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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Формування сталих агроекосистем та ефективного 
високотоварного сільськогосподарського виробництва неможливе без наявності 
науково обґрунтованих сівозмін, побудованих з урахуванням існуючих стійких 
тенденцій до зміни клімату, що спостерігається в Україні. Соціальна та 
економічна реорганізація сільськогосподарського виробництва України, 
господарювання на засадах приватної власності на засоби виробництва, ринкові 
виробничі відносини зумовлюють запровадження та широке освоєння сівозмін, 
які б забезпечували отримання максимального прибутку за одночасної 
стабілізації родючості грунтів, відтворення їх ресурсного потенціалу, 
покращання фітосанітарного й екологічного стану.  

Дослідженню етапів формування й удосконалення сівозмін, як головної 
ланки системи землеробства, надано увагу багатьох поколінь вчених, за 
результатами досліджень яких доведена висока ефективність застосування 
науково обґрунтованих сівозмін, адаптованих до природно-кліматичних умов 
агровиробництва. Вагомий внесок у розроблення наукових основ побудови 
сівозмін в Україні свого часу зробили В. І. Сазанов, Б. М. Рожественський, М. 
А. Греков, В. О. Пастушенко, О. Ф. Глянцев, І. С. Годулян, В. Ф. Зубенко, С. С. 
Рубін, І. Г. Захарченко, Є. М. Лебідь, І. П. Браженко, І. С. Шкаредний. Нині над 
цією проблемою плідно працюють П. І. Бойко, В. О. Єщенко, І. І. Андрусенко, 
С. П. Танчик, І. А. Шувар, Є. О. Юркевич, Я. П. Цвей, М. П. Малярчук, І. Д. 
Примак та ін. За їх твердженнями, науково обґрунтована сівозміна є 
найважливішою ланкою землеробства, запорукою його стабільності, яка 
реалізовується шляхом істотного впливу на гідрологічний, поживний, 
фітосанітарний режими ґрунту, на швидкість нейтралізації шкідливих речовин, які 
надходять у ґрунт за використання пестицидів.  

У сучасному землеробстві України функціонують нові 
сільськогосподарські підприємства із різною площею та структурою земельних 
угідь, напрямами спеціалізації, зокрема й вузької. У зв’язку з цим нагальною є 
потреба в розробленні, удосконаленні й науковому обгрунтуванні оптимальних 
форм організації території на основі сучасних, динамічних різноротаційних 
сівозмін з гармонійним поєднанням різних рівнів інтенсифікації. Введення 
сівозмін із різним періодом тривалості ротації, зокрема і вузькоспеціалізованих, 
потребує теоретичного обґрунтування та встановлення оптимальних параметрів 
економічно доцільного насичення їх комерційно привабливими культурами з 
урахуванням ступеня адаптації до організаційних і агрокліматичних умов. У 
зв’язку з цим виникла необхідність конкретизації ряду аспектів формування 
воднофізичних та агрохімічних властивостей грунту, фітосанітарного стану 
посівів у різних видах сівозмін як однієї з найважливіших складових 
управління продуктивним потенціалом рослин, визначення обсягів 
нагромадження рослинних решток, їх трансформації в елементи живлення для 
включення в систему удобрення та підтримання бездефіцитного балансу 
поживних речовин, а також забезпечення виробництва щорічно зростаючих 
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потреб товарної продукції рослинництва за умови підвищення інтенсивності 
ґрунтотворних процесів і збереження навколишнього природного середовища 
від деградації та хімічного забруднення. 

Недостатня інформаційна база даних щодо перерахованих питань 
ускладнює наукове обґрунтування агробіологічних основ формування 
інновацій з підвищення ефективності розроблення, впровадження та широкого 
освоєння у виробництві економічно та енергетично ефективних 
різноротаційних сівозмін, що в умовах високої концентрації та вузької 
спеціалізації виробництва призводить до нераціонального використання 
ресурсів та ускладнення екологічного стану довкілля. Потреба в оперативному 
розв'язанні зазначених задач і спонукала до вибору теми дисертаційного 
дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
грантами. Дослідження за темою дисертаційної роботи є складовою частиною 
тематичних планів наукових досліджень лабораторії землеробства та 
технологій вирощування зернових, зернобобових і олійних культур Полтавської 
державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту 
свинарства і агропромислового виробництва,та виконані впродовж 1993–2015 
рр. згідно з НТП «Землеробство» на 1991–1995 рр. за завданням «Вивчення 
системи удобрення культур в сівозмінах з короткою ротацією» (№ державної 
реєстрації UA010001999 Р); НТП «Землеробство» на 1996–2000 рр. за 
завданням «Розробити і освоїти принципіальну схему системи удобрення 
культур в сівозмінах з короткою ротацією» (№ державної реєстрації 
UA010001999 Р); НТП «Землеробство» на 2001–2005 рр. за завданням 
«Розробити, з урахуванням виробничого напрямку і різних форм 
господарювання, короткоротаційні сівозміни, що забезпечать відтворення 
родючості грунту, підвищення продуктивності і стійкості агроценозів» (№ 
державної реєстрації 0104U003951), «Вивчити можливість розширення посівів 
соняшника в Лісостеповій зоні України шляхом насичення ним польових 
різноротаційних сівозмін та з’ясувати вплив на родючість ґрунту, 
фітосанітарний стан і продуктивність культур» (№ державної реєстрації 
0104U003965), «Розробити систему удобрення культур в сівозмінах з короткою 
ротацією, що забезпечить зниження енергозатрат, розширене відтворення 
родючості грунту, стабільну і високу продуктивність агроценозу» (№ державної 
реєстрації 0104U003952); НТП «Землеробство» на 2006–2010 рр., за завданнями 
«Розробити теоретичні основи побудови сівозмін з короткою ротацією 
адаптованих до грунтово-кліматичних умов та спеціалізації виробництва» (№ 
державної реєстрації 0108U001740), «Вивчити можливості різного насичення 
сівозмін соняшником за недостатнього зволоження на чорноземних ґрунтах 
лівобережного Лісостепу» (№ державної реєстрації 0108U001741), «Розробити 
сучасні системи удобрення за максимального залучення місцевих ресурсів і 
ощадливого використання промислових агрохімікатів у польовій сівозміні 
лівобережного Лісостепу України» (№ державної реєстрації 0108U001743); 
ПНД «Землеробство» на 2011–2015 рр. за завданням «Розробити теоретичні 
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основи побудови вузькоспеціалізованих сівозмін з короткою ротацією 
адаптованих до ґрунтово-кліматичних та організаційно-економічних умов 
виробництва» (№ державної реєстрації 0111U005231), «Розробити систему 
удобрення культур у короткоротаційних сівозмінах за максимального 
залучення відновлювальних ресурсів» (№ державної реєстрації 0111U005233). 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було теоретично 
обґрунтувати агробіологічні основи формування, підвищення ефективності 
вузькоспеціалізованих різноротаційних польових сівозмін із різною часткою, 
співвідношенням в них зернових і технічних культур та управління їх 
продуктивним потенціалом шляхом використання засобів інтенсифікації 
(синтетичних, органічних добрив, зокрема гною та нетоварної частини урожаю 
культур) в лівобережному Лісостепу України. 

Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення наступних 
задач: 

–виявити тенденції зміни основних погодних характеристик у зоні 
лівобережного Лісостепу та визначити кратність проявлення екстремальних 
погодних умов впродовж вегетації зернових та технічних культур;  

– розрахувати математичні моделі залежності урожайності культур від дії 
комплексу погодних умов, частки культур у сівозмінах, доз добрив; 

– виявити спрямованість зміни агрофізичних властивостей грунту у 
сівозмінах із різним співвідношенням зернових і технічних культур; 

– визначитиособливості формування запасів продуктивної вологи в ґрунті 
та встановити параметри водоспоживання культур залежно від скдаду, ступеня 
насичення ними різноротаційних сівозмін та рівнів удобрення;  

– обґрунтувати зміни показників родючості грунту залежно від набору 
культур, порядку їх чергування та системи удобрення у різноротаційних 
сівозмінах; 

– визначити обсяги надходження органічної речовини в ґрунт з 
урахуванням кореневих, післяжнивних решток, побічної продукції польових 
культур та розрахувати баланс гумусу і елементів мінерального живлення в 
системі різноротаційних сівозмін; 

–встановити характер формування агрофітоценозівбур’янівза зміни 
набору та частки культур у сівозмінах і системи удобрення в них; 

– виявити особливості формування продуктивності 
сільськогосподарських культур за беззмінного вирощування; 

– виявити закономірності зміни урожайності і якісних показників 
продукції сільськогосподарських культур залежно від їх місця в сівозміні, 
концентрації посівів та системи удобрення; 

– провести порівняльну оцінку продуктивності та економічної, 
енергетичної ефективності різноротаційних сівозмін за різної частки, 
співвідношення, розміщення зернових, олійних культур і обсягів використання 
добрив.  

Об'єкт дослідження – процес зміни агрофізичних, агрохімічних 
властивостей чорнозему типового малогумусного важкосуглинкового та 
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управління продуктивним потенціалом різноротаційних сівозмін за впливу 
різного насичення зерновими, технічними культурами і обсягів застосування 
добрив. 

Предмет дослідження – воднофізичні та агрохімічні показники грунту, 
сільськогосподарські культури, різноротаційні сівозміни, урожайність зерна, 
насіння, коренеплодів і якісні їх показники, продуктивність, економічні та 
енергетичні оціночні показники ефективності функціонування різноротаційних 
сівозмін. 

Методи дослідження. У ході виконання роботи, для досягнення 
поставленої мети, використовували системи як загальнонаукових, так і 
спеціальних методів дослідження: польовий – для встановлення впливу 
технологічних заходів на агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунту, 
кількісних показників, що характеризують фітосанітарний стан посівів та 
продуктивність різноротаційних сівозмін; лабораторний – визначення якісних 
характеристик об'єктів дослідження аналітичними методами; порівняльно-
розрахунковий – оцінка продуктивності, економічної та енергетичної 
ефективності сівозмін; математично-статистичний – встановлення 
достовірності одержаного експериментального матеріалу.  

Наукова новизна одержаних результатів.Уперше для умов 
лівобережного Лісостепу України на чорноземі типовому малогумусному 
важкосуглинковому: 

– теоретично обґрунтовано агробіологічні основи розроблення, 
удосконалення та підвищення ефективності польових різноротаційних (2–3–4–
5–7-пільних) сівозмін за різного насичення зерновими й технічними 
культурами, зокрема одновидовими або близькими за біологічними 
особливостями, та рівня їх удобренняз урахуванням адаптації до змін клімату; 

– обгрунтовано можливість розширення посівів комерційно привабливих 
експортоорієнтованих культур в зоні лівобережного Лісостепу України шляхом 
максимально допустимого насичення ними польових різноротаційних сівозмін 
та встановлено економічну і енергетичну доцільність їх функціонування; 

– розраховано та обґрунтовано математичні моделі залежності 
урожайності культур від комплексу погодних умов, ступеня насичення і систем 
удобрення; 

– виявлено тенденції зміни основних погодних характеристик та 
розраховано кратність прояву екстремальних погодних умов протягом року за 
основними метеорологічними показниками у зоні лівобережного Лісостепу 
України; 

– встановлено тенденції зміни агрофізичних і агрохімічних показників 
грунту, режиму вологозабезпечення, фітосанітарного стану посівів та 
продуктивності різноротаційних сівозмін за впливу набору культур, порядку їх 
чергування, рівня інтенсифікації.  

Удосконалено критерії щодо обґрунтування підбору оптимальних 
попередників для сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах 
на основі біологічних особливостей та умов вирощування.  
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Набуло подальшого розвиткунаукове тлумачення щодо визначення рівня 
впливу складу культур, ступеня насичення ними сівозмін та системи їх 
удобрення на спрямованість і проходження грунтотворних процесів.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено і 
рекомендовано виробництву схеми сівозмін різних напрямків спеціалізації із 
науковим обґрунтуванням ступеня насичення, порядку розміщення зернових, 
технічних культур та використанням різних рівнів удобрення, що за здійснення 
системи ефективних заходів з підвищення рівня родючості ґрунтів забезпечить 
стабілізацію та зростання продуктивності сільськогосподарських культур за 
щорічної мінливості погодних умов і стійких тенденцій до змін клімату.  

Результати досліджень покладено в основу комплексної програми 
інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ і земельної реформи Полтавської 
області в 2011–2015 рр. та на період до 2020 р., а також включені до програми з 
органічного виробництва в Полтавській області на період 2010–2015 рр. 

Основні результати досліджень впроваджено впродовж 2006–2015 рр. у 
господарствах Полтавського, Машівського, Карлівського, Чутівського, 
Новосанжарського, Кобеляцького, Миргородського, Лубенського, 
Хорольського, Лохвицького, Великобагачанського, Диканського, Зіньківського 
районів Полтавської області на площі 420,0 тис. га; протягом 2016–2018 рр. у 
Охтирському, Лебединському, Роменському районах Сумської області на площі 
8,3 тис.га тав Красноградському, Краснокутському, Коломацькому, 
Валківському, Зачепилівському районахХарківської області –на 12,1тис.га. 

Розроблену систему удобрення культур у сівозмінах з короткою ротацією 
впроваджено в ДП «ДГ «Степне» Полтавського району протягом 2016–2017 рр. 
на площі 1547 га та в СТОВ «Скіф» Котелевського районуПолтавської області у 
2009–2010 рр. на площі 1213 га.Результати впровадження засвідчили високу 
ефективність розробок, зокремапродуктивність1 га ріллі підвищилася на 14,3–
22,7%, рентабельність на 18,7–26,3 %. 

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо здійснив теоретичне 
обґрунтування напрямку, визначив мету та актуальні задачі досліджень, 
методику їх проведення, узагальнив отриманий експериментальний матеріал, 
здійснив його статистичну обробку, формулювання наукових висновків роботи 
та практичних рекомендацій виробництву, а також трансфер результатів 
досліджень у агроформуваннях регіону. В різні роки, протягом періоду 
проведення досліджень, автор був як відповідальним виконавцем, так і 
науковим керівником завдань наукових досліджень. За даними одержаного 
експериментального матеріалу підготовлено наукові друковані праці відповідно 
до теми дисертаційної роботи. У разі спільного виконання наукових досліджень 
прізвища співвиконавців наведено як співавторів публікацій. 

Апробація результатів досліджень.Матеріали та основні положення 
дисертації оприлюднені та обговорені на: науково-практичній конференції 
присвяченій 120-ій річниці з дня заснування Полтавської державної 
сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова УААН (Полтава, 
2004 р.); науково-практичній конференції присвяченій пам’яті С. Ф. Третьякова 
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«Особистість С. Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного 
землеробства» (Полтава, 2014 р.); на ІХ з’їзді Українського товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків (Миколаїв, 2014 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого 
розвитку галузі тваринництва», присвячений 150-тій річниці з дня організації 
Полтавського товариства сільського господарства та 85-річчя заснування 
Інституту свинарства і АПВ (Полтава, 2015 р.); II міжнародній науково-
практичній конференції «Модернізація національної системи управління 
державним розвитком: виклики і перспективи» (Тернопіль, 2016 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта 
Поділля» (Тернопіль, 2017 р.); XII міжнародній конференції молодих учених та 
спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвяченої 100-річчю 
від дня створення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
Національної академії аграрних наук України (Київ, 2017 р.); Всеукраїнській 
науковій конференції «Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК 
України» (Полтава, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Актуальні питання землеробства і агрохімії: історія і сьогодення», присвяченій 
90-річчю кафедри землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова факультету 
агротехнологій та екології Полтавської ДАА (Полтава, 2018 р.); на засіданнях 
координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Землеробство», 
Вченої ради та методичної комісії Полтавської ДСГДС ім. М. І. Вавилова ІС і 
АПВ НААН (1994–2015 рр.); засіданні методичної комісії з питань 
землеробства і рослинництва ННЦ «ІЗ НААН» (2019 р.), обласних і районних 
конференціях та науково-практичних семінарах спеціалістів (1994–2015 рр.). 

