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Вступ
Інтенсивне ведення землеробства, набравши обертів із 70-80-х рр. ХХ ст., знаме-

нувало собою новий етап у системах ведення сучасного господарства, забезпечив-
ши якісний стрибок у вирощуванні сільськогосподарських культур, що у 5–10 ра-
зів перевищило продуктивність попередніх екстенсивних систем ведення госпо-
дарства. Це відповідає потребам індустріального суспільства в умовах сучасного 
демографічного вибуху на планеті. Інтенсивні системи землеробства включають 
просапну, зерно-просапну, зерно-парову, зерно-трав’яну, плодозмінну та інші сіво-
зміни, що адаптуються до місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Передбачається 
обов’язкова меліорація земель з кислою або лужною реакцією ґрунтового розчину. 
Вперше хімізація поєднала в єдиний комплекс засоби удобрення та захисту рослин 
від бур’янів, шкідників і хвороб. Умови мінерального живлення рослин поліпшу-
ються і оптимізуються. За рахунок внесення «в запас» фосфорних і калійних до-
брив створюється банк їх накопичення на землях багатьох західних країн.

Однак в Україні за час панування інтенсивних технологій у 70–80 рр. ХХ ст. так 
і не було досягнуто позитивного балансу поживних речовин, дефіцит яких стано-
вив близько 45–50%. Вистачило небагато часу тотального поширення інтенсивних 
технологій і стало зрозумілим, що бумеранг хімізації повертається деградацією 
земельного покриву і погіршенням стану навколишнього природного середови-
ща. Внаслідок надмірного внесення мінеральних азотних добрив посилилась де-
кальцинація ґрунтів, що спричинило їх дегуміфікацію. Вміст пестицидів у ґрун-
тах багатьох регіонів сягнув критичних значень. Виникли проблеми глобального 
хімічного забруднення басейнів малих річок і питної води. Зросли втрати із пе-
досфери органічного вуглецю, що призводить до деградації ґрунтового покриву. 
Негативний вплив посилюється накладанням на ґрунтовий покрив важких металів 
аерозольного походження з промислових центрів України.

Як вихід із загрозливого становища вже в першій половині ХХ ст. почали вини-
кати альтернативні системи землеробства, покликаних зняти антропогенний тиск 
на навколишнє природне середовище. Серед них найпоширенішими є напрями 
з елементами біологізації.

Різновидами органічного землеробства західного зразка є модель біодинаміч-
ного землеробства, яку побудовано на антропосовських уявленнях, органо-біоло-
гічне культивування особливих «фізіологічних бактерій», маловитратне «стале» 
землеробство, біоінтенсивне міні-землеробство. Ці системи ґрунтуються на  об’єд-
нанні процесів, що відбуваються у природі і спрямовані на поліпшення структури 
ґрунтів без застосування штучних агрохімікатів [7, 24].

Серед різноманітних напрямів на разі викристалізувалась ідеологія органічного 
землеробства, що має підтримку на всіх континентах планети. Водночас, світова 
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практика показує, що неможливий повний перехід на рейки органічного ведення 
господарства, незважаючи на те, що екологічно і економічно витратним є інтенсив-
не землеробство. Для України найсприйнятливішою формою є вже відпрацьована 
в ННЦ «ІЗ НААН» ідеологія відновлюваного землеробства.

Масове поширення відновлюваного землеробства, на відміну від елітарного ор-
ганічного, нічим не загрожує його продуктивності, адже йдеться про застосування 
мінімальних доз добрив.

Кожну систему землеробства як далекого минулого, так і сучасності побудова-
но на принципах оптимізації мінерального живлення, що включає в себе добрива 
природного походження та штучні агрохімікати у поєднанні з мікроелементами, 
антистресантами і біопрепаратами, покликаних до оптимізації мінерального жи-
влення рослин.



1.  Специфіка мінерального живлення рослин 
за поширення сучасних систем землеробства
Еволюційну зміну систем землеробства пов’язано з технічним і технологічним 

озброєнням землеробства, що розвивалось у єдності із поступом людської спіль-
ноти. На сьогодні маємо найпоширенішу індустріальну (інтенсивну) систему зем-
леробства, в яку включаються елементи біологізації з переходом на відновлювані 
ресурси, а також загальноприйняту органічну систему удобрення, обмежену у по-
ширенні в зв’язку з посиленням вимог за прийнятими міжнародними стандартами.

1.1. Інтенсивна (промислова система землеробства) 
Ця система передбачає високопродуктивне використання всіх придатних зе-

мель для вирощування найцінніших і високоврожайних культур, їхніх сортів і гі-
бридів, широке запровадження ефективних заходів і методів підвищення родю-
чості ґрунту на основі досягнень аграрної науки, передового досвіду. Ця система 
базується на широкому застосуванню засобів промислового виробництва органіч-
них і мінеральних та бактеріальних добрив, стимуляторів росту, хімічних засобів 
захисту рослин від шкідливих організмів (пестицидів), меліорантів, полімерних 
матеріалів.

Однак потрібно пам’ятати, що інтенсивна система можлива за високої технічної 
оснащеності господарства, достатньої кількості органічних і мінеральних добрив 
та інших засобів хімізації, високоякісного насіння сортів і гібридів польових куль-
тур. Застосування промислових засобів у максимально доступних нормах мають 
забезпечити врожайність зернових колосових культур (пшениця озима та яра, жито 
озиме, тритикале, ячмінь, овес) на рівні 6–7 т/га, зерна кукурудзи – 10–12 т/га,  
сої, гороху, ріпаку озимого, соняшнику – 4–5 т/га, буряків цукрових – 60–70 т/га.  
Вирощена продукція має піддаватися глибокій і широкій переробці. Зокрема, 
на технічні (біоетанол, дизельне паливо), продовольчі (цукор, олія, макаронні та 
хлібобулочні вироби) й кормові (комбікорм для тварин, сіно, вітамінні добавки) 
цілі. З урахуванням ґрунтово-кліматичних зон такі системи в Україні мають займа-
ти близько 50–60% ріллі [22]. 

Відомо, що за промислової (інтенсивної) системи землеробства зросли витрати 
ресурсів і енергії, виникла низка екологічних проблем, пов’язаних із підтриман-
ням та поліпшенням родючості ґрунтів, забрудненням продукції землеробства та 
довкілля. Тому у світовому землеробстві розробляється і впроваджується кілька 
напрямів альтернативного землеробства, де поєднуються агрономічні, екологічні 
й економічні ознаки галузі з визначенням і впровадженням у виробництво зональ-
них і адаптивних систем із різним рівнем інтенсифікації.
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1.2.  Відновлювана система земле- 
і природокористування

Послідовний розвиток ідеології контурно-меліоративного землеробства та 
ландшафтного підходу до ведення землеробства і природокористування привів 
до розуміння того, що основною таксономічною одиницею у регулюванні пото-
ками антропогенної енергії повинен бути басейн малої річки, як цілісної гетеро-
генної системи і в той самий час замкненої на себе водозбірною площею в межах 
басейну. Цей басейн є межею і мірою антропогенного впливу і його найлегше під-
порядкувати усвідомленому екологічно врівноваженому функціонуванню.

Концептуальні засади природоохоронної діяльності в басейнах малих річок 
розроблено нами в процесі роботи над монографією «еколого-техногенна безпека 
України», а також у наукових працях [10, 12, 13]. Автори дійшли висновку, що 
модель заслуговує на назву «біосферна» у зв’язку з системним підходом до від-
творення всуціль деградованих басейнів малих річок і через них здійснити необ-
хідний обсяг відновлювальних робіт, що поверне екологічну рівновагу біосфері. Її 
побудовано не всупереч, а в поєднанні і в доповнення до існуючих прогресивних 
систем землеробства, контурно-меліоративного упорядкування територій, адап-
тивно-ландшафтного і біосферно-ландшафтного ведення господарства. Відмінною 
рисою цієї ідеї є систематизація технологій в агро- і біоценозах в  єдиний приро-
до-господарський комплекс у межах басейну малої річки.

Еколого-біосферна система відновлюваного земле- і природокористування – це 
всеохоплююча модель господарювання у басейнах малих, середніх і великих річок, 
як основи аграрних, селітебних і природних ландшафтів, що базується на принци-
пах рівнозначності всіх форм рельєфу, які вважаються землями в обробітку і поза 
ним – ярами і балками, лісами та лісонасадженнями, луками, болотами, заплавами 
й руслами річок. У цій системі людина повинна взяти на себе всю відповідальність 
за продуктивне й екологічно врівноважене функціонування всіх складових ланд-
шафту, незважаючи на відсутність отримання в найближчій перспективі певно-
го зиску від експлуатації землі або водних ресурсів. У майбутньому  гармонізація 
природних ландшафтів і агроекосистем та поверхневих вод віддячить високою 
продуктивністю і біологічним різноманіттям тваринного і рослинного світу, що 
за своєю корисною біомасою буде рівнозначне або перевершить всі землі в обро-
бітку. Останні позбудуться ознак деградації та підвищать свою продуктивність 
удвічі або й утричі. Георегіональна біосферна політика зменшить ступінь еко-
логічного ризику і вплив руйнівних абіотичних чинників на навколишнє природне 
середовище.
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Основна мета системи природокористування – глобальне поліпшення біосфери 
через гармонізацію відносин у системі людина–навколишнє природне середовище, 
покращання кругообігу води в біогеоценозах та агроландшафтах, максимальне на-
ближення функціонування земель в обробітку та поза ним до характерних для при-
родних систем біогеохімічних циклів. Основною ознакою поліпшення природних 
біогеоценозів буде оптимальне співвідношення земель в обробітку і тих, що є і бу-
дуть вилучені з обороту для постійного залуження і заліснення.

Реальне втілення у життя ідеології еколого-біосферної концепції приведе 
до обов’язкової зміни стереотипу мислення, побудованого на антропоцентризмі, 
на біосфероцентризм і басейноцентризм. Неминучою стане переорієнтація еколо-
гічної безпеки, що визначить розвиток вітчизняної промисловості для відтворення 
басейнів малих річок, а разом з цим потенційної і ефективної родючості ґрунтового 
покриву, оздоровлення гідросфери й атмосфери. Для цього потрібна буде мобіліза-
ція фізичних і духовних сил нації, підпорядкування ідеї відновлення природи уря-
дових, політичних та наукових структур України. Повинна пройти адміністративна 
реформа, але не за територіальним, а за басейновим принципом. Беручи до уваги 
системні загрози природного характеру пов’язані із зміною клімату (повені, зсуви, 
посухи, екстремальні температурні аномалії), весь комплекс природовідновних ро-
біт буде побудовано на засадах проведення інженерних, культурнотехнічних робіт 
та здійснення агро-, хемо-, біо- і фітомеліорацій.

Виходячи з критеріїв сучасного розвитку суспільства, на наш погляд, найпер-
спективнішою є відновлювана система землеробства, концептуальна модель якої 
полягає в комплексі організаційних і агротехнічних упорядкованих басейнів малих 
річок, заходів щодо екологічно збалансованого й ощадливого ведення сільського 
господарства з максимальним залученням і оптимальним застосуванням природ-
них місцевих органічних і мінеральних ресурсів, відходів тваринництва і побічної 
продукції рослинництва та «тонких» технологій – фіксації атмосферного азоту 
для живлення рослин за рахунок бобових і зернових культур, за рахунок симбіотич-
ної й асоціативної дії культивованих штамів ґрунтової мікрофлори, біопрепаратів 
фосформобілізивної, а також захисної дії стимуляторів росту росли та антистре-
сантів, внесення ощадних доз мінеральних добрив із поступовою значною заміною їх 
органо-мінеральними біоактивними добривами та інтегрованим захистом рослин із 
переважанням біопрепаратів захисної дії та агротехнічних методів [11, 14]. 

Таким чином, запропонована нами відновлювана система землеробства побудо-
вана не на заборонних засобах, а на можливості самодостатнього і економного за-
стосування у біологічному кругообігу відновлюваних і невідновлюваних ресурсів. 
Із кожної найпоширенішої системи ведення аграрного виробництва використано 
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найраціональніше. Водночас, розроблена відновлювана система ведення госпо-
дарства докорінно відрізняється від попередніх своєю комплексністю, створенням 
оптимальних умов мінерального живлення рослин за рахунок поєднання в орга-
но-мінеральних біоактивних добривах фізичних, фізико-хімічних, мінеральних 
і біологічних властивостей, зібраних «в одній гранулі», що проявляють свою стабі-
лізуючу дію як на окультурених, так і на малопродуктивних та порушених землях.

При переході на ведення сучасного землеробства потрібно у відновлюваних 
системах удобрення якнайширше залучати в біологічний кругообіг відновлювані 
місцеві ресурси (побічну продукцію рослинництва, сидерати, гній тощо) з роз-
ширенням внесення, в перспективі, органо-мінеральних біоактивних добрив. 
Комплексний підхід забезпечить застосування таких доз мінеральних добрив, які 
до 50% будуть нижчими від тих, які вносять за традиційних технологій [15, 22].

Відновлювана система удобрення має ширший, але енергетично і екологічно 
ощадливіший діапазон технологій за умови ландшафтно-адаптивного облаштуван-
ня територій:

1. Оброблення насіння бобових і небобових культур біопрепаратами захисної 
і удобрювальної, симбіотичної й асоціативної дії.

2.  Внесення підстилкового гною у рекомендованих дозах, рівномірний роз-
поділ по полю подрібненої соломи, стебел кукурудзи і соняшнику, гички 
буряків цукрових та інших рослинних решток із неглибоким загортанням 
у ґрунт і компенсаційної дози азоту (10 кг/т азоту мінеральних добрив або 
7–8 т рідкого гною на 1 т соломи) обов’язкове введення сидеральної куль-
тури та введення бобового компоненту в сівозмінах будь-якої спеціалізації.

3. Проведення хімічної меліорації земель з кислою або лужною реакцією 
ґрунтового розчину, внесення мінеральних фосфорних і калійних добрив 
в основне удобрення у помірних дозах (до 40-60 кг/га NРК), підтримуюче 
вапнування.

4. Поступова заміна мінерального удобрення на основне внесення органо-мі-
неральних біоактивних добрив (марки N4Р4К4) врозкид у дозах під зернові 
культури (в сухій речовині) 0,5–0,8 т/га, під просапні 1,0–1,2 т/га, врозкид 
або локально – 0,4–0,6 т/га ОМБД + N50-60, в рядки при посіві – 0,125–0,3 т/га.

5. Подрібнене внесення азоту за етапами органогенезу зернових культур (N30-60).
6. Позакореневе підживлення посівів стимуляторами росту, антистресантами 

і водними розчинами макро- і хелатних форм мікроелементів у бакових су-
мішах при внесенні пестицидів.
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7. Виготовлення компостів в умовах господарства для виробництва органо-мі-
неральних біоактивних добрив.

8. Поступова заміна хімічних засобів захисту рослин на механічні і біологічні.

Виходячи з рівня фінансового забезпечення, значна частина господарств 
на перших етапах впровадження буде неспроможна забезпечити весь комплекс 
згідно з новою технологією. У таких випадках обов’язковим буде виконання тих 
заходів, що є доступними на цей час – застосування побічної продукції рослинни-
цтва з компенсаційною дозою азоту, сидератів, біопрепаратів і стимуляторів росту, 
водних розчинів сполук макро- і хелатних форм мікроелементів. 

Визначальним критерієм ефективності вибраної системи удобрення є вартість 
добрив, внесених на одиницю сівозмінної площі і додатково одержаного продукту. 
Для порівняння визначено систему удобрення за ведення традиційного (інтенсив-
ного) і відновлюваного землеробства в короткоротаційній 5-пільній польовій сіво-
зміні, характерній для зони Лісостепу. Загальна маса органічних добрив відповідно 
зменшується від 12 т/га за традиційної системи удобрення до 6 т на 1 га сівозмінної 
площі за відновлювальної без істотного зменшення надходження до ґрунту орга-
нічної речовини. При цьому збільшення операцій від 3 за традиційною системою 
удобрення до 5 за відновлювальної не відбувається за рахунок додаткових витрат, 
позаяк вони проводяться в одному комплексі разом із протруюванням посівного 
матеріалу, або в бакових сумішах при внесенні пестицидів разом із стимуляторами 
росту й мікроелементами за позакореневого оброблення посівів.

Розрахунки показують, що вартість агрохімікатів удобрювальної дії, за віднов-
лювальної системи удобрення знижується у 1,5 раза, транспортні витрати – у 7,6, 
а пального – в 3,1 раза порівняно з традиційною системою удобрення [22]. 

За намірами наближення функціонування агроландшафтів до природних у ба-
гатьох випадках ховається порушення балансу мінерального живлення рослин. 
Адже відомо, що у першому мінімумі завжди й скрізь знаходиться азот, який майже 
повністю підлягає споживанню або втратам у перший рік його застосування, тоді 
як рухомі форми фосфору і калію здатні до накопичення [25]. 



2.  Оптимізація мінерального живлення 
рослин у сучасних системах землеробства
Мінеральне живлення рослин є процесом обміну речовин між рослиною 

і навколишнім природним середовищем, пов’язаним з їх переходом з ґрунту і по-
вітря в рослину з утворенням органічних сполук, що синтезуються і можуть виво-
дитись з нього. Рослини одержують необхідні для них поживні речовини з ґрунту, 
атмосфери, гідросфери і космосу [6].

Важливу роль у метаболізмі мінеральних речовин відіграє фотосинтез, що тіс-
но пов’язаний з водним і температурним режимом ґрунту. Практично всі системи 
землеробства, які виникли в процесі еволюції аграрних технологій, спрямовано 
на оптимізацію мінерального, водного і повітряного живлення рослин, що спону-
кає до одержання високих і сталих за кількістю і якістю врожаїв сільськогосподар-
ських культур. Не відрізняються від поставленої ще у часи неолітичної зеленої ре-
волюції (5 тисячоліття до н.е.) мети і сучасні системи землеробства. Їхня вигідність 
і мобільність хіба що пов’язана з високим технічним оснащенням, що може не 
лише досягати бажаного результату у формуванні урожайності, але й нести загро-
зу навколишньому природному середовищу у зв’язку з глобальністю і масовістю 
антропогенного впливу на біосферу.

Принципи мінерального живлення рослин на сьогодні є достатньо вивченими. 
Хімічні сполуки потрібні для росту і розвитку рослин відносяться до біогенних еле-
ментів, до яких належать близько 20 макро-, мікро- і ультрамікроелементів, а ще 12 
є умовно необхідними, що спорадично впливають на формування врожайності сіль-
ськогосподарських культур (кремній, літій, стронцій, фтор, алюміній, титан та ін.).  
Основним джерелом мінерального живлення рослин є органогенні елементи, що 
становлять 95% сухої маси рослин: вуглець – 45%, кисень – 42%, водень – 6,5, 
азот – 1,5% і 5% – зольні елементи – калій, кальцій, магній, фосфор, натрій, сірка 
та ін. Кисень, водень і, частково, вуглець забезпечуються рослиною внаслідок при-
родних процесів у ґрунті й атмосфері. Решта – піддаються регулюванню внаслідок 
привнесення їх людиною у вигляді органічних і мінеральних добрив за кореневого 
й позакореневого живлення рослин.

Крім поживного і водного режиму рослини, у сучасних системах удобрення 
слід регулювати і такі показники, як реакцію ґрунтового розчину, осмотичний тиск 
і окисно-відновний потенціал ґрунту. Відомо, що більшість сільськогосподарських 
культур добре розвиваються за реакції ґрунтового розчину, близької до нейтральної 
або слабкокислої чи слабколужної. Осмотичний тиск його не повинен перевищу-
вати 2-3 атм. Окисно-відновний потенціал (Eh) за підвищення його до певної межі 
(на чорноземах до 600 мв, на дерново-підзолистих ґрунтах до 680 мв) поліпшує 
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умови розвитку аеробних бактерій і трансформацію елементів живлення. За зна-
чень вище цих показників і менше 450-250 мв створюються умови, що можуть 
зашкодити розвитку рослин. Тому в новітніх системах землеробства приділяється 
значна увага регулюванню і цих показників, що досягається проведенням хімічних 
меліорацій і механічним обробітком ґрунту для досягнення однієї мети – створення 
зони комфорту для розвитку сільськогосподарських культур.

Регулювання в системах землеробства фізичних, фізико-хімічних, хімічних, 
потенційних та інших властивостей ґрунту, його повітряного, поживного, водного 
і мікробіологічного режиму спрямовано на забезпечення пасивної адсорбції у по-
глинанні рослиною поживних речовин, що супроводжується мінімальними витра-
тами біологічної енергії рослини в процесі мінерального і водного її живлення. 
За порушення згаданих вище ознак та за незбалансованого мінерального живлен-
ня рослин посилюються метаболічні процеси у бік несприятливого. Це викликає 
активну сорбцію, внаслідок якої відбувається додаткова витрата енергії для подо-
лання енергетичного бар’єру, при цьому відбувається погіршення мінерального 
і водного живлення, що знижує коефіцієнт засвоєння поживних речовин рослиною 
й урожайність сільськогосподарських культур. Умови пасивної їх сорбції створю-
ються за дотримання технологічних заходів, за відновлюваної та органо-мінераль-
ної систем удобрення.

Розуміння механізму мінерального живлення рослин за різкої зміни темпера-
турного режиму і зволоження розкриває можливості регулювання цих процесів за 
допомогою засобів хімізації. Ученими-фізіологами і агрохіміками встановлено, що 
за температури 3°С рослини майже не засвоюють азот, інколи відбувається його 
відтік, а фосфор споживається лише наполовину порівняно з рівнем його засво-
єння за оптимального температурного режиму. За проміжної температури 7–9°С 
відбувається коливання у бік зменшення чи збільшення того або іншого елемента, 
а за настання температури 10–12°С рослини страждають більше від нестачі фосфо-
ру, ніж азоту. За настання температури близько 20°С умови мінерального живлення 
вирівнюються. Позакореневі підживлення рослин фосфором сприяли їх росту на-
віть за 7°С, тоді як подвійна доза фосфорних добрив, внесених у ґрунт, призводила 
до посиленого накопичення фосфору в рослинах, проте на їх розвиток майже не 
впливала. Виходячи із сучасного стану речей, цілком очевидною стає необхідність 
широких випробувань і впровадження у виробництво за екстремальних погодних 
умов весняного періоду позакореневого підживлення рослин хелатними розчинами 
макро- й мікроелементів, що послаблюватимуть гальмування мінерального жив-
лення в умовах понижених температур [4].
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За ступенем пригніченості засвоєння поживних речовин для зернових культур 
за зміни температури від 1 до 30°С А.І. Коровін [20] встановив такий порядок: 
1°С − KNP; 5°С − NPK; 10°С − PNK; 15°С − PKN; 30°С − NPK. Зазначається, що 
температура впливає на реакцію розчину ґрунтового середовища: за понижених 
температур вона зсувається у бік підкислення, а за підвищених – зміщується у бік 
зниження кислотності [10].

Отже, беручи до уваги тенденцію до зниження температури повітря у весня-
ний період у районах поширення кислих ґрунтів, слід підкреслити важливість 
проведення їх вапнування згідно із встановленими нормативами. Однак цей захід 
в Україні майже припинено, зростання кислотності ґрунтового розчину призводить 
до зниження ефективності мінеральних добрив у 1,5–2 рази порівняно з провап-
нованим фоном [12]. Проведення хімічної меліорації земель з кислою реакцією 
ґрунтового розчину повинно бути приведено в ранг державної політики України.

