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АНОТАЦІЯ  

Павліченко А.І. Оптимізація структури вбирного комплексу та поживного 

режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

ступеню доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія. – ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». – Чабани, 2022.  

Особливістю сірих лісових ґрунтів є порушення кислотно-лужної рівноваги 

розчину в ґрунтовому середовищі в бік домінування кислотності, низька ємність 

поглинання і слабка буферність, у комплексі призводить до погіршення фізико-

хімічних властивостей, знижується діяльність ґрунтових мікроорганізмів і зростає 

напруженість мікробіологічних процесів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

закономірностей оптимізації структури вбирного комплексу на фоні тривалої 

післядії хімічної меліорації за різних систем удобрення на зміну вмісту, запасів та 

якісного складу гумусу та поживного режиму сірого лісового ґрунту. Вперше в 

умовах Правобережного Лісостепу проведено поглиблений аналіз ефективності 

сумісного застосування біогенних і лужноземельних елементів, доза яких 

розрахована за видовим генотипним співвідношенням (ВГС) на фоні післядії 

повторного вапнування щорічного заорювання побічної продукції попередника та 

сидерату. 

У першому розділі дисертації проаналізовано наукові роботи вітчизняних та 

зарубіжних учених з питань походження сірого лісового ґрунту, його 

властивостей та шляхів поліпшення. Головна увага приділена опрацюванню 

літературних джерел з питань хімічної меліорації та обґрунтуванню застосування 

добрив, спрямованих на відновлення родючості кислих ґрунтів.  

У другому розділі наведено ґрунтові і погодно-кліматичні умови місця 

проведення дослідів, матеріали та методи досліджень і аналізу отриманих 

результатів за темою дисертаційної роботи.  

У третьому розділі розглянуті результати фізико-хімічних властивостей 

сірого лісового ґрунту та його взаємозв’язок з вбирним комплексом. Визначено, 
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що внесення органічних добрив є дієвим способом поліпшення буферної 

здатності ґрунтів. Заорювання сидератів сприяє максимальному поліпшенню 

засвоювання хімічного меліоранту, максимальна зміна обмінної кислотності 

(рНKCl) виявлена у ґрунті – варіанті сидерат + післядія вапнування повною дозою 

(1,0 Нr) – на 46,1 %. Нейтралізація гідролітичної кислотності виявлена за 

сумісного застосування сидератів і побічної продукції на вапнованих фонах. 

Заорювання сидерату на фоні післядії хімічної меліорації сприяє максимальному 

зниженню вмісту рухомого алюмінію.  

У розділі 4 наведені результати аналізу гумусного стану ґрунту за різних 

систем удобрення та післядії хімічної меліорації, яка позитивно впливає на 

загальний вміст і запаси гумусу ґрунту, як окремо, так і в складі мінеральної та 

органо-мінеральної систем удобрення. Гумусний стан у ґрунтовому профілі 

сірого лісового ґрунту (довготривалий дослід) характеризується дуже низьким 

вмістом гумусу в гумусних горизонтах. Виявлено пряму позитивну кореляційну 

залежність між вмістом гумусу та Сзаг. ґрунту, СГК/СФК, СГК, вмістом азоту в ґрунті 

та ступенем гуміфікації органічної речовини (r=0,71-0,99 за детермінації R2=51-

98 %). Вміст азоту в ґрунті тісно пов’язаний зі ступенем гуміфікації органічної 

речовини (r=0,83 за детермінації R2=69 %). Разом з тим, застосування подвійних 

доз мінеральних добрив за ВГС у поєднанні з органічними (побічна продукція 

попередника та сидерат) на фоні вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю, збережений позитивний баланс гумусу, що в абсолютному значені 

становило 1,42 т/га. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між балансом 

гумусу і балансом поживних речовин (r=0,69-0,73 за детермінації R2=48-54 %). 

У п’ятому розділі наведені результати досліджень динаміки вмісту рухомих 

форм поживних речовин під впливом хімічної меліорації та систем удобрення 

культур. Встановлено покращення азотного режиму на варіантах із заорюванням 

сидерату, побічної продукції попередника та внесення мінеральних добрив за ВГС 

і післядії хімічних меліорантів. Між вмістом гумусу та показниками вмісту азоту 

загального та гідролізованого, амонізацією та нітрифікаційною здатністю ґрунту 

виявлена щільна залежність (r=0,81-0,99 за детермінації R2=65-98 %). 
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Функціональна залежність встановлена між гідролізованим азотом і амонізацією 

та нітрифікаційною здатністю ґрунту, а також між амонізацією та 

нітрифікаційною здатністю (r=0,96-0,97 за детермінації R2=92-95 %). Істотний ріст 

вмісту валового, рухомого та водорозчинного Р2О5 виявлено на варіантах із 

заорюванням органічних добрив у якості сидерату, побічної продукції, 

мінеральних добрив за ВГС на фоні післядії вапнування. Перевищення порівняно 

до контролю становило 0,04-0,11 %; 111-118 та 0,12-0,14 мг/кг ґрунту, відповідно. 

Найбільший вміст рухомого і водорозчинного калію спостерігається на варіантах 

із застосуванням органічних добрив (сидеральне добриво і побічна рослинна 

продукція) і мінеральних в одинарних і подвійних дозах на фоні вапнування 

повною дозою за гідролітичною кислотністю, достовірне збільшення обмінної 

форми калію було на рівні 56-61 мг/кг до контролю і 49-54 мг/кг до вихідного 

рівня, а водорозчинного калію відповідно на 4,5 – 5,2 мг/кг і 3,8 – 4,5 мг/кг.  

Шостий розділ дисертації присвячений вивченню екологічної оцінки сірого 

лісового ґрунту за умови застосування систем удобрення та хімічної меліорації. 

Встановлено, що вирощування сільськогосподарських культур без застосування 

добрив призводить до від’ємного балансу мікроелементів. Поєднання сидератів, 

нетоварної продукції врожаю, одинарних і подвійних доз на фоні вапнування за 

повною дозою за гідролітичною кислотністю підвищує вміст і баланс 

мікроелементів у ґрунті. За застосування подвійних доз удобрення  вміст 

рухомих форм свинцю підвищився до 0,15 мг/кг. Мінеральні добрива, 

вапнування, сидерати, побічна рослина продукція за умови науково-

обґрунтованого застосування не можуть слугувати джерелом забруднення сірого 

лісового ґрунту, важкими металами.  

У сьомому розділі висвітлені результати впливу систем удобрення та 

хімічної меліорації на урожайність пшениці озимої. Виявлено, що найвищу 

врожайність пшениці озимої 6,13 т/га отримано на варіанті за поєднання 

органічної та подвійної мінеральної за ВГС системи удобрення (відповідно 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2) на фоні післядії хімічної меліорації повною дозою 

(1,0 Нr), приріст до контролю становив 156,5 %.  
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Енергетична та економічна ефективність вирощування пшениці озимої за 

систем удобрення та хімічної меліорації  висвітлена у 8 розділі. 

