б забезпечували окупність 

витрачених ресурсів [263]. 

Розрахунки економічної ефективності застосування добрив за вирощування 

культур польової сівозміни (кукурудза на силос–жито озиме–горох) проводили за 

цінами 2018 року. Витрати включали у себе вартість добрив, навантажувально-

розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, підготування та внесення 

у ґрунт. 

Одержаний за рахунок добрив приріст урожаю сільськогосподарських 

культур є одним із основних показників їх економічної ефективності. Він 

залежить як від вартісних (вартість продукції, чистий прибуток), так і відносних 

економічних показників (рівень рентабельності, витрати на придбання добрив 

тощо). А при рівні рентабельності близько 30% забезпечується розширене 

виробництво [244]. Розрахунки економічної ефективності проводили у цілому за 

ланку сівозміни, а також за вирощування кожної культури за методикою відділу 

економіки Інституту землеробства НААН. Витрати, пов’язані із застосуванням 
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мінеральних добрив під кукурудзу, жито озиме, горох. Внесення гною у ланці 

сівозміни – залежно від року його дії і дози, відповідно – післядія першого року, 

другого і третього. Витрати на застосування побічної продукції визначали з 

урахуванням того, що під горох вносили 4,5 т/га соломи жита озимого, під 

кукурудзу на силос – 20 т/га гички буряків цукрових. 

Виходячи з ринкових відносин, економічний ефект диктує необхідність 

будувати систему удобрення, враховуючи цінову політику на кінцевий продукт. 

Розрахунок вартості урожаю є критерієм, що визначає прямий економічний ефект 

від понесених витрат на вирощування сільськогосподарських культур (табл. 7.1).  

Таблиця 7.1  

Вартість урожаю культур у середньому за ланку польової сівозміни, 

грн/га 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Витрати 

Середнє 
Гній,  

т 
NPK, кг 

кукурудза 

на силос, 

2008-2010 

рр. 

жито 

озиме, 

2009-2010 

рр. 

горох, 

2010 р. 

 

Без добрив (контроль) 14880 9307 11072 11753 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 27780 14555 19776 20704 

- N99P60K102 26580 14514 19008 20034 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 + 

побічна 

продукція 28680 16728 18176 21195 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 32580 19393 21696 24556 

12 N132P90K136 33600 17548 20992 24047 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 29100 15826 21248 22058 

 

Визначено, що у ланці польової сівозміни без застосування добрив 

(контроль) у вартісному відношенні найбільшою вартістю визначалась кукурудза 

на силос – 14,9 тис. грн/га, горох – 11,0 тис. і жито 9,3 тис. грн/га. За внесення 

добрив вартісні показники визначались рівнем урожаю і понесеними витратами 
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на добриво. Порівняно з контролем без добрив, за внесення оптимальних доз 

добрив вартість урожаю підвищувалась у 1,8-2,2 раза. При цьому, за 

відновлюваної системи удобрення вона становила 21 тис. грн/га, органічної – 22 

тис. грн, органо-мінеральної – 24 тис. грн/га. Найменше за мінеральної системи 

удобрення – 20 тис. грн, але із-за екологічної витратності вона не підлягає 

позитивній оцінці. Характерно, що за перевитрат мінеральних добрив у 1,5-2,0 

раза вартість урожаю залишається на одному рівні як за мінеральної, так і за 

органо-мінеральної систем удобрення, відповідно, у межах 20 тис. грн і 24 тис. 

грн/га. 

Повна собівартість урожаю включає всі витрати, понесені на 100 га певної 

культури у сівозміні (табл. 7.2).  

Таблиця 7.2  

Повна собівартість урожаю культур у середньому за ланку польової 

сівозміни, грн/га 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Повна собівартість 

Середнє 
Гній,  

т 
NPK, кг 

кукурудза 

на силос, 

2008-2010 

рр. 

жито 

озиме, 

2009-2010 

рр. 

горох, 

2010 р. 

Без добрив (контроль) 7355 5977 8156 7163 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 16130 11813 13562 13835 

- N99P60K102 18224 13513 14887 15541 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 + 

побічна 

продукція 15119 10895 12887 12967 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 19115 14265 15960 16447 

12 N132P90K136 24978 18870 19878 21242 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 13907 10574 13008 12496 
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Вони помітно зростають за підвищення доз мінеральних добрив. За 

показниками повної собівартості найрентабельнішими є відновлювана і органічна 

системи удобрення, де вона вичислена у сумі 12 тис. грн/га, тоді як за мінеральної 

– до 15 тис. грн, а органо-мінеральної до 21 тис. грн/га. При цьому з підвищенням 

доз добрив у 1,5 рази за мінеральної системи удобрення витрати зросли на 12%, а 

за подвоєння доз NPK за органо-мінеральної системи удобрення – на 29%. 

Основним критерієм економічної ефективності є одержаний прибуток за 

вирощування сільськогосподарських культур (табл. 7.3).  

Таблиця 7.3 

Прибуток від урожаю культур у середньому за ланку польової сівозміни, 

грн/га 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Прибуток  

Середнє з 1 

га  Гній,  

т 
NPK, кг 

кукурудза 

на силос, 

2008-2010 

рр. 

жито 

озиме, 

2009-2010 

рр.  

горох, 

2010 р. 

Без добрив (контроль) 7525 3330 2916 4590 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 11650 2742 6214 6869 

- N99P60K102 8356 1001 4121 4493 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 + 

побічна 

продукція 13561 5833 5289 8228 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 13465 5128 5736 8110 

12 N132P90K136 8622 -1322 1114 2805 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 15193 5252 8240 9562 

 

Першість за рівнем прибутку посідає органічна система удобрення, де прямі 

витрати на гній припадають на дві культури 10-пільної сівозміни – 9562 грн/га, за 

нею відновлювана система удобрення – 8228 грн/га. За оптимальних доз 
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мінеральних добрив (N66P60K68), внесених по фону 12 т/га гною, він був на 2% 

нижчим від відновлюваної системи, а за подвоєння доз NPK сума прибутку 

знизилась у 2,4 рази, що пов’язано зі зростанням цін на агрохімікати. 

Згідно сукупних понесених витрат складається і собівартість вирощеної 

продукції. Характерно, що за максимального залучення у систему удобрення 

відновлюваних ресурсів (побічної продукції і гною), середня собівартість 1 т 

урожаю у середньому за ланку сівозміни була нижчою від контролю без добрив, а 

за мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення за підвищення доз NPK у 

1,5-2,0 рази, собівартість підвищувалась відповідно на 14 і 35% (табл. 7.4) 

Таблиця 7.4  

Собівартість основної продукції у середньому за ланку польової сівозміни, 

грн/т  

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Культури 

Середнє 
Гній,  

т 
NPK, кг 

кукурудза на 

силос, 2008-

2010 рр.  

жито 

озиме, 

2009-2010 

рр. 

горох, 2010 

р. 

Без добрив (контроль) 297 2633 4714 2548 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 348 3328 4389 2688 

- N99P60K102 411 3817 5012 3080 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 + 

побічна 

продукція 316 2670 4538 2508 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 352 3016 4708 2692 

12 N132P90K136 446 4409 6060 3638 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 287 2739 3918 2315 

 

Рентабельність вирощеної продукції рослинництва – особливий показник 

оцінки технологій. Рентабельність визначає економічну доцільність рівня 

застосування добрив за різних систем їх застосування. У 3-пільній ланці польової 
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сівозміни найрентабельнішим виявилось вирощування кукурудзи на силос. На 

контролі без добрив – 102 %, по житу і по гороху – 36%, у середньому за ланку 

сівозміни – 65% (табл. 7.5).  

Таблиця 7.5 

Рівень рентабельності від урожаю культур у середньому за ланку польової 

сівозміни, % 

 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Рентабельність 

Середнє з 1 

га  Гній,  

т 
NPK, кг 

кукурудза 

на силос, 

2008-2010 

рр. 

жито 

озиме, 

2009-2010 

рр.  

горох, 

2010 р. 

Без добрив (контроль) 102 56 36 65 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 72 23 46 47 

- N99P60K102 46 7 28 27 

Відновлювана система удобрення 

6 

N49P30K51 + 

побічна 

продукція 

90 54 41 61 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 70 36 36 47 

12 N132P90K136 35 -7 6 11 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 109 50 63 74 

 

Найближчою до неї виявилась відновлювана система удобрення, де цей 

показник становив 61%, а за органічної системи удобрення – 74%. Рівень 

рентабельності за органічної системи удобрення (N99P60K102) становив 27%, а за 

внесення по фону гною (N132P90K136) знизився до 11%. Внесення за мінеральної 

системи удобрення зазначеної високої дози (N99P60K102) у діючій речовині 

виявилось рівнозначним оптимальній дозі (N66P60K68 + 12 т/га гною) – 47%, що 

вказує на економічну витратність мінеральної системи удобрення. До 

найефективніших систем удобрення слід віднести ті, де максимально залучаються 
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відновлювані органічні ресурси – органічна і відновлювальна. Зважаючи на 

низький рівень виробництва підстилкового гною безальтернативною слід вважати 

відновлювану систему удобрення  

Отже, за економічними показниками в ланці польової сівозміни собівартість 

основної продукції зменшується за відновлюваної системи удобрення, а за 

прибутковістю – з найвищим рівнем рентабельності. 

 

7.2. Енергетична оцінка застосування добрив у ланці зерно-просапної 

сівозміни 

 

Вирощування сільськогосподарської продукції є процесом перетворення 

енергії сонця, ґрунту та антропогенної енергії в енергію урожаю. У недалекій 

перспективі, коли подальше підвищення урожайності супроводжуватиметься 

ростом витрат невідновлюваної енергії, тобто на перше місце вийдуть не 

економічні, а енергетичні критерії застосування засобів хімізації [134]. З 

розвитком землеробства кількість привнесеної енергії зростає, врожайність 

збільшується та зменшується залежність від зовнішніх чинників – погоди, 

шкідників, родючості ґрунту тощо [306]. 

Завдання енергетичної оцінки полягає у створенні такої системи удобрення, 

яка б забезпечувала раціональне використання не поновлюваної (виконаної) і 

поновлюваної (природної) енергії та зменшення технологічного навантаження на 

агробіоценоз. Використання універсального вимірника енергетичного аналізу, 

яким є енергія, дає змогу встановити енергетичну оцінку врожаю і визначити 

рівень ефективності витрачених ресурсів, і, таким чином, дозволяє встановити 

оптимальний варіант раціонального використання природних і матеріальних 

ресурсів, за максимального виробництва продукції на основі ресурсозбереження.  