Калійний режим ґрунту менш залежний від температурного режиму повітря, 
але відчутні втрати калію відбуваються внаслідок інтенсивних опадів, що викли-
кають його вимивання в репродуктивний період вегетації [18]. Потреба сільсько-
господарських культур у калії зростає у міру оптимізації азотного і фосфорного 
живлення рослин та їх водозабезпеченості. За понижених температур і високої 
вологості калійні добрива поліпшують умови мінерального живлення рослин осо-
бливо за недостатнього вмісту калію в ґрунті [20].



3.  Агрономічні аспекти мінерального 
живлення рослин
Фізіологічна й агрохімічна школа мінерального живлення рослин поєднує 

в єдине ціле енергетичні потоки абіотичної та біотичної природи в ґрунтовому се-
редовищі, які можуть бути природною властивістю, що не підлягають усвідомле-
ному регулюванню (тепло, світло, механічний і гранулометричний склад ґрунту 
та ін.), та контрольовані людиною чинники у вигляді добрив, стимуляторів росту, 
ґрунтової біоти, зрошення, осушення тощо. Культурні рослини завдячують своїми 
процесами росту як природним, так і регульованим потокам енергії. Створення 
комфорту для їх розвитку в обробітку ґрунту, мінеральному живленні, боротьбі 
з бур’янами і хворобами дає імпульс для встановлення таких систем землеробства, 
які відповідають рівню технічного прогресу і культури суспільства. В подальшому 
у дію вступають закони фізіології, біохімії росту і розвитку культур та пристосу-
вання до них найперспективніших технологій. На сьогодні таким вимогам відпо-
відає відновлювана система удобрення, що передбачає оптимізацію мінерального 
живлення рослин з урахуванням біологічних властивостей сільськогосподарських 
культур та ґрунтово-кліматичних умов.

Функції мінерального живлення рослин виконує не тільки коренева, але й лист-
кова поверхня рослини, яка здійснює процеси фотосинтезу. Через листкову поверх-
ню можливе надходження до рослини хімічних елементів і сполук, що помітно 
впливають на ріст та розвиток рослин. Інтенсивність цього процесу залежить від 
абіотичних і біотичних чинників навколишнього середовища – температури по-
вітря, вологості ґрунту, концентрації СО2, віку рослини. На цьому принципі по-
будовано технологію позакореневого підживлення вегетуючих рослин хелатни-
ми розчинами, макро- і мікроелементами та стимуляторами росту. Ці препарати 
у малих дозах забезпечують високий ефект у сівозміні на урожайність сільсько-
господарських культур. Відновлювана система землеробства передбачає обов’яз-
кове залучення до позакореневого удобрення розчинів макро- і мікроелементів та 
стимуляторів росту, виготовлених на органічній основі. Застосування бактеріаль-
них препаратів для оброблення насіння та позакореневих підживлень розчинами 
макро- й мікроелементів і стимуляторами росту забезпечує можливість підвищен-
ня продуктивності сівозміни [8].

У сучасних уявленнях щодо мінерального живлення рослин надається значна 
увага утворенню на коренях рослин мікоризи – симбіозу кореневої системи з дея-
кими ґрунтовими грибами [11].

Взагалі абіотичні і біотичні чинники забезпечують біологічну активність 
ґрунтів – сумарне поняття, яке включає кількісний і видовий склад мікрофлори, 



3. Агрономічні аспекти мінерального живлення рослин   15

ферментативну активність, дихання, а також амоніфікуючу, нітрифікуючу і азот-
фіксувальну здатність ґрунту [22].

Раціональне застосування добрив, з метою оптимізації мінерального жив-
лення рослин, передбачає рівень родючості і окультурення ґрунтового покриву. 
Розрахунок оптимальних доз мінеральних добрив прийнято виконувати для ґрун-
тів за середнього забезпечення основними елементами живлення. В той самий час 
ґрунтовий покрив України відзначається дефіцитом азоту на всіх землях в обробіт-
ку. Площі ґрунтів з низьким вмістом рухомого фосфору за результатами VI туру 
агрохімічного обстеження (1991–1995 рр.) становили 8,3% обмінного калію – 
7,6%, підвищеним – відповідно 27,9 і 33,1%. Середньому рівню забезпечення Р2О5 
відповідає 44,5 і К2О – 23,6% площі земель в обробітку [18].

У зв’язку зі строкатістю потенційної родючості ґрунтового покриву та необхід-
ністю одержання гігієнічно чистої продукції для дитячого і дієтичного харчування 
розроблено критерії з надання статусу спеціальної сировинної зони та контролю за 
її використанням. Інститутом агроекології і природокористування НААН визначе-
но, що для ґрунтів середнього гранулометричного складу вміст азоту за нітрифі-
каційною здатністю повинен становити понад 15 мг NO3/кг ґрунту, рухомого фос-
фору (за Кірсановим або Чириковим) – понад 100 мг/кг, за Мачигіним – 30 мг/кг,  
рухомого калію, відповідно 120 і 80 мг/100 г ґрунту [13]. Тобто якісні показники 
повинні відповідати середнім значенням за забезпеченням ґрунту азотом, фосфо-
ром і калієм. 

Сприятливий агрохімічний фон для вирощування сільськогосподарських куль-
тур, крім поживного режиму, визначається і реакцією ґрунтового розчину. На ґрун-
тах із кислою або лужною реакцією урожайність у 1,6–2 рази нижча порівняно 
з вапнованим фоном [12]. Відсутність хімічної меліорації таких земель може зніве-
лювати будь-які технології і досягнення урожайності рослин до низьких показни-
ків через несприятливе середовище ґрунтового розчину. На сильнокислих ґрунтах 
(рНсол. < 4,5) «запрограмовано» зниження урожайності на 0,34, на середньокис-
лих – до 0,26 т/га зернових одиниць і таке саме підвищення урожайності – лише 
за проведення вапнування. Тому планування оптимізації мінерального живлення 
рослин є багатофакторною проблемою, де знання ґрунтових умов і фізіології фор-
мування врожайності ідуть поруч.

Вступивши у фазу росту рослина активно поглинає поживні елементи, які 
у сотні разів перевищують швидкість дифузії та осмосу. Так, вуглекислота від ко-
реня до листя пересувається за 10–15 хв. Ще швидше надходять до кореневої сис-
теми елементи живлення, включаючи і внесені з добривами в ґрунт. Надходження 
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міченого фосфору (Р32) від коренів до листка становить 2 хв. Основою мінераль-
ного живлення рослин є катіонний обмін, при якому внаслідок процесу дихання 
на поверхні кореневих волосків виникають нові порції Н+ і НСО3, що спонукає 
К+, Са++, Мg++, NH4

+ негайно вступати в обмінну реакцію, витісняючи з поверхні 
волосків Н+. Аніони NО3

-, Н2РО4
-, SO4

-, обмінюються і витісняють у розчин НСО3. 
Поживні речовини надходять у рослину не лише пасивно, але й активно, процес 
мінерального живлення рослин не лише фізичний, а й фізіологічний. Рослині при-
таманна вбирна здатність до більшого споживання тих елементів, які їй потрібні, 
і меншого – тих, які не є необхідними. В житті рослини визначають періоди її роз-
витку – критичний, який часто спостерігається на початкових фазах росту, і період 
максимального споживання поживних речовин, що визначає важливість диферен-
ційованого застосування азотних добрив, як мобільної частини мінерального жив-
лення рослин. Важлива роль добрив у процесах раціонального споживання росли-
ною води. Як правило, вони знижують її витрати на одиницю врожаю на 10–20% 
порівняно з фонами без добрив [22].

Щодо застосування добрив, зокрема, азотних, існують чинники, що визнача-
ють їх ефективність: 1) зовнішні чинники – рівень вологи, забезпеченість іншими 
макро- і мікроелементами; 2) внутрішні фізіологічні чинники – активність фер-
ментів, відповідальних за первинне засвоєння мінерального азоту, нагромаджен-
ня проміжних продуктів азотного обміну, транслокація сполук та гормональний 
обмін.

Специфічність азотного живлення в тому, що для рослини діапазон оптималь-
ного його засвоєння досить вузький і для неї можуть бути шкідливими як нестача 
так і надлишок цього елемента. Внесення фосфору у значних кількостях менше 
впливає на рослину, і тому фосфорні добрива рекомендують вносити «в запас» 
на декілька років. Однак процес зафосфачування ґрунту є небажаним, адже тоді 
виникає дефіцит у живленні рослин залізом і мікроелементами внаслідок зв’язу-
вання їх у нерозчинні сполуки. Визначено, що ефективність локального внесення 
фосфорних добрив пов’язана з контактуванням незначної частини кореневої систе-
ми з легкодоступною фосфорною кислотою, зосередженою у підвищеній концен-
трації локально. Ось чому коефіцієнт використання поживних речовин найвищий 
за рядкового або локального внесення добрив.

Відомо, що за посилення азотного живлення рослин наростання надземної ча-
стини відбувається більше, ніж кореневої системи. Так, у польових дослідах з ку-
курудзою встановлено, що у фазі цвітіння за внесення 67 кг/га N довжина коренів 
була на 69% більшою, ніж за дози азотних добрив 224 кг/га N.
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Поглинання рослинами азоту відбувається за участю нітратредуктази (НР) 
переважно у нітратній формі [18]. У кореневій системі відбувається відновлення 
нітратів до аміаку, який використовується на утворення амінокислот і амідів та 
у формі цих органічних сполук надходить в надземну частину рослин. За надлиш-
кового азотного живлення НР не може впоратись з відновленням нітратів, і тоді 
у вегетативних органах, а також соковитих плодах нагромаджується значна кіль-
кість нітратів, які можуть бути шкідливими для людини і тварин. У цьому напрямі 
для фізіологів є перспективним напрям наукових досліджень із пошуку підвищення 
активності НР за регламентованого застосування добрив. Активність ферменту ні-
тратредуктази виявляється «вузьким місцем» в ланцюгу трансформації неорганіч-
ного азоту, обмежуючи ефективне застосування підвищених доз азотних добрив.

Відсутність очікуваної ефективності від застосування високих доз мінераль-
них добрив за інтенсивного ведення сівозміни пов’язано з комплексом причин: 
1) підвищення концентрації ґрунтового розчину, 2) порушення оптимального спів-
відношення хімічних елементів у ґрунтовому середовищі, що виникає за високих 
концентрацій; 3) недостатня водозабезпеченість; 4) нестача вуглекислого газу 
в процесі вуглецевого живлення рослин; 5) надлишкове розростання вегетативної 
маси надземної частини рослин, що понижує інтенсивність фотосинтезу та призво-
дить до вилягання злакових культур; 6) розвиток хвороб і шкідників [16].

3.1.  Значення елементів біологізації 
в інтенсивному землеробстві

В останні роки в мережі науково-дослідних установ НААН в повно- і коротко-
ротаційних сівозмінах широко проводиться вивчення елементів біологізації, що є 
складовою органічного виробництва [32, 40].

У тривалому досліді Державного агроекологічного університету на ясно-сіро-
му лісовому супіщаному ґрунті в зернопросапній 5-пільній сівозміні встановлено, 
що за біологічної системи землеробства з елементами органічного виробництва 
(соломи, сидератів, гною) на фоні невисоких доз мінеральних добрив (N32Р31К36) її 
продуктивність становила 3,9 т/га, без добрив – 1,96 т/га. Автори прийшли до вис-
новку, що внесення органічної речовини у грунт у будь-якому вигляді (гній, солома, 
сидерати) здатне протидіяти деградації ґрунту. Звернено увагу, що за чисто орга-
нічного удобрення (солома + гній) дефіцит азоту у ґрунті становив 50, а фосфору – 
20 кг за ротацію сівозміни, а поєднання органічних добрив з помірною дозою мі-
неральних добрив виявилось найефективнішим з одержанням приросту в 1,95 т/га  
порівняно з контролем [26].



4.  Основні види добрив 
у сучасному землеробстві
Система удобрення у сівозміні є складовою плану загальної системи застосу-

вання добрив у господарстві з урахуванням економічних і екологічних його інте-
ресів. До загальних вимог, поставлених до раціонального їх застосування, слід 
віднести необхідність забезпечення відтворення родючості ґрунту, одержання най-
вищого економічного ефекту від одиниці внесених добрив, можливість максималь-
ного залучення у систему удобрення місцевих органічних і мінеральних ресурсів 
(побічна продукція рослинництва, гній, компости, сидерати), визначення доз, стро-
ків та способів їх внесення на засадах наукових рекомендацій із використанням 
матеріалів агрохімічного обстеження господарства.

При цьому слід мати на увазі, що найраціональнішим шляхом підвищення вро-
жайності є максимальне застосування саме місцевих ресурсів, адже такий підхід дає 
можливість зекономити до половини витрат без зниження продуктивності сівозмін.

Загальний план застосування добрив повинен виходити із стратегічних міркувань 
вибору системи землеробства. Залежно від неї господарство орієнтується на при-
дбання необхідної ґрунтообробної техніки, механізмів і машин для внесення добрив, 
пестицидів, а також збиральної й післязбиральної техніки, що відповідає вибраному 
напряму – інтенсивного, органічного чи відновлюваного землеробства за допомогою 
традиційних, no-till – технологій чи технологій точного землеробства.

Найвищого господарського ефекту можна досягти лише за умов високої куль-
тури землеробства, що створюється комплектуванням сучасної техніки від осін-
нього обробітку ґрунту до засобів внесення агрохімікатів, посівної і збиральної 
техніки. Через хронічне безгрошів’я малого і середнього бізнесу досягти повної 
озброєності галузі землеробства досить проблематично. З огляду на те, що Україна 
ставить амбітні плани щодо виходу на аграрний світовий ринок у першій десятці 
розвинених держав, аграрна політика країни повинна базуватись на сучасних за-
садах підтримання агропромислового виробництва за прикладом Європейського 
Союзу: дотацій, пільгових кредитів, лізингу, фінансової державної підтримки ок-
ремих рухів (наприклад, органічного землеробства), стратегічних культур, що по-
ширені на світовому ринку, тощо. Цілеспрямований фінансовий потік в агропро-
мислове виробництво можливий за умов створення єдиного державного іпотечного 
Земельного банку. Намічений рубіж в одержанні валового врожаю зернових куль-
тур у кількості 80–100 млн т зерна є цілком реальним за умови технічного пере-
озброєння агропромислового комплексу на сучасних засадах і наукового супроводу 
аграрних реформ та аграрного розвитку України. Однак будь-яка техніка нездатна 
забезпечити належної урожайності без застосування сучасних засобів хімізації, 
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і, передусім, спрямованих на оптимізацію мінерального живлення рослин. Лише 
поєднання високої технічної оснащеності з оптимізацією мінерального живлення 
рослин й інтегрованим захистом рослин може створити умови для досягнення по-
ставленої мети.

4.1. Мінеральні добрива
За будь-яких систем землеробства (крім органічної) застосування мінеральних 

добрив залишається основною частиною підвищення потенційної і актуальної ро-
дючості ґрунту. Привнесення відшкодованої з урожаєм частини поживних речовин 
можна компенсувати лише внесенням мінеральних добрив, адже органічні місцеві 
ресурси є поповненням вже використаних попередніми культурами поживних ре-
човин. Мінеральні туки знайдуть своє місце в інтенсивному і відновлювальному 
землеробстві, за ведення точного землеробства і за впровадження no-till – техно-
логій.

Залежно від технологічного оснащення і спеціалізації господарства перспек-
тивними залишаються прості азотні, фосфорні й калійні добрива у гранульованій 
формі: аміачна селітра, карбамід, суперфосфат, калій хлористий.

За фізичним станом мінеральні добрива бувають тверді й рідкі, порошкоподібні 
і гранульовані. За хімічним складом – прості й комплексні – складні (хімічні спо-
луки), до яких відносять амофос, діамофос, калійна чи натрієва селітра, комбіно-
вані – нітроамофоска та ін.

Змішані добрива виготовляють шляхом механічного перемішування гранульо-
ваних або порошкоподібних добрив. Сучасний ринок агрохімікатів в Україні про-
понує широкий асортимент змішаних добрив, який не завжди відповідає потребам 
збалансованого мінерального живлення рослин, а в умовах виробництва часто не 
дотримуються середніх оптимальних доз мінеральних добрив під сільськогоспо-
дарські культури [27] .

Способи і строки внесення мінеральних добрив мають відмінність у тому, що 
під зяблевий обробіток ґрунту пропонується майже повністю виключити внесення 
азотних мінеральних добрив, крім 20% дози азоту під пшеницю озиму після гірших 
попередників за низького забезпечення ґрунту цим елементом. Це пов’язано з не-
продуктивними втратами азоту внаслідок денітрифікації і вимивання сполук азоту 
за межі кореневмісного шару ґрунту. Всю дозу азоту слід внести під ярі культури 
навесні у передпосівну культивацію. Згідно із існуючими рекомендаціями і біоло-
гічними особливостями культур пропонується внесення в рядки переважно супер-
фосфату або амофосу в межах 10–15 кг/га Р205, а під окремі культури (кукурудза 
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на зерно і силос, буряки цукрові й ріпак) – по 10–15 кг/га повного мінерального 
удобрення у співвідношенні 1:1:1.

Для зони Полісся в першому мінімумі є азот, а в другому – калій, що визначає 
і склад співвідношень. На кислих ґрунтах слід уникати внесення фізіологічно і хі-
мічно кислого добрива сульфату амонію.

Для різних ґрунтово-кліматичних зон важливо дотримуватись встановлених 
оптимальних співвідношень NPK, що дає можливість зосереджувати мінеральні 
добрив без зменшення їх продуктивності. (табл. 1).

Розроблені раніше наукою оптимальні дози добрив під сільськогосподарські 
культури визначали потребу у них згідно з виносом поживних речовин середнім 
врожаєм за умови періодичного внесення підстилкового гною, якого було вдосталь. 
На сьогоденні за відсутності промислового тваринництва вся побічна продукція за-
лишається на полі (солома, стебла, гичка тощо) (табл. 1).

Таблиця 1. Оптимальні співвідношення поживних речовин 
у мінеральних добривах за нормативами витрат добрив  

на одиницю продукції [17] 

Культура
Полісся Лісостеп Степ

N Р К N Р К N Р К

Пшениця озима 1,0 0,6 0,7 1,0 0,6 0,7 1,0 0,7 0,3

Ярі зернові 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,6

Кукурудза (зерно) 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 0,7
Кукурудза (силос) 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7
Ріпак 1,0 0,7 0,7 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,5
Горох 1,0 1,6 1,8 1,0 1,6 1,8 1,0 1,6 1,2
Соя – – – 1,0 1,6 1,8 1,0 1,6 1,2
Соняшник – – – 1,0 1,1 0,9 1,0 1,2 0,5
Буряки цукрові 1,0 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,0 0,9 0,7
Картопля 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8
Льон 1,0 1,0 0,9 –
Овочі 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0
Плодові 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0
Виноградники – – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6
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Накопичуючись із року в рік на полях помітно підвищується вміст зольних еле-
ментів фосфору і калію, що дає підстави знизити їх рекомендовані дози до 50%. 
За внесення водних розчинів КАС, зважаючи на рівномірність розподілу азоту 
по полю, цю дозу азоту можна знизити наполовину. Однак на землях з кислою ре-
акцією ґрунтового розчину за інтенсивного внесення азотних добрив буде помітно 
знижуватись показник рН, що потребуватиме вапнування за повною гідролітичною 
кислотністю або систематичного проведення підтримуючого вапнування.

Для підживлення озимих і ярих зернових культур, незалежно від ґрунтово-клі-
матичної зони, найкращою формою є аміачна селітра. Хлористий калій необхідний 
для зернової групи культур і для буряків цукрових. Кращою формою калійних до-
брив для картоплі, овочів і плодових насаджень є калімагнезія.

У зоні Лісостепу в системі удобрення слід передбачити внесення під зябле-
вий обробіток ґрунту фосфорних і калійних добрив. В основне осіннє удобрення 
на ґрунтах Лісостепу можна вносити аміачну воду. Сульфат амонію слід вносити 
на ґрунтах з нейтральною реакцією ґрунтового розчину.

У зоні Степу специфіка застосування мінеральних добрив полягає в тому, що 
переважна площа ґрунтового покриву має підвищений вміст калію, а такі відміни, 
як солонці, солонцюваті і засолені ґрунти, мають дуже високий його вміст і внесен-
ня калію з добривами не потребують. Інші підходи щодо способів і строків внесен-
ня мінеральних добрив ідентичні тим, що існують в інших зонах України (табл. 2). 

4.2. Рідкі мінеральні добрива
До рідких добрив, які застосовують в рільництві, відносяться рідкі комплексні 

добрива (РКД), безводний аміак та аміачна вода. Застосування рідких мінеральних 
добрив дає можливість повністю механізувати транспортні роботи та внесення їх 
у ґрунт. Для зберігання і внесення РКД і аміачної води придатні металеві місткості 
(без деталей з міді й латуні) та механізми за звичайного атмосферного тиску. Для 
безводного аміаку необхідні спеціальні місткості і агрегати для внесення, що ви-
тримують тиск до 20 атм.

Рідкі комплексні добрива. Водні розчини або суспензії ортофосфорної або полі-
фосфорної кислоти, які містять два або й більше поживних елементів за певного спів-
відношення. Промисловість постачає стандартні бакові розчини РКД марок 10-34-0 
або 10-28-0. В умовах дефіциту на технічні засоби для зберігання і застосування РКД 
можна застосовувати бензо- і мастилозаправні місткості для внесення рідких мінераль-
них добрив. РКД можна вносити локально культиваторами-рослинопідживлювачами, 
а також застосовують для підживлення просапних культур під час вегетації рослин з їх 
внесенням культиваторами-рослинопідживлювачами у міжряддя.
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Потреба у рідких комплексних добривах зростатиме у міру вирішення техноло-
гічних питань щодо одержання в промислових масштабах співвідношень для різ-
них сільськогосподарських культур. Розрахунково визначено, що у 2010 р. вона вже 
становила 24 тис. т, а на 2020 р. зросте до 118 тис. т [27]. 

Безводний аміак (NН3). В останні роки дедалі більшої комерціалізації набуває 
застосування у землеробстві цього найбільш концентрованого азотного добрива. 
Понад 70 виробничих фірм України спеціалізуються на його внесенні під польові 
культури. Вміст азоту в безводному аміаку становить 82,3%. Тиск парів за 0°С – 
4,27 атм., за 20°С – 8,24 атм., за 30°С – 11,6 атм.

Безводний аміак – ефективне азотне добриво для всіх сільськогосподарських 
культур за умови внесення його у безпечних оптимальних дозах за вмістом азоту. 
Переваги від застосування безводного аміаку полягають у тому, що вартість одини-
ці азоту у його складі на 28–30% менша від такої самої кількості в гранульованих 
азотних добривах, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи у 10 ра-
зів менші порівняно з аміачною селітрою, затрати праці на 65–70% нижчі порівня-
но з твердими добривами [27]. 