Найрентабельнішою для пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті є органо-

мінеральна система удобрення з подвійними дозами із застосуванням сидерату 

(гірчиця 15 т/га) + ПП + N102,8 P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2+  CaCO3 (1,0 Нr) на 1 га 

сівозмінної площі) мінеральних добрив за ВГС на фоні вапнування повною дозою 

за гідролітичною кислотністю, яка забезпечила отримання умовно чистого 

прибутку на суму 30565 грн/га, а рівень рентабельності склав 165 %. 

За енергетичною ефективністю на сірому лісовому крупнопилувато-

легкосуглинковому ґрунті найефективнішою є органічна система удобрення з 

заорюванням сидерату на фоні вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю. 

У дисертації обґрунтовано, теоретично узагальнено та вирішено наукове 

завдання, що полягає в оптимізації структури вбирного комплексу та поживного 

режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів; 

проведено поглиблений аналіз кислотності, гумусного стану, гумінових речовин, 

фульвокислот і поживних речовин, вмісту мікроелементів і важких металів у 

сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті, проаналізовано 

ефективність органо-мінеральної системи удобрення за сумісного застосування 

біогенних і лужноземельних елементів, використання яких у виробничій практиці 

дозволить підвищити урожайності пшениці озимої на деградованих ґрунтах. 

Ключові слова: сірий лісовий ґрунт, обмінна кислотність, система 

удобрення, вапнування, гумус, родючість, гумінові кислоти, фульвокислоти, азот, 

фосфор, калій, важкі метали, мікроелементи, урожайність, пшениця озима, 

економічна ефективність. 

ANNOTATION 

A.I. Pavlichenko. Optimization of the structure of the absorption complex and the 

nutrient regime of gray forest soil under conditions of long-term aftereffect of chemical 

meliorants. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. Dissertation 
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for the degree of Doctor of philosophy in the specialty 201 – Agronomy. – NSC 

«Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences». – Chabany, 2022. 

A feature of gray forest soils is a violation of the acid-base balance of the solution 

in the soil environment in the direction of acidity dominance, low absorption capacity 

and weak buffering, in combination leads to deterioration of physical and chemical 

properties, the activity of soil microorganisms decreases and the intensity of 

microbiological processes increases. 

The scientific novelty of the obtained results consists in establishing regularities 

of optimization of the structure of the absorption complex against the background of a 

long aftereffect of chemical reclamation under various fertilizer systems for changes in 

the content, reserves and qualitative composition of humus and the nutrient regime of 

gray forest soil. For the first time in the conditions of the Right-Bank forest-steppe, an 

in-depth analysis of the effectiveness of the combined use of biogenic and alkaline earth 

elements, the dose of which is calculated according to the species genotype ratio (SGR) 

against the background of the aftereffect of repeated liming of the annual plowing of by-

products of the precursor and green manure, was carried out. 

The first chapter of the dissertation analyzes the scientific works of domestic and 

foreign scientists on the origin of gray forest soil, its properties and ways to improve it. 

The main attention is paid to the development of literature sources on chemical land 

reclamation and justification of the use of fertilizers aimed at restoring the fertility of 

acidic soils. 

The second chapter is presented the soil and weather-climatic conditions of the 

experimental site, materials and methods of research and analysis of the results, which 

were obtained on the topic of the dissertation work. 

In the third chapter, the results of the physical and chemical properties of gray 

forest soil and its relationship with the absorption complex are considered. It is 

determined that the application of organic fertilizers is an effective way to improve the 

buffer capacity of soils. Plowing green manure contributes to the maximum 

improvement in the absorption of chemical meliorant, the maximum change in 

metabolic acidity (рНKCl) was found in the soil –the variant of green manure + liming 
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aftereffect with a full dose (1.0 Нr) – by 46.1%. Neutralization of hydrolytic acidity was 

detected by the combined use of green manure and by-products on calcareous 

backgrounds. Plowing of green manure against the background of the aftereffect of 

chemical reclamation contributes to the maximum reduction in the content of mobile 

aluminum. 

Section 4 presents the results of the analysis of the humus state of the soil under 

fertilizer systems and the aftereffect of chemical reclamation, which positively affects 

the total content and reserves of soil humus, both separately and as part of the mineral 

and organic and mineral fertilizer systems. The humus state in the soil profile of gray 

forest soil (long-term experience) is characterized by a very low humus content in 

humus horizons. The increase in the humateness of humus is especially noticeable when 

they are applied on calcareous backgrounds. A direct positive correlation was found 

between the humus content and the total carbon soil, HAC/FAC, HAC, soil nitrogen 

content and the degree of humification of organic matter (r=0.71-0.99 by determination 

R2=51-98 %). The nitrogen content in the soil is closely related to the degree of 

humification of organic matter (r=0.83 by definition R2=69 %). At the same time, the 

use of double doses of mineral fertilizers for SGR in combination with organic ones 

(by-products of the predecessor and green manure) against the background of liming 

with a full dose of hydrolytic acidity, a positive humus balance was preserved, which in 

absolute terms amounted to 1.42 t/ha. A direct correlation was established between the 

humus balance and the nutrient balance (r=0.69-0.73 by definition R2=48-54 %). 

The fifth chapter presents the results of studies of the dynamics of the content of 

mobile forms of nutrition under the influence of chemical land reclamation and crop 

fertilization systems. An improvement in the nitrogen regime was established on 

variants with plowing of green manure, by-products of the precursor and application of 

mineral fertilizers for SGR and aftereffects of chemical meliorants. A dense relationship 

was found between the humus content and the indicators of total and alkaline 

hydrolyzed nitrogen content, ammonization and nitrification capacity of the soil 

(r=0.81-0.99 by determination R2=65-98%). A functional relationship was established 

between easily hydrolyzed nitrogen and soil ammonization and nitrification capacity, as 
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well as between ammonization and nitrification capacity (r=0.96-0.97 by determination 

R2=92-95 %). A significant increase in the content of gross, mobile and water-soluble 

P2O5 was found in variants with plowing of organic fertilizers as green manure, by-

products, mineral fertilizers for SGR against the background of liming aftereffects. The 

excess compared to the control was 0.04-0.11%; 111-118 and 0.12-0.14 mg/kg of soil, 

respectively. The highest content of exchange and water-soluble potassium is observed 

on variants with the use of organic fertilizers (green manure and by – products) and 

mineral in single and double doses against the background of liming with a full dose of 

hydrolytic acidity, a significant increase in the exchange form of potassium was at the 

level of 56-61 mg/kg to the control and 49-54 mg/kg to the initial level, and water – 

soluble potassium, respectively, by 4.5-5.2 mg/kg and 3.8-4.5 mg/kg. 