Публікації. Основні результати досліджень, викладені в дисертаційній 
роботі висвітлено в 55 працях, із них статей у фахових виданнях України та 
інших держав – 28, у тому числі в наукових періодичних виданнях інших 
держав – 5, у наукових і науково-практичних виданнях – 9, монографій і книг – 
2, тез доповідей на з’їздах, наукових та науково-практичних конференціях – 8, 
рекомендацій – 8. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
десяти розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаної 
літератури та додатків і викладена на 627 сторінках комп’ютерного набору. 
Включає 71 таблицю, 23 рисунки та 114 додатків. Список літератури налічує 
838 джерел, з них 57 латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СІВОЗМІН РІЗНОЇ 
ТРИВАЛОСТІ РОТАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

(огляд літератури) 
 

Проведено аналіз літературних джерел зарезультатами наукових 
досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених із питань історичних аспектів 
розробки та удосконаленнярізноротаційних сівозмін, теоретичних основ їх 
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побудови, з установлення ролі сівозмінного фактора у збереженні родючості 
грунту, покращенні фітосанітарного стану посівів, у зменшенні негативної дії 
погодних умов на формування врожайності сільськогосподарських культур та з 
агробіологічних факторів підвищення ефективності сівозмін.Наведено 
теоретичне обґрунтування напрямудослідженьіз зазначеної проблеми та 
визначено актуальні завдання і шляхи їхвирішення. 

 
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Дисертаційна робота виконанау тривалих польових стаціонарних 

дослідахлабораторії землеробства та технологій вирощування зернових, 
зернобобових і олійних культурПолтавської державної сільськогосподарської 
дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН 
впродовж 1993–2015 рр.,в умовах нестійкого зволоження лівобережного 
Лісостепу України.Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний 
важкосуглинковий, який характеризується такими агрохімічними показниками: 
вміст гумусу в горизонті 0–20 см – 5,15 %, в горизонті 20–40 см – 4,07 %. В 
орному шарі міститься 161,7 мг/кг азоту, що легко гідролізується (за 
Корнфілдом), 150,1 мг/кг рухомого фосфору (за Чириковим), 208 мг/кг ґрунту 
калію (за Чириковим), ємкість поглинання– 39,0 мг-екв. на 100 г ґрунту, реакція 
ґрунтового розчину слабокисла, рН сольової витяжки 5,8. Гідролітична 
кислотність дорівнює 3,7 мг-екв. на 100 г ґрунту. 

За даними спостережень Полтавської метеорологічної станції (м. 
Полтава), середня річна температура повітря становить 7,60С, середня 
багаторічна кількість опадів – 545 мм, відносна вологість повітря – 74 %, 
середня тривалість вегетаційного періоду з північного заходу на південний схід 
і південь області зростає від 197 до 219 днів. Мінімальна температура повітря 
сягає мінус 350С, максимальна – плюс 380С. Зимаз нестійкою погодою, 
пов'язаною з частою зміною характеру атмосферних процесів, що в окремі роки 
призводить доутворення притертої льодяної кірки,яка є причиною часткового 
або повного пошкодження посівів озимих культур.  

Погодні умови в роки досліджень мали свої особливості температурного 
режиму, вологозабезпеченості, на що вказують значні відхилення від середніх 
багаторічних показників. Аналіз тепло- та вологозабезпечення, за 
гідротермічним коефіцієнтом, свідчить, що в переважній більшості років 
проведення досліджень найпосушливішими були умови травня, липня та 
серпня місяців, це певною мірою позначилося на рості, розвитку рослин 
сільськогосподарських культур, щодосліджувалися. У цілому 
найсприятливішими для формування врожайності культур були метеорологічні 
умови 2001–2005 рр., 2008–2009, 2011 та 2013–2015 рр. Посушливі умови 
склалися у 2012 р., який характеризувався найбільш істотним відхиленням 
температури повітря у період вегетації культур: квітні (Кі= 1,22), травні (Кі= 
1,06), липні (Кі= 1,09), а за кількістю опадів – березні (Кі= - 0,51), травні (Кі= - 
0,81) та липні (Кі= - 0,63).  
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Розв’зання основних задач досліджень здійснювали в п’яти стаціонарних 
дослідах.Протягом 1999–2015 рр. досліджували вісім варіантів різноротаційних 
(2-3-4-5-7-пільних) польових сівозмін з різним насиченням,співвідношенням і 
розміщенням зернових, технічних культур (табл. 1). 

Таблиця 1 
Схема стаціонарного досліду з вивчення різноротаційних сівозмін,  

1999-2015 рр. 
Варіант 

сівозміни  
Чергування й удобрення культур у сівозміні 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

1 Соняшник 
N53P60K60 

Кукурудза 
N53P60K60 

20 т/га 
гною 

– – – – – 

2 Горох 
N45P45K45 

Пшениця 
озима 

N61P75K75 
30 т/га 
гною 

Соняшник 
N53P60K60 

– – – – 

2 - а Соя 
N20P20K20 

Кукурудза 
N50P50K50 

Кукурудза 
N90P110K110 

30 т/га 
гною 

– – – – 

6 Горох 
N20P20K20 

Пшениця 
озима 

N50P50K50 

Кукурудза 
N90P110K110 

30 т/га 
гною 

– – – – 

3 Горох 
N45P45K45 

Пшениця 
озима 

N61P75K75 

Соняшник 
N53P60K60 

Кукурудза 
N53P60K60 

40 т/га 
гною 

– – – 

19 Соя 
N20P20K20 

Кукурудза 
N50P50K50 

Кукурудза 
N90P110K110 

40 т/га 
гною 

Ячмінь 
ярий 

N50P50K50 
– – – 

4 Горох 
N45P45K45 

Пшениця 
озима 

N61P75K75 
20 т/га 
гною 

Соняшник 
N53P60K60 

Кукурудза 
N53P60K60 

30 т/га 
гною 

Ячмінь 
ярий 

N53P60K60 
– – 

5 

Сумішка 
вико-

вівсяна 
 

Пшениця 
озима 

N61P75K75 

Буряки 
цукрові 

N98P105K105 
40 т/га 
гною 

Горох 
N45P45K45 

Пшениця 
озима 

N61P75K75 

Соняшник 
N53P60K60 

Кукурудза 
N53P60K60 

30 т/га 
гною 

 
В досліді на 1 гасівозмінної площі вносилиN53P60K60 + 10 т 

гною.Повторення досліду чотириразове. Посівна площа однієї ділянки – 172,8 
м2, облікова – для культур суцільного способу сівби 96 м2,для кукурудзи і 
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соняшника – 50,4 м2, для буряків цукрових – 64,8м2, для вико-вівсяної сумішки 
– 48,0 м2. Розміщення ділянок – систематичне.  

Експериментальне дослідженняпродуктивності посівів пшениці озимої, 
кукурудзи на зерно, буряків цукровихза беззмінного вирощування та в сівозміні 
проводили в тривалих стаціонарних дослідах протягом 1993–2015 рр. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Схема стаціонарних дослідів з експериментального 

дослідженнябеззмінних посівів пшениці озимої, кукурудзи на зерно, 
буряків цукровихпорівняно із вирощуванням у сівозміні, 1993–2015 рр. 

№ вар. Система удобрення, т, кг/га д.р. 
пшениця озима кукурудза на зерно буряки цукрові 

1. контроль (без добрив) контроль (без добрив) контроль (без 
добрив) 

2. гній 30 т/га (1 раз на 3 
роки) + N51P51K51 щорічно 

гній 30 т/га (1 раз на 3 
роки) + N51P51K51 щорічно N90P110K110 

3. гній 30 т/га + N50P50K50 
щорічно 

гній 30 т/га + 
N60P40K60 щорічно 

гній30 т/га 
+N90P110K110 

4. – – гній30 т/га 
+N60P40K40 

5. – – N120P160K160 

В 
сівозміні  

N50P50K50 
(горох–пшениця озима–

буряки цукрові) 

гній 30 т/га + 
N53P60K60 

(соя–пшениця озима–
кукурудза) 

гній 30 т/га + 
N90P110K110 

(горох–пшениця 
озима–буряки 

цукрові) 
 
Посівна площа однієї ділянки для пшениці озимої, кукурудзи – 1296 м2, 

для буряків цукрових – 172,8 м2, облікова – для пшениці озимої 96 м2,для 
кукурудзи – 50,4 м2, буряків цукрових – 64,8 м2. 

Дослідження системи удобрення культур проводили в 3-пільній сівозміні 
горох–пшениця озима–кукурудза протягом 1994–2014 рр. (табл. 3). Повторення 
досліду триразове. Розмір посівної і облікової площі ділянок аналогічний до 
досліду з експериментального дослідження різноротаційних сівозмін. 

Технологія вирощування сільськогосподарських культур у досліді 
загальноприйнята і рекомендована для зони проведення досліджень. Висівали 
сорти та гібриди польових культур, що занесені до Державного реєстру сортів 
рослин України.Система захисту посівів від шкідників, хвороб та бур'янів була 
однотипною в розрізі дослідів і років. 

При закладанні і проведенні польових стаціонарних 
дослідівкористувалися загальноприйнятими методиками (Б. О. Доспєхов). 
Фенологічні спостереження проводили за “Методикою державного 
сортовипробування сільськогосподарських культур” (2000). 
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Аналіз погодних умов і рівень їхньої мінливості порівняно із середніми 
багаторічними показниками визначали на основі критеріїв коефіцієнта 
суттєвості (істотності) відхилень (Кс) елементів погоди кожного з років, 
щодосліджуваливід середніх багаторічних значень за формулою: 

S
XXK i

C

)(
−

−
=

, 

де Кс – коефіцієнт суттєвості відхилень, Хі – елементи поточної погоди; 
X - показник середньої багаторічної величини, S- середнє квадратичне 
відхилення. 

Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом – 
висушуванням зразків ґрунту в термостаті за температури 1050С до постійної 
ваги. Проби ґрунту відбирали буром АМ-16 на глибину 150 см через кожні 10 
см (пошарово) із трьох свердловин на час сівби та збирання всіх культур 
сівозміни.У кожному варіанті розраховували сумарний запас вологи та 
кількістьпродуктивної вологи. Сумарні витрати вологи та коефіцієнт 
водоспоживання культурами визначали методом спрощеного водного балансу. 

Визначення агрохімічнихпоказників ґрунту проводили із застосуванням 
методик згідно з ДСТУ, ISO, а також описаних у «Агрохимических методах 
исследования почв» (1965):рН – потенціометрично за ДСТУ ISO 10390-2001 
Якість ґрунту. Визначення рН; загальний гумус – за І.В. Тюріним в модифікації 
Симакова; загальний азот – за К’єльдалем згідно ДСТУ ISO 11261-2001 Якість 
ґрунту. Визначення загального вмісту азоту. Модифікаційний метод К’єльдаля. 
Визначення нітратного азоту йонометричним методом; рухомий фосфор і 
обмінний калій за Чириковим згідно ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення 
рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова.  

Облік кореневої маси проводили за методикою Н.З. Станкова (1964)на 
час збирання. Розмір рамки 33,3 х 30,1 см, площа – 0,1м2. Корені відбирализ 
шару грунту0–40 см через кожні 10 см. Відмивали корені від ґрунту, 
пропускаючи попередньо підготовлений зразок через сито з отворами 
діаметром 1 мм. Відмиті корені висушували до повітряно-сухого стану, 
зважували і перераховували масу коренів на площу 1 гектар.  

Кількість післяжнивнихрешток на площі визначали рамкою розміром 
100х100 см (1м2), в триразовому повторенні відразу після обліку врожайності 
на ділянці. Обсягиодержаної з урожаєм і загорнутої в грунтпобічної продукції, 
визначали за сноповими зразками з двох несуміжних повторень, які відбирали 
для структурного аналізу врожаю. 

Загальний облік бур’янів проводили кількісним методом у фазі сходів 
сільськогосподарських рослин, перед збиранням і проведенням механічного 
обробітку ґрунту під час догляду за посівами за В. П.Ступаковим (1977). 

Щільність складення ґрунту визначали за методом М. А. Качинського 
(ДСТУ ISO 11272:2001) пошарово, через кожні 10 см на глибину 30 см на час 
сівби ярих культур та відновлення вегетації озимих і на час їхнього збирання. 

Структурно-агрегатний склад ґрунту здійснювали у шарах 0–10, 10–20, 
20–30 см на час сівби ярих культур та відновлення вегетації озимих методом за 
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методом Саввінова (ДСТУ 4744:2007). Загальну пористість на час сівби ярих 
культур та відновлення вегетації озимих і на час їхнього збирання – за методом 
насичення ґрунту водою в циліндрах у шарі 0–30 см. 

Облік врожаю проводили методом суцільного обмолоту на всій обліковій 
площі ділянки. Збирання врожаюздійснювали за настання фази повної стиглості 
прямим комбайнуванням за допомогою комбайну Sampo-500. Облік урожаю 
кукурудзи, соняшника та цукрових буряків проводили вручну, а гички буряків 
– методом пробних рослин. Одночасно із зважуванням врожаю 
сільськогосподарських культур з кожної ділянки, відбирали середні зразки для 
визначення вологості, чистоти, якісних показників та вмісту NPK. 

Визначення показників якості врожаю проводили в секторі агрохімічних 
аналізів Полтавської ДСГДС ім. М. І. Вавилова згідно ДСТУ 4117:2007 Зерно 
та продукти його переробки. У зерні пшениці озимої визначали уміст білка, 
клейковини, масу 1000 зерен. У зерні гороху – уміст білка, протеїну, 
клітковини. У зерні ячменю – уміст білка, протеїну, клітковини, золи. У зерні 
кукурудзи – уміст білка, жиру, крохмалю. У зерні сої, насінні соняшнику – 
уміст протеїну, жиру.Вміст цукру в коренеплодах буряків визначали за 
допомогою поляриметра (холодна дегестія). 

Порівняльну оцінку продуктивності різноротаційних сівозмін 
розрахували за обсягом продукції з 1 га сівозмінної площі, яку перераховували 
в зернові одиниці за коефіцієнтами Н. П. Кононенко (1991), кормові одиниці та 
перетравний протеїн за таблицями М. М. Карпуся (1995). 

Економічну оцінку ефективності вирощування окремих культур та 
сівозмін у цілому проводили з використанням технологічних карт та цін і 
тарифів у період проведення досліджень. Вартість валової продукції визначали 
за біржовими цінами 2016 р., виробничі витрати по технології вирощування 
продукції – за допомогою технологічних карт та нормативними матеріалами, 
які характерні для агроформувань зазначеної зони. 

Біоенергетичну оцінку ефективності вирощування польових культур та 
різноротаційних сівозмін у цілому проводили за методикою енергетичного 
аналізу інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництвіО. К. 
Медведовського і П. І. Іваненка (1988), шляхом підрахунку всіх витрат 
виробництва продукції у вигляді сукупної енергії за енергетичними 
еквівалентами та кількості сукупної енергії акумульованої в урожаї. 

Математично-статистичний обробіток результатів досліджень проводили 
використовуючи дисперсійний, кореляційний і регресійний аналізи за Б. О. 
Доспєховим (1985) та В. О. Ушкаренком із співавторами (2008) з 
використанням програмних засобів MicrosoftExcel таSTATISTICA 10.0. 

 
РІВЕНЬ МІНЛИВОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР 
 

Аналіз кратності проявлення несприятливих погодних умов, які 
зумовлені зміною температурного режиму, свідчить про меншу їхню кількість 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=po5I3X0AAAAJ&hl=ru&oi=sra
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(1 : 2 випадки) протягом 1993–1998 рр., та зростаючу (1 : 3 випадки) – за період 
1999–2015 рр. Найбільшу кількість випадків (по 3) щодо збільшення 
середньомісячної температури повітря, у порівнянні до середньобагаторічних 
значень, відзначено в 1999, 2002, 2010, 2012, 2013, 2015 рр. Середньомісячна 
температура повітря була нижчою у порівнянні до середньобагаторічних 
значень (по 1 випадку), у 1993, 2001, 2002, 2012 рр. Екстремальні погодні умови 
в ці роки, зумовлені нижчою за норму температурою повітря, мали негативний 
вплив на перезимівлю та рівень врожайності озимих культур.  