За критерій енергетичної оцінки прийнято коефіцієнт енергетичної 

ефективності (Кее), який показує співвідношення між енергією, нагромадженою у 

вирощеній продукції, й енергією, витраченою на її одержання. За ефективної 

системи удобрення Кее основної продукції перевищує 2,0 [193]. 
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З енергетичної точки зору різниця між системами удобрення визначалась 

обсягом антропогенного навантаження у вигляді енергетики добрив у ланці 

сівозміни. Зміна показників енергетичної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур залежно від агрохімічного навантаження у 

сівозміні була аналогічною зміні показників економічної ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Застосування органічних і мінеральних добрив та побічної продукції у 

сівозміні найрадикальніше впливає на родючість ґрунту і продуктивність ланки 

сівозміни. Важливого значення це питання набуває за тривалого їх внесення 

(табл. 7.6).  

Таблиця 7.6 

Витрати енергії при вирощуванні культур у середньому за ланку польової 

сівозміни, МДж/га  

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Кукурудза на 

силос, 2008-

2010 рр. 

Жито 

озиме, 

2009-2010 

рр.  

Горох, 2010 

рр. 

У 

середньому 

на 1га ріллі 
Гній,  

т 
NPK, кг 

Без добрив (контроль) 8101 12580 18336 13005 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 18893 19613 23631 20713 

- N99P60K102 22525 22482 25622 23543 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + п. п. 17039 17792 22556 19129 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 19602 19670 23645 20972 

12 N132P90K136 27752 25756 28007 27171 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 10200 12656 18411 13756 

 

Результати проведених досліджень показали, що найменші витрати енергії 

були на контролі (без добрив), пов’язані з обробітком ґрунту, енергетикою 

пального, насіння і у середньому становили 13,005 МДж/га. Кількість витраченої 

енергії порівняно з контролем збільшувалась за мінеральної системи удобрення за 
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внесення середньої (N66P60K68) дози мінеральних добрив у 1,6 рази, а високих – у 

1,8 рази при рівні на контролі 11,3 тис. МДж/га. За відновлюваної із залученням 

побічної продукції – у 1,5 рази, за органо-мінеральної із внесенням помірних доз 

добрив – у 1,6, високих доз – у 2,1 рази. 

Найвищих значень витрати досягли за внесення максимальних доз 

мінеральних добрив на фоні гною і становили 272 тис. МДж/га. Отже, підвищення 

доз мінеральних добрив, збільшуючи витрати, не забезпечує підвищення 

продуктивності культур, що впливає на рівень витратності енергії.  

Витрати енергії у МДж/га визначають енергоємність урожаю, яка 

знижується у міру ощадності енерговитрат і збільшення урожаю основної 

продукції. Найбільшою енергоємністю визначається екстенсивне ведення 

сівозміни (без добрив). Із підвищенням невідновних ресурсів (мінеральних 

добрив) змінюється енергоємність вирощеного урожаю (7.7).  

Таблиця 7.7  

Енергоємність урожаю культур у середньому за ланку польової сівозміни, 

МДж/га 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Кукурудза на 

силос, 2008-

2010 рр. 

Жито 

озиме, 

2009-2010 

рр.  

Горох, 2010 

р. 

У 

середньому 

на 1га ріллі 
Гній,  

т 
NPK кг 

Без добрив (контроль) 101680 38045 30604 56776 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 189830 59498 54662 101330 

- N99P60K102 181630 59330 52539 97833 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + п.п. 
195980 68381 

50240 

 104867 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 222630 79275 59969 120625 

12 N132P90K136 229600 71733 58023 119785 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 198850 64694 58731 107425 
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Певна енергетична рівноважність збільшується і за залучення у систему 

удобрення відновлюваних органічних ресурсів. За відновлюваної системи 

удобрення енергоємність урожаю становить 105 тис. МДж/га, за помірної органо-

мінеральної системи – 121 тис. МДж/га. При цьому, з підвищенням доз 

мінеральних добрив за мінеральної системи удобрення у 1,5 рази, енергоємність 

урожаю знизилась на 4% порівняно з помірною дозою добрив, а за органо-

мінеральної системи із внесенням до 360 кг NPK по фону 12 т/га гною – на 1%, 

що свідчить про енергетичну недоцільність внесення у сівозміні високих доз 

мінеральних добрив. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності визначається оціночним її 

показником, де рівень Кее>2 вказує на те, що енергетичні витрати є виправданими 

(табл. 7.8).  

Таблиця 7.8 

Коефіцієнт енергетичної ефективності урожаю культур у середньому за 

ланку польової сівозміни, Кее/га 

Внесено добрив 

на 1 га ріллі 
Кукурудза на 

силос, 2008-

2010 рр. 

Жито 

озиме, 

2009-2010 

рр.  

Горох,  

2010 р. 

Кее, у 

середньому 

на 1 га ріллі  
Гній,  

т 
NPK, кг 

Без добрив (контроль) 12,55 3,02 1,67 5,75 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 10,05 3,03 2,31 5,13 

- N99P60K102 8,06 2,64 2,05 4,25 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + п.п. 11,50 3,84 2,23 5,86 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 11,36 4,03 2,54 5,97 

12 N132P90K136 8,27 2,79 2,07 4,38 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 19,50 5,11 3,19 9,27 

 

Найбільший показник Кее одержано за вирощування кукурудзи на силос 

(Кее на контролі без добрив – 12,5), із підвищенням витрат добрив він знижувався 



 

 

 

184 

до 8-11, а за органічної системи удобрення зростав до 19. Найменші показники 

одержано за вирощування гороху (без добрив – 1,67, а за внесення добрив 

перевищував показник на 2 одиниці). У середньому за ланку сівозміни найвищі 

значення Кее одержано за органічної і відновлюваної системи удобрення (9,27 і 

5,97). Отже, за існуючого рівня господарювання коефіцієнт енергетичної 

ефективності є енергодоцільним за залучення у систему удобрення 

відновлюваних органічних ресурсів. 

Таким чином, результати досліджень свідчать, що показники економічної і 

енергетичної оцінок систем удобрення при вирощуванні сільськогосподарських 

культур у ланці сівозміни були найкращими за внесення помірних доз 

мінеральних добрив із залученням відновлюваних органічних ресурсів. 

Висновки до розділу 7 

1. Розрахунки економічної ефективності органічних і мінеральних добрив за 

різних систем удобрення помітно підвищують вартість урожаю з одиниці площі. 

За вартісного показника на контролі без добрив 11,7 тис. грн/га вони найбільше 

підвищувались за органо-мінеральної системи удобрення – 24 тис. грн/га та 

знижувались до 21-22 тис. грн/га за відновлюваної і органічної систем удобрення. 

2. Повна собівартість продукції ланки сівозміни виявилась найдешевшою за 

відновлюваної і органічної систем удобрення, перебуваючи у межах 12 тис. грн. 

За органо-мінеральної системи удобрення вона перевищувала 16 тис. грн/га, а за 

підвищення доз NPK удвічі проти оптимальної (N66P60K68) – підвищувалась до 

21,2 тис. грн/га. 

3. Найвища собівартість 1 т продукції склалась за органічної, відновлюваної і за 

помірної дози NPK у органо-мінеральній системі удобрення та на контролі без 

добрив – 2,5 - 2,7 тис. грн/т. Собівартість понад 3 тис. грн/т визначено за внесення 

підвищених і високих доз мінеральних добрив за будь-якої системи удобрення. 

4. Формування оптимального прибутку склалось за застосування помірних доз 

мінеральних добрив при відновлюваній і органо-мінеральній системах удобрення 

– 8,1тис. і 8,2 тис. грн/т, за органічної – 9,6 тис. грн/т. 

5. Найвищий рівень рентабельності одержано за органічної (74%) і відновлюваної 
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(61%) систем удобрення. За помірних доз NPK він не перевищував 47%, а за 

внесення високих доз NPK знижувався до 11 і 27 %. 

6. Витрати енергії на контролі без добрив за органічної системи удобрення 

становили близько 13 тис. МДж/га, за відновлюваної – до 19 тис., органо-

мінеральної і мінеральної – до 21 тис., за підвищення оптимальної дози у 1,5-2 

рази витрати енергії перевищували 23 і 27 тис. МДж/га. За такою залежністю 

складались і енерговитрати урожаю. 

7. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності одержано за органічної і 

відновлюваної систем удобрення, який становив відповідно близько 9 і 6, на 

помірних дозах NPK він був вищим 5, а на високих – не більшим 4,3. Результати 

досліджень висвітлено і опубліковано в наукових працях [29, 31, 83] 
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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-річного 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 
о
С і у вечірній – на 0,7-1,2 

о
С 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 упродовж 

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 
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органічної системи удобрення у шарі ґрунту 0-40 см – 1,26 г/см
3
, підвищувалась у 

кінці вегетації за мінеральної системи удобрення (N99P60K102) до 1,47 г/см
3
. 

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/см
3
 з помітним послабленням її за 

внесення у сівозміні органічних добрив (1,35-1,40 г/см
3
). 

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-річного застосування добрив у сівозміні найсприятливіші 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 в орному (0-20 см) шарі гідролізованого азоту під кукурудзою і 
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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 2,3-2,0 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-

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 
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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% та калію зріс 

удвічі, 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 у ланці польової сівозміни 

інтенсивність балансу по азоту наближалась до задовільного за помірного 

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

відповідала встановленим критеріям повернення поживних речовин до ґрунту і 

становила 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.  
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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 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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Додаток А.1 

Основні метеорологічні показники за даними метеостанції «Київ» за 2008-2010 рр. 

Показник 
Місяць За 

рік I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня багаторічна  

Середня температура 

повітря, ˚С 
-5,6 -4,1 0,7 8,7 15,0 18,2 19,3 18,8 13,9 8,3 2,1 -2,3 7,8 

Кількість опадів, мм 42 41 46 49 59 77 80 73 49 48 49 46 659 

ГТК     1,3 1,4 1,3 1,3 1,2    2,3 

2008 р. 

Середня температура 

повітря, ˚С 
-3,2 0,7 4,6 10,7 14,2 19 20,8 21,7 13,5 10,8 3,5 -0,5 9,7 

Кількість опадів, мм 34 14 36 123 38 101 84 27 151 18 42 77 745 

ГТК    3,8 0,9 1,8 1,3 0,4 3,7 0,5   2,1 

2009 р. 

Середня температура 

повітря, ˚С 
-3,5 -1,8 2,2 11,1 15 20,5 21,7 18,9 17,9 9,1 4,7 -3,2 9,4 

Кількість опадів, мм 35 45 55 2 36 63 37 18 16 27 31 88 453 

ГТК    0,1 0,8 1,0 0,6 0,3 0,3    1,3 

2010 р. 