The sixth section of the dissertation is devoted to the study of the ecological 

assessment of gray forest soil under the condition of applying fertilizer and chemical 

land reclamation systems. It is established that the cultivation of agricultural crops 

without the use of fertilizers leads to a negative balance of trace elements. The 

combination of green manure, non-commercial products of the crop, single and double 

doses against the background of liming at a full dose of hydrolytic acidity increases the 

content and balance of trace elements in the soil. With the use of double doses of 

fertilizer, the content of mobile forms of lead increased to 0.15 mg/kg. Mineral 

fertilizers, liming, green manure, by-plant products, subject to scientifically based 

application, cannot serve as a source of contamination of gray forest soil with heavy 

metals. 

The seventh chapter presents the results of the influence of fertilizer and chemical 

reclamation systems on the yield of winter wheat. It was found that the highest yield of 

winter wheat 6.13 t / ha was obtained by combining organic and double mineral 

fertilizer by HCV fertilizer system (respectively N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2) against the 

background of the aftermath of chemical reclamation at full dose (1, 0 Hr), the increase 

before control was 156,5 %. 

Energy and economic efficiency of winter wheat cultivation with fertilizer and 

chemical reclamation systems is covered in Chapter 8. The most profitable for winter 
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wheat on gray forest soil is the organo-mineral fertilizer system with double doses using 

green manure (mustard 15 t / ha) + PP + N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2+ CaCO3 (1,0 Hr) per 

1 ha of crop rotation area) of HCV mineral fertilizers against the background of liming 

with a full dose of hydrolytic acidity, which provided a relatively net profit of 30565 

UAH / ha, and the level of profitability was 165 %. 

In terms of energy efficiency on gray forest coarse-dusty-loamy soil, the most 

effective is an organic fertilizer system with plowing of green manure against the 

background of liming with a full dose of hydrolytic acidity. 

The dissertation substantiates, theoretically generalizes and solves the scientific 

problem of optimizing the structure of the absorption complex and the nutrient regime 

of gray forest soil under conditions of long-term aftereffect of chemical meliorants; an 

in-depth analysis of acidity, humus state, humic substances, fulvic acids and nutrients, 

the content of trace elements and heavy metals in gray forest large-sawn-light loamy 

soil, analyzed the effectiveness of the organic-mineral fertilizer system with the 

combined use of biogenic and alkaline earth elements, the use of which in production 

practice will increase the productivity of agricultural crops on degraded soils. 

Keywords: gray forest soil, exchange acidity, fertilizer system, liming, humus, 

fertility, humic acids, fulvic acids, nitrogen, phosphorus, potassium, heavy metals, trace 

elements, productivity, winter wheat, economic efficiency. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ґрунт – це складна динамічна 

система, в якій поєдується багато природних факторів, що є дуже неоднорідними 

у георграфічному вимірі і тому зумовлюють різний характер 

ґрунтоутворювальних процесів. Він є основним багатством кожного суспільства, 

головним засобом сільськогосподарського виробництва та просторовим базисом 

розміщення і розвитку всіх галузей народного господарства. 

Народногосподарське значення ґрунту, як загального засобу виробництва, 

визначається його якостями і властивостями. У сільськогосподарському 

виробництві велике значення має основна його якість – родючість, і тому глибокі 

знання їх властивостей край необхідні для ефективного здійснення на них всіх 

агрономічних та меліоративних заходів. 

З початком ринкових реформ в Україні відбулось зменшення обсягів 

застосування органічних та мінеральних добрив, а хімічна меліорація, що є 

обов’язковою для кислих ґрунтів, майже не проводиться і це призвело до різкого 

зниження родючості ґрунтів і в цілому до їх деградації. 

Найбільш руйнівними ці процеси є для вмісту і запасів гумусу, що є 

основою родючості ґрунтів. Погіршення фізичних і фізико-хімічних властивостей, 

зменшення вмісту доступних для рослин поживних речовин створюють проблему 

щодо їх якості. 

Одні з найпоширеніших ґрунтів України – це ґрунти лісового походження. 

Ці ґрунти являють собою цінний землеробський фонд, раціональне використання 

якого неможливе без детального вивчення їх педогенезу, фізико-хімічних та 

інших властивостей у загальному аспекті. Сірі лісові  ґрунти сформувались в 

умовах промивного водного режиму і відзначаються кислою реакцією ґрунтового 

розчину. Останнє сприяє вилугуванню основ із гумусо-елювіального горизонту, 

що змінює іонну рівновагу ґрунтового розчину і зменшує ступінь насичення ними 

ґрунтово вбирного комплексу, що являє собою сукупність мінеральних, 

органічних і органо-мінеральних компонентів твердорї частини ґрунту, які 
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спроможні до іонно-обмінної здтності. Вбирна здатність ґрунтів належить до 

однієї з найважливіших функції, оскільки безпосередньо бере участь у процесах 

ґрунтотворення і формування їхньої родючості. Ефективний розвиток 

сілськогосподарського виробництва на таких ґрунтах можливий лише за умови 

зниження кислотності ґрунтового розчину, що здійснюється шляхом вапнування, 

тобто насичення верхніх горизонтів кислих ґрунтів лужноземельними 

елементвами (Са та Mg). В цілому в Україні з причин недостатнього проведення 

хімічної меліорації відбувається недобір 0,6-1,8 млн. тонн зернових одиниць 

продукції рослинництва.  

Отже, для підвищення родючості ґрунтів лісового походження необхідно 

проводити цілий ряд агротехнічних заходів: внесення органічних і мінеральних 

добрив, регулярно проводити хімічну меліорацію, поліпшувати фітосанітарний 

стан. 

У зв’язку з цим постає актуальне питання вдосконалення наукових основ 

проведення меліоративних заходів, а саме глибоке вивчення змін, які 

відбуваються в ґрунті, під їх впливом; а також пошук нових шляхів підвищення 

ефективності меліорації та удобрення, відповідно до конкретних ґрунтових умов.  

Актуальність теми. Відомо, що катіонно-обмінна здатність ґрунтів є 

однією з найважливіших властивостей, від яких залежать водно-фізичні та фізико-

хімічні показники, їх структурно-агрегатний та сольовий склад, буферність, 

кислотно-основні властивості, забезпечення рослин елементами живлення, а 

також є теоретичною основою щодо вапнування. Вони тісно пов’язані з ґрунтово-

вбирним комплексом (ҐВК), що являє собою сукупність мінеральних, органічних і 

органо-мінеральних ґрунтів твердої частини, які володіють іонно-обмінною 

здатністю. Таким чином, вбирна здатність належить до однієї з найважливіших 

функцій, оскільки безпосередньо бере участь у процесах ґрунтоутворення і 

формування їх родючості. 