Аналіз кратності проявлення несприятливих погодних умов, які 
викликані як недостатньою, так і надмірною кількістю опадів, свідчить, що 
лише у 2008 році відсутні екстремальні випадки зумовлені цим 
метеорологічним фактором. Необхідно відзначити,що в 1994 році, 3 випадки, 
які за критерієм істотності відхилень були зумовлені дефіцитом опадів, 
припали на червень, липень і вересень. В результаті недостатня кількість і 
нерівномірний розподіл опадів в ці місяці на фоні високої температури повітря 
спричинили недобір урожаю насіння соняшника та зерна сої і кукурудзи. В 
2015 році аналогічна кількість випадків із істотним відхиленням суми опадів 
від середнього багаторічного значення відзначена в серпні, вересні і жовтні. 
Внаслідок цього восени 2015 року склалися вкрай несприятливі умови для 
проростання насіння озимих культур протягом всього періоду з оптимальними і 
допустимими строками сівби.  

Що стосується відносної вологості повітря, то частота проявлення 
екстремальних погодних умов, які зумовлені зміною цього абіотичного фактора 
значно менша, порівняно із температурою повітря або кількістю опадів. 

У цілому найсприятливішими для росту, розвитку культур були погодні 
умови 2001–2005 рр., 2008–2009, 2011 та 2013–2015 рр. Найбільшийдефіцит 
вологи протягом періоду вегетації культур склався у 1994 р., в який відзначено 
найбільш істотне відхилення суми опадів за місяцями, зокрема червні (Кі= – 
1,30), липні (Кі= – 1,35), вересні (Кі= – 1,11). Найбільш істотним відхиленням 
температури повітря протягом періоду активної вегетації культур 
характеризувався 2012 рік, а саме у квітні (Кі= 1,22), травні (Кі= 1,06), липні 
(Кі= 1,09).  

 
АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВОДНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ 

 
Структурно-агрегатний стан ґрунту.За середніми результатами 

досліджень, одержаних нами протягом 2005–2014 рр., відзначено залежність 
кількості структурних агрегатів у полях сівозмін на час сівби (відновлення 
вегетації) культур від їх набору та частки у структурі посівних площ. Зокрема, 
встановлено тенденцію щодо покращення структурного стану, а саме 
збільшення агрономічно цінної фракції, за насичення сівозмін зерновими 
культурами на 66,6 і 100 % (по 33,3 % гороху на зерно і пшениці озимої). 
Кількість агрономічно цінних фракцій розміром 10–0,25 мм в орному шарі у 
зернопросапній сівозміні горох – пшениця озима – соняшник становила 76,2 %. 
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При цьому кількість агрегатів грунту розміром менше 0,25 дорівнювала 7,6 % і 
більше 10 мм – 16,4 %. За заміни у трипільній сівозміні соняшника на 
кукурудзу спостерігалось зменшення вмісту найбільш цінної фракції до 75,7 % 
і в той же час відмічено збільшення брилуватості грунту до 17,0 %. Вміст пилу 
в грунті у шарі 0–30 см був практично на рівні попередньої сівозміни і становив 
7,6 %. Введення у трипільній сівозміні другого поля кукурудзи (66,6 %) та 
заміна гороху на сою спричинило збільшення розпорошеності (8,0 %) та 
брилуватості (17,1 %) орного шару грунту, порівняно із сівозміною горох – 
пшениця озима – кукурудза. При цьому закономірно меншою була кількість 
агрономічно цінних фракцій (75,0 %).  

У 2-та 4-пільних сівозмінахкількість структурних частинок у орному шарі 
грунту становить, відповідно 74,1; 74,7; 74,4 % або зменшилась порівняно до 
показників 3-пільних сівозмін на 1,20–2,76 %. Оберненою є закономірність 
щодо вмісту пилу (<0,25 мм), кількість такої фракції зросла до 9,7 % або на 
21,3–31,1 %, відповідно до показників, які одержано у 3-пільних сівозмінах.  

Максимальний показник коефіцієнту структурності у шарі 0–30 
смвідзначено у сівозміні горох – пшениця озима – соняшник – 3,3, дещо 
нижчий у 3-пільній сівозміні, де у структурі посівних площ частка сої 
становить 33,3 %, а кукурудзи– 66,7 % та у 7-пільній сівозміні – 3,1, а 
мінімальний у 2-пільній (соняшник – кукурудза) та 5-пільній (горох – пшениця 
озима – соняшник – кукурудза – ячмінь ярий) сівозмінах– 2,9 (рис. 1). 

 
Рис. 1Коефіцієнт структурності ґрунту в різноротаційних 
сівозмінахізрізною часткою зернових культур, середнє за 2005–2014 рр. 

 
Зниження коефіцієнта структурності у сівозмінах з високим насиченням 

просапними культурами, зокрема кукурудзою та соняшником, зумовлено в 
першу чергу наявністю тут максимальної кількості брилуватих фракцій (>10 
мм) та пилу (<0,25 мм), які суттєво погіршують структурний стан чорнозему.  
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Щільність складення орного шару ґрунту. Встановлено, що щільність 
складення ґрунту за вирощування сільськогосподарських культур у 
різноротаційних сівозмінах протягом вегетаційного періоду є малодинамічною 
величиною. На час сівби ярих та весняного кущіння озимих культур у шарі 
ґрунту0–30 см його щільність складення малаоптимальні величини, які в 
різноротаційних сівозмінах коливались у межах1,13–1,19 г/см3(табл. 4). 

Найвищою вона була у 2-пільній просапній сівозміні,де кукурудза і 
соняшник займали по 50 % сівозмінної площі(вар. 2) і становила 1,19 г/см3. 
Найменшезначення цього показника відзначено у3-пільних зернопросапних 
сівозмінах (вар. 2, 6) з 66,7 % зернових колосових ізернобобових, 33,3% 
соняшника або кукурудзиі дорівнювало 1,13 г/см3. У 5- та 7-пільній 
зернопросапних сівозмінах (вар. 4, 5) з відповідно 60 і 56,2 % зернових 
колосових і зернобобових, 40 і 43,8 % просапних культур (соняшника, 
кукурудзи і буряку цукрового) щільність складення збільшилась на 0,01 г/см3, а 
в 4-пільних зернопросапних сівозмінах (вар. 3, 19) з часткою зернових і 
зернобобових суцільного способу сівби 50,0 %, просапних культур 50 %, цей 
показник підвищився, порівняно до найменшого значення – вже на 0,02 г/см3. 

 
Таблиця 4 

Щільність складення ґрунту під сільськогосподарськими культурами у 
сівозмінах різної тривалості ротації, г/см3, середнє за 2005-2014рр. 

№ 
сівозміни 

Весняне кущіння озимих, перед 
сівбою ярих На час збирання 

0-10см 10-
20см 

20-
30см 0-30см 0-10см 10-

20см 
20-

30см 0-30см 

1 1,12 1,19 1,27 1,19 1,18 1,25 1,28 1,24 
2 1,05 1,13 1,21 1,13 1,14 1,22 1,27 1,21 
2–а 1,09 1,17 1,23 1,16 1,16 1,25 1,29 1,24 
6 1,04 1,14 1,22 1,13 1,15 1,22 1,26 1,21 
3 1,07 1,16 1,22 1,15 1,16 1,22 1,27 1,21 
19 1,08 1,16 1,22 1,15 1,16 1,25 1,29 1,24 
4 1,06 1,15 1,21 1,14 1,16 1,22 1,27 1,22 
5 1,06 1,14 1,22 1,14 1,16 1,24 1,28 1,23 
НІР 0,95 0,05 0,06 0,06 – 0,07 0,05 0,05 – 

 

Проміжне місце (1,16 г/см3) за показником щільності складення ґрунту 
було у 3-пільній просапній сівозміні (вар. 2-а) з 66,7 % кукурудзи, 33,3 % сої.  

У наступний строк визначення щільності складення ґрунту 
прослідковувалася така жзакономірність, але з деяким підвищенням 
абсолютних величин. Зокрема, перед збиранням культур у шарі ґрунту 0–30 
смщільність складення ґрунту у різноротаційних сівозмінах знаходилася в 
межах від 1,21–1,24 г/см3. Помітно щільність складення ґрунту зростала 
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уповторних посівах кукурудзи, особливо у шарі ґрунту 10–20 і 20–30 см у всі 
періодивизначення. 

Пористість орного шару ґрунту.Отримані нами результати свідчать, що 
серед сівозмін, які вивчалися, відзначено тенденцію до збільшення загального 
об’єму пор в орному шарі грунту на час збирання культур, за високого 
насичення їх просапними культурами. Так, у 3-пільній сівозміні (вар. 2-а ), де 
кукурудза на зерно займає 66,7 % посівної площі загальна пористість грунту 
становить 52,6 %. В 7-пільній сівозміні, де під просапні культури відведено 42,9 
% площі ріллі кількість пор у грунті дорівнювала 52,2 %. Практично 
аналогічною була пористість грунту і в сівозміні соя – кукурудза – кукурудза – 
ячмінь ярий (52,0 %). У цих варіантах сівозмін, поряд із просапними 
культурами, слід також відзначити позитивний вплив на загальну пористість 
грунту, відповідно, сої та вико-вівсяної сумішки. Між іншими варіантами 
сівозмін різниця щодо значення показника загальної пористості не 
перевищувала0,1–0,2 %. 

Формування водного режиму ґрунту в системі різноротаційних 
сівозмін.Дослідженнями виявлено, що на час збирання урожаю найменше 
продуктивної вологи в 1,5-метровому шарі ґрунту залишається після кукурудзи 
на зерно – 80,2–84,2 мм (рис. 2).Дуже висушують ґрунт буряки цукрові і 
соняшник, після яких в ґрунті залишаються незначні запаси продуктивної 
вологи, відповідно, 86,2 і 89,0–93,0 мм, хоч і дещо вищі, ніж після кукурудзи. 

 

 
Рис. 2.Нагромадження вологи в ґрунті за осінньо-зимовий і 

ранньовесняний періоди у системі сівозмін,середнє за 2010–2015 рр. 
 
Найбільшу кількість продуктивної вологи в 1,5 м шарі ґрунту містилося 

на час збирання культур із коротким періодом вегетації, зокрема вико-вівсяної 
сумішки та гороху на зерно, відповідно, 112,7 і 109,5–112,2 мм. 
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За даними досліджень протягом 2010–2015 рр. визначено, що на час сівби 
культур вміст продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–150см варіював, за 
варіантами сівозмін, в інтервалі від 205,6 до 226,4 мм.  

У двопільній сівозміні, де соняшником зайнято 50 % площі показник 
середньої по сівозміні вологозабезпеченості шару ґрунту 0–150 см був 
найнижчим – 205,6 мм. За зменшення частки соняшника від 50 до 33,3, 25, 20 і 
14,3 % спостерігалося збільшення акумуляції опадів грунтом, в цілому по 
сівозмінах, що досліджували, відповідно, на 20,8, 15,2, 16,6 18,3 мм або 10,1, 
7,4, 8,1, 8,9 %. 

Результати досліджень свідчать про різні рівні акумуляції грунтом опадів 
осінньо-зимового і ранньовесняного періодів за різних систем удобрення 
культур у трипільній сівозміні (рис. 3). У варіанті без добрив нагромаджувалося 
у 1,5 м шарі грунту 236,3 мм вологи. За органічної системи удобрення, яка 
передбачала внесення лише побічної продукціїнагромаджувалося в грунті 239,6 
мм вологи, що на 3,3 мм більше, порівняно із контролем. За органо–мінеральної 
системи удобрення, де в якості органічного добрива застосовувався гній 
акумулювалось у грунті 227,5 мм вологи, а за використання побічної продукції 
попередника спостерігалось збільшення вмісту продуктивної вологи в 1,5 м 
шарі грунту на 4,8–7,6 мм. У варіанті мінеральної системи удобрення вміст 
продуктивної вологи на час сівби був практично на рівні органо–мінеральних 
систем удобрення. 

 

 
Рис. 3.Нагромадження вологи в ґрунті за осінньо-зимовий і 
ранньовесняний періоди залежно від системи удобрення культур 
сівозміни,середнє за 2007–2012 рр. 
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середньому за сівозмінами38,0–45,4 % (див. рис. 2). На полях, звільнених з під 
соняшника, кукурудзи на зерно, цукрових буряків коефіцієнт засвоєння опадів 
підвищувався і становив, відповідно 40,5–56,3, 50,4–59,3 і 49,0 %.Подібна 
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закономірність щодо коефіцієнтів акумуляції грунтом вологи атмосферних 
опадів протягом осінньо-зимового і ранньовесняного періодів спостерігається у 
полях трипільної сівозміни, за різних систем удобрення культур (див. рис. 3). 

Порівняно низький коефіцієнт використання опадів осінньо-зимового 
періоду свідчить про великі можливості покращення вологозабезпеченості 
польових культур, які полягають у пошуку шляхів підвищення їх акумуляції в 
ґрунті. 

Баланспродуктивної вологи в ґрунтіта параметри водоспоживання 
культур за вегетаційний період залежно від сівозмінного чинника та 
удобрення.Одержані нами експериментальні дані свідчать, що найбільшу 
сумарну кількість вологи витрачають культури з довгим вегетаційним періодом 
– буряки цукрові (449,5 мм), потім соняшник і кукурудза, відповідно, 446,9–
451,5 і 434,8–447,0 мм. Порівняно високі витрати вологи протягом періоду 
росту і розвитку рослин у пшениці озимої – 361,3–364,3 мм, однак вони нижчі, 
порівняно із просапними культурами на 73,5–90,2 мм. Менше витрачає вологи 
за час вегетації горох на зерно 320,0–321,3 мм, однак найнижчийцей показник у 
вико–вівса 266,3 мм. За кількісними витратами ґрунтової вологи протягом 
вегетаційного періоду культури сівозмін розміщуються в наступному порядку: 
цукрові буряки (134,4 мм), озима пшениця (132,2–134,1 мм), кукурудза (126,5–
129,1 мм), соняшник(123,3–127,9 мм), ячмінь ярий (121,2 мм), горох (114,7–
116,0 мм), вико-овес (114,5 мм). 

Відносно сумарних витрат вологи в цілому, то найбільшими вони є у 
сівозмінах з високим насиченням просапними культурами. Так, за наявності в 
структурі посівних площ 50 % просапних культур сумарні витрати вологи 
становлять 394,5–441,0 мм, за зменшення частки цих культур у сівозмінах до 
42,9, 40,0, 33,3 % витрати вологи дорівнювали, відповідно, 379,6, 385,9 і 378,0 
мм. 

У3-пільній сівозміні за різних систем удобрення загальні витрати вологи 
культурами становили 370,6–383,1 мм.На контролі та за органо-мінеральної 
системи удобрення, де в якості органічного добрива використовували гній 
загальні витрати вологи були практично однаковими(відповідно, 370,6 і 371,0 
мм). За включення побічної продукції культур до органо-мінеральної системи 
удобрення сумарні витрати вологи перевищували попередні варіанти удобрення 
на 5,4–12,5 мм.  

Усереднені коефіцієнти витрат води окремими сільськогосподарськими 
культурами дають можливість констатувати, що найнижчий цей показник у 
пшениці озимої 371,2, дещо вищий у кукурудзи на зерно (374,9 од.), потім у 
буряків цукрових – 378,4 одиниць.Найменш ефективно витрачає вологу на 
створення одиниці сухої речовини горох на зерно та соняшник.Середні сумарні 
витрати вологи на 1 т сухої речовини цих культур становлять, відповідно, 854,3 
і 773,6 одиниць. Результати досліджень також свідчать, що середні сумарні 
витрати вологи на 1 т сухої речовини в 5-ти та 7-ми пільній сівозмінах, де 
просапні культури займають, відповідно 40 і 42,9 % посівної площі нижчі 
(відповідно, 576,0 і 509,3 м3), ніж в дво- три- чотирипільній сівозмінах із 
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часткою просапних, відповідно, 50 і 33,3 %. Вони становлять, відповідно, 631,9, 
692,7 і 578,6 м3.  