Особливості застосування безводного аміаку полягають у необхідності його збе-
рігання і застосування в місткостях із високим атмосферним тиском. Оптимальні по-
казники вологості ґрунту за внесення безводного аміаку становлять: для супіщаних 
ґрунтів – 16–18%, легкосуглинкових – 20–22%, важкосуглинкових – 24–26%, глини-
стих – 26–28%. Оптимальна глибина загортання добрив з метою запобігання втрат азо-
ту: для супіщаних ґрунтів – 16–20 см, легкосуглинкових – 12–16 см, середніх і важких 
 суглинків – 10–12 см. 

Безводний аміак можна вносити від ранньої весни до глибокої осені за позитив-
них температур повітря і ґрунту – в передпосівну культивацію, кореневе підживлен-
ня і осінній основний обробіток ґрунту. Можливі втрати аміаку за внесення добрив 
у пересушений і перезволожений ґрунт. За внесення безводного аміаку в такий ґрунт 
і на вапнованих землях глибину загортання добрив збільшують на 3–5 см.

Побоювання виробничників щодо втрати гумусу за систематичного застосуван-
ня безводного аміаку, безпідставні, за умови внесення помірних доз добрив у кіль-
кості від 40 до 90 кг/га N. У перші дні після його внесення життєдіяльність нітри-
фікуючих бактерій пригнічується, а вже через 3–5 днів чисельність нітрифікаторів 
відновлюється до попереднього рівня, а на 10-й день зростає у 6–25 разів. Процеси 
нітрифікації інтенсифікуються між 3–4 і 8 тижнями після внесення добрива. За ви-
соких доз (180–300 кг/га N) відбувається гальмування мікробіологічних процесів, 
кількість стрептоміцетів і мікроміцетів знижується у 1,5–2 рази і різко зростають 
процеси денітрифікації, що спричиняє непродуктивні втрати азоту.
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Безводний аміак має лужну реакцію і за його внесення відбувається тимчасове 
підлуження ґрунтового розчину. За трансформації амонію в нітратну форму відбу-
вається поступове підкислення ґрунтового розчину, яке набуває вихідного рівня 
на глибині внесення добрив через 7–16 тижнів. За тривалого внесення помірних 
доз добрив (60–90 кг/га N) окисно-відновний потенціал не зазнає істотних змін. 
За внесення високих доз безводного аміаку (180–300 кг/га N) відбувається зміна 
реакції ґрунтового розчину на 10–16%.

За осіннього внесення добрив у виробничих дослідах проведених в ТОВ «Во-
рож балатінвест» Лебединського р-ну Сумської області на чорноземі типовому 
середньогумусному навесні наступного року спостерігали диференціацію в по-
живному режимі ґрунту з помітним впливом на трансформацію азоту в орному 
і підорному його шарах. При цьому вміст гідролізованого азоту не мав тенденції 
до різкого підвищення за дози безводного аміаку 300 кг/га відповідно помірних 
його доз. Це, очевидно, пов’язано з тим, що високі концентрації аміаку у ґрунті 
пригнічували розвиток бактерій, що утилізують мінеральний азот і тому за помір-
них доз добрив (100–150 кг/га ф.в.) вміст азоту, що легко гідролізується в орному 
(0–20 см) перевищував 201 мг/кг ґрунту, тоді як на високому фоні він становив 
164 мг/кг. І тільки в підорному шарі (20–40 см) навесні його вміст перевищував 
інші варіанти на 22,4 мг/кг ґрунту (близько 10%). 

Внаслідок посилення біологічної активності ґрунту за внесення безводного аміаку 
поліпшувався фосфатний режим ґрунту: за внесення діамофосу у дозі 150 кг/га вміст 
рухомого фосфору не перевищував 90 мг/кг ґрунту. За внесення безводного аміаку 
у дозі 100 кг/га він підвищувався в 1,4–2,0 рази, а на фоні 300 кг/га лише в 1,1–1,2 раза, 
що пов’язано з подовженням інгібування мікробіологічної діяльності. Подібні тенден-
ції виявлено за визначення калійного режиму ґрунту. 

В іншому виробничому досліді, проведеному на чорноземі типовому се-
редньогумусному важкосуглинковому в ТОВ «Балінвест» Балакліївського р-ну 
Харківської обл., визначали вплив різних строків внесення безводного аміаку і амі-
ачної селітри за вирощування кукурудзи на зерно й соняшнику. Зазначені добрива 
внесено восени під кукурудзу, а навесні безводний аміак і під соняшник у дозах від 
70 до 220 кг/га фізичної ваги. Визначення фізико-хімічних показників родючості 
ґрунту і гумусу показало, що їх зміни в середньому за вегетаційний період не зале-
жали від строків внесення, а лише від кількості внесених добрив (табл. 3). 

У середньому за два строки відбору ґрунтових зразків для аналізу (наприкінці 
травня або липня) за внесення низької дози безводного аміаку (70 кг/га ф.в.) під со-
няшник не відбулось помітних змін реакції ґрунтового покриву порівняно із соєю 
(екологічний контроль без добрив).
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Таблиця 3. Агрохімічний аналіз ґрунтових зразків з вивчення 
ефективності рідкого аміаку за різних строків і доз його внесення, 

ТОВ «Балінвест» Балакліїський р-н Харківська обл.

№ 
п/п

Шар 
ґрунту

Строки 
внесен.

Дози 
внесення
кг/га ф. в.

Культура рН 
сол.

Са2+ Мg2+ Нг Гумус
%мг-екв100г ґрунту

1 0–20 Осінь 
вар.1

140
(NH3 )

Кукурудза 
на зерно

5,5 27,8 6,1 1,60 5,12
20–40 5,6 26,9 5,8 1,56 5,07

2 0–20 Осінь 
вар.2

220
(NH3 )

Кукурудза 
на зерно

5,4 25,5 5,4 1,98 4,76
20–40 5,7 23,4 4,9 1,56 4,67

3 0–20 Весна 
вар.3

120
(NH3 )

Кукурудза 
на зерно

5,5 25,0 4,2 1,98 5,37
20–40 5,6 27,8 4,0 1,98 4,86

4 0–20 Весна 70
(NH3 )

Соняшник 6,3 27,3 5,2 1,28 5,12
20–40 5,8 29,61 5,1 1,28 5,1

5 0–20 Екологічний 
контроль Соя

5,9 27,1 5,2 1,43 5,45
20–40 6,4 25,2 4,7 1,01 4,53

Однак, з підвищенням дози аміачної селітри до 220 кг/га, а безводного аміа-
ку до 140 кг/га показник рН знижувався в орному шарі за вегетацію зі значень 
5,9 до 5,4 і 5,5, а гідролітична кислотність підвищувалась до 1,43, за низької дози 
безводного аміаку становила 1,28 мг/екв. на 100 г ґрунту (70 кг/га) і до 1,98 за вне-
сення подвійної його дози, що свідчить про включення механізму нітрифікаційних 
процесів у ґрунті. Дози і строки внесення безводного аміаку мали незначний вплив 
на накопичення у ґрунті двовалентних катіонів кальцію і магнію. 

Характерно, що за внесення аміачної селітри у дозі 83 кг/га N, а безводного 
аміаку – 98 кг/га N підкислення ґрунтового розчину впродовж вегетаційного пе-
ріоду відбулось інтенсивніше саме за внесення аміачної селітри, ніж безводного 
аміаку. Це вплинуло і на трансформацію загального гумусу у бік утворення лабіль-
них його форм, адже порівняно з екологічним контролем, де його вміст становив 
5,12%, на варіанті з NН3 він знизився до 4,76%. 

У динаміці за строками внесення добрив, намітилась тенденція до зниження фі-
зико-хімічних показників і гумусу, що пов’язано з мінеральним живленням рослин 
і підкисленням ґрунтового розчину.

Поживний режим ґрунту в польовому досліді залежав не стільки від доз добрив, 
скільки від їх видів та біологічних особливостей сільськогосподарських культур. 
У зв’язку з фіксацією «біологічного» азоту найвищий вміст гідролізованих його 
форм визначено під культурою сої та за внесення помірної дози безводного аміаку 
(70 кг/га) під соняшник, де його вміст перевищував 190 мг/кг ґрунту і відповідав 



26   4. Основні види добрив у сучасному землеробстві

підвищеній забезпеченості цією формою азоту. За внесення аміачної селітри (220 кг/га)  
його вміст знизився до рівня середньої забезпеченості і становив в орному шарі 
160 мг, в підорному – 145 мг на 1 кг ґрунту. Вміст рухомого фосфору і обмінного 
калію залежав від біологічної активності ґрунту і мінералізації органічної речови-
ни. Найкращі умови для фосфорного і калійного режиму ґрунту склались за внесен-
ня під соняшник найнижчої дози безводного аміаку – 70 кг/г, де він в середньому 
підвищувався до 130–180 мг/кг, тоді як на високих фонах лише до 130–140 мг/кг. 
Аналогічні зміни відбулись у процесі трансформації обмінного калію 

Оптимальні дози внесення безводного аміаку під польові культури. Екологічно 
безпечне і економічно вигідне систематичне внесення безводного аміаку полягає 
у дотриманні встановлених оптимальних доз для різних сільськогосподарських куль-
тур, що забезпечує формування високого врожаю і підтримує відтворення родючос-
ті ґрунту за умови збалансованого за вмістом NPK мінерального живлення рослин 
(табл. 4).

Таблиця 4. Оптимальні дози безводного аміаку під основні 
сільськогосподарські культури

Культура Строки внесення Глибина 
внесення, см

Доза безводного 
аміаку, кг/га N

Пшениця 
озима

Перед сівбою 
по гірших попередниках

3–14 30–35
 30–120

Ячмінь і овес Передпосівна культивація 13–14 45–50
Кукурудза Основне внесення восени і навесні під 

передпосівну культивацію,кореневе 
підживлення збоку рядків

15–20
10–12

 80–120
30–40

Рис Передпосівне удобрення 12–15 30–40
Соняшник Восени під основний обробіток ґрунту.

Передпосівна культивація
10–15 60–80

Соя Восени під основний обробіток ґрунту 10–15 20–30
Ріпак озимий Восени під основний обробіток ґрунту 10–20 100–120
Буряки 
цукрові

Восени під основний обробіток ґрунту 
по фону 30т/га гною
Без гною
Кореневе підживлення збоку рядків (за 
недостатнього основного удобрення) 

12–20

12–20
10–12

50–60
80–90

30–40

Дотримання техніки безпеки при роботі з безводним аміаком. Усі робочі 
операції з безводним аміаком зводяться до внесення добрив у ґрунт під тиском  
3 МПа. Аміак безводний із цистерни подається в дозувальну систему. За допомогою 
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роздільної системи він подається в сошники, занурення яких визначається операто-
ром і загортається парою дисків-культиваторів.

Особливо небезпечними операціями є заправка місткостей, скид надлишків 
тиску після завершення робіт. На цих етапах оператори користуються рекомендо-
ваними засобами індивідуального захисту. Сучасні технології внесення безводного 
аміаку зводять до мінімуму ризики його негативного впливу на працюючих на різ-
них етапах виробничого процесу.

Аміачна вода – розчин синтетичного аміаку у воді зі вмістом азоту 20–21%. Вона 
має невисокий тиск парів (0,15 атм. за температури 40°С), не руйнує чорних металів, 
замерзає за температури – 33°С. Аміачну воду транспортують у герметичних резер-
вуарах з невисоким тиском (0,4 атм.). Порівняно з рідким аміаком, поводження з амі-
ачною водою простіше і безпечніше, проте у зв’язку з низькою концентрацією аміаку 
зростають транспортні витрати. Глибина заробляння аміачної води, оптимальні дози 
(за вмістом азоту), строки і способи внесення відповідають вимогам щодо безвод-
ного аміаку. За внесення аміачної води локально відстань між сошниками повинна 
бути не менше 20–25 см, а за кореневого підживлення її вносять у середину міжрядь 
на відстані 15–20 см від рядків. Вартість одиниці азоту в аміачній воді більше ніж 
на 30% менша порівняно з гранульованими формами азотних добрив [27]. 

4.3. Карбамідно-аміачна суміш
Карбамідно-аміачна суміш (КАС) – суміш розчинів аміачної селітри і карба-

міду з вмістом до 28–32% азоту. Одиниця азоту на 30–40% дешевша від грану-
льованих азотних добрив. Транспортування, зберігання і внесення аналогічне ви-
могам до рідких комплексних добрив (РКД). КАС можна вносити поверхневим 
способом за допомогою штангових обприскувачів, а також КАС є цінним добривом 
для локального внесення і позакореневого підживлення рослин. Разова доза азоту 
для весняного підживлення за відновлення вегетації становить 30–60 кг/га азоту 
і на час виходу рослин у трубку (IV етап органогенезу) – 20–30 кг/га азоту. За роз-
ведення водою витрати робочого розчину становлять 200–300 кг/га води.

Азотно-фосфорно-калійні суміші на основі КАС одержують шляхом змішування 
води з РКД 10–28–0, калієм хлористим і сечовиною. Для розчинення твердих вихід-
них компонентів воду підігрівають до температури +70°С. Для стабілізації суспензії 
у розчин додають у кількості 1–3% бентонітову глину, фосфогіпс або суперфосфат.

Порівняно з аміачною селітрою внесення КАС потребує зниження експлуата-
ційних витрат на 9%, капітальних – на 30, а рідких тукосумішей і затрат праці – 
на 22–34% [5].



28   4. Основні види добрив у сучасному землеробстві

4.4.  Органічні добрива в інтенсивному 
і відновлюваному землеробстві 

4.4.1. Підстилковий гній
Підстилковий гній великої рогатої худоби найдавніше і найпоширеніше ор-

ганічне добриво в землеробстві, якому до початку 90-х років ХХ ст. надавалося 
важливе значення в системах удобрення колективних господарств, тоді в Україні 
його вносили у середніх дозах до  8–10 т/га ріллі. На сьогоденні його кількість 
скоротилась на порядок – до 1 т/га за рік. Підстилковий гній ВРХ – універсальне 
органічне добриво, що містить у своєму складі до 5 кг/т загального азоту, 2,5 кг/т 
фосфору і 6 кг/т калію. В кожній тонні гною міститься до 37 кг кальцію, 1 кг маг-
нію. В ньому присутні майже всі необхідні мікроелементи. Оптимальні дози гною 
під сільськогосподарські культури залишаються високими – 30–60 т/га, тому еко-
номічна ефективність є важливою складовою його застосування, що пов’язано 
зі складністю утилізації, транспортування та витратами на внесення. 

В агрохолдингах, де кількість гною нагромаджується за рік тисячами тонн 
найдоцільніше виробляти органо-мінеральні біоактивні добрива за технологією  
ННЦ «Інститут землеробства НААН».

У відновлюваному землеробстві за комплексного застосування побічної про-
дукції і гною оптимальні, дози останнього становитимуть 30 т/га за умови внесен-
ня компенсуючої дози по соломі, інший варіант – 5–6 т/га рідкого гною чи гноївки 
або оброблення її біодеструктором Екостерн.

4.4.2. Безпідстилковий гній промислових комплексів
Безпідстилковий гній залежно від кількості у ньому води розрізняють на такі 

види: безпідстилковий напіврідкий (нативний) – з природною вологістю до 92%, рід-
кий гній – вміст води від 92 до 97% і тваринні стоки – розведення водою понад 97%.

На невеликих тваринницьких комплексах рідкий гній вносять цистернами-роз-
кидачами поверхнево або локально – на глибину орного шару, або від ставків-від-
стійників подають примусово по гнучких трубопроводах прямо на поля, із рів-
номірним розподіленням рідкого гною по площі. В технологіях утилізації рідких 
стоків на промислових комплексах передбачено розподіл його на рідку й тверду 
фракції на удобрення або зрошення у суміші з водою, а тверду застосовують на до-
бриво безпосередньо або у складі органо-мінеральних добрив. Сучасні техноло-
гії біоконверсії тваринницьких відходів передбачають ефективні лінії їх аерації 
з перетворенням органічної маси у високоефективні органо-мінеральні біоактивні 
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добрива. Тверда фракція рідкого гною промислових свинокомплексів відрізняють-
ся від гною ВРХ тим, що вона не термофільна. За рецептурою відділу агрохімії 
розроблено високоефективні комбінації ОМБД з гною будь-якого походження, які 
пройшли наукові випробування.

На великих тваринницьких комплексах з відгодівлі від 70 тис. до  100 тис. сви-
ней за рік і більше виникають екологічні проблеми з утилізації тваринницьких сто-
ків, що спонукає до біологічної їх переробки в аеротенках

 з одержанням твердої фракції, осадів стічних вод, надлишкового активного 
мулу і біологічно активних стоків, з яких рідкі їх фракції можна застосовувати ме-
тодом поверхневого або внутріґрунтового внесення, а тверду фракцію застосовува-
ти безпосередньо на добриво, або вносити їх у цикл виробництва ОМБД.

За внесення під будь-яку культуру застосування гною і продуктів його механічної 
чи біологічної переробки забезпечується підвищення потенційної й ефективної родю-
чості ґрунту, адже рідкі добрива рівномірніше покривають поверхню поля і їх поживні 
речовини доступніші для рослин порівняно з мінеральними добривами. На відміну від 
підстилкового гною, який найефективніше вносити під просапні культури з довшим 
періодом вегетації; рідкі органічні добрива ефективні за застосування під культури 
з коротким періодом вегетації. Згідно з прийнятими стандартно-гігієнічними вимо-
гами оптимальна доза під сільськогосподарські культури не повинна перевищувати 
150 кг загального азоту на 1 га з можливою диференціацією під просапні і багаторічні 
злакові трави 200–300 кг/га N, під зернові – 80–100 кг/га. За внесення рідких стоків до-
повнення їх мінеральними добривами не ефективне, за винятком твердих фракцій, що 
вимагають додаткове внесення мінеральних калійних добрив, з яких калій вилуговано 
у рідку фазу. Для зручності у складанні систем удобрення з відходами тваринницьких 
стоків нижче подано (табл. 5) хімічний склад рідких стоків тваринницьких відходів 
сучасних промислових тваринницьких комплексів [17]. 

За дотриманням оптимальних доз рідкого гною і продуктів його переробки 
в регіонах діяльності свинокомплексів до 5 тис. гол. за рік практично не виникають 
ситуації із забрудненням навколишнього природного середовища відходами тва-
ринництва. У випадках систематичного застосування стоків на обмеженій площі 
і у високих дозах може виникнути зростання нітратного забруднення продуктів 
рослинництва і підґрунтових вод.

На великих свинокомплексах з відгодівлі 80–100 тис. гол. і більше особливо за не-
дотримання нормативного навантаження поголів’я свиней, екологічна ситуація з ча-
сом загострюється, що супроводжується зафосфачуванням полів, нітратним забруд-
ненням підґрунтових вод, продукції рослинництва, поширенням неприємного запаху, 
що в кінцевому результаті негативно впливає на стан здоров’я місцевого населення.
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Таблиця 5. Хімічний склад рідких видів підстилкового  
і безпідстилкового гною, продуктів його механічної  

й біологічної переробки, % [17]

Гній Вміст води
Вміст елементів живлення 

на сиру речовину
N (загальний) P2O5 K2O

Підстилковий гній:
великої рогатої худоби
свиней

65
70

0,50
0,60

0,25
0,30

0,60
0,70

Напіврідкий гній:
великої рогатої худоби
свиней

90
90

0,40
0,60

0,13
0,20

0,30
0,27

Рідкий гній:
великої рогатої худоби
свиней

92
96

0,20
0,20

0,15
0,10

0,17
0,16

Механічний розподіл рідкого гною:
рідка фракція (великої рогатої 
худоби) неосвітлена
рідка фракція (великої рогатої 
худоби) освітлена
рідка фракція (свиней)
тверда фракція (великої рогатої 
худоби)
тверда фракція (свиней)

98,6

99,2
99,3

81,7
78

0,14

0,06
0,11

0,37
0,50

0,06

0,03
0,03

0,11
0,25

0,10

0,07
0,12

0,13
0,20

Продукти біологічної переробки 
свинокомплексів на 108 тис. голів:

надлишковий активний мул
осад вертикальних відстійників
біологічно очищені стоки

97,2
92,3
99,7

0,19
0,28
0,02

0,11
0,17
0,06

0,03
0,04
0,02

Проведення тривалих дослідів і моніторингу навколишнього природного середо-
вища, проведений нами впродовж 1977–2003 рр. на території діючих на той час сви-
нокомплексів в с. Завадівка Володарського р-ну Київської обл. по відгодівлі свиней 
до 5 тис. гол. за рік та в СВАТ «Агрокомбінат «Калита» с. Калита Броварського р-ну 
Київської обл. по відгодівлі до 108 тис. голів за рік, показав, що стан довкілля навко-
ло невеликого комплексу більше залежав від сезонних, ніж антропогенних впливів – 
якість води в р. Рось, місцевої малої річки і в криницях не зазнали техногенного тис-
ку внаслідок утилізації безпідстилкового гною. Натомість хімічний прес на землях 
Калитянського господарства створив прецендент зафосфачування полів в обробітку, 
де вміст P2O5 досягав понад 1000 мг/кг за природного рівня близько 55 мг/кг, рівень 
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нітратів у підземних водах з криниць с. Калита досягав 600–900 мг N-NО3 на 1 л 
води. В поверхневих водах у рази зросла концентрація нітратів, фосфору, натрію, ка-
лію та інших біогенних елементів. Характерно, що після 5 років бездіяльності комп-
лексу рівень нітратів у підземних водах досяг нормативного рівня – 50 мг/л води.

4.4.3. Пташиний послід промислових птахофабрик
Пташиний послід. Найконцентрованіше органічне добриво щодо елементів 

живлення містить до 30–50 кг/т загального азоту, до 35 кг/т фосфору і калію в пе-
рерахунку на суху речовину. Внаслідок високого вмісту органічної речовини пта-
шиний послід містить меркаптани, скатол і індол-гнилісні бактерії, що призводить 
до характерного неприємного запаху. Висока концентрація елементів живлення 
надає посліду значення цінного органічного добрива і разом з тим несе реальну за-
грозу глобального хімічного забруднення навколишнього природного середовища.

Проведені відділом агрохімії польові й лабораторні дослідження показали, що 
застосування свіжого посліду навесні під кукурудзу на два тижні гальмували її роз-
виток і, внаслідок активної сорбції, пригнічували азотне живлення рослин і знижу-
вали урожайність зерна кукурудзи. Зароблений у ґрунт пташиний послід з осені 
проходив процес мінералізації і позитивно впливав на розвиток рослин навесні.

Індустріалізація галузі птахівництва птахофабрик призвела до збільшення про-
мислових птахофабрик в усіх регіонах України. Сучасне виробництво пташиного 
посліду становить близько 7 млн т різних його видів – підстилкового (60% води), 
рідкого (до 92%) і стічних вод (понад 99% води). Нормативи застосування різних 
видів пташиного посліду за вмістом азоту не відрізнялося від прийнятих для без-
підстилкового гною. За рівномірного і якісного внесення різних видів посліду 
ґрунт збагачується на поживні речовини, а сільськогосподарські культури форму-
ють високі врожаї. Однак за ненормативного зберігання і застосування цього до-
брива забруднення навколишнього природного середовища відбувається набагато 
інтенсивніше порівняно з промисловим тваринництвом.