Середня температура 

повітря, ˚С 
-8,9 -3 -1,2 10,3 17,3 22 24,5 24,8 14,9 6,3 8,2 -1,5 9,7 

Кількість опадів, мм 54 63 20 41 55 102 104 24 80 35 72 35 685 

ГТК    1,3 1,0 1,5 1,4 0,3 1,8    1,9 
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Додаток Б.1 

Вплив тривалого застосування добрив на температурний режим грунту під кукурудзою на силос 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Температура ґрунту, ◦С 

4-5листків викидання волоті молочно-воскової стиглості 

Гній, 

т  

NPK, кг 
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Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив 13,2 13,5 13,8 15,9 16,3 16,9 20,3 20,5 21,2 21,3 21,6 22,8 19,1 18,6 20,0 22,3 21,6 23,5 

- N80Р60К80 13,5 13,7 13,9 16,4 16,9 17,5 20,5 20,7 21,3 20,7 20,9 21,8 19,3 18,9 20,1 21,5 21,1 22,8 

- N120Р60К120 13,3 13,6 14,0 16,2 16,6 17,5 20,2 20,4 21,1 20,5 21,0 21,9 19,0 18,4 19,8 22,0 21,7 22,5 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 

13,7 13,9 14,3 17,9 18,3 18,5 20,6 21,0 21,8 21,0 21,4 22,0 19,8 19,3 20,1 20,7 20,5 20,9 

12 N80Р60К80 13,6 13,8 14,0 17,3 17,5 17,9 20,4 20,7 21,6 20,8 21,3 21,9 19,6 19,1 20,0 21,1 20,7 21,9 

12 N160Р90К160 13,4 13,7 13,9 17,1 17,4 17,6 20,3 20,7 21,7 20,6 21,2 21,9 19,5 18,9 20,0 21,4 21,1 22,3 

24 N0Р0К0 13,8 13,9 14,1 17,7 18,1 18,3 20,4 21,0 21,7 20,9 21,3 21,8 19,5 19,2 20,0 20,9 20,5 21,2 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив 12,1 12,4 13,3 14,4 14,6 15,6 19,6 19,9 21,0 21,0 21,3 22,3 18,5 18,1 19,4 20,4 20,1 21,5 

- N80Р60К80 12,5 12,8 13,3 14,5 15,2 15,8 20,1 20,2 20,8 20,0 20,3 20,9 18,8 18,5 19,5 19,8 19,2 20,1 

- N120Р60К120 12,3 12,7 13,4 14,3 15,1 15,8 19,8 19,9 20,5 19,7 20,0 20,8 18,3 18,0 19,1 19,5 19,2 19,8 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 

12,8 13,2 13,3 16,2 16,5 16,9 20,4 20,6 20,9 20,4 20,8 21,7 19,4 18,9 19,8 19,9 19,6 20,4 

12 N80Р60К80 12,6 13,1 13,2 15,7 15,9 16,3 20,1 20,4 20,9 20,1 20,6 21,5 19,2 18,8 19,6 19,6 19,2 20,6 

12 N160Р90К160 12,7 13,0 13,4 15,4 15,7 16,0 20,0 20,4 20,9 19,9 20,5 21,5 19,2 18,6 19,5 19,5 19,3 20,7 

24 N0Р0К0 12,7 13,1 13,3 16,0 16,4 16,7 20,3 20,5 20,8 20,2 20,7 21,4 19,2 18,9 19,7 19,8 19,4 20,6 
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Додаток Б.2 

Запаси продуктивної вологи сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос, мм 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 12,5 11,8 13,2 11,2 8,3 11,8 9,0 6,0 9,8 

- N80Р60К80 12,3 12,0 13,1 11,2 8,4 12,1 9,5 6,2 10,1 

- N120Р60К120 11,9 11,5 12,6 11,0 7,9 11,6 8,9 5,7 9,9 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 13,2 12,2 13,8 11,7 8,7 12,5 9,6 6,1 10,3 

12 N80Р60К80 13,2 12,3 14,7 11,6 8,9 12,4 9,3 6,3 10,6 

12 N160Р90К160 12,9 12,2 14,3 11,3 8,5 12,7 9,4 6,0 10,2 

24 N0Р0К0 12,9 12,0 14,1 11,9 8,5 12,4 9,4 6,7 10,6 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 13,4 13,1 14,4 12,4 8,9 13,3 10,5 7,0 11,4 

- N80Р60К80 13,7 12,8 14,4 13,0 8,9 14,9 11,0 7,2 11,7 

- N120Р60К120 12,9 11,9 14,0 12,7 8,9 13,7 10,4 6,8 11,5 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 14,1 13,3 15,0 12,8 8,9 13,7 10,8 7,2 11,8 

12 N80Р60К80 14,1 13,4 15,5 13,4 9,1 13,9 10,8 7,4 12,3 

12 N160Р90К160 14,1 13,2 14,9 13,0 9,2 14,0 10,8 7,7 11,8 

24 N0Р0К0 14,1 13,1 15,1 13,3 9,0 15,2 10,9 7,3 12,5 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 15,1 14,7 16,1 14,1 10,2 14,6 12,3 8,2 13,3 

- N80Р60К80 15,3 14,3 15,7 14,4 10,6 14,5 12,4 8,3 13,6 

- N120Р60К120 15,1 14,0 16,6 14,1 10,0 14,7 12,1 8,2 13,5 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 15,5 14,6 16,5 14,7 10,9 15,8 12,9 8,3 13,6 

12 N80Р60К80 15,4 14,5 17,0 14,7 11,1 16,1 12,9 8,5 13,9 

12 N160Р90К160 15,9 14,9 16,7 14,4 10,5 15,9 12,8 7,6 13,6 

24 N0Р0К0 16,2 14,9 17,1 15,1 11,0 15,6 13,3 8,3 14,1 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 15,1 14,9 15,7 14,6 11,4 15,1 13,5 8,8 15,1 

- N80Р60К80 15,3 14,8 16,0 15,0 11,3 14,9 13,7 8,8 14,7 

- N120Р60К120 15,3 13,8 15,9 15,2 11,5 15,8 13,6 8,7 15,8 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 15,2 14,9 16,2 15,1 11,4 15,7 13,9 8,9 15,1 

12 N80Р60К80 15,6 15,4 17,3 15,4 11,8 16,3 14,4 9,2 15,9 

12 N160Р90К160 15,4 14,9 16,7 15,2 11,7 16,2 14,3 9,5 15,9 

24 N0Р0К0 15,7 15,1 16,6 15,5 11,9 16,1 14,0 9,2 15,4 
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Додаток Б.3 

Щільність складення сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос, г/см
3
 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 1,29 1,29 1,27 1,43 1,43 1,41 1,44 1,48 1,45 

- N80Р60К80 1,26 1,28 1,24 1,43 1,42 1,41 1,48 1,49 1,47 

- N120Р60К120 1,24 1,28 1,23 1,43 1,44 1,41 1,48 1,51 1,49 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 1,24 1,26 1,22 1,34 1,37 1,32 1,39 1,37 1,39 

12 N80Р60К80 1,25 1,26 1,28 1,34 1,37 1,35 1,36 1,39 1,41 

12 N160Р90К160 1,26 1,28 1,27 1,36 1,40 1,39 1,45 1,43 1,43 

24 N0Р0К0 1,20 1,21 1,20 1,31 1,34 1,33 1,34 1,35 1,38 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 1,30 1,32 1,29 1,38 1,40 1,39 1,42 1,44 1,43 

- N80Р60К80 1,29 1,27 1,27 1,41 1,40 1,41 1,45 1,45 1,42 

- N120Р60К120 1,29 1,31 1,27 1,44 1,46 1,43 1,45 1,48 1,47 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 1,26 1,28 1,25 1,28 1,31 1,27 1,37 1,35 1,33 

12 N80Р60К80 1,27 1,28 1,29 1,32 1,34 1,30 1,36 1,37 1,39 

12 N160Р90К160 1,29 1,30 1,27 1,35 1,38 1,36 1,42 1,40 1,41 

24 N0Р0К0 1,21 1,23 1,22 1,30 1,28 1,32 1,32 1,33 1,34 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 1,40 1,42 1,40 1,43 1,44 1,41 1,45 1,46 1,43 

- N80Р60К80 1,40 1,37 1,37 1,46 1,47 1,43 1,47 1,48 1,45 

- N120Р60К120 1,45 1,44 1,44 1,47 1,50 1,46 1,52 1,54 1,51 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 1,36 1,34 1,34 1,39 1,41 1,38 1,41 1,41 1,39 

12 N80Р60К80 1,34 1,36 1,37 1,41 1,45 1,42 1,42 1,46 1,43 

12 N160Р90К160 1,44 1,42 1,41 1,45 1,47 1,47 1,51 1,48 1,47 

24 N0Р0К0 1,35 1,37 1,34 1,37 1,39 1,35 1,41 1,41 1,39 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 1,33 1,35 1,30 1,34 1,35 1,32 1,37 1,39 1,36 

- N80Р60К80 1,33 1,32 1,30 1,35 1,34 1,33 1,38 1,39 1,36 

- N120Р60К120 1,38 1,35 1,32 1,41 1,39 1,38 1,39 1,41 1,43 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 1,27 1,26 1,25 1,28 1,29 1,27 1,32 1,31 1,28 

12 N80Р60К80 1,29 1,30 1,33 1,32 1,33 1,31 1,37 1,36 1,34 

12 N160Р90К160 1,32 1,33 1,31 1,36 1,38 1,35 1,39 1,41 1,38 

24 N0Р0К0 1,25 1,26 1,24 1,28 1,30 1,26 1,31 1,31 1,28 
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Додаток Б.4 

Загальна пористість сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос, мм 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 52,6 52,6 53,3 47,4 47,4 48,2 47,1 45,6 46,7 

- N80Р60К80 53,7 52,9 54,4 47,4 47,8 48,2 45,6 45,2 46,0 

- N120Р60К120 54,4 52,9 54,8 47,4 47,1 48,2 45,6 44,5 45,2 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 54,4 53,7 55,1 50,7 49,6 51,5 48,9 49,6 48,9 

12 N80Р60К80 54,0 53,7 52,9 50,7 49,6 50,4 50,0 48,9 48,2 

12 N160Р90К160 53,7 52,9 53,3 50,0 48,5 48,9 46,7 47,4 47,4 

24 N0Р0К0 55,9 55,5 55,9 51,8 50,7 51,1 50,7 50,4 49,3 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 52,2 51,5 52,6 49,3 48,5 48,9 47,8 47,1 47,4 

- N80Р60К80 52,6 53,3 53,3 48,2 48,5 48,2 46,7 46,7 47,8 

- N120Р60К120 52,6 51,8 53,3 47,1 46,3 47,4 46,7 45,6 46,0 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 53,7 52,9 54,0 52,9 51,8 53,3 49,6 50,4 51,1 

12 N80Р60К80 53,3 52,9 52,6 51,5 50,7 52,2 50,0 49,6 48,9 

12 N160Р90К160 52,6 52,2 53,3 50,4 49,3 50,0 47,8 48,5 48,2 

24 N0Р0К0 55,5 54,8 55,1 52,2 52,9 51,5 51,5 51,1 50,7 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 48,5 47,8 48,5 47,4 47,1 48,2 46,7 46,3 47,4 