Встановлено, що витрати вологи на створення одиниці абсолютно сухої 
речовини урожаю гороху, пшениці озимої, кукурудзи на варіанті без добрив 
становлять, відповідно 1069,9, 432,4 і 394,5 м3. Використання в якості добрива 
побічної продукції попередника сприяло зменшенню водоспоживання гороху, 
порівняно з контролем, відповідно на 5,0, 9,6і 9,8 %. Сумісне внесення побічної 
продукції із компенсаційною дозою мінерального азоту або ще й повним NPK 
забезпечило скорочення обсягів сумарних витрат вологи посівами гороху на 
22,6–29,4 %, пшениці озимої – на 19,4–20,3 %, кукурудзи – на 16,5–19,1 %. При 
цьому коефіцієнт водоспоживання становив у гороху 755,1–828,2, у пшениці 
озимої – 344,5–348,3 і кукурудзи – 318,8–329,5 умовних одиниць. Подібна 
закономірність була характерною для цих культур за мінеральної системи 
удобрення.  
 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ 
ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ ТА СИСТЕМИ 

УДОБРЕННЯ 
 
Нагромадження рослинних решток сільськогосподарських культур у 

різноротаційних сівозмінах та їхня якість.Кількість післяжнивних решток 
різнилася залежно від набору культур у сівозмінах і їх біологічних 
особливостей. За цим показником перевагу мають п’яти- і семипільна 
сівозміни, де всього надійшло у ґрунт рослинних решток21,13 і 25,85 табо4,23 
та 3,69 т на 1 га сівозмінної площі (рис. 4). Найменше нагромаджувалось 
післяжнивних решток у двопільній просапній сівозміні з 50,0 % кукурудзи і 
такою ж часткою соняшника у структурі посівних площ, де всього післяжнивні 
рештки становили 8,15 табо 4,08 т на 1 га ріллі. Вища, але практично однакова 
кількість післяжнивних решток нагромаджувалася у трипільних сівозмінах, де 
під зернові культури відведено від 66,6 до 100 % посівної площі. Обсяги 
надходження післяжнивних решток у цих сівозмінах становили, відповідно, 
11,62, 12,61, 11,77 табо3,87, 4,20, 3,92 тна 1 гектар ріллі. 

Проміжне місце за цими показниками належить чотирипільним 
сівозмінам з високим насиченням зерновими культурами – 75,0 % в структурі 
сівозмін. Рівень надходження післяжнивних решток у цих сівозмінах дорівнює 
всього 16,38, 16,03 табо 4,10, 4,01 т на 1 гектар сівозмінної площі.Розглядаючи 
нагромадження рослинних решток у сівозміні за різних систем удобрення 
потрібно відзначити, що загортання лише побічної продукції попередника 
забезпечило збільшення обсягу надходження рослинних решток, порівняно із 
контролем, гороху на 0,15, пшениці озимої – на 0,84, кукурудзи – на 0,66 т/га.За 
мінеральної системи удобрення кількість післяжнивних решток за вирощування 
гороху становила 2,31–2,41, пшениці озимої – 5,78–6,38, кукурудзи – 4,91–5,18 
т/га, що відповідно на 0,57–0,67 т/га або 32,8–38,5 %, 1,05–1,65 т/га або 22,1–
34,9 %, 0,83–1,10 т/га або 20,3–26,9 % більше, ніж у варіанті без добрив. 



20 
 
Найбільше рослинних решток нагромаджувалося на фонах органо-мінеральної 
системи удобрення, після гороху 2,27–2,63, пшениці озимої – 6,03–6,18, 
кукурудзи – 5,11–5,53 т/га. 

 

 
Рис. 4.Нагромадження рослинних решток сільськогосподарськими 
культурами у різноротаційних сівозмінах, середнє за 2006–2012 рр. 
 
Якістьрослинних решток сільськогосподарських культурпевною мірою 

залежала від біологічних особливостей, попередників та рівня застосування 
добрив. Найвищий уміст азоту у побічній продукції культур відзначено у гичці 
буряків цукрових – 3,24 %, стеблах кукурудзи – 0,56–1,26 % і соломі сої та 
гороху, відповідно 0,92–0,96 і 0,58–0,94 %, у інших культур цей показник 
становив: у ячменю ярого – 0,89–0,92, соняшнику – 0,65–0,84 %, пшениці 
озимої – 0,52–0,65 %, у стрижнях кукурудзи – 0,23–0,33 %.  

За вирощування гороху, пшениці озимої, кукурудзи у 3-пільній сівозміні 
без добрив порівняно до варіантів із їх використанням, вміст азоту в зерні і 
побічній продукціїбувнижчим, незважаючи на те, що зберігалася біологічна 
здатність рослин до нагромадження азотовмісних сполук. 

Найвищий вміст фосфору в товарній продукції культур різноротаційних 
сівозмін був у зерні сої – 1,70–1,71 %, насінні соняшнику – 1,65–1,67 %, гороху 
– 1,02–1,15 %, ячменю ярого – 0,87–0,97 %, пшениці озимої – 0,81–0,99 %, що в 
1,9–6,5 разиперевищує його наявність у побічній продукції. Відзначено, що у 
коренеплодах буряків цукрових уміст фосфору є нижчим на 0,61 % або в 4,1 
рази порівняно із наявністю цього елементу в надземній масі. Відносний уміст 
фосфору в основній і побічній продукції гороху, пшениці озимої, кукурудзи під 
впливом різних систем удобрення практично не змінювався, але при цьому він 
був вищим порівняно до варіанту без внесення добрив. 

Дослідження свідчать, що серед культур, які вирощуються у сівозмінах 
уміст калію у побічній продукції є вищим, ніж у основній: у пшениці озимої у 
2,1–4,6 рази, ячменю ярого – у 2,6–3,1 рази, кукурудзи –у 2,6–3,5 рази, буряків 
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цукрових – у 4,3 рази, соняшнику – у 5,3–5,6 рази. Потрібно відзначити, що 
вміст калію був практично однаковим, як в зерні так і в соломі гороху і 
дорівнював, відповідно, 1,08–1,18 і 1,03–1,41 %. Аналогічна закономірність, 
щодо вмісту калію в зерні і нетоварній частині урожаю гороху, пшениці озимої, 
кукурудзи спостерігалася і за різних варіантів удобрення культур за 
вирощування у короткоротаційній сівозміні.  

Баланс гумусу, азоту, фосфору і калію в системі сівозмін.Проведені 
нами розрахунки балансу гумусу в польових різноротаційних сівозмінах 
свідчать, що внесення у полях пшениці озимої, кукурудзи на зерно і буряків 
цукрових різних доз гною – від 20 до 40 т/га, забезпечило в середньому за 7 
років (2006–2012 рр.) його нагромадження, відповідно від 1,36 до 2,72 т/га. 
Менше утворилось гумусу в орному (0–30 см) шарі ґрунту в полі соняшника – 
0,47–0,60,ячменю ярого – 0,45–0,50 т/га, найменше – у полісої – 0,45–0,47, 
сумішки вико-вівса – 0,45, гороху на зерно – 0,27–0,32 т/га. Важливо 
відзначити, що і в полях зернових культур – кукурудзи, пшениці озимої, за 
внесення лише мінеральних добрив, рівень утворення гумусу був порівняно 
невисоким та становив,відповідно, 0,45–0,46 і 0,50–0,51 т/га. 

Значна кількістьнаявного та новоутвореного гумусу ґрунту зазнає 
мінералізації. Залежно від набору культур у різноротаційних сівозмінах, із 
загальної кількості новоутвореного гумусу (по сівозмінах від 2,26 до 7,76 т/га) в 
середньому за роки досліджень (2006–2012) мінералізувалось від 2,0 до 6,7 т/га, 
або 74,7–88,5 %. Слід відзначити, що найбільше мінералізувалось гумусу у 
сівозмінах із високим насиченням просапними культурами, зокрема 
кукурудзою і соняшником. Надходження органічних речовин та утворення із 
них гумусу, під всіма культурами сівозмін, що досліджували, за внесення лише 
мінеральних добрив не забезпечило компенсацію мінералізованої частки та 
призводило до формування від’ємного балансу гумусу. Найбільшим дефіцит 
гумусу був у полі після гороху – 0,68–0,73 т/га, меншим у кукурудзи – 0,54–
0,55, сої – 0,53–0,55, соняшника – 0,40–0,53 т/га, а найменшим у зернових 
колосових культур, зокрема  ячменю ярого – 0,10–0,15, пшениці озимої 0,19–
0,20 т/га. Однак, загальний баланс гумусу позитивний у сівозмінах ізнаходиться 
в межах 0,26–1,46 т, або 0,13–0,29 т на 1 гектар сівозмінної площі.  

Експериментальне дослідженнярізних систем удобрення у 3-пільній 
сівозміні горох – пшениця озима – кукурудзасвідчить, що найбільш активно 
відбуваються процеси гуміфікації органічних речовин в орному шарі ґрунту, де 
внесено 10 т гною на 1 гектар ріллі та на варіантах, де в якості органічного 
добрива використовували побічну продукцію культур, як в чистому виді так і 
сумісно із різними дозами мінеральних добрив. 

Проведеними розрахунками виявлено, що під культурами сівозміни, в 
середньому за 1994–2002 рр, внаслідок гуміфікації післяжнивних та кореневих 
органічних решток у середньому на 1 га сівозмінної площі утворилось 1,11–
1,41 т гумусу, за рахунок гною – 2,4 т, за рахунок соломи культур – 2,08–2,5 т. 
Загальна кількість новоутвореного гумусу в сівозміні становить 1,11–4,01 т/га, з 
них 2,7 т/га зазнали мінералізації. Слід відзначити, що у варіантах удобрення (1, 
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3, 8), де поповнення грунту органічною речовиною відбувалося лише за 
рахунок кореневих та післяжнивних решток, загальний баланс гумусу був 
від’ємним і становив 1,29–1,59 т/га, або в середньому на 1 га ріллі0,43–0,53 т. 
Позитивнийбаланс гумусу (0,66–1,31 т/га) у варіантах, де надійшла найбільша 
кількість органічних решток за рахунок гною та побічної продукції культур 
сівозміни (вар. 2, 4–7),тобто –0,22–0,44 тна 1 га сівозмінної площі в рік.  

Розрахунок балансу азоту свідчить, що за внесення органічних і 
мінеральних добрив (10 т гною на 1 га ріллі і N53Р60К60) в середньому за 2006–
2012 рр., баланс азоту зведено з дефіцитом в 11,1 кг на гектар сівозмінної площі 
в рік у просапній сівозміні (вар. 1), в якій частка соняшника та кукурудзи в 
структурі посівних площ становлять по 50 % (рис. 5). В зернопросапних 
сівозмінах (вар. 2-а, 3, 19, 5) незначний дефіцит азоту, відповідно, 2,9, 1,6, 0,1, 
3,0 кг на 1 га сівозмінної площі в рік. Зернопросапні сівозміни (вар.2, 6, 4) 
мають позитивний баланс азоту, що пов'язано з більшою часткою в них 
зернових колосових і бобових культур, з урожаєм яких винос цього елементу 
живленняє меншим. Інтенсивність балансу азоту у сівозмінах становив 63,0–
82,2 %. Нижнє значення цього показника у сівозміні із насиченням її на 66,7 % 
кукурудзою і на 33,3 % соєю, а верхнє – у 2-пільній сівозміні соняшник – 
кукурудза, де надходження азоту в грунт відбувається лише за рахунок 
внесення добрив.  

 

 
Рис. 5.Баланс азоту та його інтенсивність у різноротаційних сівозмінах, 

середнє за 2006–2012 рр. 
 
Розрахунок балансу азоту в системі рослина-добриво у 3-пільній 

сівозмініза різних систем удобрення свідчить, що за внесення 10 т/га гною, 
різних доз мінеральних добрив, побічної продукції, винос азоту врожаями 
культур за ротацію становив 156,3–203,9 кг/га та перевищував його 
надходження з добривами, інтенсивність балансу становила 25,1–75,3 % (рис. 
6).  
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Рис. 6.Баланс азоту та його інтенсивність у 3-пільній сівозміні за різних 

систем удобрення, середнє за 1994–2002 рр. 
 

Розрахунки балансу фосфору свідчать, що він є позитивним у всіх 
сівозмінах (рис. 7). Слід відзначити, що надходження фосфору в грунт 
перевищувало винос його з урожаями культур сівозмін на 34,4–46,5 кг/га за 
ротацію або 5,8–23,3 кг/га в рік. Інтенсивність балансу фосфору становила 
157,1–205,1 %, тобто витрати цього елементу живлення на формування врожаю 
культур сівозмін із надлишком компенсувалися внесенням добрив.  
 

 
Рис. 7.Баланс фосфору та його інтенсивність у різноротаційних сівозмінах, 

середнє за 2006–2012 рр. 
 
Результати дослідженьпоказують, що у варіанті без добрив (вар. 1) та за 

мінеральної системи (вар. 8), де живлення рослин відбувалося за рахунок 
фосфору ґрунту, створювався дефіцит елементув розмірі, відповідно, 13,1 і 16,9 
кг/га в рік. За органічної (вар. 4) таоргано-мінеральної системи удобрення (вар. 
5), де винос фосфору компенсувався лише за рахунок побічної продукції, 
дефіцит цього елементу живлення становив, відповідно 12,4 та 13,6 кг/га (рис. 
8). 

-36.7

-21.1 -24.1
-31.8

-21.3 -8.1

15.2

-39.4

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1 2 3 4 5 6 7 8

Б
ал

ан
с 

(+
_)

,  
кг

/г
а 

в 
рі

к

Варіанти удобрення
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8

0

54 51.7

25.1

51.7

75.3 84.7

24.8

Ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ба

ла
нс

у,
  %

Варіанти удобрення

23.3

15.4

11.5
14.4

11 10.1
8.3

5.8

0

5

10

15

20

25

1 2 2-а 6 3 19 4 5Ба
ла

нс
 (+

_)
, к

г/
га

 в
 р

ік

Варіанти сівозмін

205.1 197.3
157.1

182.7 188.5
174.8 178.6

177.2

0

50

100

150

200

250

1 2 2-а 6 3 19 4 5Ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ба

ла
нс

у,
 %

Варіанти сівозмін



24 
 

 
Рис. 8.Баланс фосфору та його інтенсивність у 3-пільній сівозміні за різних 

систем удобрення, середнє за 1994–2002 рр. 
 
Органо-мінеральні системи удобрення (гній + NPK, побічна продукція + 

NPK), а також мінеральна система удобрення, яка передбачала заміну 10 т/га 
гною мінеральними добривами + N53P60K60 забезпечили формування 
позитивного балансу фосфору, від 5,8 до 20,1 кг/га в рік. При цьому 
інтенсивність балансу фосфору дорівнювала 127,0–201,0 %.  

В дослідженнях, система удобрення культур, 
щовикористовувалась,забезпечила позитивний баланс калію в сівозмінах 1, 2, 3, 
6, 4, інтенсивність якого становила 105,3–127,3 %, зрівноважений – у варіанті 2-
а (101,1 %), близький до зрівноваженого – у варіантах 19, 5, де дефіцит калію 
щорічно становив лише 0,6–0,9 кг/га К2О, а інтенсивність балансу дорівнювала 
94,5–97,0 % (рис. 9).  
 

 
 

Рис. 9.Баланс калію та його інтенсивність у різноротаційних сівозмінах, 
середнє за 2006–2012 рр. 
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У короткоротаційній сівозміні горох – пшениця озима – кукурудза, за 
різних систем удобрення, позитивний баланс калію досягнуто лише в трьох із 
восьми варіантів (рис. 10).  