Навколо птахофабрик мільйонників, де вирощують від 1 до 5 млн курей, щоро-
ку накопичується до 260 тис. т і більше їх органічних відходів, які не поміщають-
ся у типові послідосховища, а  утилізуються підприємством у будь-який спосіб. 
При цьому створюються поля-накопичувачі з тисячами тонн посліду. Крім того, 
пташиний послід завозиться в яри, балки, лісосмуги, розвозиться на десятки кі-
лометрів спеціальним автомобільним транспортом із внесенням по 12–15 т/га по-
сліду, тоді як норматив не перевищує 6–8 т/га. Від цього потерпає не тільки зем-
ля, а й населення, адже забруднюються поверхневі і підґрунтові води, які стають 
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непридатними для споживання. А втім, існує ефективна технологія перетворення 
еколого-небезпечного продукту у високоліквідні органо-мінеральні біоактивні до-
брива. Відділом агрохімії розроблено їх рецептуру і запропоновано сучасні техно-
логічні лінії по біоконверсії посліду і створенню полікомпонентних органо-міне-
ральних біоактивних добрив. Перший варіант – аерація пташиного посліду з орга-
нічними добавками (солома, торф), мінеральними наповнювачами, меліорантами, 
сорбентами й іонообмінниками, що надають добриву ознак універсальної дії.

Другий спосіб – бункерний, де одночасно створюються аеробні й анаеробні умови 
біоконверсії за визначеним речовинним складом за безвідходною технологією – від-
бувається фіксація виділеного з посліду азоту та інших речовини. За цієї технології 
пташиний послід потрапляє на переробку автоматично, без видалення на майданчики 
для компостування. Однак запиту на цю технологію з боку виробництва не надходить. 

На нашу думку, для припинення забруднення навколишнього природного середо-
вища в Україні назріла ситуація для розроблення Закону України «Про екологічно без-
печну утилізацію відходів промислових птахофабрик» з переорієнтацією їх діяльності 
на безвідходні технології. Широке застосування ОМБД гармонійно вписується у від-
новлювану систему застосування штучних мінеральних туків, адже ОМБД за своїм ор-
гано-мінеральним складом більше наближені до природних умов, ніж штучні добрива.

4.4.4. Органо-мінеральні біоактивні добрива
Нові часи екологізації навколишнього природного середовища вимагають від-

повідних змін і в принципах застосування засобів хімізації для регулювання міне-
рального живлення рослин. Історія землеробства налічує тисячі років застосуван-
ня на добрива гною і сидератів, 150 років промислових хімічних добрив, які не є 
притаманними для живої природи. За застосування їх у невеликих кількостях і на 
обмежених площах ефективність їх була незначною. За інтенсивного й глобального 
внесення штучних добрив і пестицидів виникло незнане раніше хімічне забруднення 
довкілля, що призводить до дегуміфікації і денітрифікації земель в обробітку. Настає 
час розуміння того, що за надмірної концентрації тварин на промислових комплек-
сах і птахофабриках неможливо раціонально утилізувати їх відходи на обмеженій 
території без шкоди для навколишнього природного середовища в обмеженій зоні їх 
діяльності. Адже нативні відходи економічно вигідно вивозити на відстань не більше 
5–15 км. Єдино доцільний економічний і екологічний вихід – біоконверсія твердої 
або напіврідкої їх консистенції, що забезпечує знезараження від патогенів, з подаль-
шим створенням органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД). 

Відділом агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН» розроблено методоло-
гію і методику виробництва ОМБД [25] та проведено біологічну оцінку в польових 
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дослідах і виробничих випробуваннях із польовими, овочевими, кормовими і садо-
вими культурами в межах України.

Більше ніж 15-річний досвід наукової і виробничої роботи показав, що внас-
лідок проведення біоконверсії для виробництва ОМБД є придатними природні 
поклади органічної речовини – сапропелі озерні, торф верховий, перехідний і ни-
зинний, буре вугілля, а також відкладення глибоководної зони Чорного моря – ко-
колітові та сапропелевидні мули.

Доведено високу ефективність залучення до складу ОМБД як органічної її ча-
стини (до 50%) відходів сучасного тваринництва і птахівництва – підстилкового 
гною, твердих фракцій безпідстилкового гною тваринницьких комплексів, та різ-
них видів пташиного посліду промислових птахофабрик (нативного і підстилково-
го). Посилення сорбційних, іонообмінних, меліоративних та біотичних властивос-
тей добрив забезпечує високий ефект у відтворенні потенційної родючості ґрунту 
і стабілізує врожайність на рівні традиційного органо-мінерального удобрення.

Одним із найважливіших завдань в охороні навколишнього природного сере-
довища є визначення шляхів утилізації осадів стічних вод очисних споруд та ор-
ганічної частини сміттєзвалищ, які на сьогодні потребують додаткової переробки 
для її вилучення. Процеси кавітації стоків і біоконверсії твердих відходів – реаль-
ний шлях до створення нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, 
що знайдуть своє застосування у рільництві, зеленому та лісовому господарствах.

Науковою основою технологічних рішень за виробництва ОМБД є взаємодія 
в процесі біоконверсії між органічною і мінеральною частинами, внесених до їх-
нього складу компонентів. Органічна частина піддається мінералізації і гуміфікації 
з утворенням доступних для мінерального живлення рослин елементів та лабіль-
них форм гумусу. Мінеральна частина привнесених промислових добрив (азотних, 
фосфорних і калійних), вступаючи у взаємодію з органічною, сприяє утворенню 
органо-мінеральних комплексів, що є притаманним для живої природи. Сорбційні 
властивості добрив запобігають непродуктивній мінералізації сполук азоту і вугле-
цю до простих елементів, що звітрюються.

Основною функцією ОМБД за внесення їх у ґрунт є створення «зони комфор-
ту» для кореневої системи рослин, що зумовлює оптимізацію фізико-хімічних 
властивостей ґрунтового розчину, поживного режиму, біологічної його активності, 
значного ефекту гуматної і ферментативної частини добрив. Цією полікомпонент-
ністю дії на ґрунт і рослину пояснюється висока ефективність застосування орга-
но-мінеральних біоактивних добрив у низьких дозах.

Визначальною ознакою ОМБД є збагачення їх у процесі біоконверсії комплек-
сними бактеріальними препаратами, що забезпечують активні та врівноважені 
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процеси амоні-, нітри- і денітрифікації, посилюють фосфатмобілізуючу здатність 
завдяки нерозкладеній органічній речовині пожнивних решток, підвищують фік-
сацію атмосферного азоту кореневою системою сільськогосподарських культур. 
Завдяки біоконверсії в процесі виготовлення добрив втрачається токсичність (мер-
каптани, скатол, індол) та зникає неприємний запах, характерний для свіжої орга-
нічної маси пташиного посліду або гною.

Полікомпонентні органо-мінеральні біоактивні добрива мають комплексну дію 
на поживний режим ґрунту: поліпшують вуглецеве і мінеральне живлення рослин; 
підвищують коефіцієнт використання основних поживних речовин як шляхом над-
ходження їх з добривами, так і внаслідок біологічної трансформації органічних 
решток у ґрунті впродовж одного вегетаційного періоду завдяки урівноваженню 
процесів синтезу-деструкції, включеної до складу ОМБД біоти; покращують вод-
но-фізичні та іонообмінні властивості ґрунту. Створюючи зону комфорту для роз-
витку рослин, ОМБД найефективніші за внесення їх у рядки під час сівби або 
в лунки за садіння сільськогосподарських культур. Тому прирівнювання діючої 
речовини NРК у складі ОМБД до простих мінеральних добрив є некоректним від-
носно їхньої ефективності [24]. 

На рис. 1 представлено принципову схему компостування органічної речовини 
тваринного походження, що передбачає формування буртів із застосуванням під-
стилкового гною ВРХ, твердої фракції свиней, пташиного посліду разом із органіч-
ною масою природного походження – торфу, сапропелю озерного, бурого вугілля 
із додаванням мінеральних компонентів (мінеральних добрив, сорбентів, меліо-
рантів і іонообмінників). Після проведення формування бурту, до нього додається 
біологічно активна компонента – біота із доведенням компосту до вологості 60%. 
Періодично, під час проходження біоконверсії, через 7–10 днів проводиться актив-
на аерація органічної маси самохідним або причепним аератором. Термін компо-
стування становить 35–45 днів. Основний продукт – органо-мінеральне біоактивне 
добриво в сипучій формі пакується в біг-беги. 

Агрономічну цінність органо-мінеральних біоактивних добрив вивчали у три-
валих, напівстаціонарних і короткотривалих дослідах у 2001–2020 рр. на основних 
відмінах ґрунтів, характерних для зон Лісостепу, Полісся і Степу. 

Установлено, що ОМБД є універсальними для ефективного застосування у по-
льовому землеробстві, кормовиробництві, виноградарстві, зеленому господарстві 
міст, лісівництві та в тепличному господарстві. У зв’язку з тим, що ОМБД є ак-
тивний носій ґрунтової біоти, перспективним є застосування його для відновлення 
порушених і рекультивованих земель. Найважливішою галуззю для застосування 
ОМБД є землеробство.
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Рис. 1. Принципова схема компостування органічної речовини  
тваринного походження
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Шляхом проведення польових наукових дослідів і виробничих випробувань 
установлено, що внесення ОМБД є ефективним за вирощування культур просап-
них і суцільної сівби, включаючи і зернову групу.

Визначено доцільним внесення органо-мінеральних біоактивних добрив уро-
зкид в основне внесення у дозах, що не перевищують 1,0–1,2 т/га гранульованих 
або сипучих сухих форм. При цьому з такою дозою ОМБД до ґрунту потрапляє 
N40–50 Р40–50 К40–50 у складі органо-мінеральних комплексів.

За несприятливих погодних умов вегетаційних періодів, характерних для ос-
танніх десятиріч, коли початок вегетації супроводжується посушливими явища-
ми з повторенням їх у літній період, ефективність 2 т/га ОМБД і підвищених доз 
NРК може бути нестабільною. Це пов’язано з тим, що за браку вологи зростає 
концентрація солей у ґрунтовому водному розчині, що спричиняє активну сорбцію 
катіонів і аніонів кореневою системою з подоланням енергетичних бар’єрів. Для 
нестабільних і сприятливих погодних умов визначено універсальну модель засто-
сування органо-мінеральних біоактивних добрив, яка полягає у внесенні врозкид 
або локально під основний обробіток ґрунту невисоких їхніх доз у гранульованій 
формі, що становлять 0,5 т/га з додаванням 50–60 кг/га азоту мінеральних туків. 
Доповнення ОМБД мінеральним азотом забезпечує активне мінеральне живлення 
на стартових етапах розвитку рослин і пролонгованість дії азоту органо-мінераль-
них комплексів ОМБД.

Універсальною для будь-яких погодних умов є технологія внесення ОМБД 
в рядки під час сівби або в лунки за садіння сільськогосподарських культур.

Для польових культур визначено оптимальні параметри рядкового внесення 
ОМБД у межах від 0,125 до 0,300 т/га залежно від строків сівби та інтенсивності 
живлення рослин: під ярими зерновими культурами вона може бути нижчою, під 
просапними і озимими культурами – вищою.

Компостування (біоконверсія) органічної маси є одним із основних джерел 
розв’язування енергетичної проблеми у живленні рослин. У процесі виготовлення 
органо-мінеральних біоактивних добрив біоконверсія є обов’язковою проміжною 
стадією технологічного процесу.

З розширенням виробництва ОМБД на природній і антропогенній органічній ос-
нові в традиційному, відновлюваному і точному землеробстві та за нульового обро-
бітку ґрунту поступово буде звужуватись сегмент застосування чисто мінеральних 
туків. Їх буде включено до складу ОМБД, де вони набудуть ознак не чисто хімічних, 
а органо-мінеральних комплексів. За будь-якої органічної основи вміст NPK у них 
буде у межах до співвідношення (%) – 4–4–4 або 0–4–4 (для озимих культур).
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4.4.5. Стимулятори росту рослин у сучасному землеробстві
Сучасна теорія і практика оптимізації мінерального живлення рослин приділяє 

значну увагу не лише основному удобренню ґрунту під ту чи іншу культуру, але 
й позакореневому її підживленню стимуляторами росту, макро- і мікроелементами 
та лужною витяжкою гуматів з органічних добрив. Поряд із цим доведено високу 
ефективність оброблення посівного матеріалу цими препаратами. Характерною їх 
особливістю є застосування у мікродозах з досягненням макропоказників у фор-
муванні урожайності. Для багатьох із них властиве поліфункціональне призначен-
ня – крім покращання мінерального живлення рослин, вони можуть виступати як 
препарати антистресової дії, виконувати захисну функцію проти несприятливих 
умов навколишнього природного середовища, хвороб і поширення шкідників рос-
лин. У цьому плані неважливе значення мають фітогормони.

У рослинах визначено 3 гормони росту, що стимулюють її життєві процеси: ци-
токінін, гіберелінова кислота, ауксин і 2 гормони стресу – етилен, абсцизова кисло-
та. Цитокінін є гормоном-трансформатором, який утворюється на кінчику корене-
вої системи і взаємодіє з ауксином, що виробляється в надземних органах рослини 
і разом з цитокініном стимулює ділення клітин, забезпечуючи ріст кореневої їх сис-
теми. Чим більше ауксину, тим інтенсивніше відбувається наростання кореневої 
системи, чим більше цитокініну, тим краще відбувається розвиток надземної маси. 
Вироблена рослиною гіберелінова кислота виконує функцію регулятора розміру 
клітини, формуючи висоту рослини й інтенсифікуючи процеси фотосинтезу [23].

Етилен – газ, що виробляється в клітинах рослин, який регулює рух гормонів 
у двох формах: 1) звичайний етилен контролює рух ауксину в рослині і забезпечує 
сигнал репродуктивної стиглості рослин та ініціює її цвітіння і плодоношення та 
стан спокою; 2) стресовий етилен виробляється в екстремальних умовах, як сигнал 
для синтезу захисних білків і подолання помірного стресу. За надлишку стресово-
го етилену відбувається передчасне старіння і клітини гинуть. Абсцизова кислота 
відповідає за визрівання клітин і припинення їх подальшого росту. Завдяки її дії 
листки закривають продихи і зберігають вологу, знижується рівень ауксину, за-
тримується розвиток клітин у пагонах, але не в корінні, забезпечується визрівання 
і спокій насіння.

Гормони повинні бути доступними у необхідній кількості впродовж всього 
життя рослини. Поживні речовини, що надходять у процесі їх мінерального жив-
лення працюють як каталізатори і впливають на тривалість і ступінь гормональної 
активності. Процес стабілізації гормональної діяльності важливий як за звичай-
них, так і за стресових ситуацій у рості і розвитку рослин.
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Сучасне розуміння зростання продуктивності сільськогосподарських культур 
базується не на розумінні «підвищення їх урожайності», а на обмеженні біологіч-
ної природи рослини. І цей потенціал реалізується лише на 30% від того рівня, 
який закладено в генетичному її коді. Порівняймо: у стародавньому Єгипті врожай 
зернових становив 30 т/га, нині одержання 10 т/га зерна – велике досягнення [15].

Після висадки або сівби рослина, як і все живе, потрапляє у стресову ситуацію, 
заподіяну зовнішніми чинниками. Під стресом розуміють загальну неспецифічну 
адаптивну реакцію організму на дію будь-яких несприятливих чинників зовніш-
нього середовища.

За іншим визначником – під стресом розуміють комплекс змін у клітині (ор-
ганізмі), який створює умови активності у той час, коли зовнішні впливи такі, що 
статичні механізми виявляються недостатніми для підтримання життєдіяльності 
рослини, а нові генетично залежні до пристосування ще не завершені через їх реа-
лізацію в подальшому [24]. Стреси передують змінам експресії генів, які генетично 
створюють тривалу адаптацію у комфортних для рослин умовах.

У цьому плані виділяють три основних їх групи, що викликають стрес у рос-
лин: 1) фізичні (вологість, сонячна радіація, температура, механічна дія на росли-
ну); 2) хімічні – солі, гази, пестициди, гербіциди, відходи промисловості; 3) біоло-
гічні (хвороби, шкідники, конкуренція, вплив тварин).

З усіх стресових явищ слід виділити ті, що залежать від природи (температура, 
сонячна радіація, вологість у богарному землеробстві) і ті, що піддаються регулю-
ванню з боку людини (підкислення, засолення, ущільненість ґрунту, хімічне наван-
таження на ґрунт тощо). Тобто, йдеться про створення для рослини зони комфор-
ту, що забезпечує зниження втрат генетичного потенціалу рослин. Це досягається 
шляхом селекційної роботи та забезпечення оптимальних умов в життєздатному 
середовищі для рослин. У польовому землеробстві просто неба, проблематично 
досягти всіх показників гармонізації природних і антропогенних чинників, але ча-
стина із них піддається регулюванню і може реально бути використана у сучасно-
му землеробстві.

Сучасний бізнес, розрахований на потребу дня, шукає ефективні виходи, що 
можуть подіяти на стійкість рослини проти стресів, пропонує ряд засобів, побудо-
ваних на застосуванні мікротехнологій. Їх завдання – полегшити стресовий вплив 
зовнішнього середовища з метою реалізації генетичного потенціалу рослин.

Теоретично пояснити вплив мікродоз на макрорівень можна тим, що рослинна 
клітина у своєму генетичному коді має чітку програму існування, за реалізацію 
якої відповідає група спеціальних білків, що приймають інформацію із зовнішньо-
го середовища, які теж знаходяться на мікрорівні – фітогормони, антиоксиданти, 
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каталізатори, ферменти, порушення яких призводить до хаотичності роботи кліт-
кових компонентів, що дестабілізує плановість проходження біохімічних процесів, 
викликаючи стрес у рослинному організмі [22]. 

Вивчення дії стимуляторів росту «Домінант» і «Емістим-С» у тривалому досліді 
відділу агрохімії на сірому лісовому пилувато-легкосуглинковому ґрунті ДГ «Чабани» 
на фоні традиційних систем удобрення на урожайність зерна жита озимого і гороху, 
показало, що ці препарати виявляють позитивну дію на енергію проростання і по-
льову схожість, стійкість рослин до хвороб та стресових чинників (високої і низь-
кої температур, посухи та ін.). Так, додатковим резервом підвищення урожайності 
жита озимого може бути застосування стимулятора росту «Домінант» у фазі виходу 
в трубку. Середні прирости врожайності від цього заходу в досліді становили 0,24–
0,46 т/га або відповідно 6,0–9,3% порівняно з варіантами без внесення препарату. 
Найвищий приріст за застосування стимулятора росту відмічено за відновлюваної 
системи удобрення на фоні збалансованого мінерального живлення (N45Р30К45), що 
визначає перспективність застосування препаратів на фоні залучення місцевих ре-
сурсів сумісно з невисокими дозами гною і мінеральних добрив.

4.4.6 Водорозчинні і хелатні форми мікроелементів
Хелатизація – один із найважливіших біохімічних процесів, який можна роз-

глядати як модель утворення хлорофілу. Хелати (лат. «клішня») – металоорганічні 
комплекси, в яких хелатизований агент утримує іон металу в розчиненому стані, 
аж до миті поглинання його рослинами, що обумовлює 95–98% його засвоєння. 
Хелати нетоксичні, не переходять у нерозчинну форму і запобігають захворюван-
ню та фізіологічним стресам рослин.

Як приклад можна назвати продукцію ПрАТ «Агріматко-Україна», яка постав-
ляє на український ринок водорозчинні комплексні добрива Ліфдріп гранульо-
ваний (для крапельного зрошення) та водорозчинні комплексні добрива Ліфдріп 
рідкий для позакореневого підживлення польових, овочевих, плодових культур 
і винограду. Норми витрат 2–4 л/га. До їх складу входять мікроелементи (N, P2O5, 
K2O, MgO, SO4) та мікроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Для позакореневого 
підживлення фірма рекомендує зареєстрований в Україні препарат Амколон та 
Нутрімікс, Нутрібор.

Широкий спектр реалізації ферментизованих добрив пропонує НВК «Квадрат», 
до складу яких входять водорозчинні форми NPK, SO4, B, Zn, Cu, Mn, Mo, Ni, Co, 
а також гумінові речовини та амінокислоти. Комплексні добрива «Преміум» забез-
печують для рослин мінеральне живлення і стимуляцію росту, включаючи, крім 
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макро- і мікроелементи, фітогормон ауксину, гумінові речовини і амінокислоти. 
Адресно розроблено добриво Квантум – зернові, олійні, бобові, кукурудза, буряки, ово-
чеві, плодово-ягідні, декоративні. Пропонується обробка посівного матеріалу та лист-
кове (позакореневе підживлення) у дозах 1,5–3,5 л/га. Приріст урожайності 10–20%.

Широкий асортимент водорозчинних макро- і схематизованих мікроелементів 
пропонує ТОВ «NPK-груп», спеціалізованих з урахуванням біологічних особли-
востей сільськогосподарських культур, зокрема, Ярило – зерновий – олійні, куку-
рудза, картопля, овочеві, плодові, а також монохелати: Ярило цинк – марганець – 
бор. Всі препарати включають карбонові кислоти, гумати, ПАР, а монохелати – гу-
мати і ПАР.

Серед широкого спектра вітчизняних і зарубіжних препаратів перевагу треба 
надавати тим, які пройшли сертифікацію в Україні.

4.4.7. Регулятори росту рослин
Регулятори (біостимулятори) рослин активізують основні процеси їх життєді-

яльності, прискорюють передавання спадкової інформації, регулюють мембранні 
процеси й дихання рослин, фотосинтезу та відіграють захисну функцію від іонів 
важких металів і пестицидів. Спектр їх застосування охоплює польове землероб-
ство, овочівництво, садівництво, лісівництво та зелене господарство України.

Регулятори росту рослин можуть мати хімічне походження, або ж виробля-
тись на рослинній основі, чому наразі надається помітна перевага. Зокрема,  
ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН України, під-
приємство виготовляє цілий спектр препаратів на основі матеріалів біологічного 
походження без включення синтетичних хімікатів із застосуванням методів, що 
дозволяють дотримуватись вимог екологічної безпеки [1].

Значного поширення набули препарати першого покоління (2012 р.) – 
Емістим-С, Агростимулін, Бетастимулін, Зеастимулін та ін., другого покоління – 
Біолан, Біосил, Радостим, Біостим. Зокрема, їх застосування гарантує підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур на 15–30%, зниження доз пестицидів 
на 15–20% за рахунок підвищення імунітету рослин, підвищення польової схо-
жості насіння та розвитку кореневої системи рослин.

Третє покоління препаратів Стимпо і Регоплан відзначаються полікопонентні-
стю дії, адже до їх складу входять біостимулятори росту рослин, біоінсектициди 
природного походження і мікроелементи. Крім гарантованого підвищення врожай-
ності сільськогосподарських культур на 15–30%, ці препарати відіграють помітну 
захисну функцію для рослин. Зокрема, вони ефективні проти збудників грибкових 
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захворювань рослин, нематод, хлібної жужелиці, совки озимої, злакових мух. Ці 
препарати близькі до світових засобів захисту рослин, а за екологічної безпеки 
і вартості гектарної дози перевищують їх. Препарат Стимпо застосовують для об-
роблення насіння і позакореневого підживлення посівів зернових, зернобобових, 
технічних та плодово-ягідних культур у бакових сумішах із пестицидами, норма 
витрат – 25 мл/т насіння або 20 мл/га.