- N80Р60К80 48,5 49,6 49,6 46,3 46,0 47,4 46,0 45,6 46,7 

- N120Р60К120 46,7 47,1 47,1 46,0 44,9 46,3 44,1 43,4 44,5 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 50,0 50,7 50,7 48,9 48,2 49,3 48,2 48,2 48,9 

12 N80Р60К80 50,7 50,0 49,6 48,2 46,7 47,8 47,8 46,3 47,4 

12 N160Р90К160 47,1 47,8 48,2 46,7 46,0 46,0 44,5 45,6 46,0 

24 N0Р0К0 50,4 49,6 50,7 49,6 48,9 50,4 48,2 48,2 48,9 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 51,1 50,4 52,2 50,7 50,4 51,5 49,6 48,9 50,0 

- N80Р60К80 51,1 51,5 52,2 50,4 50,7 51,1 49,3 48,9 50,0 

- N120Р60К120 49,3 50,4 51,5 48,2 48,9 49,3 48,9 48,2 47,4 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 53,3 53,7 54,0 52,9 52,6 53,3 51,5 51,8 52,9 

12 N80Р60К80 52,6 52,2 51,1 51,5 51,1 51,8 49,6 50,0 50,7 

12 N160Р90К160 51,5 51,1 51,8 50,0 49,3 50,4 48,9 48,2 49,3 

24 N0Р0К0 54,0 53,7 54,4 52,9 52,2 53,7 51,8 51,8 52,9 
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Додаток Б.5 

Математичні характеристики агрофізичних показників під кукурудзою на силос в 

орному 0-20 см шарі грунту 

Рік 
Фаза 

розвитку рослин 

Час 

заміру 

_

X ± x
S  V, % S 

1 2 3 4 5 6 

Шар ґрунту 0-10 см 

Температура ґрунту, ◦С 

2008 

 

4-5 листків 8.00 13,5±0,08 1,6 0,2 

16.00 16,9±0,29 4,6 0,8 

викидання волоті 8.00 20,4±0,1 0,7 0,1 

16.00 20,8±0,1 1,3 0,3 

молочно-воскова стиглість 8.00 19,4±0,11 1,5 0,3 

16.00 21,4±0,22 2,7 0,6 

2009 

 

4-5 листків 8.00 13,7±0,1 1,1 0,1 

16.00 17,3±0,28 4,3 0,7 

викидання волоті 8.00 20,7±0,09 1,1 0,2 

16.00 21,2±0,09 1,1 0,2 

молочно-воскова стиглість 8.00 18,91±0,12 1,7 0,3 

16.00 21,0±0,2 2,3 0,5 

2010 

4-5 листків 8.00 14,0±0,06 1,2 0,2 

16.00 17,7±0,2 3,1 0,5 

викидання волоті 8.00 21,5±0,11 1,3 0,3 

16.00 22,0±0,1 1,6 0,4 

молочно-воскова стиглість 8.00 20,0±0,04 0,5 0,1 

16.00 22,2±0,34 4,1 0,9 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2008 

4-5 листків 12,7±0,18 3,8 0,5 

викидання волоті 11,4±0,1 2,8 0,3 

молочно-воскова стиглість 9,3±0,1 2,8 0,3 

2009 

4-5 листків 12,0±0,1 2,3 0,3 

викидання волоті 8,5±0,12 3,7 0,3 

молочно-воскова стиглість 6,1±0,12 5,0 0,3 

2010 

4-5 листків 13,7±0,28 5,5 0,7 

викидання волоті 12,2±0,15 3,3 04 

молочно-воскова стиглість 10,2±0,1 3,1 0,3 

Щільність складення ґрунту, г/см
3
 

2008 

4-5 листків 1,25±0,01 2,2 0,03 

викидання волоті 1,38±0,02 3,7 0,05 

молочно-воскова стиглість 1,42±0,02 4,0 0,06 

2009 
4-5 листків 1,27±0,01 2,1 0,03 

викидання волоті 1,40±0,01 2,6 0,04 



 

 

 

233 

Продовження додатку Б.5 

1 2 3 4 5 

 молочно-воскова стиглість 1,43±0,02 4,4 0,06 

2010 

4-5 листків 1,24±0,01 2,4 0,03 

викидання волоті 1,37±0,02 2,9 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,43±0,02 2,9 0,04 

Загальна пористість ґрунту, % 

2008 

4-5 листків 54,1±0,38 1,8 1,00 

викидання волоті 49,3±0,72 3,8 1,89 

молочно-воскова стиглість 47,8±0,78 4,3 2,8 

2009 

4-5 листків 53,6±0,38 1,9 1,00 

викидання волоті 48,7±0,51 2,7 1,34 

молочно-воскова стиглість 47,4±0,88 4,9 2,3 

2010 

4-5 листків 54,2±0,42 2,0 1,11 

викидання волоті 49,5±0,55 3,0 1,46 

молочно-воскова стиглість 47,4±0,57 3,2 1,5 

Шар ґрунту 10-20 см 

Температура ґрунту, ◦С 

2008 

 

4-5 листків 8.00 12,5±0,09 2,0 0,25 

16.00 15,2±0,30 5,3 0,80 

викидання волоті 8.00 20,0±0,10 1,4 0,28 

16.00 20,2±0,16 2,1 0,42 

молочно-воскова стиглість 8.00 18,9±0,16 2,2 0,42 

16.00 19,8±0,12 1,6 0,31 

2009 

 

4-5 листків 8.00 12,9±0,11 2,2 0,28 

16.00 15,6±0,27 4,5 0,70 

викидання волоті 8.00 20,3±0,11 1,4 0,28 

16.00 20,6±0,15 2,0 0,41 

молочно-воскова стиглість 8.00 18,5±0,14 2,0 0,37 

16.00 19,4±0,12 1,7 0,33 

2010 

4-5 листків 8.00 13,3±0,03 0,5 0,07 

16.00 16,2±0,19 3,1 0,49 

викидання волоті 8.00 20,8±0,06 0,8 0,16 

16.00 21,4±0,19 2,3 0,5 

молочно-воскова стиглість 8.00 19,5±0,09 1,2 0,23 

16.00 20,5±0,20 2,6 0,53 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2008 

4-5 листків 13,8±0,18 3,4 0,47 

викидання волоті 12,9±0,13 2,7 0,35 

молочно-воскова стиглість 10,7±0,08 2,0 0,21 

2009 

4-5 листків 13,0±0,19 3,9 0,51 

викидання волоті 9,0±0,05 1,4 0,12 

молочно-воскова стиглість 7,2±0,11 4,0 0,29 
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Продовження додатку Б.5 

1 2 3 4 5 

2010 

4-5 листків 14,8±0,19 3,5 0,51 

викидання волоті 14,1±0,26 4,9 0,69 

молочно-воскова стиглість 11,9±0,15 3,4 0,40 

Щільність складення ґрунту, г/см
3
 

2008 

4-5 листків 1,27±0,01 2,4 0,03 

викидання волоті 1,35±0,02 4,3 0,06 

молочно-воскова стиглість 1,40±0,02 3,5 0,05 

2009 

4-5 листків 1,28±0,01 2,3 0,03 

викидання волоті 1,37±0,02 4,5 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,40±0,02 4,0 0,06 

2010 

4-5 листків 1,27±0,01 1,9 0,02 

викидання волоті 1,35±0,02 4,4 0,06 

молочно-воскова стиглість 1,40±0,02 3,6 0,05 

Загальна пористість ґрунту, % 

2008 

4-5 листків 53,2±0,43 2,1 1,13 

викидання волоті 50,2±0,81 4,3 2,14 

молочно-воскова стиглість 48,6±0,69 3,7 1,82 

2009 

4-5 листків 52,8±0,42 2,1 1,10 

викидання волоті 49,7±0,85 4,5 2,25 

молочно-воскова стиглість 48,4±0,77 4,2 2,05 

2010 

4-5 листків 53,5±0,33 1,6 0,87 

викидання волоті 50,2±0,83 4,4 2,19 

молочно-воскова стиглість 48,6±0,69 3,7 1,81 
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Додаток Б.6 

Математичні характеристики агрофізичних показників під кукурудзою на силос в 

підорному 20-40 см шарі грунту 

Шар ґрунту 20-30 см 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2008 

4-5 листків 15,5±0,16 2,7 0,40 

викидання волоті 14,5±0,14 2,5 0,36 

молочно-воскова стиглість 12,7±0,2 3,3 0,4 

2009 

4-5 листків 14,6±0,1 2,2 0,3 

викидання волоті 10,6±0,16 3,9 0,40 

молочно-воскова стиглість 8,2±0,11 3,4 0,28 

2010 

4-5 листків 16,5±0,19 3,0 0,49 

викидання волоті 15,3±0,26 4,5 0,70 

молочно-воскова стиглість 13,7±0,10 1,9 0,26 

Щільність складення ґрунту, г/см
3
 

2008 

4-5 листків 1,39±0,02 3,1 0,04 

викидання волоті 1,43±0,01 2,6 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,46±0,02 3,2 0,05 

2009 

4-5 листків 1,39±0,02 3,1 0,04 

викидання волоті 1,45±0,01 2,6 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,46±0,02 3,1 0,04 

2010 

4-5 листків 1,38±0,01 2,7 0,04 

викидання волоті 1,42±0,02 3,0 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,44±0,02 3,0 0,04 

Загальна пористість ґрунту, % 

2008 

4-5 листків 48,8±0,60 3,2 1,59 

викидання волоті 47,6±0,50 2,9 1,36 

молочно-воскова стиглість 46,5±0,65 3,7 1,71 

2009 

4-5 листків 48,9±0,51 2,8 1,36 

викидання волоті 46,8±0,52 2,9 1,38 

молочно-воскова стиглість 46,2±0,63 3,6 1,66 

2010 

4-5 листків 49,2±0,51 2,7 1,34 

викидання волоті 47,9±0,59 3,3 1,57 

молочно-воскова стиглість 47,1±0,60 3,3 1,57 

Шар ґрунту 30-40 см 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2008 

4-5 листків 15,4±0,08 1,4 0,21 

викидання волоті 15,1±0,11 1,9 0,29 

молочно-воскова стиглість 13,9±0,10 2,5 0,30 

2009 

4-5 листків 14,8±0,20 3,3 0,50 

викидання волоті 11,6±0,09 2,0 0,23 

молочно-воскова стиглість 9,0±0,11 3,2 0,29 
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Продовження додатку Б.6 

1 2 3 4 5 

2010 

4-5 листків 16,3±0,21 3,4 0,56 

викидання волоті 15,7±0,21 3,5 0,54 

молочно-воскова стиглість 15,4±0,18 3,1 0,47 

Щільність складення ґрунту, г/см
3
 

2008 

4-5 листків 1,31±0,02 3,3 0,04 

викидання волоті 1,33±0,02 3,5 0,05 

молочно-воскова стиглість 1,36±0,01 2,4 0,03 

2009 

4-5 листків 1,31±0,01 2,9 0,04 

викидання волоті 1,34±0,01 2,8 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,37±0,02 3,2 0,04 