 

 
Рис. 10.Баланс калію та його інтенсивність у 3-пільній сівозміні за різних 

систем удобрення, середнє за 1994–2002 рр. 
 
Так, за органо-мінеральної системи удобрення (вар. 2, 7), надлишок калію 

становив, відповідно 2,8 і 21,7 кг/га за рік, інтенсивність балансу дорівнювала, 
105,6 і 145,1 %. За мінеральної системи удобрення (вар. 3) надходження калію 
перевищувало його винос урожаями культур сівозміни на 7,2 кг/га щорічно, 
інтенсивність балансу при цьому становила 119,5 %.Від’ємний баланс калію 
сформувався у варіантах 1, 4, 5, 6, 8, дефіцит його становив у сівозміні від 1,0 
до 39,2 кг/га за рік. Найбільший дефіцит обмінного калію відзначено у 
варіантах 1 (23,2 кг/га за рік) та 8 (39,2 кг/га за рік), де живлення рослин цим 
елементом відбувалося за рахунок грунтових запасів. 

Слід відзначити, що використання для удобрення побічної продукції 
культур сівозміни забезпечило повернення в грунт від 47,2 до 47,9 % калію 
використаного на формування врожаю основної і нетоварної продукції.  
 

ФОРМУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ БУР’ЯНІВЗА ЗМІНИ НАБОРУ 
КУЛЬТУР У СІВОЗМІНІ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 

 
Результати досліджень свідчать, що сівозміна, в структурі посівних площ 

якої сумішка вико-вівса займає 14,3 % ріллі, а частка зернових культур 
становить 57,1 % (вар. 5) характеризувалася найменшою кількістю бур’янів 
(65,1 шт./м2) (табл. 5). Позитивний вплив на зменшення забур’яненості цієї 
сівозміни належить також і бурякам цукровим, у посівах яких нараховувалося 
52,1 шт./м2 бур’янів, або менше, порівняно із кукурудзою та соняшником, 
відповідно на 43,9–62,6 і 35,7–53,5 %. Аналізуючи дві аналогічні за тривалістю 
ротації зернопросапні сівозміни (вар. 2 і 6), констатуємо зростання середньої 
забур’яненості агрофітоценозу сівозміни на 20,8 шт./м2 або 29,7 % за введення 
кукурудзи замість соняшника. Також потрібно відзначити, що збільшення 
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частки у структурі сівозмін посівів кукурудзи з 50 до 66,6 % обумовлює 
збільшення забур’яненості посівів у 1,3 рази. 

 
Таблиця 5 

Вплив складу та насичення сівозмін зерновими культурами на 
структуру забур’яненості агрофітоценозів, середнє за 2012-2015 рр. 

Варіант 
сівозміни 

Частка 
зернових у 
сівозміні,

% 

Всього 
бур’янів, 

шт./м2 

У тому числі, % 

багаторічні зимуючі 
ярі 

ранні пізні 

1 50,0 87,0 0,6 1,4 11,3 86,9 
2 66,6 70,1 1,6 27,1 19,4 51,9 

2-а 66,6 92,5 0,4 0,6 9,8 89,2 
6 100 90,9 1,5 28,2 19,8 50,5 
3 75,0 70,3 1,3 20,6 18,1 60,1 
19 75,0 70,8 0,9 2,1 17,8 79,3 
4 80,0 76,3 1,4 18,2 21,9 58,6 
5 57,1 65,1 1,3 24,6 21,2 52,9 

НІР0,95 10,7 0,6 3,6 4,3 5,5 
 
Помітне збільшення кількості бур'янів в сівозмінах спостерігалось 

зависокого насичення їх просапними культурами. 
У трипільній сівозміні, впродовж тривалого застосування різних систем 

удобрення гороху, пшениці озимої, кукурудзи, сформувалися притаманні їм 
ценози бур’янів. Загальна кількість бур’янів у посівах культур варіювала у 
наступних межах: у гороху – 81,6–110,1, пшениці озимої – 28,1–33,6, кукурудзи 
– 53,2–60,3 шт./м2. Результати досліджень свідчать, що вцілому в сівозміні, 
різниця між варіантами удобрення та контролем, за кількістю бур’янів, 
становить 3,0–10,6 шт./м2.Однак, між системами удобрення не виявлено 
суттєвої відмінності за забур’яненістю посівів культур сівозміни. Різниця між 
ними, порівняно до загальноприйнятої середньосівозмінної системи удобрення 
(10 т/га гною + N53P60K60) становить 3,1–4,5 шт./м2 бур’янів.В структурі 
біологічних груп бур'янів у посівах культур сівозміни переважали ярі пізні види 
(50,2–58,6 %). 

Проведений кореляційний аналіз показує, що між урожайністю гороху та 
кількістю бур’янів у посівах існує зворотна кореляція r=–0,17, яка за тіснотою 
зв’язків є слабкою. У пшениці озимої кореляція між цими показниками також є 
зворотньою (r=–0,10), із слабкою тіснотою зв’язку. Статистичний аналіз 
свідчить, щоу кукурудзи на зерно, найбільш вираженою є залежність рівня 
урожайності від кількості бур’янів. У кукурудзи між цими показниками існує 
зворотна кореляція (коефіцієнт кореляції r=–0,65), яка за тіснотою зв’язків є 
середньою. 

Статистичний аналіз впливу погодних умов безпосередньо на кількість 
бур’янів дає можливість констатувати, що у посівах гороху між кількістю 
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опадів кореляція пряма із середнім взаємозв’язком (r=0,61), а між 
температурою повітря – зворотна із середньою тіснотою зв’язків (r=–0,43). У 
посівах пшениці озимої кореляційна залежність між кількістю бур’янів і сумою 
опадів та температурою повітря є зворотною, відповідно із середнім і слабким 
взаємозв’язком (r=–0,48 і r=–0,15). В агрофітоценозі кукурудзи формується 
зворотна кореляція із середнім ступенем зв’язків (r=–0,37), між числом бур’янів 
і сумою опадів та пряма середня, залежно від температури повітря (r=0,36).  

 
ОБГРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У РІЗНОРОТАЦІЙНИХ 
СІВОЗМІНАХ 

 
Формування продуктивності сільськогосподарських культур за 

беззмінного вирощування і в сівозміні.  
Результати наших досліджень свідчать, що і за тривалого беззмінного 

вирощування закономірно вища продуктивність пшениці озимої на удобрених 
варіантах (рис. 11).  

 

 
Рис. 11.Урожайність пшениці озимої за беззмінного вирощування 

та в сівозміні, середнє за 1993–2015 рр., т/га 
 
Так, порівняно з контролем (без добрив), внесення органічних і 

мінеральних добрив забезпечило підвищення урожайності культури в 
середньому за 1993–2015 рр., на 0,86–1,01 т/га або на 32,1–37,7 %. 
Важливовідзначити, що внесення 30 т/га гною один раз на три роки чи щорічно, 
на фоні практично однакової норми мінеральних добрив, не мало суттєвого 
впливу на рівень зернової продуктивності пшениці озимої.  

Порівняння врожайності пшениці озимої, за тривалого її вирощування на 
постійній ділянці і в сівозміні свідчить, що сівба культури після бобових 
попередників з дотриманням допустимого інтервалу повторного повернення 
культури на попереднє місце вирощування сприяє підвищенню її 
продуктивності на 22,8–69,0 %. 
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На величину врожаю зерна кукурудзи в беззмінному посіві також 
суттєвий вплив мали добрива (рис. 12).  

 

 
Рис. 12.Урожайність кукурудзи на зерно за беззмінного вирощування 

та в сівозміні,середнє за 1993–2015 рр., т/га 
 
Так, середні за 23 роки дані урожайності свідчать, що за внесення 30 т/га 

гною один раз в три роки і щорічно та різних доз мінеральних добрив, 
продуктивність кукурудзи була, відповідно на 1,47 і 1,96 т/га або 39,1 і 52,1 % 
вища, ніж на варіанті без добрив. Різниця в урожайності культури за щорічного 
внесення гною і один раз в три роки знаходилася в межах НІР.Порівняння 
вирощування культури в сівозміні і беззмінно, на подібних фонах удобрення 
свідчить, що середня продуктивність кукурудзи на постійній ділянці в 
середньому за 1993–2015 рр., становила 5,72т/га або була на 0,93т/га (13,9 %) 
нижчою, ніж у сівозміні. 

Експериментальні данібеззмінного вирощування буряка цукрового 
протягом 1993–2012 рр.,на різних фонах удобреннясвідчать про їхній 
позитивний вплив на формування врожаю коренеплодів культури. Так, в 
середньому за роки досліджень внесення мінеральних добрив під буряк 
цукровий в нормі N90P110K110 забезпечило збільшення врожайності 
коренеплодів, порівняно з неудобреним варіантом, на 8,93 т/га або 45,7 
%.Збільшення дози азоту на 33 %, фосфору і калію на 45 %, порівняно з 
попереднім варіантом, супроводжувалося зростанням урожайності буряку 
цукрового на 2,32 т/га або 8,2 %. Поєднання мінеральних добрив N90P110K110 з 
30 т/га гною сприяло формуванню додатково 2,73 т/га, а порівняно з контролем 
– 11,7 т/га коренеплодів. Слід відмітити, що за внесення N60P40K40 плюс 30 т/га 
гною урожайність буряків цукрових була практично на рівні із варіантом 3, де 
культура вирощувалась на фоні гній 30 т/га + N90P110K110. Важливо відзначити, 
що в беззмінному посіві порівняно з вирощуванням культури у сівозміні 
відбулося зниження врожайності коренеплодів на варіанті без добрив на 25,8 
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т/га або 56,9 %, на удобреному фоні (гній 30 т/га + N90P110K110) – на 14,1 т/га або 
31,2 %. 

 

 
Рис. 13.Урожайність коренеплодів буряка цукрового за беззмінного 

вирощування та в сівозміні, середнє за 1993–2015 рр., т/га 
 

Урожайність культур і якість сільськогосподарської продукції 
залежно від питомої вагиу сівозміні, попередників та системи удобрення. 

В умовах нестійкого зволоження одержання високих і сталих врожаїв 
сільськогосподарських культур, зокрема пшениці озимої в значній мірі 
залежить від попередників. Результати досліджень свідчать, що за впливом на 
урожайність пшениці озимої практично рівноцінними передуючими 
культурами є горох на зерно та вико-овес на зелений корм. В середньому за 
роки досліджень урожайність озимини після цих попередників (за 
внесенняN61P75K75) становила, відповідно 4,79 і 4,73 т/га. За внесення гною, від 
20 до 30 т/га на фоні N61P75K75, під пшеницю озиму попередником якої у 
сівозміні був горох на зерно, урожайність зерна культури не зазнала суттєвих 
змін і знаходилася в межах 4,73–4,77 т/га.  

Дослідження показників якості зерна пшениці залежно від місця 
розміщення у різноротаційних сівозмінах свідчить, що найвищий уміст білка 
(12,83 %) та сирої клейковини у зерні пшениці озимої (27,6 %) формувався за 
сівби культури після гороху на фоні внесення 30 т/га гною + N61P75K75. За 
внесення лише мінеральних добрив уміст білка знижувався до 11,3–12,21 %. 

У досліді з вивчення системи удобрення культур сівозміни визначено, що 
мінімaльну урожайність зерна пшениці озимої 3,83 т/га закономірно було 
одержано на варіанті без внесення добрив (контроль), максимальну – 4,59 т/га у 
варіанті, де під пшеницю озиму загортали побічну продукцію і вносили 
мінеральний азот із розрахунку 10 кг на тонну соломи гороху та плюс NPK на 
винос запланованим урожаєм. В досліді відзначено порівняно високий приріст 
врожайності зерна пшениці озимої від внесення лише побічної продукції 
попередньої культури, який становив 0,18 т/га або 4,8 %, порівняно з 
контролем. У варіанті, де крім соломи гороху вносили ще і мінеральний азот по 
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10 кг на 1 т побічної продукції врожайність зерна пшениці зросла, порівняно з 
контролем і попереднім фоном удобрення, відповідно на 0,60 т/га або 15,9 % і 
0,42 т/га або 10,6 %.  

Важливе місце в зерновому балансі країни займає ячмінь ярий. Наші 
дослідження свідчать про рівноцінність його передпопередників – кукурудзи на 
зерно та соняшника, а також насиченості ним сівозміни від 20 до 25 % на 
врожайність ячменю. Показники якості зерна культури також не зазнавали 
суттєвих змін залежно від передпопередника та ступеня насичення сівозміни.  

Цінною зернофуражною і енергетичною культурою є кукурудза. 
Дослідженнями встановлено, що за розміщення кукурудзи після пшениці 
озимої створювалися найбільш сприятливі умови для формування високої 
продуктивності культури, врожайність зерна була на рівні 6,96 т/га. За сівби 
кукурудзи після сої врожайність становила 6,57–6,78 т/га, що на 0,18-0,36 т/га 
нижче, ніж після пшениці озимої. Однак це зниження врожайності є не 
істотним, воно знаходилося в межах НІР. Тобто можна вважати сою і пшеницю 
практично рівноцінними попередниками для кукурудзи. За розміщення в 
сівозміні кукурудзи після кукурудзи (вар. 2-а) відзначено істотне зниження 
врожайності зерна культури в порівнянні з сівбою після пшениці озимої, 
зокрема на 0,54–0,68 т/га або 7,8–9,8 %. У сівозмінах, де попередником 
кукурудзи був соняшник, істотне зниження врожайності зерна культури мало 
місце лише в двопільній сівозміні, де частка культури становить 50 % і 
найкоротшим є період повернення на попереднє місце вирощування.  

Аналіз якісних показників зерна свідчить, що найбільш високу білковість 
мало зерно кукурудзи в 3-пільних зернових сівозмінах (вар. 2-а, 6) і 4-пільній 
(вар. 19), в яких кукурудзі передували пшениця озима і соя. За такого набору і 
чергування культур у сівозмінах було отримано найвищі показники вмісту 
жиру – 4,76–4,91 %. Аналогічна закономірність спостерігається і за вмістом 
крохмалю в зерні кукурудзи.  

Дослідження впливу системи удобрення на продуктивність кукурудзи на 
зерно, свідчать, що на контрольному варіанті отримано найнижчу в досліді 
урожайність, яка в середньому за 21 рік становить – 5,77 т/га. У базовому 
варіанті (вар. 2) за органо-мінеральної системи удобрення приріст врожаю 
зерна кукурудзи до контролю становив 1,13 т/га або 19,6 %. Аналогічний 
приріст урожайності одержано за заміни 30 т/га гною внесенням мінеральних 
добрив. Внесення під кукурудзу лише побічної продукції попередньої культури 
дозволило одержати приріст зерна, порівняно із контролем на 0,62 т/га або 10,7 
%. Підвищення врожайності на 1,11 т/га або 19,2 %, порівняно із контролем, 
одержано у 5 варіанті досліду, за внесення N10на кожну тонну соломи. Це 
на0,49 т/га більше, ніж за удобрення соломою в чистому виді. Найвищу 
врожайність кукурудзи 7,25 т/га одержано у варіанті 7, де також крім соломи і 
відповідної дози мінерального азоту ще вносили і повне мінеральне добриво 
згідно виносу на запланований врожай. 

Зона лівобережного Лісостепу досить сприятлива для вирощування 
зернобобових культур. Середні результати досліджень свідчать, що кукурудза 
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на зерно, ячмінь ярий, соняшник, буряки цукрові є практично рівноцінними 
попередниками для гороху. Урожайність культури за сівби після цих 
попередників становить, відповідно 1,81–1,83, 1,94, 1,74, 1,82 т/га. Проте 
відзначено тенденцію щодо формування вищої урожайності гороху за 
розміщення у сівозміні після ячменю ярого. Максимальні показники білковості 
зерна гороху отримано за розміщення у сівозміні після ячменю ярого та 
кукурудзи на зерно (вар. 4 і 2, 6), відповідно, 20,5 і 19,8 %, тоді як за сівби після 
буряків цукрових і соняшника (вар. 5 і 2), уміст білка становив, відповідно 19,1 
і 19,4 %, що на 0,7–1,4 і 0,4–1,1 % менше ніж після кращих попередників.  