Регоплант – композиція життєдіяльності грибів-мікроміцетів, застосовують за 
вирощування польових і технічних культур, овочів, плодово-ягідних культур, де-
рев, газонів, квітів. Норма витрати – 250 мл/т, 50 мл/га, ефективний проти немато-
ди, дротяника, попелиці, колорадського жука.

Препарати МНТЦ «Агротех» застосовують в Україні на площі 500 тис. га, 
в Білорусі – 250 тис. га. Вони зареєстровані в Російській Федерації, Німеччині та 
Китаї [1].

Нове покоління регуляторів росту рослин багатьох виробників мають полікопо-
нентний склад, включаючи органічні сполуки та розчинні макро- й схелатизовані 
мікроелементи (Біофордін, Фаст Старт фірми Столлер – США, фірми «Квантум», 
«Реаком», «NPK-груп» та ін.).

Асортимент водорозчинних макро- і схелатизованих мікродобрив та їх поєд-
нань із біостимуляцією рослин на українському ринку досить широкий. Виробники 
повинні орієнтуватись тільки на зареєстровані в Україні препарати.

4.4.8. Гуматні добрива 
Гумінові кислоти і фульвокислоти є інертною складовою органічної речовини 

ґрунту і важкодоступні у процесі мінерального живлення рослин. За розробленою 
технологією ще у 50-х роках XХ ст. в Херсонському університеті Л. Христевою за 
допомогою лужних витяжок відбулось розблокування гумінової кислоти на окре-
мі фракції і тоді весь арсенал біополімерів стає доступним для рослин у процесі 
їх мінерального живлення. Вони мають високу водопоглинальну здатність, з під-
вищенням катіонного і аніонного обміну стимулюють захисні функції в рослині. 
Визначальною властивістю гуматів є їх висока ефективність за низької концентра-
ції у водному розчині, яка не перевищує 0,009%.

За сучасними уявленнями розчин гуматів у ґрунті є безпосереднім поживним 
середовищем для рослини. Встановлено, що взаємодія гуматів з водою створює 
ефект «талої води», який має цілющі властивості для живих організмів. Вони по-
ліпшують життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, стимулюють проростання 
насіння і його ріст на початкових стадіях розвитку, підвищують вологонасичен-
ність та водоутримання в ґрунті й сприяють його структуроутворенню. Гумати 
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розглядають як «комору», де зберігається запас поживних речовин пролонгованої 
дії. Вони також сприяють засвоєнню внесених у ґрунт добрив, проявляючи синер-
гізм. У рослинних клітинах під впливом гуматів інтенсивніше проходять процеси 
фотосинтезу. За застосування гуматних добрив можна розраховувати на сумарний 
ефект підвищення врожаю сільськогосподарських культур на 20–40% порівняно 
з фоном без їх застосування. При цьому відзначається стійкість рослин до стресо-
вих явищ та прискорення визрівання на 7–10 днів [2]. Сучасними дослідженнями 
встановлено здатність рослин до безпосереднього засвоєння гуматів деградованих 
молекул гумінових кислот.

Встановлено, що якість і ефективність гуматів, виготовлених із різних продук-
тів, не однозначна і в спадаючому порядку розташовується в такий ланцюжок: вер-
микомпости – озерні сапропелі – торф – буре вугілля – лігніни – сланці.

У гуматах, одержаних із вермикомпосту і сапропелю, більше міститься ак-
тивних органічних компонентів – амінокислот, амінолізину, пектинів, гумінових 
і фульвокислот, фітогормонів і мінеральних сполук, тоді як у бурому вугіллі ядерна 
частина стійкіша до хімічної біодеструкції [26].

Гуматні добрива вітчизняного виробництва можуть задовольнити потребу 
українського ринку як за якістю, так і за кількістю продукції. Серед українських 
виробників відомі препарати Асоціації «Біоконверсія», яка виробляє біостимуля-
тори на основі вермикомпосту. Зокрема, Вермистим, а на його основі з додаванням 
сірки Вермибіомаг, що має удобрювальні, бактерицидні і фунгіцидні властивості. 
Фірма випускає препарат Вермістадін, який містить йодистий комплекс. Норма ви-
трат робочої рідини під сільськогосподарські культури коливається від 5 до 10 л/т  
насіння, а для позакореневого підживлення 4-5 л/га за дворазового підживлен-
ня рослин з одержанням приросту врожаю від 18 до 27% [26]. Інший виробник  
(ТОВ «Агрофірма Гермес», м. Краматорськ Донецької обл.) поставляє на ринок гу-
матні препарати Гумісол і Гуміам, виготовлених за органо-мінеральною рецептурою. 
Черкаська фірма «АРС-Garant LTD» постачає на ринок комплексне гуматне добриво, 
виготовлене з органічної речовини на основі витяжки гуматом калію для городніх 
культур – Горфін, для зернових – ГуміСил-А, для технічних – ГуміСил-В, для бобо-
вих – ГуміСил-С, для садів і виноградників – ГуміСил-Д та універсальний препарат 
Гумівітарт. Норма витрат для позакореневого підживлення садових культур 2,0–
3,0 л/га, для замочування коріння саджанців садових культур 250 мл на 50 л води, 
чубуків винограду 250 мл на 100 л води. Для зернових та овочевих культур норму 
витрат для позакореневих підживлень знижують до 1 л/га [22]. Гуматна частина є і в 
полікомпонентних макро- і мікродобривах, присутніх на українському ринку, харак-
теристику яких подано у цьому розділі. 
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4.4.9. Агроруди
В Україні поширений переважно низинний торф, запаси якого складають 

3 млрд т., у меншою мірою – перехідний і верховинний. Всі вони мають висо-
ку агрономічну цінність і раніше їх широко застосовували для виготовлення різ-
них видів компостів. На сьогоденні їх застосування різко скоротилось, і у цьому 
є екологічний сенс: кар’єрне добування торфу у минулому заподіяло калічення 
торфовищ канавами, а фрезерний спосіб добування не набув значного поширення. 
Політика сучасного використання агроруд пов’язана насамперед у тому, що торф 
слід розглядати не як основний продукт для удобрення, а як наповнювачі при ви-
робництві органо-мінеральних біоактивних добрив, особливо, на основі пташи-
ного посліду, де його частка повинна становити до 30% відносно маси добрив. 
Виходячи з екологічних міркувань слід надавати дозволи на фрезерний спосіб 
його добування із залишенням захисного шару торфу для подальшого залуження. 
Нашими дослідженнями встановлено однаковий агрономічний ефект при введені 
до складу ОМБД перехідного і низинного торфу. В майбутніх технологіях промис-
лового виробництва ОМБД торф може бути ефективним наповнювачем за вироб-
ництва полікомпонентних добрив на основі підстилкового і безпідстилкового гною 
та твердих фракцій промислових тваринницьких комплексів [15]. 

4.4.10. Сапропелі озерні
Відкладення органічних і мінеральних речовин на дні непротічних або слаб-

копротічних водойм, поширених на півночі України переважно у Волинській 
і Житомирській обл., Київській і Чернігівській. Помилково інколи сапропелями 
вважають ставковий мул, який є продуктом ерозії із водозабірної площі водосхо-
вища у вигляді змитого верхнього шару ґрунту. Нагромадження органічної маси 
сапропелю становить близько 1 мм в 1 рік мікроводоростей і планктону прісновод-
них озер льодовикового періоду. Сапропелі за хімічним складом поділяють на ор-
ганічні, в яких понад 70% органічної речовини, карбонатні – до 30% вмісту СаО 
і кремнеземисті – понад 50% піщаної фракції. В агрономічному плані найпошире-
ніші два види.

Природні поклади сапропелю озерного в Україні становлять близько 90 млн т. 
В зв’язку з тим, що органічна частка сапропелю молекулярно зв’язана з водою, до-
бування його і доведення до кондиції є проблематичним, позаяк зневоднення його є 
складним технологічним процесом. У радянські часи здійснювалась громіздка тех-
нологічна лінія намивання земснарядами сапропелю у наземні карти із зневоднен-
ням через товщу піска, згортанням маси у кагати із подальшим компостуванням. 
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Сучасні технології пов’язані із сепарацією сапропелевої пульпи, але, існуючі 
технології зневоднення, що не досягають заданої величини у 60% вологості. 
Відділом агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН» розроблено композиції 
ОМБД і проведено їх багаторічні дослідження в мережі Інституту і його співви-
конавців на заході і сході України та в Криму, а також в Іспанії (Канарські остро-
ви), Азербайджані, де визначено високу агрономічну цінність полікомпонентних 
ОМБД, виготовлених для потреб інтенсивного і органічного землеробства. Саме 
сапропелевидні добрива є чи не єдиним замінником відсутності штучних азотних 
добрив в органічному землеробстві. Поклади органічних сапропелів України – це 
технології майбутніх добрив для виготовлення ОМБД для інтенсивного і особливо 
органічного землеробства, а місцевому населенню повноводні озера. 

Карбонатні сапропелі – цінні поклади для використання органо-карбонатних 
добрив для хімічної меліорації земель з кислою реакцією ґрунтового розчину [27]. 

4.4.11. Побічна продукція рослинництва
Побічна продукція рослинництва включає солому зернових і інших культур, 

стебла кукурудзи і соняшнику, бадилля буряків цукрових тощо. Основна вимога 
до соломистих решток полягає у необхідності їх подрібнення до часточок 5–10 см, 
для залишення їх на полі як мульчі – 15–25 см.

У традиційному і відновлюваному землеробстві солому (подрібнені стебла) за-
лишають на полі впродовж 1–2 тижнів, як мульчу, що запобігає пересушуванню 
ґрунту. Не пізніше ніж через 1-2 дні по соломі вносять азотні добрива із розрахун-
ку 10–12 кг на 1 т решток, заробляючи їх впродовж 1–2 днів у ґрунт з подальшим 
боронуванням дисковою обробкою на глибину 8–12 см, що запобігає втратам азоту 
і запускає механізм мікробіологічної діяльності. В умовах виробництва поширений 
спосіб оброблення соломи водними розчинами КАС у дозі 5–6 кг N на 1 т соломи. 
Рівномірність внесення добрива забезпечує більший коефіцієнт корисної дії азоту.

На жаль, рекомендовані наукою засади внесення компенсуючих доз азоту по со-
ломі не є правилом для виробників. Адже за інформаційними джерелами тіль-
ки близько 50% удобрених соломою полів одержують цю дозу азоту. Відсутність 
в аграрному виробництві значної кількості гною спонукає його до автоматичного 
переходу на відновлювані форми землеробства, що передбачають максимальне залу-
чення відновлюваних ресурсів і мінімальне – штучних добрив. Тому зниження дози 
азоту без втрати ефекту його дії – шлях до раціональної системи удобрення. З набли-
женням до органічного землеробства відзначаються технології заміни мінеральних 
добрив на рідкий гній (пташиний послід) і гноївку з внесенням їх у дозах 5–6 т на 1 т 
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органічних відходів. Подібна до цього і технологія сумісного застосування соломи 
і сидератів, вирощених під покривом зернової культури, що можливе за підсіву лю-
пину, серадели, буркуну, багаторічних трав. Зернову культуру збирають на високому 
зрізі, залишаючи на полі солому. Зелену масу і солому після внесення фосфорних 
і калійних добрив заробляють у ґрунт пізно восени (Е.Г. Дегодюк, 2013).

Біодеструкцію соломи можна досягти й іншими шляхами: оброблення пожив-
них решток розчином гумату натрію і калію із розрахунку 5–6 л на 1 т соломи, або 
внесенням 30 кг аміачної селітри на 1т. Також ефективні бактеріальні препарати – 
біодеструктори, зокрема, Екостерн, який вносять із розрахунку 1 л/т соломи.

Всі способи внесення компенсуючої дози азоту у будь-якій формі пов’язані 
з тим, що в побічній продукції співвідношення С:N становить як 80:1, тоді як опти-
мальний коефіцієнт гуміфікації знаходиться у межах 25–35:1 (характерно для під-
стилкового гною). Тому агрозаходи звуження цього співвідношення до оптимуму 
за рахунок внесеного азоту з добривами наближає дію соломи саме до ефективнос-
ті підстилкового гною.

У середньому в соломі міститься в 1 т 5 кг азоту, 2 кг фосфору, 8–10 кг калію, 
35–40 кг органічного вуглецю – енергетичного матеріалу для процесів гуміфіка-
ції, які відбуваються за дві стадії – мінералізації й гуміфікації. Свіжа органічна 
маса мінералізується на 90% і лише 10% закріплюється у ґрунті у вигляді стійких 
до розкладу органічних сполук. Саме «молодий» гумус концентрує у собі неста-
більні (лабільні) форми гумусу, що є найдоступнішими у мінеральному живленні 
рослин.

За гумусним еквівалентом 3,2 т соломи прирівнюють 10 т підстилкового гною, 
а з 5,0 т/га органічної речовини в ґрунт надходять, з поживними рештками – 1,0 т/га,  
з кореневою масою – 0,4 т/га.

4.4.12. Сидеральні культури у сучасному землеробстві
Сидеральні культури – невід’ємна частина будь-якої системи землеробства. 

Існуючі класичні форми сидерації, у зв’язку із зміною клімату, стають неефектив-
ними через нестабільність атмосферних опадів на час посіву сидеральних культур, 
навіть у зонах достатнього зволоження. Існують 5 форм сидерації: 

1. Самостійна і отавна форма; 
2. Підсівна сидерація, післяукісна; 
3. Післяукісна; 
4. Післяжнивна; 
5. Кулісна форма сидерації.
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Найпоширеніші сидеральні культури: багаторічний, жовтий кормовий вузько-
листий люпин, серадела, пелюшка, гірчиця біла, ріпак ярий і озимий, суріпиця яра 
і озима, редька озима, фацелія.

Вважають, що 20–30 т/га зеленої маси сидератів утворюють 0,8–1,2 т/га гумусу, 
що еквівалентно 8–12 т/га підстилкового гною. Вигоди від сидерації полягають:

 – у підвищенні урожайності сільськогосподарських культур;
 – зменшенні доз азоту і мінеральних добрих під наступну культуру;
 – підвищенні вологоємності і аерації завдяки зменшенню щільності ґрунту 

і збільшенні його пористості;
 – зниженні кількості збудників хвороб і шкідників;
 – запобіганні міграції біогенних елементів за кореневмісний шар ґрунту [21]. 

Агроном чи фермер, з огляду передусім на умови зволоження на час посіву сиде-
ральних культур, повинен самостійно обрати одну із форм запропонованої сидерації:

1. Основна самостійна і отавна форма сидерації полягає у відведенні поля 
зайнятого пару з посівом сидерату восени або навесні з використанням зе-
леної маси повністю на зелене добриво або зі збиранням основного врожаю 
на корм худобі, а отаву – на сидерат. Одне з найнадійніших форм сидерації, 
зважаючи на зміну кліматичних умов, але ризикова з економічних мірку-
вань у зв’язку звільнення поля від комерційної культури.

2. Підсівна сидерація. Застосовують під озимі зернові культури. Вона здійс-
нюється як підсів під основну культуру багаторічних трав, люпину, сераде-
ли. Ці культури нарощують потужну кореневу систему до 10–15 т/га, екві-
валентних 25–30 т/га гною.

Для підсівної сидерації найефективніший люпин багаторічний, який підсіва-
ють під покрив озимих культур пізно восени або взимку по снігу за умови товщини 
снігового покриву не більше 15–20 см з нормою висіву люпину 55–60 кг/га. За 
умов пізнього збирання пелюшка залишає багато маси, яка стає сидератом для на-
ступної культури. Підсівна сидерація є найгарантованішою формою для будь-якої 
ґрунтово-кліматичної зони України, особливо за триваючих змін клімату, що су-
проводжується посиленням аридності.

Проміжна сидерація може бути як післяукісною, так і післяжнивною, що зале-
жить від строків сівби. Це найпоширеніший спосіб сидерації, особливо за достат-
нього зволоження і на зрошуваних землях.

Післяукісна сидерація здійснюється у першій половині вегетації після звіль-
нення поля від однорічних трав або кукурудзи на силос. За довшої тривалості 
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вегетаційного періоду післяукісні трави нагромаджують більшу зелену масу, яку 
вносять під озимі зернові та ярі просапні – картоплю, кукурудзу, буряки цукрові 
й кормові. Для цієї форми сидерації підбирають такі культури, як редька олійна, 
ріпак ярий та бобові – люпин, буркун, серадела. Частину зеленої маси цих культур 
можна використовувати на корм худобі.

Післяжнивну сидерацію проводять у другій половині вегетаційного періоду 
після збирання ранніх зернових культур – озимини, ячменю; ранніх овочевих – ре-
диски, ранньої капусти, ранніх огірків тощо. Для цієї форми сидерації підбирають 
високоврожайні культури з коротким вегетаційним періодом – гірчицю, редьку 
олійну, капусту кормову, ріпак або суміші люпину, гороху, вики з вівсом.

Особливості вирощування культур на зелене добриво у проміжних посівах. 
Після збирання попередника (в основному, це зернові колосові культури) поле ві-
дразу, щоб не допустити випаровування вологи з ґрунту, дискують у два сліди, з на-
ступним вирівнюванням і прикочуванням будь-яким комбінованим агрегатом типу 
«Європак». Доцільно на полі залишати високу стерню або подрібнену в процесі 
збирання врожаю солому.

За вирощування на сидерат культур родини капустяних і злакових (редька олій-
на, жито озиме й інших) за інтенсивного і відновлюваного землеробства рекомен-
довано внесення азотних добрив по сходах у дозі N30-45. За вирощування на сидерат 
бобових азотні добрива вносити не потрібно. Норми висіву насіння слід розрахо-
вувати на 25–30% від рекомендованих для технологій вирощування культур на гос-
подарські потреби. Обов’язково потрібно проводити післяпосівне прикочування.

Усі фосфорні й калійні добрива та половину азотних, які призначені для осно-
вної культури, слід вносити під зелені добрива, що дає можливість у 1,5–2,0 рази 
підвищити коефіцієнт віддачі мінеральних добрив. 

За внесення у сівозміні гною за органічної й інших систем удобрення бажано 
поєднувати його з вирощуванням сидератів, що дасть змогу збільшити надземну 
і кореневу масу сидерату у 2–3 раза, зменшити втрати біогенних елементів із гною 
в 2,0–2,5 раза і, відповідно, підвищити коефіцієнт використання органічних добрив 
у 1,6–1,8 раза.

Масу проміжних сидеральних культур загортають у ґрунт одним проходом дисків 
(жовтень-листопад); за високого та густого травостою (урожайність понад 35 т/га) –  
двома проходами.

Передпосівний обробіток під наступні ранні ярі культури складається з боро-
нування (яке вирівнює поверхню) та коткування. Поверхня ґрунту після осіннього 
дискового загортання зеленої маси залишається грудочкуватою. На ній добре затри-
мується сніг, що забезпечує появу повних сходів рослин через 3-4 дні після сівби.
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Раннє заробляння в ґрунт великої маси зелених добрив у проміжному посіві 
може мати негативний вплив на формування врожайності наступної культури. При 
цьому інтенсивно мінералізується свіжа органічна речовина та відбуваються по-
мітні втрати азоту та гумусу, Тому сидеральну масу доцільно заорювати пізно во-
сени, а під ярі культури – навесні. Підсівання здійснюють сівалкою з дисковими 
сошниками, обладнаними ребордами.

Сумісне застосування соломи і зеленої маси сидератів є одним із основних 
положень науково обґрунтованої системи удобрення. Оскільки вміст сухої речови-
ни у сидератах становить не більше 10%, звужується співвідношення С:N до зна-
чень, що викликають значну мінералізацію органічної речовини як добрив, так 
і ґрунту. Чим молодша рослина, тим швидше мінералізується її маса, а з віком вона 
накопичує целюлозу, лігнін і співвідношення С:N розширюється у соломі злаків 
до 80:1, тоді як оптимальні параметри пролягають у межах 20–30:1. Самостійне 
внесення соломи справляє депресивну дію внаслідок присутності у соломі токсич-
них органічних сполук, особливо в анаеробних умовах. За аерації та за підвищення 
біологічної активності ґрунту токсикоз усувається набагато швидше.

У процесі розкладу в соломі виявлено низку похідних фенолу та розчинних 
форм органічних сполук саліцилової та дегідростеоринової кислот і ваніліну. У 
ґрунті накопичуються продукти її мінералізації, які є фітотоксичними, затримують 
розвиток кореневої системи, викликають хлороз, знижують урожайність. В аероб-
них умовах та за високої біологічної активності токсичні сполуки нейтралізуються 
інтенсивніше. 

Поєднання в агротехнічних заходах соломи і сидератів запобігає зайвим втра-
там азоту і органічної речовини внаслідок інтенсивної мінералізації й звужує спів-
відношення С:N до оптимальних значень, забезпечуючи сприятливі умови гуміфі-
кації органічної речовини. Сумісне застосування соломи і зелених добрив можливе 
за підсівної сидерації люпином, сераделою, буркуном та ін. Подрібнена солома 
залишається під покривною культурою як мульча під сидерати. Наступного року їх 
заробляють під просапні культури. У післяжнивній сидерації солому подрібнюють, 
рівномірно розподіляють по полю, вносять добрива, дискують і після оранки на-
прикінці липня готують для сівби горох, вику яру у сумішках, ріпак ярий, перко, а в 
першій половині серпня – гірчицю білу, редьку олійну, фацелію. За внесення лише 
сидератів їх біомаса у перший рік розкладається на 46–55%, а за додавання соломи 
цей процес уповільнює до 43%. При цьому гуміфікація зростає на 0,25%, тоді як 
без застосування соломи лише на 0,17%. 

Відновлювана система землеробства переслідуючи мету зниження хімічно-
го пресу на навколишнє природне середовище у вигляді мінеральних добрив, 
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передбачає широке залучення у систему удобрення бактеріальних добрив, регу-
ляторів росту, гуматних добрив, антистресантів, мікроелементів у хелатній фор-
мі. Досить високий агрономічний ефект за внесення їх у мікродозах. Часто їх за-
стосування не потребує додаткових операцій в зв’язку з тим, що рівні їх форми 
можна вносити у бакових сумішах із пестицидами і гербіцидами. Сучасний ринок 
агрохімікатів насичений великою кількістю препаратів вітчизняного і зарубіжно-
го походження: аграрному виробнику, щоб не розгубився у широкій номенклатурі 
препаратів слід орієнтуватися на ті, що пройшли державну реєстрацію органами 
сертифікації. Аграрним виробникам доцільно самим визначити кращі їх форми 
для конкретних ґрунтово-кліматичних умов, залучати до цього аграрну науку, кон-
сультуватись з ученими-агрохіміками і зважати на одержаний ними практичний 
досвід у проведенні польових досліджень. Витрачати кошти на науковий пошук 
окуплються тим, що ефект від наукового супроводу перевищуватиме витрати 
на проведення експериментів [28]. 