Отже, виникла необхідність оцінити вплив агрогенних факторів, таких як 

вапнування, застосуваання різних систем удобрення (мінеральної, сидератів, 

побічної рослинної продукції, органо-мінеральної) на зміни матеріального носія 
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катіонно-обміної здатності (ҐВК) сірих лісових ґрунтів, які належать до одних із 

проблемних ґрунтів, оскільки й досі не існує єдиної думки щодо їх утворення, 

наразі є актуальним, в зв’язку з тим, що вони впливають на підвищення родючості 

ґрунту. 

В роботі проаналізовано вплив вищевказаних факторів на такі складові ҐВК, 

як гранулометричний склад сірого лісового ґрунту, різних форм кислотності 

(актуальної, потенційної), вміст і запаси гумусу, а також його якісний склад і 

трансформацію, вміст і співвідношення кальцію та магнію, відтворення і 

регулювання вмісту і різних форм елементів живлення. Надана екологічна оцінка 

ґрунту під впливом вапнування та різних систем удобрення. 

Досліджено вплив добрив на оптимізацію структури вбирного комплексу та 

поживного режиму, внесених за видовим генотипним співвідношенням (ВГС), 

біогенних та лужноземельних елементів (N, P, K, Ca, Mg) та їх комбінацій, на 

вищевказані показники. Це дасть змогу встановити оптимальні умови для 

відтворення та збереження рівня родючості ґрунту за умови отримання 

запланованих врожаїв сільськогосподарських культур. Особливого значення це 

набуває в сучасних умовах ведення сільського господарства, за дефіциту 

органічних і високих цін на мінеральні добрива та відсутності хімічної меліорації.  

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2018-2020 рр. 

згідно з тематичними планами відділу агроґрунтознавства і ґрунтової 

мікробіології ННЦ «Інститут землеробства НААН», відповідно до ПНД 2 – 

Розробити наукові основи сталого розвитку систем землеробства і 

землекористування в умовах зміни клімату («Новітні системи землеробства і 

землекористування»), Підпрограма 1 «Розробити наукові основи 

високопродуктивних систем землеробства в екологічно збалансованих 

агроландшафтах Лісостепу і Полісся України в умовах зміни клімату», завдання 

02.01.04.02. «Розробити наукові принципи хімічної меліорації ґрунту за 

оптимізації удобрення культур сівозміни із застосуванням лужноземельних 

елементів і мікробних препаратів» (№ державної реєстрації 0116U002761). 
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Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – дати оцінку впливу 

агрогенних факторів, таких як фактори довготривалого вапнування, застосування 

різних систем удобрення (мінеральної, застосування сидератів, побічної 

рослинної продукції, органо-мінеральної) на зміни, які відбуваються у ґрунтово-

вбирному комплексі з метою оптимізації структури ГВК сірого лісового ґрунту та 

знаходження оптимальних варіантів відтворення ефективної і потенційної 

родючості. Наукових робіт недостатньо, в яких висвітлюються експериментальні 

дані, отриманих у довготривалому польовому досліді впливу системи удобрення 

та хімічної меліорації на гранулометричний склад ґрунту, вміст і запаси гумусу та 

його якісний склад і трансформацію зміни лабільних і стабільних пулів гумусу 

спрямованих на процеси гуміфікації, різні форми ґрунтової кислотності і 

алюмінію, вміст і співвідношення Са та Mg, регулювання і відтворення в ґрунті 

різних форм поживних речовин. 

Для досягнення поставленої мети програмою досліджень передбачалося 

вирішити такі завдання: 

- встановити кількісні параметри показників фізико-хімічних 

властивостей, за яких забезпечується збереження досягнутого рівня родючості 

ґрунту, на основі вивчення потенційної, актуальної, обмінної та гідролітичної 

кислотності, вмісту обмінних основ (Са і Mg), рухомого алюмінію і поживних 

речовин, мікроелементів і важких металів; 

- обґрунтувати меліоративну ефективність поєднання різних доз добрив 

за сумісного застосування біогенних і лужноземельних елементів і меліорантів 

для збереження родючості ґрунту. 

- виявити комплексний вплив добрив, післядії меліоративних заходів та 

генетичних особливостей на стан родючості і запаси гумусу в профілі сірого 

лісового ґрунту; 

- визначити кількісні та якісні зміни вмісту та запасу гумусу, залежно 

від доз мінеральних і органічних добрив,  сумісного застосування біогенних і 

лужноземельних елементів і доз вапна в кореневмісному шарі ґрунту;  

- виявити особливості взаємозв’язку вмісту гумусу з фізико-хімічними 
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та агрохімічними показниками ґрунту, залежно від системи удобрення; 

- розрахувати економічну й енергетичну ефективність агрохімічних 

заходів на сірих лісових ґрунтах. 

Об’єкт дослідження – процес оптимізації структури вбирного комплексу та 

поживного режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних 

меліорантів. 

Предмет дослідження – фізико-хімічні та агрохімічні показники сірого 

лісового ґрунту і пов’язані з ними ґрунтові процеси, врожайність пшениці   

озимої. 

Методи дослідження. Методологічною основою напряму і постановки 

наукових досліджень, розроблення програми дослідної роботи був системний 

підхід до процесу відтворення родючості сірого лісового крупнопилувато- 

легкосуглинкового ґрунту. Для виконання поставлених завдань були використані 

методи: польового експерименту, який дає можливість кількісно оцінити 

ефективність агротехнічних заходів; лабораторного експерименту – для 

визначення фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунту; порівняльно-

аналітичний – для оцінки достовірності отриманих результатів досліджень; 

розрахунково-порівняльний – для встановлення економічної та енергетичної 

ефективності тривалого застосування різних доз і видів добрив та вапна. 

Наукова новизна одержаних результатів: оптимізовано структуру 

ґрунтово вбирного комплексу та поживного режиму сірого лісового ґрунту за 

запропонованих систем удобрення та меліорантів. 

Вперше в умовах Правобережного Лісостепу проведено аналіз ефективності 

застосування системи удобрення з біогенними і лужноземельними елементами, 

доза яких розрахована за видовим генотипним співвідношенням (ВГС) рослин, 

на фоні післядії вапна та щорічного заорювання побічної продукції попередника. 

Удосконалено агротехнологію сумісного застосування мінеральної системи 

удобрення з біогенними і лужноземельними елементами на фоні післядії вапна з 

урахуванням її впливу на вміст, запаси та якісний склад гумусу, потенціальну 

кислотність, отпимізацію структури вбирного комплексу та поживного режиму 
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ґрунту.  