Зернова продуктивність гороху залежно від системи удобрення 
найнижчою була у варіанті без внесення добрив (1,87 т/га). За мінеральної 
системи удобрення при внесенні N20P20K20 (вар. 2 і 3) врожайність істотно 
зросла, відповідно на 0,44 і 0,48 т/га або 23,5 і 25,7 %.За органічної системи 
удобрення, яка передбачала внесення під горох лише побічної продукції 
попередньої культури – приріст врожайності зерна гороху порівняно з 
контролем становив 0,17 т/га або 9,1 %. Застосування органо-мінеральної 
системи – внесення побічної продукції попередньої культури та мінерального 
азоту із розрахунку 10 кг на кожну тонну стебел кукурудзи (вар. 5) врожайність 
підвищилася, порівняно з контролем на 0,39 т/га або 20,9 %. Порівняно ж із 
варіантом 4, рівень додаткового врожаю зерна гороху дорівнював 0,22 т/га. 
Найвищу врожайність гороху (2,49 т/га) одержано у 7 варіанті, де крім побічної 
продукції, мінерального азоту вносили ще і повне мінеральне добриво згідно 
виносу на запланований врожай. Тут, порівняно з контролем, врожайність була 
вищою на 0,62 т/га або 33,2 %.  

На сьогодні стратегічною білково-олійною культурою світового 
землеробства залишається соя завдяки високому вмісту в її насінні білку та олії. 
У наших дослідженнях встановлено, що в середньому за 17 років урожайність 
насіння сої, за варіантами сівозмін, становить 1,82–1,87 т/га. Аналіз показників 
якості урожаю сої свідчить, що вміст протеїну в її насінні становив 35,69–36,03 
% та практично не залежав від місця культури в сівозміні і частки її у структурі 
посівних площ.  

Серед основних польових культур, які сьогодні вирощуються у 
лівобережному Лісостепу є соняшник – одна із основних олійних культур 
України. Результати наших досліджень свідчать, що в середньому за 1999–2015 
рр., як і слід було очікувати, найнижчу урожайність насіння соняшника 2,19 
т/га формували посіви з насиченням сівозміни цією культурою на 50,0 %. 
Зменшення частки соняшнику до 33,3 і 25 %, зумовило підвищення 
врожайностінасіння, відповідно на 0,30–0,42т/га, або 13,7 і 19,2 %. У п`яти- та 
семипільній сівозмінах, де у структурі посівів підсоняшник відведено 20,0 та 
14,3 %площі, одержали практично однакову врожайність насіння культури, 
відповідно2,70 та 2,75т/га. Це на 0,26–0,56 т/га або 10,4–25,6 % вище, ніж за 
насичення сівозміни соняшником на 50 і 33,3 %. Дослідженнями встановлено, 
що збільшення насичення сівозміни соняшником до 50 % (вар. 1) знижує не 
лише урожайність цієї культури, але й погіршує показники якості насіння, 
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зокрема уміст жиру знижується на 3,04 % порівняно до сівозміниізчасткою 
соняшника 14,3 %.  

 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ПОСІВІВ ОКРЕМИХ КУЛЬТУР ТАСИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 
 

Результи порівняльної оцінки продуктивності різноротаційних – дво-, 
три-, чотири-, п’яти-, семипільних сівозмін свідчать, що у середньому за 1999–
2015 рр. проведення досліджень найвищу урожайність зернових культур (5,10 
т/га) одержано у 3-пільній просапній сівозміні (вар. 2-а) з 66,7 % кукурудзи та 
33,3 % сої, збір з 1 га ріллі зерна – 5,10 т, кормових – 9,45 т і зернових одиниць 
– 6,74 т (табл. 6). Перевага сівозміни соя – кукурудза – кукурудза, порівняно із 
іншими, полягає у тому, що тут найвищимбув збір перетравного протеїну – 0,62 
т. Слід відзначити, що в трипільній сівозміні з аналогічною структурою 
посівних площ (вар. 2), але із іншим складом і співвідношенням культур 
(горох–пшениця озима–кукурудза на зерно) урожайність зернових зменшилася 
на 0,68 т/га або 13,3 %, а також і збір з 1 га сівозмінної площі кормових 
одиниць – на 1,83 т або19,4 %, зернових одиниць – на 1,2 т або 17,8 % та 
перетравного протеїну – на 0,09 т або 14,5 %. За зменшення частки зернових у 
структурі посівних площ трипільної сівозміни до 66,6 % (вар. 2), або заміни 
кукурудзи на соняшник, урожайність зернових становила 3,24 т/га, що на 1,18 
т/га або 26,7 % менше, порівняно із попереднім варіантом (вар. 6).  

 
Таблиця 6 

Продуктивність різноротаційних сівозмін, середнє за 1999–2015 рр. 

В
ар

іа
нт

  
сі

во
зм

ін
и 

Урожайність 
зернових, т/га 

Збір з 1 га ріллі, т 
зерна 

кормових 
одиниць 

зернових 
одиниць 

перетравного 
протеїну всього 

у т.ч. 

продово-
льчого 

фураж-
ного 

1 6,32 3,16 – 3,16 7,05 6,41 0,49 
2 3,24 2,16 1,58 0,58 4,25 4,72 0,46 

2-а 5,10 5,10 – 5,10 9,45 6,74 0,62 
6 4,42 4,42 1,52 2,90 7,62 5,54 0,53 
3 4,41 3,31 1,58 1,73 6,39 5,68 0,51 
19 4,56 4,56 – 4,56 8,29 5,74 0,52 
4 4,24 3,39 0,95 2,44 6,38 5,34 0,48 
5 4,51 2,58 1,36 1,22 7,65 6,52 0,55 

 
У 4-пільній сівозміні горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза 

урожайність зернових становила 4,41 т, а вихід з 1 га ріллі зерна 3,31 т, 
кормових одиниць – 6,39 т, перетравного протеїну – 0,51 т. В сівозміні з 
алогічним періодом тривалості ротації, але із 100 %насиченням зерновими (вар. 
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19), відзначено збільшення урожайності зернових на 0,15 т, а вихід з 1 га 
сівозмінної площі зерна на 1,25 т або 37,8 %. 

Серед сівозмін, що досліджували найвищу зернову продуктивність – 6,32 
т/га, відмічено у двопільній просапній сівозміні, де частка зернових і олійних 
культур у структурі посівних площ становить по 50 %. У цій сівозміні 
порівняно високим є і збір з 1 га сівозмінної площі кормових одиниць 7,05 т, 
зернових одиниць – 6,41 т, перетравного протеїну – 0,49 т.  

Узагальнені результати розрахунків продуктивності трипільної сівозміни 
горох–пшениця озима–кукурудза на зерно свідчать, що різні системи удобрення 
у середньому за 1994–2014 рр., забезпечили збір з 1 га ріллі зерна – 3,80–4,78 т, 
кормових одиниць – 4,82–6,06 т, зернових одиниць – 4,05–5,11 т та 
перетравного протеїну 0,40–0,51 т. Встановлено, що вище зазначені оціночні 
показники продуктивності найнижчими були на контрольному варіанті, без 
внесення добрив (вар. 1). За органо-мінеральної системи удобрення,де в якості 
органічного добрива використовували гній(вар. 2),порівняно із контролем 
відбулося підвищення збору з 1 га сівозмінної площі зерна на 0,78 т, кормових 
одиниць – на 0,84 т, зернових одиниць – на 0,99 т та перетравного протеїну – на 
0,08 т. 

Мінеральна система удобрення культур сівозміни, яка передбачала 
внесення аналогічної до вар. 2 дози мінеральних добрив, а також заміна ними 
10 т гною, забезпечила продуктивність сівозміни на рівні попереднього 
варіанту удобрення.  

Однак загальна продуктивність сівозміни була найвищою за органо-
мінеральної системи удобрення, де під кожну культуру вносили побічну 
продукцію та компенсаційну дозу мінерального азоту, а також повне 
мінеральне добриво згідно виносу запланованим врожаєм. Тут вихід з 1 га ріллі 
зерна становив 4,78 т, кормових одиниць 6,06 т, зернових одиниць 5,11 т та 
перетравного протеїну 0,51 т. 

 
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН 
 

Проведений нами економічний аналіз показав, що у середньому за 1999–
2015 рр., серед трипільних сівозмін, що досліджували найвищий умовний 
чистий прибуток на 1 га сівозмінної площі (14,17 тис. грн)та рентабельність 
вирощування польових культур (94,6 %) одержано за чергуваннясоя–
кукурудза–кукурудза(табл. 7). За порівняння економічних показників 
ефективності двох трипільних сівозмін, які відрізняються лише полями 
соняшника (вар. 2) і кукурудзи на зерно (вар. 6), потрібно відзначити, що 
кращими вони є у сівозміні горох–пшениця озима–кукурудза (вар. 6), де 
вартість валової продукції та умовний чистий прибуток з 1 га ріллі є вищими, 
відповідно на 1,8 тис. грн. або 8,5 % та 1,43 тис. грн. або 26,3 %, порівняно із 
сівозміною горох на зерно–пшениця озима–соняшник (вар. 2). Рентабельність 
вище зазначених сівозмін становила, відповідно 56,7 і 48,2 %. 
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Аналіз економічної ефективності 4- пільних сівозмін свідчить, що за 
високого насичення їх зерновими культурами, зокрема кукурудзою на 50 %, 
ячменем на 25 %, вартість валової продукції та умовний чистий прибуток 
дорівнювали, відповідно 25,39 і 11,09 тис. грн. на 1 га сівозмінної площі (вар. 
19). За насичення сівозміни зерновими на 75 % і технічними культурами, 
зокрема соняшником на 25 % (вар. 3), відзначено зменшенняумовного чистого 
прибутку на 1,09 тис. грн з 1 гаріллі порівняно до варіанту19. Варто відзначити, 
що собівартість 1 т зерна в цій сівозміні перевищувала попередній варіант (19) 
на 16,8 %. 

Таблиця 7 
Показники економічної та енергетичної ефективності різноротаційних 

сівозмін, середнє за 1999–2015 рр. 

В
ар

іа
нт

 с
ів

оз
мі

ни
 

Усього 
витрат, 

тис. 
грн/га 

Собівартість 
1 т урожаю, 

тис. грн 
Прибуток, 
тис. грн/га 

Рента-
бельність, 

% 

Всього 
затрачено 

енергії, 
ГДж/га 

Вихід 
енергії з 
урожаєм, 
ГДж/га  

Коефіцієнт енергетичної 
ефективності (Кее) 

основна 
продук-

ція 

вся 
продук-

ція 
1 14,6 4,22 12,79 87,6 25,6 149,9 2,5 5,7 
2 14,27 5,05 6,87 48,2 37,5 119,6 1,5 3,5 

2-а 14,93 3,41 14,17 94,9 27,9 168,1 3,0 6,4 
6 14,63 3,57 8,30 56,7 37,5 155,0 1,8 4,0 
3 14,0 4,1 10,0 71,1 34,5 145,7 1,9 4,3 

19 14,30 3,51 11,09 77,6 28,2 149,1 2,7 5,6 
4 14,44 4,04 9,03 62,5 33,5 143,7 2,0 4,5 
5 13,5 2,1 10,5 77,9 36,5 153,7 2,9 4,8 

 
У 5-пільній сівозміні, як і в попередніх варіантах, найвищий умовний 

чистий прибуток одержано від вирощування соняшнику (17,04 тис. грн/га) та 
кукурудзи (14,98 тис. грн/га) частка яких у структурі посівних площ становила 
по 20 %, а найменший від культивування гороху та ячменю ярого, відповідно 
2,51 і 4,3 тис. грн./га. Важливо відзначити, що зменшення часткисоняшника 
усівозміні із 33 і 25 до 20 % забезпечило збільшення умовного чистого 
прибутку, відповідно на 3,13 тис. грн/га або 45,6 % і 2,16 тис.грн/га або 31,4 %. 

Семипільна сівозміна, яка на 57,2 % насичена зерновими, на 28,6 % 
технічними культурами характеризувалася наступними показниками 
економічної ефективності: вартість валової продукції 24,0 тис. грн з 1 га 
сівозмінної площі, умовний чистий прибуток 10,5 тис. грн/га, рентабельність 
77,9 %. Варто відзначити, що в цій сівозміні, порівняно з іншими, найнижча 
собівартість зерна – 2,1 тис. грн/т.  

Проведені нами розрахунки свідчать, що різні системи удобрення культур 
у трипільній сівозміні горох – пшениця озима – кукурудза на зерно значною 
мірою впливали на показники економічної ефективності (табл. 8).Встановлено, 
що традиційна органо-мінеральна система удобрення культур у сівозміні (гній 
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10 т/га + N53P60K60 на 1 га сівозмінної площі) забезпечила одержання з 1 га ріллі 
7,88 тис. грн умовного чистого прибутку за рентабельності 47,9 %. Заміна гною 
в системі удобрення культур мінеральними добривами призвела до збільшення 
виробничих витрат на 3,93 тис. грн або 23,9 % за одночасного зменшення 
умовного чистого прибутку на 3,96 тис. грн або 50,3 %. Рентабельність 
становила 19,2 %. 

Найвищий мовний чистий прибуток 14,89 тис. грн та рентабельність 
169,4 % на 1 га ріллі одержано за мінеральної системи удобрення, яка 
передбачала внесення лише мінерального азоту із розрахунку + N10 на кожну 
тонну побічної продукції. Однак, такий варіант удобрення немає перспективи 
практичного впровадження у виробництво у зв’язку із негативним впливом на 
родючість грунту.  

Високі показники економічної ефективності одержано за органічної (вар. 
4) та органо-мінеральної системи удобрення (вар. 5). Тут умовний чистий 
прибуток і рентабельність становили, відповідно 13,34 і 14,19 тис. грн та 156,8 і 
147,2 %. За внесення N53P60K60 на фоні загортання побічної продукції + N10 на 
кожну її тонну, умовний чистий прибуток зменшився на 46,0 % порівняно із 
варіантом 5, при цьому виробничі витрати зросли на 79,8 %. Низький показник 
умовного чистого прибутку, рентабельності відзначено за внесення побічної 
продукції + N10 на кожну її тонну + NPK на винос запланованим урожаєм (вар. 
7). Це пов’язано із недостатньо сприятливими погодними умовами, які б 
забезпечили максимальну реалізацію порівняно високих доз внесених добрив 
приростом врожаю зерна культур сівозміни. 

Проведена енергетична оцінка різноротаційних сівозмін свідчить, що 
склад та чергування культур досить відчутно впливають на їх ефективність 
(див. табл. 7).Серед сівозмін, які досліджували коефіцієнт енергетичної 
ефективності за врахування енергії основної і побічної продукції найвищим був 
у 3-пільній сівозміні соя – кукурудза – кукурудза (6,4), а найнижчий (3,5) у 
сівозміні горох – пшениця озима – соняшник. В 7-пільній сівозміні, яка 
насичена на 14,3 % буряками цукровими, енергетичний коефіцієнт порівняно 
високий (4,8), але значно нижчий, ніж в зернопросапній сівозміні із 66,6 % 
кукурудзи, через підвищені енергетичні витрати на вирощування 
культури.Варіанти сівозмін горох – озима пшениця – соняшник – кукурудза та 
горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза – ячмінь дещо поступаються за 
ефективністю попереднім (енергетичний коефіцієнт, відповідно 4,3 і 4,5).  