5. Експериментальна частина рекомендацій
Для підтвердження теоретичної частини рекомендацій нижче наводимо ре-

зультати 5-річних досліджень проведених відділом агрохімії ННЦ «Інститут зем-
леробства НААН» впродовж 2016–2020 рр. в тривалому досліді і в його запіль-
ному клину на сірому лісовому ґрунті. В польових дослідах проводили вивчення 
ефективності застосування добрив за екстенсивної (без добрив), органічної, мі-
неральної, органо-мінеральної та відновлюваної систем удобрення. Дослідження 
стосуються зміни потенційних показників родючості ґрунті, емісії вуглекисло-
го газу, мікробіологічної діяльності ґрунтової біоти, визначень впливу добрив 
на урожайність культур 5-пільної короткоротаційної сівозміни, продуктивність 
її за ІІ ротацію, якості продукції і економічної ефективності застосування тра-
диційних та новітніх видів добрив в традиційному, відновлюваному землероб-
стві. Наведені дослідження свідчать, що пошук аграрної науки наближає аграріїв 
до раціонального використання землі, застосування ресурсів і підвищення рента-
бельності виробництва.

5.1. Умови і методика проведення досліджень
Дослідження проведено в тривалому польовому досліді відділу агрохімії  

ННЦ «Інститут землеробства НААН» на сірому лісовому ґрунті впродовж 2-ї рота-
ції сівозміни в 2016–2020 рр.

В досліді вивчали екстенсивну, органічну, мінеральну, органо-мінеральну і від-
новлювану системи удобрення сільськогосподарських культур у п’ятипільній по-
льовій сівозміні – кукурудза на зерно, ячмінь ярий, гречка, горох, пшениця озима. 
Схема досліду налічує 11 варіантів по кожній культурі: органічний блок – спрямо-
вано на застосування побічної продукції попередника (соломи зернових і бобових, 
подрібнених стебел кукурудзи – як окремо, так і з обробкою соломи біодеструк-
тором Екостерн (БТУ-Центр) в поєднанні з гуматами – Гумісол-зерновий (фон)  
(ТОВ «Агрофірма «Гермес»). У 2020 р. застосовується для позакореневого піджив-
лення гуматні органо-мінеральні добрива «Опті Рост» ТОВ «ДжіЕфТі» дозволених 
міжнародними стандартами для органічного землеробства.

Спосіб розміщення варіантів і повторень систематичний, площа посівної ді-
лянки 52 м2, облікової – 22 м2, повторення – чотириразове. Дослід у натурі роз-
горнуто на 3-х полях. Підстилковий гній ВРХ і дефекат застосовано в основне 
внесення під просапну культуру (кукурудзу на зерно). У досліді висівали внесені 
до Державного реєстру України сорти і гібриди сільськогосподарських культур: 
гречка – Син, горох – Оплот, ячмінь ярий – Сонцедар, кукурудза – Трубіж, пшениця 
озима – Краєвид.
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У вихідних ґрунтових пробах визначено: фізико-хімічні показники, гумусний 
стан і поживний режим. Орний шар (0–20 см) характеризувався такими агрохіміч-
ними показниками: рН кcl – 5,0 потенціометрично (ДСТУ ISO 10390:2001); гідро-
літична кислотність – 1,61 мг-екв/100г за Каппеном (ГОСТ 26212-91), вміст азоту 
гідролізованого – 80,0 мг/кг ґрунту за Корнфілдом; рухомий фосфор – 162 мг/кг  
ґрунту, рухомий калій – 102 мг/кг ґрунту за Чириковим (ДСТУ 4115:2002), вміст 
загального гумусу – 1,21% (за Тюріним), вміст кальцію – 7,7 мг-екв/100 г, маг-
нію – 0,5 мг-екв/100 г. Встановлено, що вміст основних елементів живлення в 1 т  
підстилкового гною містить: N – 4,0 кг, P2О5 –2,0 кг, K2О – 4,0 кг. У досліді ви-
вчали ефективність органо-мінерального біоактивного добрива (ОМБД), виго-
товленого на основі гною ВРХ, сорбентів, іонообмінників мінеральних добрив – 
ОМБД марки 4–4–4 (по 40 кг/т NPK), а також агрономічно цінного комплексу 
мікроорганізмів.

5.2.  Погодні умови проведення досліджень 
у контексті змін клімату

Важливим чинником у формуванні продуктивності галузі землеробства є клі-
матичні зміни планетарного масштабу. Якщо за останні 100 років середня темпе-
ратура на Землі підвищилась на 0,7°С, то в Україні на 0,5°С, а середня температура 
січня стала вищою на 2°С [3].

Проведений моніторинг за зміною кількості опадів і температури повітря за 
даними 6 метеостанцій, характерних для зон Полісся, Прикарпаття, Лісостепу 
(Західного, Центрального і Східного) та степової зони за 1951–1984 і 1985–2006 рр. 
показав, що за останній період, порівняно з попереднім, відбулось підвищення тем-
ператури повітря у середньому в травні на 0,6°С, кількість опадів на станціях спо-
стереження за рік зросла на 2,6%, а за вегетаційний період – на 6,3%. Мінімальне 
підвищення температури (до 5%) спостерігали в Східному Лісостепу і Степу, тоді 
як на решті станцій – до 9–11%. Збільшення кількості опадів до 15% відбулось 
у зонах Полісся, східній частині Лісостепу, де умови зволоження у 70% випадків 
виявились характерними для Лісостепу і Полісся [21].

За останні 5 років метеорологічних спостережень на Чабанівській метеостанції 
наближеної до території наших досліджень встановлено, що середньодобова тем-
пература за 2016–2020 рр. порівняно з багаторічною середньомісячною температу-
рою повітря підвищилась на 2,2°С або на 28,5% і становила відповідно 9,9 і 7,7°С.  
Кількість опадів у середньому за 5-річний період знизилась на 42,6%. Особливо 
аномальними за температурним режимом виявились в усі роки досліджень улітку, 
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що характеризувались підвищенням температури повітря, а в окремі місяці різким 
зниженням – у жовтні і листопаді 2016 р., у квітні й травні 2020 р. За кількістю 
опадів у роки досліджень встановлено перевищення аномально посушливі періоди 
з окремими явищами перезволоження у березні 2018 р. в 1,7 раза порівняно з нор-
мою, у травні 2016 і 2020 р. – удвічі, серпень і вересень мали від’ємні показники 
по опадах, а в жовтні 2016 р. – у 2,7 раза вище від норми. Слід зазначити, що по-
года за роки досліджень відноситься до змішаного типу, що забезпечує уникнення 
катастрофічних явищ, пов’язаних з класичними посушливими або холодними і пе-
резволоженими роками (табл. 6) (рис. 2 і 3).

Таблиця 6. Температура повітря і кількість опадів  
за даними метеостанції «Чабани» за 2016–2020 рр.

Місяць
Середньодобова температура 

повітря,°С Опади, мм

2016 2017 2018 2019 2020 норма 2016 2017 2018 2019 2020 норма
Січень –5,5 –4,8 –2,4 –4,5 0,7 –5,6 50,2 34,2 36,1 50,2 0,0 48
Лютий 2,1 –2,5 –4,3 0,5 2,5 –4,2 46,2 33,0 37,8 26,6 23,1 46
Березень 3,18 5,0 –1,9 4,6 6,82 0,7 19,9 10,0 61,5 24,6 11,2 36
Квітень 12,6 10,2 13,3 10,8 9,7 8,7 55,5 23,0 5,6 36,0 28,4 49
Травень 15,4 15,2 19,6 17,1 12,5 15,2 86,8 14,4 17,6 45,0 104,8 53
Червень 19,1 18,9 20,7 23,9 22,4 18,2 16,6 9,8 108,7 36,8 34,8 73
Липень 22,5 24,0 20,7 20,3 22,1 19,3 33,4 58,8 91,6 19,4 46,6 88
Серпень 22,3 23,0 21,4 22,7 21,8 18,6 22,8 35,0 17,6 21,8 19,2 69
Вересень 14,3 18,6 17,6 14,7 13,2 13,9 3,8 39,4 34,2 20,8 27,8 47
Жовтень 6,5 8,4 11,1 10,7 12,6 8,1 94,5 63,2 16,6 7,8 35,0 35
Листопад 1,0 3,2 0,5 4,89 – 2,1 44,5 37,2 17,4 26,6 – 51
Грудень –2,4 1,8 –1,8 2,6 – –2,3 51,8 119,2 48,6 1,6 – 52
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5.3.  Потенційна родючість сірого лісового ґрунту за 
інтенсивної та відновлюваної систем удобрення

Систематичне застосування зростаючих доз органічних і мінеральних добрив 
у тривалому досліді істотно вплинуло на показники потенційної родючості сірого 
лісового ґрунту. В зв’язку із легким механічним його складом вміст гумусу в орно-
му шарі ґрунту в ланці сівозміни (середні показники по 3-х полях) на контролі без 
добрив становив 0,93%, досягаючи до 1,30–1,32% за органо-мінеральної (12 т/га 
гною + N60P60K68) і органічної (12 т/га гною) систем удобрення. За застосування 
суто мінеральних добрив вміст гумусу знижувався на 0,12 і 0,16% порівняно з ор-
гано-мінеральною системою удобрення і становив по варіанту N30P30K34 – 1,14%, 
по N60P60K68 – 1,16% (табл. 7).

Таблиця 7. Вплив добрив на зміну вмісту органічної речовини орного 
(0–20 см) шару сірого лісового ґрунту, середнє по 3-х полях, 2020 р.,%

Удобрення на 1 га ріллі Загальний 
гумус,%

Запас 
гумусу,%

Приріст ± до контролю
Гній, т/га NPK, кг т/га %
Контроль (без добрив) 093 25,1 – –

12 30-30-34 1,28 34,6 3,5 38
12 60-60-68 1,30 35,1 10,0 40
12 – 1,32 35,6 10,5 42
6 – 1,25 33,8 8,7 35
6 60-60-68 1,23 33,2 8,1 32
- 30-30-34 1,14 30,8 5,7 23
- 64-60-72 1,16 31,3 6,2 25

- 90-90-102 1,18 31,9 6,8 27

ОМБД 0,5 N40 1,22 32,9 7,8 31
ОМБД 1,0 1,26 34,0 8,9 36

За другу ротацію п’ятипільної короткоротаційної сівозміни встановлено, що 
ефективне нагромадження гумусу в ґрунті відбулось за органо-мінеральної (12 т/га 
гною + N60P60K68) і органічної (12 т/га гною ВРХ на 1 га ріллі) систем удобрення, із 
підвищенням запасів загального гумусу в орному шарі ґрунту, відповідно, до 35,1 
і 35,6 т/га або на 40 і 42% вище порівняно з контролем без добрив (25,1 т/га). На 
варіантах без внесення добрив і за суто мінеральної системи удобрення (N60P60K68) 
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встановлено зниження запасів гумусу на 21 і 3% щодо вихідного рівня (32,4 т/га). 
Перспективним напрямом у збереженні потенційної родючості ґрунту є застосу-
вання органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД), виготовлених на основі 
сапропелю озерного і гною ВРХ, що мають удобрювальні, сорбційні, іонообмінні 
й біотичні властивості (комплекс агрономічно цінних мікроорганізмів). 

Так, щорічне внесення 1 т ОМБД (N4P4K4) забезпечило підвищення запасів за-
гального гумусу в орному шарі сірого лісового ґрунту до 34,0 т/га, що відповідає 
рівню варіанта із внесенням половинної дози підстилкового гною – 6 т на 1 га ріллі 
(30 т/га за ротацію (5 років)) – 33,8 т/га (рис. 4).

Без добрив 
(контроль І )

12 т/га 
гною ВРХ +

6 т/га гною
ВРХ +

N60P60K68 ОМБД-1
т/га

12 т/га 
гною ВРХ

Вихідний 
вміст

N60P60K68N60P60K60

Рис. 4. Зміна запасів гумусу орного (0–20 см)шару сірого лісового ґрунту  
за органо-мінеральної системи удобрення, середнє по 3-х полях 2020 р., т/га

Систематичне застосування різних видів добрив упродовж двох ротацій 5-піль-
ної сівозміни призвело до диференціації фізико-хімічних показників сірого лісового 
ґрунту. В зв’язку з тим, що вапнування в тривалому досліді проводили в 2010 р. (пе-
ред закладанням досліду), після 10 років його ведення реакція ґрунтового розчину за 
органо-мінеральною і органічною систем удобрення наближалась до слабкокислої, 
рНсол. – 4,8–5,1, а за мінеральної – до сильнокислої рНсол. 4,2–4,5. Таким чином, чіт-
ко простежується підкислююча дія фізіологічно-кислих форм зростаючих доз міне-
ральних добрив від одинарної – N30P30K34 до потрійної N90P90K102. Відповідним чином 
і підвищуються показники гідролітичної кислотності ґрунту, що становлять 1,86 мг-
екв/100 г ґрунту за органо-мінеральної (12 т гною ВРХ на 1 га ріллі + N30P30K34), 
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2,41 – за органічної (12 т/га гною ВРХ) та 3,13 мг-екв/100 г ґрунту – за мінераль-
ної (N90P90K102) систем удобрення. Отже на початок ІІІ ротації польової сівозміни 
2021 року в досліді необхідно провести комплекс меліоративних заходів із внесен-
ням доз вапна диференційовано залежно від кислотності ґрунту, відповідно за такою 
нормою: 2,8 т/га, 3,6 і 4,7 т/га.

Найвищі показники суми увібраних основ – обмінних катіонів, що відіграють 
значну роль як безпосереднього джерела поживних речовин для рослин, визначе-
но за помірної органо-мінеральної (12 т гною ВРХ на 1 га ріллі + N30P30K32) і ор-
ганічної систем удобрення – 6,6 мг-екв/100 г ґрунту, що на 14% перевищували 
контроль без добрив – 5,7 мг-екв/100 г ґрунту. За насиченої органо-мінеральної 
системи 12 т/га гною + N60P60K68 відбувається підвищення суми увібраних основ 
на 14 і 28% порівняно із застосуванням мінеральних добрив у дозі N30P30K32. За 
систематичного внесення органо-мінеральних біоактивних добрив ОМБД 4–4–4 
показники S були на рівні органічної (12 т/га гною ВРХ) системи удобрення і ста-
новили 5,8 мг-екв/100 г ґрунту. 

Відомо, що всі ґрунти легкого механічного складу, в тому числі й сірі лісові 
крупнопилувато-легкосуглинкові характеризуються низьким умістом обмінних 
форм кальцію і магнію. За систематичного застосування мінеральних добрив у цих 
ґрунтах відбуваються деструктивні зміни у зв’язку із посиленням процесів міне-
ралізації, що призводить до вилуговування, опідзоленню і кислотному гідролізу 
глинистих мінералів орного шару ґрунту. Так за внесення потрійної дози мінераль-
них добрив N90P90K102 визначено найнижчий вміст обмінного кальцію і магнію від-
повідно 2,6 і 0,2 мг-екв/100 г ґрунту. Порівняно з контролем без добрив за вмісту 
Са2+ – 3,2 і Mg2+ – 0,4 мг-екв/100 г ґрунту ці показники за насиченої мінеральної 
системи знизились відповідно на 20 і 50%.

Визначено, що зменшення деструктивної дії мінеральних добрив на структу-
ру обмінних катіонів сірого лісового ґрунту можливо отримати за застосування їх 
сумісно із органічними добривами. Так, за органо-мінеральної систем удобрення 
N30P30K32 і N60P60K64 по фону 12 т гною ВРХ на 1 га ріллі встановлено найви-
щий вміст обмінного кальцію і магнію, що відповідно досягав 3,6–4,0 та 0,4–
0,5 мг-екв/100 г ґрунту. За внесення 1 т ОМБД 4–4–4 уміст Са2+ і Mg2+ був на рівні 
органічної системи удобрення (12 т/га гною ВРХ) і становив 3,4 та 0,5 мг-екв/100 г  
ґрунту (табл. 8).

Відомо, що систематичне внесення фосфорних добрив створює умови для ста-
більного підвищення вмісту рухомих форм в орному шарі ґрунту. Встановлено, 
що з урахуванням середнього рівня забезпечення рухомим фосфором перед 
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закладанням досліду, відбулось його накопичення прямо пропорційно кількості Р, 
внесеного у складі органічних і мінеральних добрив. Порівняно з контролем без 
добрив – 165 мг/кг в кінці ІІ ротації сівозміни вміст рухомих форм фосфору істот-
но підвищився за мінеральної системи удобрення (N60P60K64) на 40 мг/кг (24%), за 
органічної (12 т/га гною ВРХ) – 45 мг/кг (27%) і органо-мінеральної (12 т/га гною 
ВРХ + N60P60K68) – 60 мг/кг (60%) та досягав значень 205–225 мг/кг, що відповідає 
рівню високого і дуже високого забезпечення фосфором у ґрунті ( табл. 8)

Калійний режим живлення сірого лісового ґрунту характеризувався високим 
умістом рухомого калію, що становив за мінеральної системи удобрення – 198–
200 мг/кг, органічної – 202 мг/кг і органо-мінеральної – 220 мг/кг, за вмісту К2О 
на контролі – 167 мг/кг.

Таблиця 8. Агрохімічні показники родючості орного шару (0–20 см) 
сірого лісового ґрунту за органо-мінеральної системи удобрення, 

середнє по 3-х полях, 2020 р.

Удобрення  
на 1 га ріллі

рН
со

л. Гідрол. 
к-ть

Сума  
увібраних 

основ
Са2+ Mg2+

Гідролізо-
ваний 
азот

Рухомий

гній, т NPK,
кг

Р2О5 К2О
мг-екв/100 г ґрунту мг/кг

– – 4,9 2,07 5,7 3,2 0,4 50,8 165 167
12 30-30-34 5,1 1,86 6,6 4,0 0,4 58,8 210 200
12 60-60-68 4,9 2,35 6,4 3,6 0,5 53,2 225 220
12 0-0-0 4,8 2,41 5,9 3,5 0,5 53,0 208 202
6 0-0-0 4,8 2,35 6,6 3,5 0,4 50,4 193 198
6 60-60-62 4,5 2,86 5,7 3,3 0,4 56,0 187 192
– 30-30-34 4,3 3,05 4,6 3,2 0,3 47,6 193 188
– 60-60-68 4,5 2,68 5,6 3,6 0,5 50,4 195 198
– 90-90-102 4,2 3,13 4,8 2,6 0,2 52,0 205 200
ОМБД – 1т/га 4,4 2,92 5,8 3,4 0,5 53,2 184 192

ОМБД – 0,5т/га + N40 4,3 3,10 5,1 3,0 0,4 51,8 181 175

Аналізуючи агрохімічні показники сірого лісового ґрунту за застосування орга-
но-мінеральних біоактивних добрив марки 4–4–4 в дозі 1 т/га необхідно відмітити, 
що вони досягали значень родючості ґрунту за внесення 6 т гною ВРХ на 1 га ріллі 
або 30 т/га за п’ять років, при цьому вміст гідролізованого азоту становив 53,2 мг/кг,  
а рухомих форм Р2О5 – 184 мг/кг і К2О – 192 мг/кг.
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Отже, результати досліджень щодо поживного режиму сірого лісового ґрунту 
свідчать, що розширеного відтворення його родючості за систематичного упро-
довж 10 років застосування різних видів добрив можливо досягти за органо-мі-
неральної (12 т/га гною ВРХ + N60P60K68) і органічної (12 т/га гною ВРХ) систем 
удобрення та внесення ОМБД.

5.4.  Урожайність сільськогосподарських 
культур у короткоротаційній сівозміні

Відповідно до рівня потенційної родючості ґрунту формується і урожайність 
культур короткоротаційної сівозміни. Вони чітко реагують на створений фон ком-
фортності для мінерального живлення рослин і відповідають на нього рівнем при-
росту врожаю.

Пшениця озима заключна культура попередньої першої ротації сівозміни. 
Визначено що за 3 роки досліджень (2016–2018 рр.) найвищий рівень урожай-
ності – 5,44 т/га отримано за помірної органо-мінеральної системи удобрення 
(N60P60K68 + 12 т/га гною ВРХ) із приростом 2,38 т/га (77%) порівняно з контр-
олем без добрив – 3,06 т/га. За органічної системи (12 т/га гною ВРХ) приріст 
зерна знизився на 28% порівняно із оптимальною органо-мінеральною системою 
удобрення. Однак, приріст зерна пшениці озимої за зниження дози гною вдвічі 
(6 т на 1 га ріллі) і подвоєння дози (N60P60K64) підвищився на 17% (0,54 т/га)  
порівняно із суто органічною системою удобрення. Найнижчу врожайність одер-
жано за одинарної дози N30P30K34 – 4,54 т/га із приростом 1,48 т/га, або 50% по-
рівняно з контролем. 

Визначено перспективність застосування 1 т/га ОМБД, де приріст урожайно-
сті зерна пшениці озимої досягав 2,0 т/га і був на рівні внесенню 6 т/га гною + 
N60P60K64. 

Кукурудза на зерно – перша культура в ІІ ротації польової сівозміни під яку без-
посередньо внесено гній у дозах 30 і 60 т/га, і мінеральні добрива. За урожайності 
на контролі без добрив 5,13 т/га зерна кукурудзи досягнуто найвищих показни-
ків, за мінеральної системи удобрення (N90P90K102 ) – 9,17 і за органо-мінеральної 
(N60P60K64 + 12 т/га гою) – 9,13 т/га, що пов’язано з високою реакцією цієї культури 
на внесені добрива із відповідним приростом 4,04 і 4,00 т/га. За органічної систе-
ми удобрення 0,5 дози гною (30 т/га) отримано приріст урожаю – 1,99 т/га (58%) 
із зростанням показників за 1 дози гною (60 т/га) – 2,52 (49%), подвійної дози 
N60P60K64 – 2,87 (53%) і потрійної N90P90K102 – 4,04 т/га (78%) порівняно з контролем 
без добрив. Застосування ОМБД у дозі 1 т/га забезпечило формування врожайності 
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на високому рівні – 7,96 т/га, що наближалось до помірного мінерального живлен-
ня під цією культурою (табл. 9).

За відновлюваної системи удобрення при сумісному внесенні 60 т/га гною + 
солома пшениці озимої + N30P30K34 урожайність зерна кукурудзи була на 10% ви-
щою порівняно з таким самим варіантом без соломи. Це свідчить, що у віднов-
люваному землеробстві оптимальні дози можуть бути удвічі меншими порівняно 
з інтенсивною системою удобрення. Внесення 5 т/га соломи + N30P30K34 забезпе-
чило урожайність зерна кукурудзи на рівні 7,1 т/га, тоді як за мінеральної системи 
удобрення – 6,86 т/га. Застосування компенсуючої дози азоту виявилось на 10%, 
а біодеструктору на 8% ефективніше від дії соломи без добрив. Тобто, визначено, 
що за відновлюваного землеробства внесений мінеральний азот і біодеструктора, 
прискорюють мінералізацію органічної речовини побічної продукції, та підвищу-
ють урожайність зерна кукурудзи (табл. 9).