2010 

4-5 листків 1,29±0,01 2,7 0,03 

викидання волоті 1,32±0,02 3,2 0,04 

молочно-воскова стиглість 1,35±0,02 4,0 0,05 

Загальна пористість ґрунту, % 

2008 

4-5 листків 51,8±0,60 3,1 1,58 

викидання волоті 50,9±0,63 3,3 1,67 

молочно-воскова стиглість 49,9±0,46 2,4 1,20 

2009 

4-5 листків 51,9±0,53 2,7 1,41 

викидання волоті 50,7±0,52 2,7 1,37 

молочно-воскова стиглість 49,7±0,59 3,1 1,56 

2010 

4-5 листків 52,5±0,48 2,4 1,26 

викидання волоті 51,6±0,58 3,0 1,55 

молочно-воскова стиглість 50,5±0,74 3,9 1,96 
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Додаток В.1 

Вплив тривалого застосування добрив на температурний режим грунту під житом озимим 

Удобрення на 1 га ріллі 
Температура ґрунту ◦С 

осіннє кущення колосіння повна стиглість 

рік 

Гній, т 
NPK, 

кг 

2008 2009 2008 2009 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

година 

8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 8.00 8.00 16.00 16.00 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 7,5 7,2 9,3 9,7 18,5 18,7 21,6 21,4 20,2 20,6 24,7 25,8 

- N60Р60К60 7,6 7,3 9,8 10,2 18,6 18,7 20,3 20 20,4 20,6 23,5 23,7 

- N90Р60К90 7,5 7,3 9,6 10 18,4 18,6 20,1 20 20,1 20,4 24,1 24,5 

6 N45Р30К45 7,7 7,5 10 10,5 18,9 19,1 20,5 20,4 20,8 21 21,5 22,1 

12 N60Р60К60 7,6 7,5 9,8 10,3 18,7 18,9 20,3 20,2 20,6 20,8 22,4 22,9 

12 N120Р90К120 7,6 7,4 9,8 10,2 18,6 18,8 20,3 20,1 20,5 20,8 23,2 23,2 

24 N0Р0К0 7,7 7,5 9,9 10,4 18,8 19 20,4 20,3 20,8 20,9 21,9 22,3 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 7,2 6,9 8,5 9 18 18,5 19,8 20,2 19,9 20,2 21,4 23,5 

- N60Р60К60 7,3 7 8,7 9 18,2 18,5 19,6 19,4 20,1 20,3 20,3 21,4 

- N90Р60К90 7,2 6,9 8,5 9 17,9 18,3 19,5 19,3 19,8 20 20,3 21,2 

6 N45Р30К45 7,5 7,2 9,1 9,6 18,5 18,8 20,1 20,1 20,5 20,6 20,6 21,8 

12 N60Р60К60 7,4 7,1 8,9 9,3 18,3 18,6 19,8 19,8 20,3 20,5 20,6 21,6 

12 N120Р90К120 7,3 7 8,8 9,1 18,2 18,5 19,7 19,6 20,2 20,4 20,5 21,5 

24 N0Р0К0 7,4 7,1 9 9,5 18,4 18,7 20 19,9 20,4 20,5 20,7 21,7 
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Додаток В.2 

Запаси продуктивної вологи сірого лісового ґрунту за фазами органогенезу жита 

озимого, мм 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 
осіннє кущення колосіння  

повна 

стиглість 

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 10,5 6,5 8,3 10,1 3,2 5,3 

- N60Р60К60 10,7 6,6 9 10,5 3,4 5,5 

- N90Р60К90 10,8 6,7 8,1 10,5 2,9 5,4 

6 N45Р30К45 11,2 6,7 9,3 10,5 3,6 5,6 

12 N60Р60К60 11,5 6,8 9,5 10,8 3,6 5,9 

12 N120Р90К120 11,1 6,7 8,8 10,4 3,6 5,6 

24 N0Р0К0 11,6 6,8 9,3 10,7 3,5 6,1 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 11,6 5,5 8,9 11,9 3,8 6,3 

- N60Р60К60 12,3 5,6 9,2 12,6 4,1 6,4 

- N90Р60К90 11,9 5,3 9,1 12,3 3,4 6,4 

6 N45Р30К45 12,6 5,8 9,2 12,4 3,9 6,5 

12 N60Р60К60 13,1 5,9 9,6 12,8 4,1 6,9 

12 N120Р90К120 12,4 5,7 9,2 12,6 3,8 6,7 

24 N0Р0К0 13,1 5,9 9,3 12,6 4 7 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 13,1 4,6 9,8 11,8 4,4 7,5 

- N60Р60К60 13,4 4,7 9,5 12,3 4,5 8 

- N90Р60К90 12,7 4,3 9,6 11,7 3,8 7,5 

6 N45Р30К45 13,2 4,8 9,6 12,5 4,7 8,3 

12 N60Р60К60 13,1 4,9 9,8 12,6 4,8 8,2 

12 N120Р90К120 12,9 4,7 9,7 12,1 4,5 8 

24 N0Р0К0 13,3 5 9,9 12,7 4,7 8,3 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 13 2,1 10,7 14,6 5,3 8,7 

- N60Р60К60 13,3 2,1 11 14,7 5,4 9 

- N90Р60К90 13,6 2 10,6 15,1 5 8,8 

6 N45Р30К45 13,8 2,3 11,1 15,3 5,6 9,7 

12 N60Р60К60 14,2 2,2 11,9 15,6 5,8 9,4 

12 N120Р90К120 13,7 2,1 11,1 15,2 5,6 9,1 

24 N0Р0К0 14,3 2,3 11,3 15,5 5,7 9,6 
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Додаток В.3 

Щільність складення сірого лісового ґрунту за фазами органогенезу жита 

озимого, г/см
3
 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

осіннє кущення колосіння повна стиглість  

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 1,25 1,25 1,37 1,4 1,4 1,45 

- N60Р60К60 1,23 1,25 1,4 1,42 1,43 1,46 

- N90Р60К90 1,26 1,27 1,42 1,45 1,45 1,49 

6 N45Р30К45 1,22 1,24 1,32 1,34 1,35 1,37 

12 N60Р60К60 1,23 1,25 1,32 1,36 1,35 1,39 

12 N120Р90К120 1,24 1,26 1,35 1,39 1,38 1,43 

24 N0Р0К0 1,21 1,23 1,28 1,32 1,34 1,36 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 1,26 1,27 1,35 1,37 1,38 1,42 

- N60Р60К60 1,25 1,26 1,36 1,39 1,41 1,39 

- N90Р60К90 1,28 1,29 1,4 1,43 1,43 1,47 

6 N45Р30К45 1,23 1,26 1,27 1,31 1,32 1,33 

12 N60Р60К60 1,25 1,27 1,29 1,33 1,33 1,36 

12 N120Р90К120 1,27 1,28 1,32 1,36 1,36 1,41 

24 N0Р0К0 1,23 1,25 1,26 1,3 1,31 1,32 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 1,38 1,41 1,42 1,45 1,45 1,47 

- N60Р60К60 1,39 1,41 1,44 1,46 1,46 1,49 

- N90Р60К90 1,4 1,44 1,46 1,48 1,48 1,52 

6 N45Р30К45 1,35 1,37 1,38 1,41 1,4 1,43 

12 N60Р60К60 1,35 1,39 1,4 1,43 1,42 1,45 

12 N120Р90К120 1,37 1,41 1,43 1,46 1,46 1,48 

24 N0Р0К0 1,34 1,37 1,38 1,4 1,39 1,42 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 1,29 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 

- N60Р60К60 1,27 1,29 1,33 1,31 1,34 1,32 

- N90Р60К90 1,32 1,35 1,35 1,38 1,37 1,4 

6 N45Р30К45 1,26 1,28 1,28 1,31 1,31 1,34 

12 N60Р60К60 1,27 1,3 1,3 1,33 1,33 1,35 

12 N120Р90К120 1,28 1,3 1,31 1,34 1,35 1,36 

24 N0Р0К0 1,25 1,27 1,27 1,3 1,3 1,33 
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Додаток В.4 

Загальна пористість сірого лісового ґрунту за фазами органогенезу жита озимого, 

середнє за 2008-2010 рр. % 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

осіннє кущення колосіння повна стиглість  

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-10 см 

Без добрив (контроль) 54 54 49,6 48,5 48,5 46,7 

- N60Р60К60 54,8 54 48,5 47,8 47,4 46,3 

- N90Р60К90 53,7 53,3 47,8 46,7 46,7 45,2 

6 N45Р30К45 55,1 54,4 51,5 50,7 50,4 49,6 

12 N60Р60К60 54,8 54 51,5 50 50,4 48,9 

12 N120Р90К120 54,4 53,7 50,4 48,9 49,3 47,4 

24 N0Р0К0 55,5 54,8 52,9 51,5 50,7 50 

Шар ґрунту 10-20 см 

Без добрив (контроль) 53,7 53,3 50,4 49,6 49,3 47,8 

- N60Р60К60 54 53,7 50 48,9 48,2 48,9 

- N90Р60К90 52,9 52,6 48,5 47,4 47,4 46 

6 N45Р30К45 54,8 53,7 53,3 51,8 51,5 51,1 

12 N60Р60К60 54 53,3 52,6 51,1 51,1 50 

12 N120Р90К120 53,3 52,9 51,5 50 50 48,2 

24 N0Р0К0 54,8 54 53,7 52,2 51,8 51,5 

Шар ґрунту 20-30 см 

Без добрив (контроль) 49,3 48,2 47,8 46,7 46,7 46 

- N60Р60К60 48,9 48,2 47,1 46,3 46,3 45,2 

- N90Р60К90 48,5 47,1 46,3 45,6 45,6 44,1 

6 N45Р30К45 50,4 49,6 49,3 48,2 48,5 47,4 

12 N60Р60К60 50,4 48,9 48,5 47,4 47,8 46,7 

12 N120Р90К120 49,6 48,2 47,4 46,3 46,3 45,6 

24 N0Р0К0 50,7 49,6 49,3 48,5 48,9 47,8 

Шар ґрунту 30-40 см 

Без добрив (контроль) 52,6 51,5 51,1 50,7 50,4 49,6 

- N60Р60К60 53,3 52,6 51,1 51,8 50,7 51,5 

- N90Р60К90 51,5 50,4 50,4 49,3 49,6 48,5 

6 N45Р30К45 53,7 52,9 52,9 51,8 51,8 50,7 

12 N60Р60К60 53,3 52,2 52,2 51,1 51,1 50,4 

12 N120Р90К120 52,9 52,2 51,8 50,7 50,4 50 

24 N0Р0К0 54 53,3 53,3 52,2 52,2 51,1 
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Додаток В.5 

Математичні характеристики агрофізичних показників за вирощування жита 

озимого в орному 0-20 см шарі грунту 

Рік 

Фаза 

розвитку 

рослин 

Час 

заміру 

_

X ± x
S  V, % S 

1 2 3 4 5 6 

Шар грунту 0-10 см 

Температура грунту, ◦С 

2009 

 