Ефективним агротехнічним заходом скорочення енергетичних витрат 
можуть бути альтернативні органо-мінеральні системи удобрення, які 
передбачають використання для удобренняпобічної продукціїпольових 
культур.Наші дослідження свідчать, що найвищі витрати (45,8 ГДж) та вихід 
енергії (176,0 ГДж) з 1 га сівозмінної площі відзначено за органо-мінеральної 
системи удобрення культур у сівозміні, яка передбачала внесення побічної 
продукції + N10 на кожну її тонну + NPK на винос запланованим урожаєм (табл. 
8).Однак цей варіант удобрення характеризувався найнижчим коефіцієнтом 
енергетичної ефективності (3,8). За традиційної органо-мінеральної 
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системиудобрення (вар. 2) енергетичний коефіцієнт був на рівні 4,7. Заміна 
гною в органо-мінеральній системі удобрення на внесення всієї побічної 
продукції культур, що вирощуються у сівозміні із компенсаційною дозою 
мінерального азоту із розрахунку N10 на кожну її тонну (вар. 5) забезпечило 
зменшення витрат енергії на 3,6 ГДж на 1 га ріллі або 10,2 %. 

Таблиця 8 
Показники економічної та енергетичної ефективності 3-пільної сівозміни 

залежно від системи удобрення, середнє за 1993-2014 рр. 

В
ар

іа
нт

 у
до

бр
ен

ня
 

Усього 
витрат, 

тис. 
грн/га 

Собівартість 
1 т урожаю, 

тис. грн 
Прибуток, 
тис. грн/га 

Рента-
бельність, 

% 

Всього 
затра-
чено 

енергії, 
ГДж/га 

Вихід 
енергії з 
урожаєм, 
ГДж/га  

Коефіцієнт 
енергетичної 

ефективності (Кее) 

основна 
продук-

ція 

вся 
продук-

ція 
1. 7,67 2,76 12,27 160,0 25,3 134,4 2,4 5,3 
2. 16,46 3,82 7,88 47,9 35,2 165,3 2,1 4,7 
3. 20,39 4,37 3,92 19,2 36,1 164,8 2,1 4,6 
4. 8,51 2,75 13,34 156,8 27,2 149,5 2,5 5,5 
5. 9,64 2,91 14,19 147,2 31,6 163,5 2,3 5,2 
6. 17,33 4,18 7,33 42,3 37,4 169,5 2,0 4,5 
7. 24,68 5,93 0,71 2,9 45,8 176,0 1,7 3,8 
8. 8,79 2,74 14,89 169,4 29,6 162,3 2,5 5,5 

 
В той же час вихід енергії з урожаєм є практично однаковим, відповідно 

165,3 і 163,5 ГДж/га сівозмінної площі,а коефіцієнт енергетичної ефективності 
підвищився на 0,5 одиниці або 10,6 %. Однак найвищим цей показник був за 
органічної системи удобрення, за внесення лише побічної продукції культур, 
що вирощували у сівозміні (вар. 4)та мінеральної системи – внесення самого 
азоту із розрахункуN10 на кожну тонну побічної продукції(Кее 5,5).  

 
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ УРОЖАЙНОСТІ КУЛЬТУР 
ВІД КОМПЛЕКСУ ПОГОДНИХ УМОВ, СТУПЕНЯ НАСИЧЕННЯ ТА 

СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 
 
Моделювання урожайності культур різноротаційних сівозмін залежно від 

комплексу погодних умов довело високу ступінь зв’язку між зазначеними 
показниками. Це підтверджують коефіцієнти множинної кореляції (R), які 
знаходились у межах 0,697–0,839. Найбільше погодні умови впливали на 
урожайність гороху (D = 70,4%).  

Майже однаковим був вплив метеорологічного фактору на 
продуктивність кукурудзи та буряка цукрового, коефіцієнт детермінації, 
відповідно – 62,1 та 60,8%. Найменше на зміну погодних умов реагувала 
пшениця озима (D = 48,6%). 
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* 2 варіант сівозміни; ** 6 варіант сівозміни 

 
*1 варіант сівозміни; **19 варіант сівозміни 

 
Рис. 14.Урожайність фактична та розрахована за рівнянням за різного 

насичення різноротаційних сівозмін культурами 
 
Дещо інші залежності від погодних умов встановлені за різних систем 

удобрення культур у сівозміні. У цьому випадку тіснота зв’язку варіювала від 
середнього рівня (R=0,657) у гороху до високого (R=0,700) у кукурудзи. Вплив 
погодних умов на реалізацію потенціалу продуктивності культур за різних систем 
удобрення зафіксовано на рівні D = 43,2– 49,0%. 

На основі отриманих експериментальних даних досліду розроблено 
криволінійні математичні моделі, які відтворюють залежність урожайності 
культур від насичення ними різноротаційних сівозмін.  
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Рис. 15.Урожайність культур у трипільній сівозмініза різних систем 
удобрення фактична та розрахована за відповідними рівняннями регресії 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать, що найсильніше 
на насиченість культурою реагував соняшник (R = 0,999;D = 99,8%). Для 
гороху визначено середній рівень зв’язку між урожайністю та насиченістю (R = 
0,653;D = 42,6%). Найменше насиченість культурою вплинула на урожайність 
кукурудзи (R = 0,330;D = 10,9%). 
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Результати наших розрахунків прогнозованої врожайності та порівняння 
її з фактичною свідчать про незначні розбіжності між ними (рис. 14), що дає 
можливість використання побудованих математичних моделей для визначення 
рівня врожаю за різного насичення сівозміни культурою. 

За результатами проведеного математичного моделювання виявлено 
закономірності впливу на врожайність культур трипільної сівозміни 
диференціації доз азоту, фосфору та калію за різних систем удобрення.  

Аналізуючи величину коефіцієнтів детермінації (D,%) можна зробити 
висновок, що на формування урожайності пшениці озимої та кукурудзи на 
зерно найбільше вплинули дози азоту (D = 74,5 та 91,4%), а на урожайність 
зерна гороху – фосфору (D = 59,4%).  

Математичний аналіз результатів досліджень показав досить високий збіг 
фактичних показників урожайності із значеннями розрахованими за рівняннями 
регресії (рис.15). Проте за вирощування усіх трьох культур без внесення добрив 
(вар. 1) та за використання тільки побічної продукції (вар. 4) розрахований за 
математичною моделлю оптимум урожайності значно переважав фактичні 
значення, що підтверджує існування закономірності низького рівня реалізації 
потенціалу культур за таких умов вирощування.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі експериментально розроблено і узагальнено, 

теоретично обґрунтовано та економічно і енергетично підтверджено 
агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в лівобережному 
Лісостепу України з оптимальним насиченням, співвідношенням і розміщенням 
зернових та технічних культур, з метою підвищення продуктивності та 
збільшення обсягів виробництва товарної продукції зазначених культур з 
високими якісними показниками за підтримання стабільного рівня родючості 
ґрунту, зменшення фінансових, матеріально-технічних та енергетичних витрат 
на її виробництво. 

1. Встановлено, що найсприятливішими для формування врожайності 
культур були метеорологічні умови 2001–2005 рр., 2008–2009, 2011 та 2013–
2015 рр. Найбільш посушливі умови вегетації культур склалися у 1994р., в який 
відмічено найбільш істотне відхилення суми опадів за місяцями періоду 
вегетації, зокрема червні (Кі= – 1,30), липні (Кі= – 1,35), вересні (Кі= – 1,11). 
Найбільш істотним відхиленням температури повітря протягом 
періодунайбільш активної вегетації культурхарактеризувався 2012 р., а саме 
уквітні (Кі= 1,22), травні (Кі= 1,06), липні (Кі= 1,09).  

2. Дослідженнями визначено, що у варіантах сівозмін, у структурі 
посівних площ яких переважають зернові колосові і зернобобові культури 
створюються найбільш сприятливі умови для оструктурення ґрунту, ніж за 
насичення їх просапними. Зменшення щільності складення орного шару ґрунту 
спостерігається у полях після вико-вівсяної суміші, гороху і сої, а після 
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просапних культур – буряка цукрового, кукурудзи, особливо за сівби кукурудзи 
після кукурудзи, відзначено її збільшення.  

На підставі результатів досліджень виявлено тенденцію до збільшення 
загального об’єму пор в орному шарі грунту на час збирання культур до 52,6 %, 
за високого насичення їх просапними культурами, зокрема кукурудзою на 
зерно (66,7 %). 

3. Хід відновлення запасів продуктивної вологи протягом осінньо-
зимового і ранньовесняного періодів відбувається найкраще у полях сівозміни, 
показник забезпечення вологою яких на час осіннього визначення був 
найнижчим і, навпаки, значно менше – у полях сівозміни, які перед входженням 
у зиму характеризувалися високим вмістом продуктивної вологи в ґрунті. За 
насичення сівозмін просапними культурами більш економно витрачається 
волога на створення одиниці сухої речовини врожаю. Використання побічної 
продукції з мінеральними добривами за впливом на врожайність сухої 
речовини культур та сумарні витрати вологи на її формування було практично 
на рівні з фоном органо-мінеральної системи удобрення, де в якості 
органічного добрива використовували гній. 

4. Встановлено, що найбільшу кількість азоту виносили з урожаєм буряки 
цукрові – 163,2 кг/га, кукурудза – 97,5–156,5, а найменше – соняшник –85,3–
109,7, горох – 72,4–79,6 кг/га. За виносом фосфору, культури, що входили до 
складу сівозмін, які досліджували розмістилися у наступному порядку: 
соняшник –36,6–45, буряки цукрові – 41,9, вико-овес – 38,6, ячмінь ярий – 32,5–
38, соя – 33,3–33,9, горох – 19,2–31,1 кг/га; за виносом калію – буряки цукрові – 
187, сумішка вико-вівса – 115,3, соняшник – 72,1–103,2, кукурудза – 65,8–103 
кг/га. 

5. Встановлено, що надходження органічних речовин у вигляді рослинних 
решток та утворення із них гумусу, під всіма культурами сівозмін, що 
досліджували, за внесення лише мінеральних добрив не забезпечувало 
компенсацію мінералізованої частки та призводило до формування від’ємного 
балансу гумусу. Використання побічної продукції для збагачення грунту 
органічною речовиною забезпечує його позитивний баланс, як під окремими 
культурами так і в цілому в сівозміні. Розширене відтворення гумусу в ґрунті у 
різноротаційних сівозмінах відбувається на фоні органо-мінеральної системи 
удобрення культур за внесення на 1 га ріллі 10 т гною + N53P60K60та за 
використання побічної продукції культур сівозміни у поєднанні з 
компенсаційною дозою мінерального азоту або ще й повним NPK. 

6. Розрахунки свідчать, що баланс азоту зведено з дефіцитом в 11,1 кг на 
гектар сівозмінної площі в рік у просапній сівозміні соняшник – кукурудза. За 
зменшення частки просапних культур у сівозміні до 43,9–66,7 %, дефіцит 
азотунезначний – 0,1–3,0 кг на 1 га ріллі в рік, а за насичення ними на 33,3–40 
% баланс азоту позитивний – 0,1–3,9 кг на 1 га сівозмінної площі в рік.  

У 3-пільній сівозміні, за різних систем удобрення встановлено, що за 
внесення 10 т/га гною на 1 га сівозмінної площі, різних доз мінеральних 
добрив, побічної продукції, винос азоту врожаями культур за ротацію становив 
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156,3–203,9 кг/га та перевищував його надходження з добривами, інтенсивність 
балансу становила 25,1–75,3 %. 

7. На чорноземах типових у системі сівозмін додатковим природним 
джерелом надходження азоту в ґрунт є симбіотична азотфіксація бобовими 
культурами. Надходження біологічного азоту за рахунок азотфіксації у 
сівозмінах з горохом становило за ротацію 36,6–39,4 кг/га, з соєю – 52,1–53,6 
кг/га в рік. Завдяки цьому у сівозмінах з горохом відшкодовувалось від 23,8 до 
25,2 %, а із соєю – 29–31,1 % виносу азоту з урожаєм. 

8. Рівень удобрення культур забезпечує формування позитивного балансу 
фосфору в сівозмінах. Надходження фосфору в грунт перевищувало винос його 
з урожаями культур сівозмін на 34,4–46,5 кг/га за ротацію або 5,8–23,3 кг/га в 
рік. Баланс калію, залежно від набору культур у сівозмінах був позитивним і 
зрівноваженим або близьким до зрівноваженого. 

9. Найменшою кількістю бур’янів (65,1 шт./м2) була у сівозміні, в 
структурі посівних площ якої сумішка вико-вівса займає 14,3 % ріллі, а частка 
зернових культур становить 57,1 %. Позитивний вплив на зменшення 
забур’яненості цієї сівозміни належить бурякам цукровим, у посівах яких 
нараховувалося 52,1 шт./м2 бур’янів, або менше, порівняно із кукурудзою та 
соняшником, відповідно на 43,9–62,6 і 35,7–53,5 %.  

Використання побічної продукції в системі удобрення культур сівозміни 
істотно не впливало на характер формування ценозу бур’янів у посівах. 

10. В умовах лівобережного Лісостепу на чорноземах типових 
малогумусних важкосуглинкових беззмінне вирощування пшениці озимої, 
буряку цукрового призводить до значного погіршення умов росту і розвитку 
рослин, різкого зниження врожайності, погіршення якісних показників, 
порівняно з розміщенням у сівозміні. Менш негативно реагує на беззмінне 
вирощування кукурудза. Встановлена можливість беззмінного вирощування 
кукурудзи на зерно, тривалість якого на чорноземних ґрунтах, за щорічного 
внесення органічних і мінеральних добрив, допустима протягом 6–7 років. 

11. За впливом на урожайність пшениці озимої практично рівноцінними 
попередниками культури є горох та вико-овес. Урожайність озимини після 
гороху та вико-вівсяної сумішки (за внесенняN61P75K75) становила, відповідно 
4,79 і 4,73 т/га. За внесення гною, від 20 до 30 т/га на фоні N61P75K75, під 
пшеницю озиму попередником якої у сівозміні був горох на зерно, урожайність 
зерна культури не зазнала суттєвих змін і знаходилася в межах 4,73–4,77 т/га. 
За результатами досліджень не виявлено істотної різниці, за урожайністю 
пшениці озимої залежно від частки культури у сівозміні. 

12. Встановлено рівноцінність таких передпопередників як кукурудза на 
зерно і соняшник, а також насиченості ячменем ярим сівозміни від 20 до 25 % на 
рівень його зернової продуктивності та показники якості зерна. 

13. Найбільш сприятливі умови для формування високої продуктивності 
кукурудзи створювалися за розміщення її після пшениці озимої (6,96 т/га) та сої 
(6,78 т/га) Розміщення в сівозміні кукурудзи після кукурудзи призвело до 
зниження врожайності зерна культури в порівнянні з сівбою після пшениці 
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озимої на 0,54 т/га або 7,8 %. Ступінь насичення сівозмін кукурудзою істотно 
не впливав на рівень її врожайності. Найбільш високі показники білковості 
(10,0–10,3 %) та вмісту жиру (4,76–4,91 %) мало зерно кукурудзи у сівозмінах в 
яких кукурудзі передували пшениця озима і соя. 

14. Установлено, що кукурудза , ячмінь ярий, соняшник, буряки цукрові є 
практично рівноцінними попередниками для гороху. Урожайність зерна гороху 
за сівби після цих попередників становить, відповідно 1,81–1,83, 1,94, 1,74, 1,82 
т/га. Проте спостерігається тенденція щодо формування вищої урожайності 
гороху за розміщення у сівозміні після ячменю ярого. Експериментальні дані 
вказують, на закономірність щодо більш стабільної за роками урожайності 
зерна гороху за меншої його частки в сівозміні. 

Максимальні показники білковості зерна гороху отримано за розміщення у 
сівозміні після ячменю ярого та кукурудзи (20,5 і 19,8 %), тоді як за сівби після 
буряків цукрових і соняшника уміст білка зменшився на 0,7–1,4 і 0,4–1,1 %. 

15. Збільшення частки соняшнику у сівозмінах від 14,3 до 50 %. зумовило 
зниження урожайності насіння культури на 0,56 т/га або 20,4 %. 