Вдосконалено підходи ефективності застосування мінеральної системи 

удобрення з біогенними і лужноземельними елементами на фоні післядії вапна, 

що забезпечує відтворення потенційної та підвищення ефективної родючості 

сірого лісового ґрунту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

рекомендації виробництву ефективних доз сумісного застосування біогенних і 

лужноземельних елементів за видовим генотиповим співвідношенням (ВГС) в 

рослинах на фоні щорічного заорювання побічної продукції попередника та 

сидерату в умовах тривалої післядії хімічної меліорації.  

Проведено впровадження в ДПДГ «Олександрівське» у 2020 році на площі 

10 га. На основі запропонованої методики та оптимізації системи удобрення 

культур – N102,8 P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2 (за ВГС на 1 га сівозмінної площі),  + СаСО3 

(1,0 Нг) + при заорюванні побічної продукції попередника + сидерат забезпечив 

приріст урожайності зерна пшениці озимої сорту «Краєвид» в межах 0,5–0,7 т/га. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто опрацьовано вітчизняні та 

зарубіжні літературні джерела, проведено польові та лабораторні дослідження, 

проаналізовано отриманий експериментальний матеріал, сформульовано основні 

положення, висновки та рекомендації виробництву, підготовлено та опубліковано 

статті за темою дисертації, здійснено науковий супровід впровадження 

результатів досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

оприлюднені та обговорені на науково-практичної конференції молодих учених і 

спеціалістів «Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві» (до 100-

річчя Національної академії аграрних наук України) 20-22 листопада 2018 р. 

(Чабани, 2018); Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг 

ґрунтів як невід’ємна частина моніторингу довкілля» (спецвипуск) 23-25 липня 

2019 р. (м. Київ, 2019); науково-практична інтернет-конференція молодих учених 

і спеціалістів в Україні «Наукові здобутки молодих учених для розвитку аграрної 

науки в Україні» 11 листопада 2019 р. (Чабани, 2019); Всеукраїнська науково-
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практична конференція «Родючість ґрунтів як основа ефективного 

землекористування» 10-11 грудня 2019 р. (Київ, 2019); Матеріали науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених і спеціалістів в Україні 25 

листопада 2020 року (СМТ Чабани 2020); Матеріали IIІ міжнародної наукової 

інтернет-конференції (м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.); Науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених і спеціалістів України (Чабани, 

18 листопада 2021р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць, 4 – у фахових виданнях України, 1 – у науковому виданні України, 7 – 

матеріали конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, восьми 

розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних джерел (306 

джерел, з них 25 – латиницею) та додатків. Робота викладена на 222 сторінках 

друкованого тексту, містить 19 таблиць, 13 рисунків, 26 додатків. 
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РОЗДІЛ 1  

СІРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВІДТВОРЕННЯ 

РОДЮЧОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Основні теорії формування ґрунтів лісового походження 

 

Найпоширенішими в Україні є ґрунти лісового походження. Їхня частка в 

ґрунтовому покриві країни перевищує 33 % і, зокрема, серед 

сільськогосподарських угідь 25 % [1]. Ці ґрунти поширені в основному у 

Правобережній частині лісостепової зони. На Лівобережній частині Дніпра вони 

трапляються невеликими ареалами на добре дренованих територіях. 

Ці ґрунти являють собою цінний землеробський фонд, раціональне 

використання якого неможливе без детального вивчення їх педогенезу, фізико-

хімічних та інших основних властивостей у загальному аспекті. 

Формування ґрунтового покриву Лісостепової зони відбулося під впливом 

взаємозумовлених факторів:  

• помірний клімат з періодично-промивним типом водного режиму;  

• формування ґрунтів на карбонатних лісових породах суглинкового 

гранулометричного складу;  

• чергування низовин і височин із ерозійно-розчленованим рельєфом;  

• формування ґрунтів як під лісовими, так і під степовими біоценозами;  

• значний і тривалий вплив господарської діяльності.  

Ґенеза ґрунтів Лісостепової зони пояснюється як процесами деградації 

чорноземів типових, так і процесами проградації сірих лісових ґрунтів. Проте, 

сучасні дослідження стверджують, що в Лісостепу поширені як лісові (ясно-сірі 

та сірі лісові) ґрунти, що сформувалися в післяльодовиковий період під 

широколистяними лісами, так і степові (чорноземи типові) ґрунти. Особливе 

місце займають опідзолені ґрунти (темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені), 

які сформувалися як під лісовим, так і під степовими біоценозами, що знайшло 

своє відображення у морфології та фізико-хімічних властивостях.  
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Слід відмітити, що на відміну від ґрунтів акумулятивного типу з досить 

простою побудовою ґрунтового профілю і поступовою зміною його родючості з 

глибиною, ґрунтам лісового походження притаманні різноманітні зміни їх 

властивостей. Причому, якщо в перших типах ґрунтів зміни відбуваються в 

широкому аспекті, згідно ґрунтово-кліматичних зон, то в опідзолених ґрунтах ці 

зміни можуть виявлятись на невеликій відстані в одній природній зоні, що 

зумовлює труднощі їхньої об’єктивної діагностики та класифікації. 

Карпачевський Л.О. [2, 3] враховує, що цю проблему можна розв’язати при 

встановленні властивостей, що об’єктивно визначають генетичну класифікацію 

цих ґрунтів, які найчастіше неоднорідні за своїм походженням. Часто на одній 

лісоутворюваній породі формуються ґрунти, відмінні за своїм габітусом і різні за 

властивостями. Отже, проблема різноманітності лісових ґрунтів є 

найактуальнішою і в наші часи. 

За М.І. Полупан та ін. [4, 5] погляди на генезис опідзолених ґрунтів у 

Лісостепу умовно можна поділити на 3 групи: еволюційно-деградійна; 

еволюційно-проградійна та генетично-самостійна. До вчених в Україні, з 

поглядами прибічників першої групи можна віднести А.І. Набоких, який розробив 

класифікацію опідзолених ґрунтів і поділив їх на такі підтипи: світло-сірі, сірі і 

темно-сірі лісові та чорноземи опідзолені. Такої точки зору в Росії 

притримувалися С.І. Коржинський, Р.І. Расположенський, П.С. Коссович [6, 7, 8]. 

Основною концепцією вчених було те, що різноманіття опідзолених ґрунтів є 

проміжною стадією деградації чорноземів, які сформувались в степовій зоні, при 

заселенні їх лісом , тобто в результаті наступу лісів на степ. 