Ячмінь ярий. Культура має перший рік післядії 7 т/га стебел кукурудзи і вап-
нування та пряму дію мінеральних добрив. За інтенсивної системи удобрення при 
урожайності на контролі без добрив 2,71 т/га зерна одержано за оптимальної дози 
12 т/га гною + N60P60K64 – 1,77 т/га або 65% до контролю без добрив за знижен-
ня дози NPK наполовину урожайність зменшилась до 8%. За мінеральної системи 
удобрення при внесенні мінімальної дози N32P30K36 досягнуто урожайності як і в 
післядії підстилкового гною у дозі 12 т/га ріллі.

Застосування під ячмінь ОМБД забезпечило середні показники по урожайності 
зерна ячменю. Зниження оптимальної дози з 1 т/га до 0,5 + N40 лише на 6% і посту-
палось попередній. 

За відновлюваної системи удобрення ячмінь краще реагував на підвищення 
дози добрив, ніж гною. А за дії 7 т/га стебел кукурудзи підвищення урожайності 
зерна ячменю, відносно фону без добрив, від застосування компенсуючої дози N70 
відбулось на 30%, а біодеструктора Екостерн – 24%, тобто компенсуюча доза азоту 
перевищила варіант із біодеструктором на 6%.

Отже, за вирощування ячменю інтенсивна і відновлювана системи наближа-
ються до рівнозначності за застосування гною, суто мінеральна система удобрення 
і побудована на застосуванні побічної продукції мало ефективні.

Гречка – використовує другий рік післядії гною і перший – 3 т/га соломи ячме-
ню ярого. За роки досліджень для гречки склались екстремальні погодні умови, 
на час посіву з настанням посушливих явищ у середині вегетації, що вплинуло 
на її урожайність. Однак за стресових явищ у її рості і розвитку органічні й міне-
ральні добрива зіграли стабілізуючу роль. За урожайності на контролі без добрив 
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1,37 т/га зерна найвищий приріст у 71% одержано за органо-мінеральної систе-
ми удобрення – 12 т/га гною + N60P60K64. Одинарна доза N30P30K34 на цьому фоні 
гною виявилась на 11% менш ефективною, а за мінеральної системи удобрення – 
на 37%. Післядія 12 т/га ріллі гною забезпечила 30% приросту врожаю зерна 
гречки, а найвища доза за мінеральної системи удобрення N90P90K102 виявилась 
менш продуктивною на 11% порівняно з оптимальною дозою гною і мінеральних 
добрив. Найкращі умови для мінерального живлення рослин склались за вне-
сення 1 т/га ОМБД марки 4–4–4, де урожайність насіння її становила 2,24 т/га,  
наближаючись до оптимальних доз добрив за органо-мінеральної системи. 
Зниження дози ОМБД до 0,5 т/га + N40 лише на 6% поступалась повній дозі. 
За відновлюваної системи удобрення формування її урожайності не перевищило 
1,97 т/га на фонах із гноєм, у післядії ІІ року, побічною продукції попередни-
ка і мінеральних добрив. За урожайності культур по фону соломи без добрив 
в 1,39 т/га, за внесення по ній компенсуючої дози азоту N30 приріст насіння греч-
ки становив 17%, а по фону біодеструктора Екостерн – 7%, а за сумісного засто-
сування соломи + N30P30K34 – 15%.

Це свідчить, що за відсутності гною застосування побічної продукції поступа-
ється органічній системі удобрення – 12 т/га гною. До неї доцільно залучати засоби 
хімізації, до яких належить гуматні добрива, стимулятори росту та бактеріальні 
препарати. 

Горох. Культура використовує ІІІ рік післядії гною, пряму дію блоці соломи 
гречки і мінеральних добрив. Не зважаючи на трирічну віддаленість від часу 
внесення гною і завдяки свіжому надходженню соломи попередника ефектив-
ність післядії першого не послабилась: за органічної системи – 12 т/га ріллі гною 
урожайність гороху на 14% перевищує контроль без добрив (2,14 т/га), що лише 
на 9% нижче від прямої дії оптимальної дози N60P60K68. Як бобова культура, що 
знаходиться певною мірою у самозабезпеченості азотом за рахунок симбіотичної 
азотфіксації за будь-яких доз і видів добрив її урожайність стабільно знаходилась 
у межах 2 т/га. Найвищий рівень урожайності гороху – 3,04 т/га одержано за за-
стосування 1 т/га ОМБД із приростом 0,9 т/га (42%) порівняно з контролем без 
добрив. Урожайність гороху за половинної дози ОМБД 0,5 т/га + N40 лише на 7% 
поступалась ефективності 1 т/га.

За відновлюваної системи удобрення урожайність гороху, як по соломі без до-
брив, так і за внесення всіх видів добрив також була у межах 2 т/га ±0,39–0,69 т/га, 
що свідчить про самодостатність цієї культури, здатної до формування високої про-
дуктивності за будь-яких навантажень добривами – від низьких до високих (табл. 9).
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5.5.  Продуктивність культур польової 
сівозміни за 2016–2020 рр.

Узагальнюючим критерієм оцінки ефективності інтенсивної системи землероб-
ства за різних систем удобрення є визначення продуктивності сівозміни. В резуль-
таті досліджень встановлено, що загальна продуктивність культур короткоротаці-
йної сівозміни на 70–80% залежить від систем удобрення сільськогосподарських 
культур. За середньої продуктивності на контролі без добрив 3,02 т/га зернових 
одиниць найвищої урожайності було досягнуто по дозах 12 т/га гною + N60Р60К68 – 
5,13 т/га зернових одиниць, що на 70% вище від контролю без добрив. Удвічі ниж-
ча доза NPK по фону 12 т/га підстилкового гною виявилась на 13% менш продук-
тивною. У післядії 12 т/га підстилкового гною продуктивність сівозміни становила 
4,26 т/га з.о., а 6 т/га виявилося на 7% нижче від попередньої дози.

Орієнтована на реалії аграрного виробництва доза N30Р30К34 за сумісного засто-
сування 12 т/га гною забезпечила середню продуктивність 4,53 т/га. За доповнення 
цих доз соломою вона знизилась до 4,1 т/га, що очевидно, пов’язано з постійною 
іммобілізацією азоту з ґрунту на мінералізацію свіжої органічної речовини решток. 
На такому самому рівні визначено і продуктивність дози N30Р30К34 за мінеральної 
системи удобрення, що пов’язано з відсутністю органічної речовини, як органіч-
ного матеріалу для функціонування ґрунтової біоти. Потрійна доза N90Р90К102 ви-
явилась за продуктивністю на 4% нижчою від подвійної дози NPK на фоні гною. 

Ефективність 1 т/га ОМБД марки 4–4–4 наблизилась до дії 6 т/га гною + N60Р60К64, 
а половинна доза 0,5 т/га + N40 лише на 5% поступалась повній дозі. Це свідчить 
про те, що полікомпонентні органо-мінеральні біоактивні добрива у низьких дозах 
є конкурентоспроможними щодо органо-мінеральної системи удобрення за середніх 
їх доз застосування. 

Таким чином, найефективнішою визначено органо-мінеральну систему удо-
брення (12 т/га гною + N60Р60К68) із рівнем продуктивності – 5,13 т/га з.о. і приро-
стом 2,11 т/га з.о. (70%). Встановлена перспективність застосування органо-міне-
ральних біоактивних добрив в дозі 1 т/га із приростом продуктивності 1,73 т/га з.о. 
(37%), що відповідає рівню високих доз мінеральних добрив (N90Р90К102) (табл. 10)
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5.6. Якість основної продукції в польовій сівозміні
Основними показниками якості зернових і зернобобових культур визначено 

протеїн, білок, клітковина – змінні величини, що підлягають впливу добрив, а та-
кож жир, зола і зольні елементи фосфор і калій – генетично залежні показники, що 
слабко реагують на зовнішні впливи.

Для порівняння нами проведено визначення якості зерна культур короткорота-
ційної сівозміни за інтенсивної й відновлюваної систем удобрення, що передбачає 
застосування мінеральних і органічних добрив на фоні побічної продукції попере-
дника із обробкою її біодеструктором.

Змінні величини в основній продукції рослинництва тісно залежать від рівня 
азотного живлення рослин, адже протеїн і білок є похідними від органічних сполук.

Пшениця озима. Культура з високим потенціалом урожайності з довгим веге-
таційним періодом, яка добре реагує на засоби хімізації. Нагромадження протеїну 
найефективніше відбувається за мінеральної системи удобрення по максимальній 
дозі N150P90K150, де визначено найвищий вміст протеїну – 13,27% і білка – 12,30%. 
За внесення оптимальних доз добрив за органо-мінеральної системи удобрення ці 
величини становили 12,65 і 11,59%, які можна визначити як стандартні в умовах 
досліду.

Не зважаючи на віддаленість удобрення гноєм у 4 роки його вплив на якісні 
показники пшениці озимої досить відчутні (табл. 11).

Таблиця 11. Якість зерна пшениці озимої за органо-мінеральної 
системи удобрення у польовому досліді 2016–2018 рр., % 

Удобрення Протеїн Білок Клей-
ковина Зола Жир Р2О5 К2ОГній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль)   9,33   9,01 21,16 1,21 1,77 0,73 0,55
12 N50Р30К50 11,52 10,50 21,68 1,30 1,88 0,80 0,61
12 N100Р60К100 12,65 11,59 22,69 1,43 1,96 0,82 0,62
12 N0Р0К0 10,36   9,54 21,30 1,26 1,86 0,78 0,60
6 N0Р0К0 10,74   9,85 21,72 1,28 1,85 0,80 0,61
6 N100Р60К100 12,71 11,66 22,60 1,44 1,95 0,80 0,63
– N50Р30К50 12,22 11,00 22,81 1,34 1,91 0,79 0,61
– N100Р60К100 13,04 11,66 23,22 1,40 1,96 0,80 0,62
– N150Р90К150 13,27 12,30 23,16 1,43 1,97 0,82 0,64

ОМБД 1,0 11,63 10,23 21,42 1,32 1,89 0,79 0,61
ОМБД 0,5 N40 11,37 10,11 21,32 1,29 1,88 0,80 0,60
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За відновлюваної системи удобрення кількість азотвмісних сполук має тенден-
цію до зниження, порівняно з інтенсивним удобренням, особливо за застосування 
на добриво соломи, де вміст білка у зерні підвищився на 3%, за внесення по соломі 
біодеструктора Екостерн – на 0,6%, а за внесення по цьому фону N30 вміст білка 
підвищився на 11% і був майже на одному рівні з повним мінеральним удобренням 
по фону соломи (табл. 12).

Таблиця 12. Якість зерна пшениці озимої за відновлюваної  
системи удобрення в польовому досліді на сірому  

лісовому ґрунті, 2016–2018 рр., %
Удобрення Протеїн Білок Клей-

ковина Зола Жир Р2О5 К2ОГній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль І) 9,69 12,32 21,16 1,21 1,74 0,73 0,55

Без добрив + солома 
(контроль ІІ)

10,02 9,45 21,27 1,17 1,87 0,79 0,60

0/4 N30 10,40 9,73 21,09 1,23 1,86 0,78 0,61
12/4 N50Р30К50 11,36 10,29 22,14 1,26 1,94 0,81 0,61
6/4 N100Р60К100 12,56 11,44 22,51 1,35 2,00 0,78 0,63
0/4 N30 11,13 10,47 22,44 1,33 1,90 0,81 0,61
0/4 N50Р30К50 11,28 10,37 22,10 1,28 1,83 0,80 0,61
0/4 – 10,11 9,51 20,76 1,23 1,86 0,78 0,62

Кукурудза. Найвищі показники якості зерна кукурудзи за вмісту протеїну 
одержано за органо-мінеральної системи удобрення з внесенням 60 т/га гною + 
N40P30K40 – 10,74% за вмісту його на контролі без добрив – 9,45% з  приростом 
до контролю в 14%. Однаково високий вміст протеїну одержано за мінеральної 
системи удобрення та внесенням ОМБД, де його вміст становив 10%, тоді як за 
внесення гною без мінеральних добрив він перевищував тільки 9%. Вміст клітко-
вини на контролі без добрив досягав 71,28%, а за внесення добрив перевищував 
72%, включаючи і варіанти з внесенням ОМБД (табл. 13).

Блок відновлюваного землеробства засвідчив, що фонове внесення побічної 
продукції за попередню ротацію зменшило диференціацію у впливі добрив на на-
копичення у зерні кукурудзи протеїну, кількість якого становила 9 ± 0,31–0,89% 
за мінеральних систем удобрення. Внаслідок дефіциту азоту за систематичного 
внесення добрив, що пов’язано з іммобілізацією його мікрофлорою на розлад за-
лишків соломи, вміст протеїну на контролі без добрив становив 8,88%. За внесення 
компенсаційної дози N по фону і без фону біодеструктора Екостерн та повного 
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мінерального удобрення вміст протеїну в зерні кукурудзи підвищувався на 9% по-
рівняно з контролем по соломі (табл. 14).

Таблиця 13. Якість зерна кукурудзи на зерно за органо-мінеральної 
системи удобрення у польовому досліді, 2017–2019 рр., %

Удобрення на 1 га 
ріллі Протеїн Жир Клітко-

вина Зола Крохмаль Р2О5 К2О
Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль) 9,45 4,29 1,68 1,43 71,28 0,71 0,35

60 N40P30K40 10,74 4,17 1,80 1,59 72,57 0,78 0,39
60 N80P60K80 10,33 4,43 1,75 1,58 71,53 0,78 0,40
60 – 9,84 4,41 1,79 1,48 72,08 0,76 0,39
30 – 9,38 4,64 1,78 1,52 72,48 0,75 0,40
30 N80P60K80 10,24 4,43 1,76 1,56 71,71 0,74 0,39
– N40P30K40 10,17 4,38 1,80 1,58 71,84 0,81 0,39
– N80P60K80 10,53 4,28 1,74 1,48 71,91 0,82 0,39
– N120P90K120 10,40 4,36 1,76 1,51 72,05 0,78 0,38

ОМБД – 1,0 10,08 4,51 1,78 1,52 72,06 0,74 0,37
ОМБД – 0,5 N40 10,12 4,18 1,75 1,53 72,74 0,78 0,37

Таблиця 14. Якість зерна кукурудзи на зерно за відновлюваної 
системи удобрення у польовому досліді, 2017–2019 рр., %

Удобрення
Протеїн Жир Зола Крохмаль Клітковина Р2О5 К2ОГній, 

т/га NPK, кг

Без добрив
(контроль І) 9,17 4,36 1,36 71,28 1,74 0,71 0,35

5 т/га соломи 
(контроль ІІ) 8,88 1,29 1,47 72,85 1,76 0,73 0,38

0/5 N50 9,70 4,41 1,42 72,07 1,89 0,79 0,40
12/5 N40P30K40 9,31 4,24 1,79 72,68 1,84 0,76 0,39
6/5 N80P60K80 9,76 4,50 1,50 72,43 1,76 0,75 0,40
0/5* N80P60K80 9,62 4,34 1,56 72,78 1,82 0,77 0,39
0/5* N80P60K80 9,70 4,32 1,39 72,70 1,77 0,77 0,38
0/5* – 9,70 4,29 1,41 72,47 1,73 0,72 0,39

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.
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Ячмінь ярий. Визначення якості зерна ячменю ярого показало, що за вмісту 
протеїну на контролі без добрив 11,43% за посилення мінерального живлення 
при внесенні помірних і підвищених доз мінеральних добрив на фоні без гною 
(N60–90P60–90K60–90) підвищили вміст протеїну до 13,1%. Високого вмісту протеїну 
досягнуто у зерні ячменю за внесення ОМБД у дозі 1 т/га. За оптимальної орга-
но-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною І року післядія + N60P60K60) вміст 
протеїну становив 12,7% або підвищився на 11% до контролю без добрив. За вне-
сення добрив вміст білка перевищувався 11%, на контролі – 10%. Вміст клітковини 
мав тенденцію до зниження за мінеральної системи удобрення.

Вміст золи і гігроскопічної вологи залишались у межах одних величин, а вміст 
крохмалю за внесення добрив мав тенденцію до зниження порівняно з контролем 
без добрив, що пов’язано з ростовим розведенням. Зольні речовини за внесення до-
брив мали тенденцію підвищуватись на 0,01–0,03%. Застосування мезодоз ОМБД 
(1 т/га) за якістю не поступались варіанту з післядією гною і помірних та високих 
доз NPK (табл. 15).

Таблиця 15. Якість зерна ячменю ярого за органо-мінеральної 
системи удобрення в польовому досліді на сірому лісовому ґрунті, 

2018–2020 рр., %

Удобрення

П
ро
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к
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ир
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ов
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ла
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гр
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К
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ь
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5

К
2О

Гній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль ) 11,43 10,27 3,54 5,06 2,35 9,58 61,31 0,80 0,58
12 N30Р30К30 11,95 10,64 3,68 5,07 2,36 9,80 60,94 0,81 0,59
12 N60Р60К60 12,70 11,98 3,75 5,03 2,45 9,79 60,29 0,83 0,60
12 – 12,36 11,31 3,60 5,20 2,39 9,68 60,51 0,82 0,59
6 – 12,04 11,01 3,58 5,09 2,37 9,66 61,14 0,81 0,60
6 N60Р60К60 12,77 11,66 3,59 5,17 2,49 9,77 60,40 0,82 0,61
– N30Р30К30 12,48 11,35 3,53 4,96 2,42 9,55 60,74 0,82 0,60
– N60Р60К60 13,10 11,93 3,63 4,91 2,52 9,61 59,74 0,83 0,62
– N90Р90К90 13,19 12,09 3,68 5,01 2,53 9,75 59,71 0,83 0,61

ОМБД – 
1 т/га 12,43 11,64 3,51 4,95 2,61 9,94 60,36 0,83 0,61

ОМБД – 
0,5 т/га N90 13,19 11,43 3,55 5,21 2,55 9,75 60,24 0,83 0,61
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За відновлюваної системи удобрення з внесенням побічної продукції сумісно 
з гноєм мінеральними добривами і стимулятором росту Екостерн показники яко-
сті перевищували контроль без добрив (11,68%). За внесення оптимальної дози 
характерної для відновлюваної системи удобрення (12 т/га гною у післядії І року 
+ стебла кукурудзи 7 т/га пряма дія + N60P60K60) досягала 13,22%. За внесення ком-
пенсуючої дози азоту по стеблах – 12,4%, Екостерну – 11,86%. На культурі ячме-
ню добрива помітно впливають на кількість зольних речовин у зерні. За вмісту 
Р2О5 на контролі без добрив 0,77 т/га на варіантах з внесенням добрив він досягав 
0,83%, а вміст калію підвищився від 0,63 до 0,68% (табл. 16).

Таблиця 16. Якість зерна ячменю ярого за відновлюваної  
системи удобрення в польовому досліді на сірому лісовому ґрунті, 

2018–2020 рр., %
Удобрення

П
ро

те
їн

Бі
ло

к

Ж
ир

К
лі

тк
ов

ин
а

Зо
ла

К
ро

хм
ал

ь

Р 2О
5

К
2ОГній, 

т/га NPK, кг

Без добрив (контроль ) 11,68 10,56 3,45 4,84 2,33 62,26 0,77 0,63
Без добрив + солома (контроль ІІ) 11,85 10,55 3,78 4,94 2,26 62,00 0,82 0,57
0/7 N70 12,56 11,48 3,55 4,88 2,44 62,18 0,82 0,66
12/7 N30Р30К30 12,28 11,65 3,15 4,46 2,55 63,78 0,82 0,68
6/7 N60Р60К60 13,22 12,14 3,06 4,50 2,39 61,40 0,83 0,71
0/7 N70 12,4 11,41 3,49 4,55 2,44 62,12 0,83 0,69
0/7 N30Р30К30 11,82 11,34 3,41 4,53 2,39 63,87 0,79 0,66
0/7 – 11,86 10,87 3,33 4,47 2,23 62,94 0,81 0,68

Гречка. Насіння гречки, порівняно з колосовими зерновими культурами, має 
підвищений вміст азотних сполук – протеїну до 16, білка – до 14%.

Застосування будь-яких видів добрив під гречку гарантованим є високий показ-
ник якості за вмістом протеїну і білка. Накопичення у зерні гречки зольних речовин 
за мінеральної системи удобрення має тенденцію до зниження порівняно з орга-
но-мінеральною системою удобрення. Внесення ОМБД забезпечує стійкі і високі 
показники якості зерна гречки (табл. 17).
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Таблиця 17. Якість зерна гречки за органо-мінеральної системи 
удобрення у польовому досліді, 2019–2020 рр., %

Удобрення на 1 га ріллі Протеїн Білок Жир Р2О5 К2О Гігроскоп. 
вологаГній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль І) 14,68 12,77 3,61 0,87 0,58 9,77
12 N20P30K30 16,14 14,13 3,75 0,89 0,59 9,86
12 N40P60K60 15,92 13,91 3,74 0,88 0,58 9,87
12 – 15,62 13,59 3,41 0,85 0,58 10,01
6 – 14,92 1306 3,59 0,84 0,58 9,85
6 N40P60K60 15,73 13,71 3,21 0,86 0,58 10,14
– N20P30K30 15,81 13,75 3,21 0,85 0,58 10,00
– N40P60K60 15,52 13,48 2,97 0,82 0,57 9,94
– N60P90K90 16,13 14,06 3,59 0,88 0,59 9,72

ОМБД –1,0 15,56 13,50 3,67 0,87 0,59 9,69
ОМБД –0,5 N50 15,81 13,80 3,58 0,90 0,59 9,81

За відновлюваної системи удобрення на фоні прямої дії лише соломи ячменю 
(3 т/га) вміст протеїну і білка в зерні гречки, порівняно з контролем без добрив, 
знизився на 3%. На фонах з підстилковим гноєм, соломою і мінеральними добри-
вами він був у межах 15 ± 0,8–0,91%, а по соломі на фонах з добривами і біоде-
структором Екостерн підвищувався до 16 ± 0,15–0,24%, що, очевидно пов’язано 
з ростовим розведенням в процесі формування врожаю гречки (табл. 18).

Таблиця 18. Якість зерна гречки за відновлюваної  
системи удобрення у польовому досліді, 2019–2020 рр., % 

Удобрення на 1 га ріллі Протеїн Білок Жир Р2О5 К2О
Гігроск.
вологаГній, т/га NPK, кг

Солома (контроль) 14,87 12,91 3,46 0,82 0,56 9,70
Органічна 1 доза 60 т/га 15,86 13,92 3,54 0,84 0,57 9,61

Органічна 0,5 дози 30 т/га 15,97 14,03 3,52 0,85 0,57 9,72
0/3 N30 16,17 14,17 3,56 0,85 0,57 9,91
6/3 N20Р30К30 15,82 13,87 3,49 0,84 0,57 9,59
6/3 N40Р60К60 15,91 13,94 3,53 0,85 0,57 9,63
0/3* N30 16,15 14,10 3,58 0,85 0,57 9,76
0/3* N20Р30К30 16,24 14,18 3,60 0,86 0,57 9,85
0/3* – 16,14 14,07 3,54 0,85 0,57 9,94

ОМБД – 1,0 т/га 15,96 14,01 3,50 0,85 0,57 9,70
ОМБД – 2 т/га 16,05 14,11 3,55 0,85 0,57 9,64

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.
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Горох – четверта культура за ротацію сівозміни і по ньому одержано однорічні 
дані за 2020 р. Зернобобова культура відрізняється від групи зернових і круп’яних 
високим вмістом протеїну і білка. Завдяки симбіотичній фіксації атмосферного азоту 
за органо-мінеральної й мінеральної системи удобрення значної різниці між дозами 
і видами добрив не спостерігали, коливаючись у межах 18–19% з помітною тенден-
цією до підвищення вмісту протеїну білка за застосування ОМБД (19–20%). За вміс-
том жиру, золи, клітковини різниця між контролем і удобреними варіантами незна-
чна. Культура слабко реагує на добрива і в накопиченні зольних елементів (табл. 19).