осіннє 

кущення 

8.00 7,6±0,03 1,1 0,1 

16.00 9,7±0,1 2,4 0,2 

колосіння 8.00 18,6±0,1 1,0 0,2 

16.00 20,5±0,2 2,4 0,5 

повна 

стиглість 

8.00 20,5±0,1 1,3 0,3 

16.00 23,0±0,4 5,1 1,2 

2010 

осіннє 

кущення 

8.00 7,4±0,05 1,6 0,1 

16.00 10,2±0,1 2,6 0,3 

колосіння 8.00 18,8±0,1 1,0 0,2 

16.00 20,3±0,2 2,4 1,3 

повна 

стиглість 

8.00 20,7±0,1 1,0 0,2 

16.00 23,5±0,5 5,5 1,3 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2009 

 

осіннє кущення 11,1±0,2 3,7 0,4 

колосіння 8,9±0,2 6,0 0,5 

повна стиглість 3,4±0,1 7,8 0,3 

2010 

осіннє кущення 6,7±0,04 1,6 0,1 

колосіння 10,5±0,1 2,1 0,2 

повна стиглість 5,6±0,1 5,0 0,3 

Щільність складення грунту, г/см
3
 

2009 

осіннє кущення 1,2±0,01 1,4 0,02 

колосіння 1,4±0,02 3,6 0,05 

повна стиглість 1,4±0,02 3,5 0,05 

2010 

осіннє кущення 1,3±0,00 1,0 0,01 

колосіння 1,4±0,02 3,3 0,05 

повна стиглість 1,4±0,02 3,5 0,05 

Загальна пористість грунту, % 

2009 

осіннє кущення 54,6±0,2 1,1 0,6 

колосіння 50,3±0,7 3,6 1,8 

повна стиглість 49,1±0,6 3,2 1,6 

2010 осіннє кущення 54,0±0,2 0,9 0,5 
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колосіння 49,2±0,6 3,4 1,7 

повна стиглість 47,7±0,7 3,8 1,8 

Продовження додатку В.5 

1 2 3 4 5 

Шар грунту 10-20 см 

Температура грунту 

2009 

 

осіннє 

кущення 

8.00 7,3±0,04 1,5 0,1 

16.00 8,8±0,1 2,7 0,2 

колосіння 8.00 18,2±0,1 1,2 0,2 

16.00 19,8±0,1 1,7 0,3 

 
повна 

стиглість 

8.00 20,2±0,1 1,3 0,3 

16.00 20,6±0,1 1,8 0,4 

2010 

осіннє 

кущення 

8.00 7,0±0,04 1,6 0,1 

16.00 9,2±0,1 1,2 0,2 

колосіння 8.00 18,6±0,1 0,9 0,2 

16.00 19,8±0,1 1,7 0,3 

повна 

стиглість 

8.00 20,4±0,1 1,0 0,2 

16.00 21,8±0,3 3,5 0,8 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2009 

 

осіннє кущення 12,4±0,2 4,5 0,6 

колосіння 9,2±0,1 2,3 0,2 

повна стиглість 3,9±0,1 6,3 0,2 

2010 

осіннє кущення 5,7±0,1 3,9 0,2 

колосіння 12,5±0,1 2,4 0,3 

повна стиглість 6,6±0,1 4,1 0,3 

Щільність складення грунту, г/см
3
 

2009 

осіннє кущення 1,3±0,01 1,5 0,02 

колосіння 1,3±0,02 3,9 0,1 

повна стиглість 1,4±0,02 3,4 0,05 

2010 

осіннє кущення 1,3±0,01 1,1 0,01 

колосіння 1,4±0,02 3,4 0,05 

повна стиглість 1,4±0,02 3,8 0,1 

Загальна пористість грунту, % 

2009 

осіннє кущення 53,9±0,3 1,3 0,7 

колосіння 51,4±0,7 3,7 1,9 

повна стиглість 49,9±0,6 3,4 1,7 

2010 

осіннє кущення 53,4±0,2 0,9 0,5 

колосіння 50,1±0,6 3,4 1,7 

повна стиглість 49,1±0,7 4,0 1,9 
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Додаток В.6 

Математичні характеристики агрофізичних показників за вирощування жита 

озимого в підорному 20-40 см шарі грунту 

 

Шар грунту 20-30 см 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2009 

 

осіннє кущення 13,1±0,1 1,8 0,2 

колосіння 9,7±0,1 1,5 0,1 

повна стиглість 4,5±0,1 7,4 0,3 

2010 

осіннє кущення 4,7±0,1 4,8 0,2 

колосіння 12,2±0,1 3,2 0,4 

повна стиглість 8,0±0,1 4,3 0,3 

Щільність складення грунту, г/см
3
 

2009 

осіннє кущення 1,37±0,01 1,7 0,02 

колосіння 1,42±0,01 2,2 0,03 

повна стиглість 1,44±0,01 2,4 0,03 

2010 

осіннє кущення 1,40±0,01 1,8 0,03 

колосіння 1,44±0,01 2,0 0,03 

повна стиглість 1,47±0,01 2,4 0,04 

Загальна пористість грунту, % 

2009 

осіннє кущення 49,7±0,3 1,7 0,8 

колосіння 48,0±0,4 2,4 1,1 

повна стиглість 47,2±0,5 2,6 1,2 

2010 

осіннє кущення 48,5±0,3 1,8 0,9 

колосіння 47,0±0,4 2,3 1,1 

повна стиглість 46,1±0,5 2,8 1,3 

Шар грунту 30-40 см 

Запаси продуктивної вологи, мм 

2009 

 

осіннє кущення 13,7±0,2 3,4 0,5 

колосіння 11,1±0,2 3,9 0,4 

повна стиглість 5,5±0,1 5,0 0,3 

2010 

осіннє кущення 2,2±0,04 5,3 0,1 

колосіння 15,1±0,1 2,5 0,4 

повна стиглість 9,2±0,1 4,2 0,4 

Щільність складення грунту, г/см
3
 

2009 

осіннє кущення 1,28±0,01 1,8 0,02 

колосіння 1,31±0,01 2,2 0,03 

повна стиглість 1,34±0,01 1,8 0,02 

2010 

осіннє кущення 1,30±0,01 2,1 0,03 

колосіння 1,33±0,01 2,0 0,03 

повна стиглість 1,35±0,01 2,0 0,03 
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Продовження додатку Б.6 

1 2 3 4 5 

Загальна пористість грунту, % 

2009 

осіннє кущення 53,0±0,3 1,6 0,8 

колосіння 51,8±0,4 2,0 1,0 

повна стиглість 50,9±0,3 1,8 0,9 

2010 

осіннє кущення 52,2±0,4 1,8 1,0 

колосіння 51,1±0,4 1,9 1,0 

повна стиглість 50,3±0,4 2,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

245 

Додаток Г.1 

Зміна вмісту гумусу та фізико-хімічних властивостей сірого лісового грунту 

за ланку сівозміни 

Удобрення на 1га ріллі Загальний гумус, % 
Обмінна кислотність, 

рНKCI 

Гній, т 
NPK, 

кг 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар грунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 1,21 1,24 1,23 5,57 5,62 5,91 

- N66Р60К68 1,41 1,43 1,45 5,46 5,29 5,52 

- N99Р60К102 1,36 1,38 1,34 4,65 5,27 4,84 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
1,61 1,64 1,65 5,88 6,21 5,73 

12 N66Р60К68 1,69 1,71 1,75 6,05 6,19 5,87 

12 N132Р90К136 1,57 1,61 1,55 5,33 4,84 5,14 

24 N0Р0К0 1,83 1,84 1,87 6,07 5,95 6,35 

Середнє 1,53 1,55 1,55 5,57 5,62 5,62 

Sx 0,08 0,08 0,09 0,19 0,20 0,19 

V% 13,9 13,5 14,7 8,9 9,2 9,0 

S 0,21 0,21 0,23 0,50 0,52 0,51 

HIP05 0,28 0,27 0,30 0,65 0,68 0,66 

Шар грунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 0,70 0,73 0,71 5,43 5,50 5,59 

- N66Р60К68 0,85 0,86 0,87 4,92 5,25 5,19 

- N99Р60К102 0,79 0,77 0,83 4,24 4,59 4,38 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
1,02 1,03 1,06 5,65 5,71 5,58 

12 N66Р60К68 1,09 1,13 1,15 5,94 5,83 6,05 

12 N132Р90К136 0,92 0,94 0,90 4,54 4,57 4,71 

24 N0Р0К0 1,23 1,25 1,30 5,60 5,98 5,82 

Середнє 0,94 0,96 0,97 5,19 5,35 5,33 

Sx 0,07 0,07 0,08 0,24 0,22 0,23 

V% 19,4 19,9 21,0 12,2 10,7 11,3 

S 0,18 0,19 0,20 0,63 0,57 0,60 

HIP05 0,24 0,25 0,27 0,83 0,75 0,79 
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Додаток Г.2 

Зміна фізико-хімічних властивостей сірого лісового грунту за ланку сівозміни 

Удобрення на 1га ріллі 
Гідролітична кислотність Сума ввібраних основ 

мг-екв на 100 г ґрунту 

Гній, т 
NPK, 

кг 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар грунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 1,15 1,10 1,11 10,98 10,92 10,94 

- N66Р60К68 1,22 1,21 1,25 10,75 10,69 10,71 

- N99Р60К102 1,90 1,87 1,91 9,16 9,09 9,10 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
0,96 0,98 1,00 11,55 11,49 11,50 

12 N66Р60К68 1,13 1,09 1,07 10,81 10,80 10,76 

12 N132Р90К136 1,85 1,83 1,83 9,78 9,86 9,83 

24 N0Р0К0 0,90 0,89 0,85 12,22 12,23 12,27 

Середнє 1,30 1,28 1,29 10,75 10,73 10,73 

Sx 0,15 0,15 0,16 0,39 0,39 0,39 

V% 31,3 31,3 32,2 9,6 9,6 9,7 

S 0,41 0,40 0,42 1,03 1,03 1,04 

HIP05 0,53 0,53 0,54 1,34 1,34 1,36 

Шар грунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 1,09 1,01 1,00 9,66 9,71 9,71 

- N66Р60К68 1,15 1,15 1,17 10,45 10,42 10,45 

- N99Р60К102 1,87 1,92 1,93 8,71 8,76 8,76 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
0,98 0,96 0,94 11,36 11,35 11,39 