Багато інших видатних вчених, які притримувались протилежної точки зору 

щодо формування опідзолених ґрунтів, такі дослідники як В.Р. Вільямс, 

А.А. Завалішин та інші [9, 10], розглядали різноманітність опідзолених ґрунтів як 

процес остепнення колишніх підзолистих ґрунтів під впливом трав’янистої 

рослинності, яка поселяється в місцях розрідження лісів. Цей процес дістав назву 

реградації ґрунтів. 
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Прибічником і родоначальником третьої групи був В.В. Докучаєв [11]. Він 

вважав, що різноманіття опідзолених ґрунтів є наслідком генетично самостійного 

їх розвитку під зміною різного ступеню вираженості дернового процесу 

ґрунтоутворення. Він виділяв лише тип сірих лісових ґрунтів, які поділяв на 

світло-сірі і темно-сірі, а чорноземи опідзолені вже в ранзі підтипу належать до 

типу чорноземів. В Україні ж Н.Б. Вернандер [12-14] обґрунтовано довела 

необхідність виділення сірих лісових ґрунтів до окремого типу ґрунтів з поділом, 

відповідно на ясно-сірі, сірі, темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені. Попри 

існування багатьох точок зору на класифікацію ґрунтів лісового походження 

проблема їхньої різноманітності ще й досі залишається невирішеною та 

актуальною.  

Серед сучасних вчених багато уваги опідзоленим ґрунтам, їх формуванню, 

генезису, властивостям приділяв М.І. Полупан. Ним запропоновано принципово 

новий підхід до вирішення проблеми різноманіття цього типу ґрунтів [15-17]. 

Суть цього підходу полягає у різному співвідношенні між деревною і 

трав’янистою рослинністю лісів унаслідок неоднаковості умов їх росту. За його 

теорією, цей тип ґрунту формувався в місцях з мінімальним значенням ГТК=1,17-

1,20, які зумовлені кліматичними та рельєфними факторами, за рахунок 

додаткового надходження вологи стокових вод до значення ГТК=1,80 під 

широколистими лісами з проектним покриттям трав’янистою рослинністю 45-

65%, переважно на нелесових породах. 

Зовсім протилежної точки зору дотримуються Ф. Топольний та О. Гелевера, 

на їхню думку визначальними у формуванні опідзолених ґрунтів є особливості 

водного режиму, рельєфу і характер ґрунтотворних порід, а не тип рослинності 

[18]. 

Отже, ще й досі тривають дискусії щодо походження генетично близьких до 

чорноземів, але розташованих дещо північніше, основних масивів сірих лісових 

ґрунтів, особливо тих із них, які тривалий час знаходяться не під лісовою 

рослинністю. 
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1.2. Теоретитчні засади процесів опідзолення та особливості 

морфологічної будови ґрунтового профілю сірих лісових ґрунтів 

 

На складність підзолистого процесу вказує те, що серед багатьох поколінь 

вчених ґрунтознавців ще й досі не існує єдиної думки щодо його утворення. До 

цього часу існують декілька точок зору формування профілю підзолистих ґрунтів. 

Серед них: опідзолювання, лесиваж, поверхневе оглеєння, вихідна неоднорідність 

відкладань. Такі видатні вчені, як В.В. Докучаєв, П.С. Коссович [11, 19] вважали, 

що основа підзолистого процесу – це кислотне руйнування силікатів. На думку 

Ф.Р. Зальдельмана [20], опідзолення здійснюється за рахунок процесів оглеєння в 

умовах гумідного клімату. Гіпотези за двочленної побудови підзолистих ґрунтів 

дотримувались І.А. Соколов, А.О. Макеєв [21, 22]. Роботи останнього 

підтверджували участь оглеєння в побудові текстурно-диференційованих ґрунтів.  

Ф. Дюшафур [23] до побудови текстурно-диференційованих ґрунтів приводить 

лесування, що відноситься до суглинкових ґрунтів, у яких повільний рух колоїдів. 

При цьому можливості мікролокального переміщення колоїдів за цією гіпотезою 

не враховується за набухання важких ґрунтів, а також те, що фронтальне 

перенесення колоїдів неможливе. Таким чином, процес лесування залишається 

суперечливим. На думку Ф.Р. Зайдельмана, опідзолення створюється за оглеєння 

при умові промивного водного режиму, так як воно найчастіше супроводжується 

диспергацією ґрунтів, завдяки якій у глейових горизонтах накопичується 

тонкодисперсні фракції гранулометричного складу [24]. Однак при глеєвих 

процесах не відбувається диференціації ґрунтів за гранулометричним складом. 

Скоріше, навпаки, диференціація сприяє зародженню глеєвого процесу, так як 

відбувається застій вод, що супроводжується диспергацією субстрату, що 

зменшує водопроникність. Глеєвий процес посилюється, відбувається 

відбілювання ґрунтів у результаті сегрегації сполук заліза і перехід їх у світлі 

фарбовані компоненти ґрунтів. Але при цьому виносу мулу із горизонтів не 

відбувається. Тому і ця теорія має недоліки. 
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Карпачевський Л.О., Зонн С.В., Герасімов П. свої гіпотези будували на 

неоднорідності вихідного профілю ґрунтів [25, 26]. Відомо, що неоднорідність 

передусім пов’язана з геологічними процесами. На неоднорідних ґрунтах значно 

частіше формуються підзолисті ґрунти в умовах континентального клімату. Цієї 

точки зору дотримувались І.А. Соколов , а також А.О. Макеєв [21, 22]. 

Дослідженнями сірих лісових ґрунтів займались багато вчених, зокрема І.К. 

Фрейберг, М.М. Розов, Щастна Л.С., Б.П. Ахтирцев та інші [27-30]. Ці вчені поряд 

із загальним висвітленням проблем генезису ґрунтів вивчали їхні окремі 

властивості. Так, Ф.І. Левін, І.А. Шелару, В.В. Пономарева вивчали вплив 

сільськогосподарського виробництва на фізико-хімічні властивості ґрунтів, 

зокрема на ступінь насиченості ґрунтів основами, вплив різних форм кислотності 

на гумусний стан [31-33]. Дослідженнями водно-фізичних властивостей ґрунтів 

займались А.І. Гуменюк, М.Г. Иовенко [34, 35]. Вивчення мінерального складу 

сірих лісових ґрунтів присвятили свої роботи Л.М. Александрова [36], 

Д.І. Ковалішин, Н.М Бреус, окрім мінералогічного складу в ґрунтах Лівобережної 

України вивчали фізико-хімічні властивості, а також груповий та фракційний 

склад гумусу. 