Оптимальним порогом насичення польових сівозмін соняшником у 
лівобережному Лісостепу України слід вважати частку в 14,3–20 % до загальної 
посівної площі, за високої культури землеробства, дотриманні науково 
обгрунтованих сівозмін, використанні високопродуктивних, стійких до 
ураження хворобами гібридів. 

16. Визначено, що система удобрення культур в короткоротаційних 
сівозмінах вузькоспеціалізованих господарств цілком може базуватися на 
заміні традиційної системи удобрення (10 т гною на 1 га ріллі та N53P60K60) на 
альтернативну – внесення всієї побічної продукції з обов’язковим додаванням 
на кожну її тонну по 10 кг д.р. мінеральних азотних добрив. Сумісна дія 
побічної продукції та компенсуючої дози мінерального азоту забезпечила 
приріст врожайності зерна гороху на рівні 0,39 т/га, пшениці озимої – 0,60 т/га, 
кукурудзи – 1,11 т/га, а також покращення якостізерна. 

17. Визначено, що найвищу врожайність зернових (6,32 т/га), одержано у 
двопільній просапній сівозміні соняшник – кукурудза. За збором зерна, 
кормових одиниць з 1 га ріллі кращими є сівозміни соя – кукурудза – кукурудза 
(відповідно 5,1 і 9,45 т) та соя – кукурудза – кукурудза – ячмінь ярий 
(відповідно 4,56 і 8,29 т). Трипільна сівозміна соя – кукурудза – кукурудза була 
кращою за збором з 1 га сівозмінної площі зернових одиниць – 6,74 і 
перетравного протеїну –0,62 т. 

Заміна гною на внесення побічної продукції у органо-мінеральній системі 
удобрення забезпечила підвищення показників загальної продуктивності 
сівозміни: вихід з 1 га ріллі зерна підвищився на 0,06–0,20 т, кормових одиниць 
– на 0,07–0,25 т, зернових одиниць – на 0,07–0,22 т та перетравного протеїну – 
на 0,01–0,03 т. 

18. Найвищі показники економічної ефективності серед чотирипільних 
сівозмін отримано у просапній сівозміні за насичення її кукурудзою на 50 %, 
соєю на 25 %, ячменем на 25 %. Сівозміна забезпечила одержання із 1 га 



43 
 
сівозмінної площі 11,09 тис. грн чистого прибутку за рентабельності 77,6 %. 
Серед трипільних сівозмін найвищий прибуток забезпечила трипільна 
сівозміна: соя – кукурудза – кукурудза (14,17 тис. грн/га) та сівозміна горох – 
пшениця озима – кукурудза (8,3 тис. грн/га). 

Установлено, що за економічною та агрономічною оцінкою перевага за 
органо-мінеральною системою удобрення культур в короткоротаційній 
сівозміні, яка передбачає внесення побічної продукції та компенсаційної дози 
мінерального азоту із розрахунку по 10 кг на кожну її тонну. Умовний чистий 
прибуток становив 14,19 тис./га сівозмінної площі і рентабельність 147,2 %. 

19. Серед трипільних сівозмін найвищий вихід енергії 168,1 ГДж з 1 
сівозмінної площі та коефіцієнт енергетичної ефективності 6,4 був за насичення 
її на 33,3 % соєю та високоенергетичною культурою – кукурудзою на 66,7 %, а 
в чотирипільних сівозмінах за насичення кукурудзою на 50 %, соєю на 25 %, 
ячменем на 25 %, де вихід енергії становив від 149,1 ГДж з 1 га сівозмінної 
площі за Кее 5,6. Насичення сівозміни високоврожайними просапними 
культурами, зокрема на 14,3 % соняшником, кукурудзою, буряками цукровими, 
забезпечує її високу енергетичну ефективність за Кее – 4,8. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
 

Для агроформуваньлівобережного Лісостепу України розроблено 
комплекс сівозмін з високим насиченням комерційно привабливими 
культурами, що дало можливість сформувати моделі оптимального поєднання 
їх складу, рівнів інтенсифікації з урахуванням існуючих стійких тенденцій до 
зміни клімату, що забезпечить стабілізацію, збільшення виробництва 
високоліквідної експортоорієнтованої продукціїпольових культур за 
збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту.  

1. Увеликотоварнихгосподарствах,де приорітетним виробничим 
напрямком є вирощування продовольчого зерна, насіння соняшника та 
коренеплодів буряківцукрових потрібно впроваджувати 7-пільну 
сівозміну:вико-овес–пшениця озима–буряки цукрові–горох–пшениця озима–
соняшник–кукурудза. Сівозміназабезпечить урожайність зернових на рівні 4,51, 
соняшнику2,75, буряка цукрового 44,4 т/га, рентабельність – 77,9 %. 

2. За вузької спеціалізації, зокремаз виробництва продовольчого і 
фуражного зерна доцільно впроваджувати короткоротаційні 3-, 4-,5-пільні 
сівозміни: горох–пшениця озима–кукурудза; горох–пшениця озима–соняшник–
кукурудза; горох–пшениця озима–соняшник–кукурудза–ячмінь ярий за органо-
мінеральної системи удобрення. Їх освоєннязабезпечить урожайність зернових 
4,24–4,42 т/га, збір з 1 га ріллі зерна 3,31–4,42 т, зокрема 0,95–1,58 т 
продовольчого та 1,73–2,90 – фуражного, рентабельність – 48,2–71,1 %. 

3. За напрямкуз виробництва фуражного зерна, ефективним є 
впровадження 3-, 4-пільних сівозмін: соя–кукурудза–кукурудза і соя–
кукурудза–кукурудза–ячмінь ярий. Вони забезпечують збір з 1 га ріллі зерна 
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4,56–5,10 т, у тому числі фуражного 4,56–5,10 т, кормових одиниць – 8,29–9,45, 
перетравного протеїну – 0,52–0,62 т, рентабельність – 77,6–94,9 %.  

4. В господарствах, орієнтованих на виробництво рослинницької 
продукції система удобрення культур в сівозмінах може базуватися на 
включенні органічних компонентів (солома, стебла) з обов’язковим додаванням 
на кожну їх тонну по 10 кг д.р. мінерального азоту. 
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АНОТАЦІЯ 
Гангур В. В.Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації 

в Лівобережному Лісостепу України. – На правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.01 «Загальне землеробство» – ННЦ “Інститут 
землеробства НААН”, Чабани, 2019.  

У дисертаційній роботі експериментально розроблено, узагальнено, 
теоретично обґрунтовано агробіологічні основи розроблення, удосконалення та 
підвищення ефективності польових різноротаційних (2–3–4–5–7-пільних) 
сівозмін за різного насичення зерновими й технічними культурами зокрема 
одновиловими або близькими за біологічними особливостями та рівня їх 
удобрення з урахуванням адаптації до змін клімату,що за здійснення системи 
ефективних заходів з підвищення рівня родючості ґрунтів забезпечить 
зростання продуктивності та збільшення обсягів виробництва товарної 
продукції сільськогосподарських культур з високими якісними показниками. 

Обгрунтованоможливість розширення посівів комерційно привабливих 
експортоорієнтованих культур в зоні лівобережного Лісостепу України шляхом 
максимально допустимого насичення ними польових різноротаційних сівозмін 
та встановлено економічну та енергетичну доцільність їх функціонування. 

Виявлено тенденції зміни основних погодних характеристик та 
розраховано кратність прояву екстремальних погодних умов протягом року за 
основними метеорологічними показниками(температура повітря, сума опадів, 
відносна вологість повітря) у зоні лівобережного Лісостепу України, 
якідадутьзмогу розробляти регіональні заходимінімалізації їх негативного 
впливу на формуваннярівня продуктивності польовихкультур та ефективне 
використаннябіокліматичного потенціалу місцевості. 

Встановлено тенденції зміни агрофізичних і агрохімічних показників 
грунту, режиму вологозабезпечення, фітосанітарного стану посівів та 
продуктивності різноротаційних сівозмін за впливу набору культур, порядку їх 
чергування, рівня інтенсифікації.  

На основі кореляційно-регресійного аналізу розроблено математичні 
моделі,які дають можливість прогнозувати рівень врожайності 
сільськогосподарських культур різноротаційних сівозмін залежно від 
комплексу погодних умов, диференціації доз азоту, фосфору та калію за різних 
систем удобрення, а також за різного ступеня насичення сівозміни культурою. 

Ключові слова:різноротаційні сівозміни, зернові та технічні культури, 
агрофізичні властивості грунту, забур’яненість посівів, система удобрення, 
баланс елементів живлення, урожайність культур, продуктивність сівозмін, 
економічна та енергетична ефективність. 
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АННОТАЦИЯ 
Гангур В. В.Агробиологические основы формирования севооборотов 

разной ротации в Левобережной Лесостепи Украины. – На правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.01 «Общее земледелие» – ННЦ "Институт 
земледелия НААН", Чабаны, 2019.  

В диссертационной работе экспериментально разработано, обобщено, 
теоретически обосновано агробиологические основы разработки, 
усовершенствования и повышения эффективности полевых разноротационных 
(2-3-4-5-7-польных) севооборотов при различном насыщении зерновыми и 
техническими культурами, в частности одновидовыми или близкими по 
биологическим особенностям и уровня их удобрения с учетом адаптации к 
изменениям климата, что при осуществлении системы эффективных мер по 
повышению уровня плодородия почв обеспечит рост продуктивности и 
увеличение объемов производства товарной продукции сельскохозяйственных 
культур с высокими качественными показателями. 

Обоснована возможность расширения посевов коммерчески 
привлекательных экспортоориентированных культур в зоне левобережной 
Лесостепи Украины путем максимально допустимого насыщения ими полевых 
разноротационных севооборотов и установлено экономическую и 
энергетическую целесообразность их функционирования. 

Выявлены тенденции изменения основных погодных характеристик и 
рассчитана кратность проявления экстремальных погодных условий в течение 
года по основным метеорологическим показателям (температура воздуха, 
количество осадков, относительная влажность воздуха) в зоне левобережной 
Лесостепи Украины, которые позволят разрабатывать региональные 
мероприятия минимизации их негативного влияния на формирование уровня 
продуктивности полевых культур и эффективное использование 
биоклиматического потенциала местности. 

Установлены тенденции изменения агрофизических и агрохимических 
показателей почвы, режима влагообеспеченности, фитосанитарного состояния 
посевов и продуктивности разноротационных севооборотов в зависимости от 
влияния набора культур, порядка их чередования, уровня интенсификации. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа разработаны 
математические модели, позволяющие прогнозировать уровень урожайности 
сельскохозяйственных культур разноротационных севооборотов в зависимости 
от комплекса погодных условий, дифференциации доз азота, фосфора и калия 
при различных системах удобрения, а также при разной степени насыщения 
севооборота культурой. 

Ключевые слова: разноротационные севообороты, зерновые и 
технические культури, агрофизические свойства почвы, засоренность посевов, 
система удобрения, баланс элементов питания, урожайность культур, 
продуктивность севооборотов, экономическая и энергетическая эффективность. 
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ABSTRACT 
Gangur V.V. Agrobiological basics of forming the crop rotations of a different 

rotation of the left-bank Forest-steppe of Ukraine. – Qualifying scientific work on the 
rights of the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural 
Sciences in the specialty 06.01.01 – "General Agriculture". – NSC "Institute of 
Agriculture, the National Academy of Agrarian Sciencesof Ukraine", Chabany, 2019. 

In the dissertation the agrobiological bases of development, improvement and 
increase of efficiency of field rotational (2–3–4–5–7-fold) crop rotations at different 
saturation of cereals and technical cultures are experimentally developed, 
generalized, theoretically substantiated,in particular, single-leach or close biological 
features and the level of their fertilization, taking into account adaptation to climate 
change, which, by implementing a system of effective measures to increase soil 
fertility, will increase productivity and increase the production of marketable crops 
with high quality indicators.The tendencies of change of basic weather characteristics 
are revealed and the multiplicity of manifestation of extreme weather conditions 
during the year according to the main meteorological indicators (air temperature, 
precipitation amount, relative humidity) in the zone of the left-bank Forest-Steppe of 
Ukraine was calculated, which will allow to develop regional measures of 
minimizing their negative impact on forming the level of productivity of  field crops. 

It hasbeendeterminedthefact that in crop rotation variants, which are dominated 
by cereals and leguminous crops (soybeans, winter wheat, oatmeal mixture, peas for 
grain), more favorable conditions for soil structure are created than for their 
saturationwithcropswhichareweeded.Decreasing in soil density is observed in the 
fields after oat mix, peas and soybeans, and after  crops which are weeded - sugar 
beet, corn, especially when sowing corn after corn, its increase is noted. Changes in 
the overall porosity of the arable soil during the cultivation of crops occur less 
intensively and to a lesser extent. 

It has been researched that the process of accumulation of productive moisture 
during the autumn-winter and early spring periods is best in the fields of rotation, the 
moisture supply of which at the time of autumn determination was the lowest and, 
conversely, much less - in the fields of rotation, which at the time of termination of 
autumn vegetation were characterized with a high level of the content of productive 
moisture in the soil.Due to saturation of crop rotations with crops which are weeded, 
moisture is more economically spent on creating a unit of dry matter of the crop. The 
application of fertilizer by-products of crop production with mineral fertilizers by 
influencing the formation of moisture reserves and the total moisture consumption 
was almost at the level with the background of the organo-mineral fertilizer system, 
where manure was used as organic fertilizer. 

It was found that the lowest number of weeds (65.1 pcs/m2) was in crop 
rotation, in the area of sowing of which the mixture of oats occupies 14.3% of arable 
land, and the share of cereals is 57.1%. Sugar beet, with crops of 52.1 pcs/m2 weed, 
or less, compared to maize and sunflower, by 43.9-62.6 and 35.7, respectively, had a 
positive effect on the reduction of weediness of this crop rotation. –53.5%.An 
increase in the crop rotation rate of maize from 50 to 66.6% causes a 1.3-time 
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increase in crop turbidity. The use of by-products in the crop rotation system of 
fertilizers did not significantly affect the formation of weed coenosis in crops. The 
difference between them compared to the conventional average crop rotation system 
(10 t/ha of manure + N53P60K60) was 3.1–4.5 pcs/m2 of weeds. 

It has been determined that the system of fertilization of crops in short rotation 
crop rotations of highly specialized enterprises may well be based on the replacement 
of the traditional fertilizer system (10 tons of manure per 1 ha of arable land and 
N53P60K60) with an alternative – the introduction of all by-products with the 
mandatory addition of 10 tonnes perton mineral nitrogen fertilizers. The combined 
effect of by-products and the compensatory dose of mineral nitrogen ensured a yield 
increase of pea grains at 0.39 t/ha, winter wheat – 0.60 t/ha, maize – 1.11 t/ha, as well 
as improved grain quality. 

It was determined that the most productive among the experimental four – field 
crop rotations was the crop rotation with 100% grain saturation: soybean – corn on 
grain – corn on grain – barley spring. The average grain yield was 5.47 t/ha, the 
harvest from 1 ha of arable land: fodder units – 8.29, grain units – 5.74 and digestible 
protein – 0.52 t. This rotation provided receiving 11.09 thousand UAH of net profit at 
a profitability of 77.6%, coefficient of energy efficiency (Kee) 5.6.Triple crop 
rotation of soybeans – corn for grain – corn for grain was better in harvesting from 1 
ha of arable land forage – 9.45, grain units – 6.74 and digestible protein – 0.62 t. At 
that contingent net income was14.17 UAH/ha, profitability 94.6%, Kee 6.4. 

On the basis of correlation-regression analysis the  mathematical models have 
been developed, which allow to predict the crop yield rate of different rotational crop 
rotations depending on the complex of weather conditions, differentiation of doses of 
nitrogen, phosphorus and potassium under different fertilizer systems, as well as at 
different degree of crop rotation saturation. 

Keywords: different rotational crop rotations, grain and technical crops, 
agrophysical properties of soil, inflorescence of crops, fertilizer system, balance of 
nutrition elements, crop yield, crop rotation productivity, economic and energy 
efficiency. 
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