12 N66Р60К68 1,08 1,09 1,05 10,45 10,49 10,43 

12 N132Р90К136 1,81 1,80 1,78 9,46 9,32 9,40 

24 N0Р0К0 0,86 0,84 0,87 11,84 11,89 11,86 

Середнє 1,26 1,25 1,25 10,28 10,28 10,29 

Sx 0,15 0,16 0,16 0,41 0,42 0,41 

V% 32,1 34,1 34,2 10,6 10,8 10,6 

S 0,41 0,43 0,43 1,09 1,11 1,09 

HIP05 0,53 0,56 0,56 1,43 1,45 1,43 
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Додаток Г.3 

Зміна фізико-хімічних властивостей сірого лісового грунту за ланку 

сівозміни 

Удобрення на 1га ріллі 
Ємкість вбирання 

мг-екв на 100 г ґрунту 

Ступінь насиченості 

основами, % 

Гній, т 
NPK, 

кг 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар грунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 11,67 11,75 11,74 90,6 91,2 90,9 

- N66Р60К68 11,52 11,52 11,49 89,1 89,0 89,2 

- N99Р60К102 11,04 11,08 11,01 82,6 82,9 82,5 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
12,91 12,95 12,91 91,9 91,3 91,2 

12 N66Р60К68 12,37 12,45 12,41 90,6 90,9 90,3 

12 N132Р90К136 11,55 11,51 11,56 83,5 83,6 83,2 

24 N0Р0К0 13,30 13,27 13,29 93,6 93,8 92,9 

Середнє 12,05 12,08 12,06 88,84 88,96 88,60 

Sx 0,31 0,31 0,31 1,59 1,57 1,54 

V% 6,9 6,8 6,9 4,7 4,7 4,6 

S 0,83 0,82 0,83 4,20 4,15 4,09 

HIP05 1,08 1,08 1,09 5,50 5,43 5,35 

Шар грунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 11,17 11,16 11,20 88,2 87,7 88,0 

- N66Р60К68 10,85 10,89 10,86 85,2 85,3 85,8 

- N99Р60К102 10,45 10,45 10,47 78,4 78,9 79,2 

6 
N49Р30К51 

+ п.п. 
12,60 12,59 12,55 89,4 89,7 89,4 

12 N66Р60К68 11,88 11,85 11,82 88,5 88,0 88,3 

12 N132Р90К136 10,74 10,87 10,80 80,5 80,7 80,7 

24 N0Р0К0 12,72 12,79 12,75 90,3 91,7 91,8 

Середнє 11,49 11,51 11,49 85,79 86,00 86,17 

Sx 0,35 0,34 0,34 1,76 1,77 1,75 

V% 8,0 7,9 7,8 5,4 5,5 5,4 

S 0,92 0,91 0,90 4,65 4,69 4,63 

HIP05 1,20 1,19 1,17 6,08 6,14 6,06 
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Додаток Д.1 

Динаміка лабільного гумусу у сірому лісовому ґрунті за вирощування кукурудзи 

на силос, % 

Удобрення на 1га 

ріллі 

Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг  4-5 листків  викидання волоті  

молочно-

воскової 

стиглості  

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар грунту 0-20 см 

Без добрив 

(контроль) 0,38 0,38 0,40 0,35 0,35 0,36 0,33 0,32 0,34 

- N80Р60К80 0,54 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,49 0,48 0,47 

- N120Р60К120 0,52 0,51 0,51 0,49 0,48 0,49 0,47 0,46 0,47 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 0,51 0,52 0,51 0,49 0,51 0,49 0,47 0,50 0,48 

12 N80Р60К80 0,56 0,56 0,57 0,54 0,55 0,56 0,52 0,54 0,54 

12 N160Р90К160 0,66 0,65 0,66 0,63 0,62 0,63 0,62 0,60 0,62 

24 N0Р0К0 0,47 0,47 0,49 0,41 0,42 0,43 0,38 0,39 0,40 

Середнє  0,52 0,52 0,52 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47 0,47 

Sx 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

V% 16,4 16,1 15,0 18,2 18,0 17,3 20,4 19,4 19,3 

S 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 

HIP05 0,11 0,11 0,10 0,12 0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 

Шар грунту 20-40 см 

Без добрив 

(контроль) 0,23 0,23 0,24 0,21 0,19 0,21 0,19 0,18 0,20 

- N80Р60К80 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 

- N120Р60К120 0,45 0,44 0,45 0,43 0,42 0,42 0,42 0,40 0,41 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 0,46 0,48 0,47 0,45 0,47 0,45 0,44 0,45 0,45 

12 N80Р60К80 0,49 0,50 0,50 0,48 0,49 0,49 0,47 0,47 0,48 

12 N160Р90К160 0,63 0,62 0,62 0,61 0,60 0,60 0,61 0,58 0,59 

24 N0Р0К0 0,42 0,43 0,44 0,39 0,40 0,40 0,36 0,37 0,38 

Середнє  0,45 0,45 0,45 0,43 0,43 0,43 0,42 0,41 0,42 

Sx 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

V% 26,3 26,2 25,0 28,1 28,5 27,2 29,8 29,6 28,5 

S 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

HIP05 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 
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Додаток Д.2 

Динаміка лабільного гумусу у сірому лісовому ґрунті за вирощування жита 

озимого 

Удобрення на 1га 

ріллі 
Фаза розвитку рослин 

осіннє кущення  колосіння  повної стиглості  

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Шар грунту 0-20 см 

Без добрив 

(контроль) 0,389 0,373 0,375 0,360 0,343 0,328 

- N60Р60К60 0,532 0,527 0,498 0,484 0,494 0,476 

- N90Р60К90 0,512 0,505 0,474 0,482 0,475 0,463 

6 N45Р30К45 0,496 0,507 0,483 0,492 0,469 0,483 

12 N60Р60К60 0,540 0,531 0,529 0,516 0,521 0,513 

12 N120Р90К120 0,643 0,621 0,631 0,605 0,619 0,585 

24 N0Р0К0 0,453 0,464 0,402 0,417 0,380 0,395 

Середнє  0,509 0,504 0,485 0,479 0,472 0,463 

Sx 0,030 0,028 0,032 0,029 0,034 0,031 

V% 15,5 14,9 17,4 16,0 19,3 17,8 

S 0,079 0,075 0,084 0,077 0,091 0,082 

HIP05 0,103 0,098 0,110 0,101 0,119 0,108 

Шар грунту 20-40 см 

Без добрив 

(контроль) 0,240 0,231 0,221 0,206 0,208 0,194 

- N60Р60К60 0,470 0,464 0,462 0,441 0,442 0,430 

- N90Р60К90 0,443 0,432 0,426 0,415 0,414 0,406 

6 N45Р30К45 0,449 0,456 0,434 0,448 0,427 0,443 

12 N60Р60К60 0,483 0,471 0,476 0,462 0,467 0,458 

12 N120Р90К120 0,604 0,580 0,588 0,574 0,564 0,570 

24 N0Р0К0 0,411 0,425 0,379 0,393 0,357 0,368 

Середнє  0,443 0,437 0,427 0,420 0,411 0,410 

Sx 0,041 0,039 0,042 0,042 0,041 0,043 

V% 24,5 23,9 26,1 26,3 26,6 27,8 

S 0,108 0,104 0,111 0,110 0,109 0,114 

HIP05 0,142 0,137 0,146 0,145 0,143 0,149 
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Додаток Ж.1 

Вплив систем удобрення на інтенсивність розкладання лляного полотна у 0-

40см шарі ґрунту, % 

 

Удобрення на 1га ріллі Кукурудза на силос  Жито озиме 

Гній, т NPK, 

кг 

2008 2009 2010 2009 2010 

Без добрив (контроль) 27,4 19,6 29,2 18,2 27,6 

Мінеральна система удобрення 

- N66P60K68 51,4 46,1 53,2 44,0 50,4 

- N99P60K102 38,2 31,4 39,8 27,1 35,4 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51 + 

п.п. 
68,6 63,7 69,8 61,0 66,3 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N66P60K68 78,3 73,6 79,4 70,0 75,2 

12 N132P90K136 62,9 56,8 64,2 52,9 60,7 

Органічна система удобрення 

18 N0P0K0 67,2 62,9 69,1 61,7 66,7 

Середнє  56,3 50,6 57,8 47,8 54,6 

Sx 6,9 7,3 6,8 7,2 6,7 

V% 32,3 38,2 31,1 40,1 32,2 

S 18,2 19,3 18,0 19,2 17,6 

HIP05 23,8 25,3 23,6 25,1 23,1 
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Додаток З.1 

Вміст сполук гідролізованого азоту під кукурудзою на силос, мг/кг грунту 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 58,8 56,5 56,9 50,4 45,7 48,6 47,6 43,4 45,7 

- N80Р60К80 104 99,9 102 57,7 53,7 56,6 55,8 47,9 50,8 

- N120Р60К120 98,7 97,2 94,1 60,6 57,7 55,1 56,9 52,4 50,4 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 
105 100 104 66,4 61,9 63,5 63,0 56,7 59,8 

12 N80Р60К80 122 120 124 84,3 82,4 89,0 76,2 75,5 80,5 

12 N160Р90К160 132 127 128 103 95,7 98,5 80,1 73,5 74,4 

24 N0Р0К0 97,3 94,3 101 55,9 52,1 60,1 50,7 48,3 54,6 

Середнє  102,5 99,3 101,4 92,0 88,4 92,5 84,4 80,8 83,7 

Sx 8,7 8,5 8,8 6,9 7,0 7,4 6,3 6,3 6,4 

V% 22,6 22,7 23,0 19,9 21,0 21,2 19,8 20,6 20,4 

S 23,1 22,6 23,3 18,3 18,5 19,6 16,7 16,6 17,0 

HIP05 30,3 29,6 30,5 24,0 24,3 25,7 21,9 21,8 22,3 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 
53,4 50,3 51,6 50,4 45,7 48,6 47,6 43,4 45,7 

- N80Р60К80 63,1 60,6 61,7 57,7 53,7 56,6 55,8 47,9 50,8 

- N120Р60К120 66,8 64,8 64,3 60,6 57,7 55,1 56,9 52,4 50,4 

6 N60Р30К60 + 

п.п. 76,5 70,6 73,3 66,4 61,9 63,5 63,0 56,7 59,8 

12 N80Р60К80 94,6 92,9 96,7 84,3 82,4 89,0 76,2 75,5 80,5 

12 N160Р90К160 112 106 109 103 95,7 98,5 80,1 73,5 74,4 

24 N0Р0К0 65,0 63,1 67,8 55,9 52,1 60,1 50,7 48,3 54,6 

Середнє  75,9 72,6 74,9 68,3 64,2 67,3 61,5 56,8 59,5 

Sx 7,8 7,4 7,7 7,1 6,8 7,1 4,7 4,8 5,0 

V% 27,0 27,1 27,4 27,4 28,2 27,9 20,2 22,5 22,1 

S 20,5 19,7 20,5 18,8 18,1 18,8 12,4 12,8 13,1 

HIP05 26,9 25,8 26,8 24,6 23,7 24,6 16,3 16,7 17,2 
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Додаток З.2 