Гамалей В.І. [37-39] зі співавторами проаналізували якість хроноряду 

опідзолених ґрунтів (світло-сірих, сірих, темно-сірих та чорноземів опідзолених), 

що формувались не за зональним принципом, а в одній ґрунтово-кліматичній зоні 

на достатньо обмеженій території, а також ґрунтів, які виведені з кадастру «орні 

землі» і переведені в стан перелогів різної давнини. Детально вивчено вміст 

гумусу і його загальні запаси, параметри профільного накопичення вуглецю з 

урахуванням глибини залягання і потужності гумусових горизонтів, а також 

груповий і фракційний склад гумусу, що характеризує його генетичні 

особливості. Вивчені фракції органічної речовини, які утворені на ранніх стадіях 

їхньої трансформації, що є найчутливішими, відображаючи будь-які зміни в 

екосистемі, фізико-хімічні властивості сірих лісових ґрунтів, гранулометричний 

склад та їх поживний режим. 
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Камінський В.Ф., Драган М.І. всебічно дослідили фізичні властивості сірих 

лісових ґрунтів, зокрема, агрегатний склад, питому поверхню гранулометричних 

елементів за ґрунтовим профілем, роль гуматів у відновленні структури цих 

ґрунтів та інші [40-43]. 

Слід відмітити, що на відміну від ґрунтів акумулятивного типу з досить 

простою побудовою ґрунтового профілю і поступовою зміною його родючості з 

глибиною, ґрунтам лісового походження притаманні різноманітні зміни їх 

властивостей. До того ж, якщо в перших типах ґрунтів зміни відбуваються в 

широкому аспекті згідно ґрунтово-кліматичних зон, тоді як в опідзолених ґрунтах 

ці зміни можуть зумовлювати труднощі їхньої об’єктивної діагностики та 

класифікації. 

Опідзолені ґрунти мають всі ознаки мало насичених основами і 

малоструктурних ґрунтів. Через низьку структурність і несприятливі водно-

повітряні властивості за оранки цих ґрунтів створюються брили. Вони швидко 

осідають після обробітку і легко запливають. Актуальність дослідження сірих 

лісових ґрунтів обумовлена, тим, що поряд з достатньо високою родючістю, вони 

швидко втрачають її за нераціонального використання їх у 

сільськогосподарському виробництві. 

Докучаєв В.В. виділяв такі найбільш типові риси їх побудови і наявності 

«листяної повсті», горіховатого горизонту, який поступово переходить у 

материнську породу. К.Д. Глинка вперше звернув увагу на характер 

гумусованості сірих лісових ґрунтів за вертикальним профілем і його різке 

зменшення з глибиною в порівнянні з чорноземами [44-46]. 

Під час дослідження ґрунтів на першому етапі визначення їхньої генетичної 

належності проводиться оцінка будови їх профілю. За його будови, як системи 

генетичних горизонтів встановлюється природний статус ґрунтів у польових 

умовах, ґрунтовий генетичний горизонт є специфічним шаром ґрунтового 

профілю, що сформувався під впливом ґрунтоутворювальних процесів. Слід 

відмітити, що сірі лісові ґрунти характеризуються чіткою диференціацією 
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профілю за елювіально-ілювіальним типом і своєрідним гумусонагромадженням у 

ньому.  

У профілі сірих лісових ґрунтів виділяють такі горизонти:  

➢ HE-гумусо-елювіальний, потужністю 25-35 см; 

➢ Іh-гумусо-ілювіальний, потужністю 15-20 см; 

➢ І-ілювіальний; 

➢ P-материнська порода з глибини 100-150 см.  

Лінія закипання знаходиться на глибині 120-132 см і глибше, що значною 

мірою залежить від рельєфу, зокрема від змитості ґрунту ніж від ступеню 

опідзоленості. В цих ґрунтах спостерігається різкий перерозподіл колоїдів за 

профілем, особливо це помітно в ґрунтах важкого гранулометричного складу. За 

даними Н.Б. Вернандер та інших вчених, різниця в кількості мулистої фракції в 

горизонті HE та Іh може досягати 24 % [47]. У зв’язку з цим ілювіальні горизонти 

збагачені колоїдами, дуже щільні, важкодоступні для води. 

Ілювіальний горизонт в автоморфних ґрунтах бурий, що пов’язано з 

затіканням R2O3, ущільнений. Ґрунти характеризуються низькими параметрами 

гумусонакопичення. Генетичний тип ґрунтоутворюючих порід мало впливає на 

акумуляцію гумусу в цих ґрунтах, всі запаси якого зосереджені, здебільшого, у 

верхньому перегнійному шарі. Верхня частина ілювіального горизонту майже 

його не містить. Вміст поживних речовин у цих ґрунтах невисокий. Азоту 

недостатньо і вміст залежить від їх гумусованості, ступінь забезпеченості 

фосфором і калієм середня [48]. 

У цих ґрунтах виявляється підвищена кислотність ґрунтового розчину, 

зниження насиченості їх основами, яка є причиною погіршення агрохімічних 

властивостей і фактором пригнічення корисної мікрофлори. Ці ґрунти для 

покращення своїх властивостей потребують докорінного захисту – вапнування. 
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1.3 Вбирна здатність ґрунтів та роль кальцію і магнію в ґрунті 

 

Здатність ґрунту поглинати іони і молекули різних речовин із ґрунтового 

розчину і утримувати їх називається його вбирною (поглинальною) здатністю. 

Систематичне вивчення поглинання ґрунтами солей розпочалося ще у середині 

минулого століття. Так, Д. Уайт встановив, що ґрунтом поглинається не вся сіль, а 

тільки її основа, при цьому із ґрунту в розчин переходить така сама кількість 

інших основ. 

Видатний вчений – ґрунтознавець К. К. Гедройц визначив вбирну здатність, 

як здатність ґрунту затримувати ті чи інші речовини, які взаємодіють з його 

твердою фазою завдяки циркуляції води [49]. Так можуть затримуватися сполуки 

або їх частини, що перебувають у розчиненому стані, а також колоїдні частинки 

мінеральної та органічної речовини, живі мікроорганізми і грубі суспензії. 

Важливо те, що вивчення вбирної здатності ґрунту К.К. Гедройц пов’язував із 

розробкою теоретичних і практичних питань щодо застосування добрив, 

живлення рослин і хімічної меліорації ґрунтів. Він запропонував п’ять видів 

поглинання: 

➢ Механічне; 

➢ Біологічне; 

➢ Хімічне; 

➢ Фізичне; 

➢ Фізико-хімічне. 

Із них фізичне та фізико-хімічне пов’язані з його колоїдною частиною. 

Механічне поглинання пов’язане із пористістю ґрунту і залежить від 

гранулометричного складу. Біологічна вбирна здатність пов’язана із засвоєнням 

рослинами і мікроорганізмами із ґрунтового розчину і повітря різних речовин, які 

перетворюють їх у тканини своїх органів в органічні сполуки. Хімічне вбирання 

тих чи інших іонів залежить від здатності їх утворювати нерозчинні або 

важкорозчинні солі при взаємодії з іонами, що входять до складу ґрунту, це 
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особливо характерно відносно розчинних фосфатів. При внесені у ґрунт різних 

видів добрив слід враховувати можливість їх хімічного вбирання. 