Таблиця 19. Якість зерна гороху за органо- 
мінеральної системи удобрення, 2020 р., %

Удобрення

П
ро

те
їн

Бі
ло

к

Ж
ир

Зо
ла

К
лі

тк
ов

ин
а

Гі
гр
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к.

во
ло

га

Р 2О
5

К
2ОГній, 

т/га NPK, кг

Без добрив (контроль) 19,45 18,52 1,62 3,50 5,38 9,42 1,10 1,23
60 N20Р30К30 19,53 18,58 1,67 3,61 5,49 9,19 1,04 1,29
60 N40Р60К60 18,68 17,51 1,68 3,67 5,52 9,04 1,04 1,20
60 N0Р0К0 18,35 17,23 1,62 3,54 5,41 9,22 0,97 1,20
30 N0Р0К0 19,43 18,48 1,65 3,67 5,60 9,28 1,07 1,23
30 N40Р60К60 18,76 17,69 1,69 3,55 5,52 8,91 1,03 1,22

N20Р30К30 18,40 17,35 1,66 3,50 5,63 8,79 1,11 1,23
N40Р60К60 21,16 20,33 1,65 3,64 5,58 8,41 1,12 1,26
N60Р90К90 18,28 17,12 1,54 3,20 5,67 7,83 1,07 1,22

ОМБД – 
1,0 т/га 20,88 19,74 1,66 3,52 5,50 8,25 1,07 1,23

ОМБД – 
0,5 т/га N40 19,49 18,37 1,62 3,58 5,66 8,18 1,09 1,23

Характерною особливістю відновлюваної системи удобрення є стабільне нако-
пичення протеїну у кількості 20% незалежно від доз і видів мінеральних добрив, 
що завдячує побічній продукції рослинництва, як додаткового енергетичного ма-
теріалу в ризосфері кореневої системи гороху. Відповідну тенденцію має і накопи-
чення білка. За внесення побічної продукції з компенсуючою дозою азоту, повним 
мінеральним удобренням і деструктором Екостерн показники цієї групи якості 
були однаковими. Інші показники цієї культури істотних змін під впливом добрив 
не зазнали (табл. 20).
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Таблиця 20. Якість зерна гороху за відновлюваної  
системи удобрення, 2020 р.,%

Удобрення

П
ро

те
їн

Бі
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к

Ж
ир
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ла
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лі
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ов
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Гі
гр
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во
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Р 2О
5

К
2ОГній,  

т/га NPK, кг

Без добрив (контроль) 20,08 19,05 1,60 3,56 5,39 8,59 1,03 1,18
2 N20 20,09 18,74 1,56 3,50 5,23 7,96 1,01 1,18

60/2* N20Р30К30 17,67 16,63 1,66 3,48 5,34 8,05 1,00 1,18
30/2* N40Р60К60 21,03 19,84 1,70 3,55 5,40 8,28 1,05 1,18

2* N20 20,30 19,04 1,64 3,41 5,38 8,09 1,01 1,17
2* N20Р30К30 20,16 18,94 1,58 3,52 5,59 8,14 1,01 1,18
2* – 20,29 19,05 1,60 3,47 5,62 8,06 1,02 1,19

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.
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6.  Економічна ефективність застосування 
добрив у польовій сівозміні
Економічна ефективність – заключна оцінка будь-якої системи землеробства, 

а в ній – системи удобрення. Економічний ефект складається з витратної і при-
буткової частини, де визначальними показниками є собівартість добрив і вартість 
одержаного приросту врожаю від їх застосування. Порівняння економічної ефек-
тивності за інтенсивної і відновлюваної системи удобрення – шлях до пошуку ра-
ціональних технологій.

Пшениця озима. Культура використовує IV рік післядії гною і тому серед удо-
брених варіантів з внесенням гною визначено і найнижчу собівартість 1 т зерна 
пшениці – 1829 грн/т за післядії його у дозі 30 т/га. З внесенням по фону його піс-
лядії мінеральних добрив собівартість зерна підвищувалась по дозах 12 т/га гною +  
+ N50Р30К50 до 2885 грн/т,а по дозі N100Р60К100 – 2869 грн/т. Найвища собівартість 
зерна склалась за дози N150Р90К150 за мінеральної системи удобрення – 3591 грн/т за 
внесення ОМБД у дозі 1 т/га собівартість становила 2213 т/га, що на 30% була ниж-
чою порівняно з оптимальною дозою гною і мінеральних добрив (12 т/га гною +  
+ N100Р60К100). Зменшення дози ОМБД до 0,5 т/га + N40 зменшила собівартість на 7% 
порівняно з попередньою дозою. 

Прибуток від застосування оптимальної дози добрив, яка гарантує найвищу 
урожайність (12 т/га гною + N100Р60К100) виявився на 14% нижчим порівняно з поло-
винною дозою мінеральних добрив, що пов’язано з ціновою політикою на штучні 
добрива. Найприбутковішим визначено післядію на  IV рік підстилкового гною – 
15978 грн/т, а в прямій дії внесення ОМБД у дозі 0,5 т/га + N40 – 15807 грн. 

Серед варіантів прямої дії добрив найвищий рівень рентабельності одержано 
по тій самій дозі ОМБД – 153%, а за внесення 1 т/га – 144%. Менш рентабель-
ною – 121% визначено за органо-мінеральної системи (12 т/га гною + N100Р60К100). 
Найнижчий рівень рентабельності у цьому блоці одержано за мінеральної системи 
удобрення за зростання їх дозах від 152% за одинарної дози – до 43% за потрійної 
дози NРК (табл. 21).

За відновлюваної системи удобрення на варіантах з внесенням гною і побічної 
продукції по фону мінеральних добрив встановлено зниження собівартості до 18%, 
а за внесення лише соломи, відносно контролю без добрив, вона підвищилась на 7%. 
Порівняно з цим фоном внесення компенсаційної дози азоту по соломі попередника 
визначило найнижчу собівартість у блоці відновлюваного землеробства – 1791 грн/т. 
Оброблення соломи біодеструктором Екостерн підвищило собівартість на 37%, а по 
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фону N30 – на 25% і по фону N50Р30К50 – на 50%. Найвищий прибуток одержано за 
внесення соломи + N30 – 15531 грн/т, тоді як за внесення повної дози (12 т/га гною +  
+ 3 т/га соломи + N100Р60К100) – 10248 грн/т, або на 51% нижче, а за помірної дози 
NРК – на 21% нижче. За дози соломи 3 т/га + N30 рівень рентабельності становив 
187%, солома + N30 + Екостерн – 141% і соломи + Екостерн – 130% (табл. 22).

Таблиця 21. Економічна ефективність вирощування  
пшениці озимої за органо-мінеральної системи удобрення 

у польовому досліді, 2016–2018 рр.
Удобрення на 1 га ріллі Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток, 

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль) 2616 9124 126

12 N50P30K50 2885 13977 121
12 N100P60K100 2869 12285 80
12 – 1615 15979 219
6 – 1829 13801 183
6 N100P60K100 2970 11269 74
– N50P30K50 2567 12076 102
– N100P60K100 3002 11052 88
– N150P90K150 3591 8209 43

ОМБД – 1,0 2213 14786 144
ОМБД – 0,5 N40 2068 15807 153

Таблиця 22. Економічна ефективність вирощування  
пшениці озимої за відновлюваної системи удобрення  

у польовому досліді, 2016–2018 рр.
Удобрення Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток,  

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль І) 2185 9158 126

Без добрив + солома  
(контроль ІІ) 2345 9234 120

0/3 N30 1791 15531 187
12/3 N50P30K50 2390 12442 115
6/3 N100P60K100 2532 10248 103
0/3* N30 2238 12982 141
0/3* N50P30K50 2697 11737 90
0/3* – 2450 11458 130

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.
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Кукурудза. Кукурудза використовує пряму дію 30 і 60 т/га гною + 5 т/га соломи 
пшениці озимої + пряму дію мінеральних добрив та ОМБД. 

За оптимальної дози 60 т/га гною + N80Р60К80 собівартість зерна кукурудзи 
становила 2839 грн/т, за зниження дози NРК удвічі на 2% нижче. Як інтенсивна 
культура з довшим вегетаційним періодом кукурудза добре зреагувала на суто 
мінеральне удобрення, де одержано найнижчу собівартість – 1777 грн/т. Однак 
найвигідніше за цим показником виявилось застосування ОМБД у дозі 1 т/га – 
1367 грн/т – на 30% нижче, а за внесення ОМБД 0,5 т/га + N50 на 8% більше, що 
пов’язано з додатковим внесенням азоту. 

Відповідним чином склалась і прибуткова частина, що передбачає витрати 
на пряму дію гною, забезпечивши прибуток до 16171 грн/га за внесення оптималь-
ної дози (60 т/га гною + 5 т/га соломи + N80Р80К80), тоді як за прямої дії гною (60 т/га) –  
16551 грн/га, зменшуючись на 2%. За мінеральної системи удобрення прибуток 
підвищувався у міру зростання доз від 19749 до 23412 грн/га або на 19%. Однак 
найвищим він виявився за внесення ОМБД у дозі 1 т/га – 24442 грн/га – у 1,5 раза 
більше від оптимальної дози (12 т/га гною + N80Р60К80).

Рівень рентабельності за прямої дії добрив по фону NРК не перевищував 66%, 
без нього – 91–144%, а за мінеральної системи удобрення у міру підвищення доз 
добрив знижувався від 161 до 125%. Найвищий рівень рентабельності одержано за 
застосування ОМБД у дозі 1 т/га – 255%, а по дозі 0,5 + N50 – 223%, або на 32% ниж-
че, що свідчить про найкраще місце ОМБД у сівозміні під цією культурою (табл. 23).

Таблиця 23. Економічна ефективність вирощування  
кукурудзи на зерно за органо-мінеральної системи удобрення 

у польовому досліді, 2017–2019 рр.
Удобрення на 1 га ріллі Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток, 

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль) 1691 15065 182

60 N40P30K40 2898 12938 63
60 N80P60K80 2839 16171 66
60 – 2461 16551 91
30 – 1928 19374 144
30 N80P60K80 2364 19907 99
– N40P30K40 1777 19749 161
– N80P60K80 1956 21455 138
– N120P90K120 2079 23412 125

ОМБД – 1,0 1367 24442 255
ОМБД – 0,5 N50 1477 23051 223



76   6. Економічна ефективність застосування добрив у польовій сівозміні

За відновлюваної системи удобрення на фоні побічної продукції рослинництва 
собівартість продукції за застосування гною і мінеральних добрив залишається 
стабільною. За внесення 30 т/га гною + 5 т/га соломи + N80Р60К80 вона становить 
2667 грн/т. Підвищення удвічі дози гною і зниження одинарної дози мінеральних 
добрив на 50% призвело до зростання собівартості на 20%. Собівартість 5 т/га 
соломи пшениці – 1717 грн/т, за доповнення її компенсаційною дозою азоту під-
вищилась на 60%, з додаванням біодеструктора Екостерн знизилась на 8%, а по 
фону N40Р30К40 – на 12%, що свідчить про економічну доцільність оброблення біо-
деструктором побічної продукції рослинництва.

 Рівень рентабельності взагалі по блоку відновлюваного землеробства виявив-
ся вищим, ніж за традиційної органо-мінеральної системи удобрення. За внесен-
ня гною + солома + NРК він коливався у межах 54-82%, на фонах із соломою + 
N50 – 95%, з повним мінеральним удобренням по фону соломи (N40Р30К40) – 141%. 
Визначено найвищу рентабельність за внесення по фону соломи біодеструктора – 
184% (табл. 24).

Таблиця 24. Економічна ефективність вирощування кукурудзи 
на зерно за відновлюваної системи удобрення у польовому досліді, 

2017–2019 рр.
Удобрення Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток, 

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль І) 1717 14914 176

5 т/га соломи (контроль ІІ) 1758 15488 170
0/5 N50 2825 11569 95
0/5 N40P30K40 3206 12830 54
0/5 N80P60K80 2667 18693 82
0/5* N50 1900 17234 151
0/5* N40P30K40 1976 19754 141
0/5* – 1657 16906 184

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.

Ячмінь. За органо-мінеральної системи удобрення собівартість 1 т зерна яч-
меню коливалася від 2316 грн/т по оптимальній дозі (12 т/га гною + N60Р60К60) – 
до 3329 грн/т, знижуючись на 19%. Зменшення дози гною на половину, внесеного 
під попередник, виявилось майже рівнозначним при підвищенні її удвічі по такому 
самому фону NРК – 3291 грн/т, знижуючись лише на 10%. За мінеральної системи 
удобрення собівартість була ефективною за дози N30Р30К30, за підвищення її вона 
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зростала на 10%, а потроєння – на 44% порівняно з одинарною дозою добрив. За 
прибутком ця доза виявились на 16% менш прибутковішою, ніж помірна доза NРК 
на тому самому фоні із зниженням урожайності зерна до 6% порівняно з опти-
мальною дозою добрив. Найвищий прибуток за вирощування ячменю одержано за 
внесення ОМБД у дозі 1 т/га – 24442 грн/т.

Рівень рентабельності виявився найнижчим за загальноприйнятої оптимальної 
дози N60Р60К60 під цю культуру – 69%, за зниження цієї дози до N30Р30К30 – 135%. 
Застосування підвищених доз мінеральних добрив від одинарної до потрійної ви-
значено зменшення рентабельності відповідно від 102% до 84 і 42%. Найвищі по-
казники рівня рентабельності одержано у перший рік післядії гною і за внесення 
1 т/га ОМБД – 147–149% (табл. 25).

Таблиця 25. Економічна ефективність вирощування  
ячменю ярого за органо-мінеральної системи удобрення  

у польовому досліді, 2018–2020 рр.
Удобрення на 1 га ріллі Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток, 

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль) 2584 8350 119

12 N30P30K30 2796 12212 135
12 N60P60K60 3329 10476 69
12 – 2359 11694 149
6 – 2340 11110 148
6 N60P60K60 3291 10127 71
– N30P30K30 2806 10503 102
– N60P60K60 3081 11233 84
– N90P90K90 4042 10105 42

ОМБД – 1,0 2316 12224 147
ОМБД – 0,5 N40 2825 9646 99

За вирощування ячменю за відновлюваної системи удобрення собівартість зерна 
мала тенденцію до підвищення, займаючи позицію більше 3000 грн/т, особливо за 
післядії гною і прямої дії стебел кукурудзи і мінеральних добрив – 3233–3461 грн/т.  
За внесення стебел кукурудзи вона теж була високою – 3189 грн/т, по їх фону вне-
сення компенсуючої дози N70 – підвищилась на 4%, з додаванням по цьому фону 
біодеструктора Екостерн була на рівні контролю, а за дії тільки біодеструктора – 
знизилась на 9%. Не зважаючи на зменшення урожайності ячменю на фонах з по-
бічною продукцією, ефективність стебел кукурудзи у зниженні собівартості зали-
шається високою (табл. 26).
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Таблиця 26. Економічна ефективність вирощування ячменю ярого за 
відновлюваної системи удобрення у польовому досліді, 2018–2020 рр.

Удобрення Собівартість,  
1 продукції, грн

Прибуток, 
грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг

Без добрив(контроль І) 2520 8863 131
7 т/га стебел кукурудзи 

(контроль ІІ) 3189 7325 83

0/7 N30 3332 11148 98
12/7 N50P30K50 3461 11874 90
6/7 N100P60K100 3233 13812 111
0/7* N30 3186 11201 105
0/7* N50P30K50 3025 12228 126
0/7* – 2928 8644 99

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.

Гречка. Формуючи низькі показники за урожайності, гречка має підвищені показ-
ники собівартості, які в органо-мінеральному блоці переважно коливаються за вне-
сення гною під кукурудзу + солома + NPK у межах 5544–5912 грн/т, у післядії гною – 
до 4631 грн, підвищуючись за мінеральної системи удобрення від 5125 до 6334 грн/т 
і тільки за внесення 1 т/га ОМБД цей показник знизився до мінімальних значень – 
3820 грн/т, або на 54% нижче від оптимальної дози (12 т/га гною + N40Р60К60).

За прибутковістю гречка відноситься до комерційно вигідної культури, адже 
прибуток за оптимальної дози NPK по фону гною (12 т/га + N40P60K60) виявився 
найвищим серед варіантів зі внесенням гною і становив 19717, знижуючись у піс-
лядії гною і внесення середніх і високих доз NPK за мінеральної системи удобрен-
ня до 15263–17251 грн/га. Найвищим прибутком за вирощування гречки визначено 
за внесення ОМБД у дозі 1 т/га – 23474, що на 19% більше від оптимальної дози 
органо-мінеральної системи. Зниження її наполовину + N40 зменшило прибуток 
на 11% (табл. 27).

За відновлюваної системи удобрення найнижчу собівартість визначено за піс-
лядії 12 т/га гною + 3 т/га соломи ячменю + N20P30K30 – 4569грн/т, що можна пояс-
нити оптимізацією мінерального живлення рослин, а також за внесення по соломі 
біодеструктора Екостерн, що пов’язано з найменшими витратами на засоби хіміза-
ції. Вже за внесення на цьому фоні компенсуючої дози N30 підвищило собівартість 
продукції на 10%, відповідно і із підвищенням урожайності культури. Найменшій 
собівартості за оптимальних доз добрив відповідає і найвищий прибуток у віднов-
люваному блоці – 32985 грн/т.
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Таблиця 27. Економічна ефективність вирощування гречки  
за органо-мінеральної системи удобрення у польовому досліді,  

2019–2020 рр.
Удобрення на 1 га ріллі Собівартість,  

1 продукції, грн
Прибуток, 

грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг
Без добрив (контроль) 4940 12752 192

12 N20P30K30 5544 18428 159
12 N40P60K60 5912 19717 143
12 – 5164 16031 179
6 – 4631 16555 210
6 N40P60K60 5907 18027 143
– N20P30K30 5395 15263 167
– N40P60K60 5125 20542 180
– N60P90K90 6334 17251 127

ОМБД – 1,0 3820 23474 277
ОМБД – 0,5 N40 4276 21103 235

За зменшення дози гною до 6 т/га, при подвоєнні дози NPK прибуток змен-
шився на 47%, залишаючись на такому самому рівні, якщо із системи удобрення 
вилучити гній. В цілому рівень рентабельності за долучення у систему удобрен-
ня побічної продукції визначився як високий, адже він здебільшого перевищував 
200% (табл. 28).

Таблиця 28. Економічна ефективність вирощування гречки за 
відновлюваної системи удобрення у польовому досліді, 2019–2020 рр.

Удобрення Собівартість,  
1 продукції, грн

Прибуток,
грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль І) 4996 13792 208
3 т/га соломи ячменю 

(контроль ІІ) 4190 13433 183

0/3 N30 5394 20410 229
12/3 N20P30K30 4569 32985 209
6/3 N40P60K60 5186 22451 173
0/3* N30 5420 22336 254
0/3* N20P30K30 5805 27117 204
0/3* – 4931 16959 219

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.
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Горох. За другу ротацію горох увійшов у сівозміну в 2020 р., визначившись, внас-
лідок аномальних природних умов невисокою урожайністю (2,0 ± 0,31–0,89 т/га)  
за внесення традиційних видів добрив. За рівнем собівартості найнижчими показ-
никами визначилась післядія гною 3-го року – 4582 грн/т і найвища за мінеральної 
системи удобрення – 5861 грн/т, а за внесення ОМБД у дозі 1 т/га – 5453 грн/т  
як самодостатня у мінеральному живленні культури. Найприбутковішим за виро-
щування гороху відзначено за післядії гною у дозі 12 т/га – 7119 грн/га. За опти-
мальної дози N40P60K60 прибуток не перевищував 4392 грн/га, а за внесення 1 т/га 
ОМБД – 6221 грн/га, або на 42% вище від оптимальної дози NPK. Рівень рента-
бельності серед варіантів зі внесенням добрив становив 28–32% за винятком оди-
нарної дози NPK – 49%, що визначається за мінеральної системи удобрення як 
економічно вигідною. Рівень рентабельності по ОМБД становив 38–41% (табл. 29).

Таблиця 29. Економічна ефективність вирощування гороху за органо-
мінеральної системи удобрення у польовому досліді, 2020 рр.

Удобрення на 1 га ріллі Собівартість,  
1 продукції, грн

Прибуток, 
грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль) 4940 5478 52
12 N20P30K30 5843 3845 28
12 N40P60K60 5861 4392 28
12 – 4582 7119 64
6 – 4837 6151 55
6 N40P60K60 5434 5972 38
– N20P30K30 5040 6617 49
– N40P60K60 5662 5092 32
– N60P90K90 7281 536 3

ОМБД – 1,0 5453 6221 38
ОМБД – 0,5 N40 5312 6237 41

За відновлюваної системи удобрення собівартість гороху переважно була ниж-
чою, ніж за органо-мінеральної системи удобрення і коливалась у межах 4000 ±  
± 108 – 667 грн/т, порівняно з фоном підстилкового гною. Собівартість зерна гороху 
по соломі була на 25% нижчою. Найвища продуктивністю відзначено за внесенням 
2 т/га соломи попередника + N20 + Екостерн – 10277 грн/га. 

Рентабельність застосування добрив за відновлюваної системи удобрення ко-
ливалась у межах 5–95%, що була вищою порівняно з традиційною системою удо-
брення (табл. 30).



6. Економічна ефективність застосування добрив у польовій сівозміні   81

Таблиця 30. Економічна ефективність вирощування гороху  
за відновлюваної системи удобрення у польовому досліді, 2020 рр.

Удобрення Собівартість,  
1 продукції, грн

Прибуток, 
грн/га Рентабельність, %Гній, т/га NPK, кг

Без добрив (контроль І) 4185 8316 91
2 N20 4185 9347 91

12/2* N20P30K30 4667 8532 71
6/2* N40P60K60 5105 7989 57
2* N20 4047 10277 98
2* N20P30K30 4508 9465 77
2* – 4109 9298 95

*Примітка: внесено біодеструктор Екостерн.

Таким чином, показник економічної ефективності вирощування культур корот-
коротаційної сівозміни засвідчив, що на сьогодні здебільшого економічно вигідни-
ми дозами мінеральних добрив є мінімальні від загальноприйнятих оптимальних 
доз. Економічно доцільніше є застосування органо-мінеральних біоактивних до-
брив марки 4–4–4, внесених у дозах 1 т/га або 0,5 т/га + N40. Відновлювана система 
удобрення є рентабельною за собівартістю продукції і прибутком порівняно з тра-
диційною інтенсивною системою удобрення.
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