Вміст рухомих сполук фосфору під кукурудзою на силос, середнє мг/кг 

грунту 

Удобрення на 1 га 

ріллі 
Фаза розвитку рослин 

Гній, т 
NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті 
молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив 

(контроль) 
67,7 71,0 68,8 64,9 69,0 66,4 59,0 61,8 59,7 

- N80Р60К80 200 198 202 193 193 196 179 176 182 

- N120Р60К120 161 155 158 143 137 140 136 130 133 

6 
N60Р30К60 

+ п.п. 
205 210 206 177 184 182 175 181 178 

12 N80Р60К80 234 227 232 218 212 215 199 193 196 

12 N160Р90К160 267 266 271 259 256 262 246 243 249 

24 N0Р0К0 205 203 201 198 196 194 188 184 183 

Середнє 191,4 190,0 191,3 179,0 178,1 179,3 168,9 167,0 168,7 

Sx 24,0 23,5 24,2 23,3 22,6 23,4 22,1 21,5 22,3 

V% 33,2 32,7 33,4 34,4 33,5 34,5 34,6 34,1 34,9 

S 63,5 62,1 64,0 61,6 59,7 61,8 58,5 56,9 58,9 

НІР05 83,2 81,4 83,8 80,7 78,2 80,9 76,6 74,6 77,1 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив 

(контроль) 
59,2 63,0 61,8 53,1 58,3 56,3 51,9 54,8 53,4 

- N80Р60К80 144 141 144 139 136 142 128 124 129 

- N120Р60К120 107 103 105 101 96,9 98,2 92,6 86,3 88,8 

6 
N60Р30К60 

+ п.п. 
156 162 159 135 140 139 123 127 125 

12 N80Р60К80 196 191 195 175 167 171 167 161 164 

12 N160Р90К160 185 182 188 171 167 175 163 160 166 

24 N0Р0К0 154 151 148 134 133 129 133 131 129 

Середнє 143,0 141,9 143,0 129,7 128,3 130,1 122,6 120,6 122,2 

Sx 17,7 17,1 17,6 15,9 14,7 15,7 15,1 14,5 15,1 

V% 32,8 31,8 32,6 32,4 30,4 32,0 32,7 31,9 32,8 

S 46,9 45,2 46,6 42,0 38,9 41,6 40,1 38,4 40,0 

НІР05 61,4 59,2 61,1 55,0 51,0 54,5 52,5 50,3 52,4 
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Додаток З.3 

Динаміка вмісту рухомого калію під кукурудзою на силос, мг/кг грунту 

Удобрення на 1 га 

ріллі 
Фаза розвитку рослин 

Гній, 

т 

NPK, 

кг 

4-5 листків викидання волоті 
молочно-воскова 

стиглість 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив 

(контроль) 
60,8 58,6 59,8 56,3 51,2 54,2 48,7 44,6 46,1 

- N80Р60К80 106 104 108 92,1 87,6 94,7 83,5 80,6 85,7 

- N120Р60К120 117 121 119 107 112 108 95,8 101 97,3 

6 
N60Р30К60 + 

п.п. 
115 111 116 102 101 106 91,0 90,1 94,2 

12 N80Р60К80 128 124 129 119 117 121 106 103 109 

12 N160Р90К160 139 143 138 138 141 135 133 135 131 

24 N0Р0К0 109 112 118 101 102 106 97,2 99,3 102 

Середнє 110,7 110,5 112,5 102,2 101,7 103,6 93,6 93,4 95,0 

Sx 9,4 9,9 9,5 9,5 10,5 9,6 9,6 10,3 9,8 

V% 22,4 23,6 22,4 24,6 27,3 24,4 27,1 29,2 27,3 

S 24,7 26,1 25,2 25,2 27,8 25,3 25,3 27,3 25,9 

НІР05 32,4 34,2 33,0 32,9 36,4 33,1 33,2 35,8 33,9 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив 

(контроль) 
53,8 50,7 52,8 48,9 45,0 47,5 45,2 41,1 44,6 

- N80Р60К80 77,1 74,1 80,5 65,5 62,2 67,1 57,9 55,2 60,2 

- N120Р60К120 92,7 95,3 98,2 84,2 91,1 87,6 71,7 77,1 74,0 

6 
N60Р30К60 + 

п.п. 
116 114 121 94,6 92,5 98,3 81,8 77,3 88,5 

12 N80Р60К80 110 105 112 94,1 93,4 97,1 90,8 89,1 93,8 

12 N160Р90К160 117 119 112 110 114 109 103 107 102 

24 N0Р0К0 96,5 98,8 100 95,4 97,2 101 88,7 90,1 92,6 

Середнє 94,7 93,8 96,6 84,7 85,1 86,8 77,0 76,7 79,4 

Sx 8,7 9,1 8,8 7,9 8,8 8,3 7,6 8,4 7,8 

V% 24,3 25,5 24,1 24,5 27,5 25,2 26,1 29,1 26,1 

S 23,0 23,9 23,3 20,8 23,4 21,9 20,1 22,3 20,8 

НІР05 30,1 31,4 30,5 27,2 30,6 28,6 26,4 29,2 27,2 
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Додаток З.4 

Вміст сполук гідролізованого азоту під житом озимим, мг/кг грунту 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 
осіннє кущення колосіння 

повна 

стиглість 

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 57,2 50,4 48,1 52,5 45,3 49,7 

- N60Р60К60 90,4 83,4 69,2 76 63,7 71,1 

- N90Р60К90 95,5 86,5 84,9 90,9 68,6 76,2 

6 N45Р30К45 102 94,3 87,1 94,1 81,3 89,5 

12 N60Р60К60 120 114 103 113 91,1 99,7 

12 N120Р90К120 127 122 117 123 111 117 

24 N0Р0К0 107 99,2 92,6 101 90,4 99,4 

Середнє  99,9 92,8 86,0 92,9 78,8 86,1 

Sx 8,6 8,8 8,5 8,9 8,1 8,4 

V% 22,9 25,2 26,0 25,2 27,3 25,9 

S 22,8 23,3 22,4 23,4 21,5 22,3 

НІР05 29,9 30,6 29,3 30,7 28,2 29,2 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 51,2 47,0 44,6 48,2 41,0 46,8 

- N60Р60К60 72,4 64,6 53,2 60,2 48,9 53,9 

- N90Р60К90 66,4 61,8 56,4 61,0 48,9 54,7 

6 N45Р30К45 79,9 71,7 62,8 67,6 58,4 63,4 

12 N60Р60К60 92,5 85,9 67,2 74,6 57,7 64,9 

12 N120Р90К120 90,8 96,6 95,9 85,1 84,5 90,3 

24 N0Р0К0 64,7 59,3 52,8 66,2 55,4 60 

Середнє  74,0 69,6 61,8 66,1 56,4 62,0 

Sx 5,6 6,4 6,3 4,4 5,2 5,3 

V% 20,1 24,2 27,0 17,6 24,5 22,5 

S 14,9 16,8 16,7 11,7 13,8 13,9 

НІР05 19,5 22,1 21,9 15,3 18,1 18,2 
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Додаток З.5 

Вміст рухомих сполук фосфору під житом озимим, середнє, мг/кг ґрунту 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

осіннє кущення  колосіння повна стиглість 

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 70,4 63,2 58,8 66,2 56 61,2 

- N60Р60К60 192 184 173 180 165 171 

- N90Р60К90 155 147 141 147 134 142 

6 N45Р30К45 198 185 186 191 168 175 

12 N60Р60К60 224 215 200 206 190 200 

12 N120Р90К120 246 238 229 233 216 222 

24 N0Р0К0 199 191 167 175 165 171 

Середнє  183,5 174,7 165,0 171,2 156,3 163,2 

Sx 21,6 21,4 20,5 20,2 19,2 19,5 

V% 31,2 32,4 32,9 31,2 32,6 31,6 

S 57,3 56,7 54,3 53,4 50,9 51,5 

НІР05 75,0 74,3 71,1 70,0 66,7 67,5 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 62,5 54,9 52,1 56,5 50,7 53,3 

- N60Р60К60 159 151 126 136 119 127 

- N90Р60К90 109 96,7 88,1 94,3 84,2 87,2 

6 N45Р30К45 157 145 143 146 119 126 

12 N60Р60К60 182 174 151 157 144 151 

12 N120Р90К120 180 168 169 175 166 171 

24 N0Р0К0 151 143 141 149 131 137 

Середнє  142,9 133,2 124,3 130,5 116,3 121,8 

Sx 16,2 16,1 15,3 15,5 14,5 15,0 

V% 30,0 32,0 32,6 31,4 32,9 32,6 

S 42,9 42,6 40,5 41,0 38,3 39,7 

НІР05 56,2 55,8 53,1 53,7 50,2 51,9 
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Додаток З.6 

Динаміка вмісту рухомого калію під житом озимим, мг/кг грунту 

Удобрення на 1 га ріллі Фаза розвитку рослин 

Гній, т NPK, 

кг 

осіннє кущення колосіння повна стиглість 

2008 2009 2009 2010 2009 2010 

Шар ґрунту 0-20 см 

Без добрив (контроль) 52,9 47,9 42,4 49,4 38,8 46,2 

- N60Р60К60 103 98,7 89,6 98,6 81,7 88,9 

- N90Р60К90 119 113 98,8 105 88,7 94,5 

6 N45Р30К45 121 116 96,6 111 81,7 90,7 

12 N60Р60К60 124 118 105 115 105 113 

12 N120Р90К120 152 144 131 138 127 133,4 

24 N0Р0К0 119 115 101 111 97,8 90,8 

Середнє  113,0 107,5 94,9 104,0 88,7 93,9 

Sx 11,4 11,2 10,1 10,2 10,2 10,1 

V% 26,8 27,5 28,0 26,0 30,6 28,3 

S 30,2 29,5 26,6 27,0 27,1 26,6 

НІР05 39,6 38,7 34,8 35,4 35,5 34,8 

Шар ґрунту 20-40 см 

Без добрив (контроль) 48,5 44,7 40,1 45,3 38,5 43,3 

- N60Р60К60 64,4 61,4 54,8 62,2 49,9 57,5 

- N90Р60К90 89,7 86,9 79,5 83,1 73,4 78,2 

6 N45Р30К45 99,3 92,3 85,3 89,9 74,2 79,2 

12 N60Р60К60 83,4 90,8 82,3 88,7 82,3 78,9 

12 N120Р90К120 95,8 101 93,3 99,1 96,2 91,6 

24 N0Р0К0 96,5 93,7 89,0 95,8 83,0 88,8 

Середнє  82,5 81,5 74,9 80,6 71,1 73,9 

Sx 7,2 7,7 7,5 7,4 7,6 6,6 

V% 23,2 25,1 26,3 24,4 28,3 29,5 

S 19,1 20,5 19,7 19,6 20,1 17,4 

НІР05 25,0 26,8 25,8 25,7 26,3 22,8 
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