Суть фізичної вбирної здатності пов’язана, в основному, з колоїдною 

частиною ґрунту і її можливістю поглинати розчинні сполуки. Останні  

притягуються і концентруються навколо поверхні колоїдів.  

Фізико-хімічна (або обмінна абсорбція) ґрунтується в основному на реакції 

обміну між катіонами і аніонами дифузного шару ґрунтової частини, а також і в 

цілому ГВК та катіонами ґрунтового розчину. Цей вид вбирної здатності ґрунту 

відіграє істотну роль у ґрунтоутворювальних процесах, визначає важливі фізичні і 

фізико-хімічні властивості ґрунту, його структурний склад, реакцію, буферність, 

взаємодію його з добривами. 

Однією з найважливіших властивостей ґрунту є його катіонно-обмінна 

здатність. Від складу ввібраних (обмінних) катіонів у ґрунті залежать його водно-

фізичні та фізико-хімічні властивості, структурно-агрегатний склад, рівень рН 

ґрунтового розчину, утворення органо-мінеральних сполук, його сольовий склад і 

буферність, кислотно-основні властивості, забезпечення рослин елементами 

живлення, а також являється теоретичною основою щодо вапнування кислих 

ґрунтів, у тому числі і сірих лісових. 

Катіонно-обмінні властивості ґрунтів тісно пов’язані з таким 

найважливішим поняттям, як ґрунтовий вбирний комплекс (ҐВК), що являє собою 

сукупність мінеральних, органічних і органо-мінеральних компонентів твердої 

частини ґрунту, які спроможні до іонообмінної здатності. Сюди входять і здатні 

до обмінних реакцій катіони, які в ґрунтовому розчині обмінюються в 

еквівалентній кількості. До складу ґрунтового вбирного комплексу входять 

ґрунтові колоїди, тобто часточки розміром >0,00025 < мм і  до 0,001 мм, а також 

колоїди органічного походження і органо-мінеральні. Таким чином, вбирна 

здатність ґрунтів належить до однієї з найважливіших їх функцій, оскільки бере 

безпосередню участь у процесах ґрунтоутворення і формування їх родючості. 

Значну роль у фізико-хімічних процесах відіграє тонкодисперсна частка 

ґрунту (частинки розміром < 0,0001 мм). На онові досліджень К.К. Гедройца та 
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О.Н. Соколовського речовинний склад колоїдів може бути органічним, 

мінеральним та органічно-мінеральним, склад яких залежить від характеру 

ґрунтоутворювальних порід і типу ґрунтоутворення [50-54]. Ці частинки мають 

велику питому поверхню і тому відіграють основну роль у всіх фізико-хімічних 

процесах, які відбуваються в ґрунтах. 

Загальну кількість усіх катіонів, увібраних ґрунтовими колоїдами називають 

ємністю вбирання, або ємністю катіонного обміну (ЄКО). Це визначення ввів 

К.К. Гедройц, воно виражається у мг-екв./100 г ґрунту і залежить від 

ґранулометричного і мінералогічного складів ґрунту, а також від їх гумусного 

стану. Оскільки гумусу в більшості ґрунтів не більше 5 %, то ємність вбирання 

зумовлена переважно мінеральними колоїдами. 

Більшість поглинутих катіонів є обмінними і лише незначна їх кількість 

належить до необмінних. Обмін між катіонами відбувається у дифузному шарі 

ґрунтового вбирного комплексу в еквівалентних співвідношеннях. 

Ємність вбирання, поряд з іншими факторами, зумовлює рівень родючості 

ґрунту. Існує пряма залежність: чим вища ємність вбирання – тим вища родючість 

ґрунту. Отже, чим більше ґрунт (ҐВК) увібрав катіонів, тим більше в ньому 

поживних речовин. 

До складу увібраних, або обмінних катіонів входить порівняно невелика їх 

кількість. Серед них, хоча і в різних кількостях, перше місце належить кальцію 

Са2+. Поряд з ним у всіх ґрунтах у значно менших кількостях знаходяться катіони 

Mg2+. У ґрунтовий вбирний комплекс входять іони водню, натрію, алюмінію, 

калію, тощо. 

Склад увібраних катіонів має важливе значення у формуванні фізичних 

властивостей ґрунтів. Наявність у них значної кількості двохвалентних катіонів 

Са2+ і Mg2+ зумовлює коагуляцію ґрунтових колоїдів, що лежить в основі 

структурних агрегатів і, як відомо, зумовлює оптимальний повітряний, водний, 

поживний режими. Катіони, що насичені одновалентними катіонами H+, Na +, K+ у 

ґрунті перебувають у стані золю і спричиняють процес пептизації. І навпаки, 

заміна їх на дво- і тривалентні катіони супроводжується процесами коагуляції. 
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Кількість увібраних, або обмінних, катіонів основ прийнято називати сумою 

обмінних основ. Залежно від наявності у складі ҐВК іонів водню та Al3+ ґрунти 

поділяють на насичені і ненасичені. Ступінь насиченості виражається у 

відсотках (%). Чим вища насиченість, тим більша родючість ґрунтів. Сірі лісові 

ненасичені ґрунти. Відомо, що з увібраними катіонами пов’язана реакція ґрунту. 

Найсприятливішу (нейтральну або слаболужну) реакцію мають ґрунти, насичені 

кальцієм. Склад ґрунтового вбирного комплексу впливає на фізичні та хімічні 

властивості ґрунтового розчину. За застосуванні добрив слід врахувати те, що 

насичені основами ґрунти мають нейтральну або лужну реакцію, ненасичені – 

кислу.  

Ще наприкінці XlX століття в Англії домінувала теорія, що ґрунт не може 

бути високородючим, якщо в ньому недостатня кількість рухомих сполук 

кальцію. Тобто сполуки повинні бути у формі простих солей, або в обмінно-

увібраному стані. За К.К. Гедройцом особливе значення мають карбонати 

кальцію. Всі інші прості ґрунтові солі через високу розчинність своїх аніонів (Cl-, 

SO4
2-) є шкідливими для рослин [55]. 

Завдяки коагуляційній здатності, а також великій ролі в підтриманні 

оптимальної реакції ґрунтового розчину для рослин, О.Н. Соколовський називав 

кальцій «охоронцем родючості». Магній, який часто в ҐВК займає друге місце, 

також дуже важливий для родючості ґрунтів. Між цими елементами повинно бути 

оптимальне співвідношення в ґрунті. Якщо це співвідношення порушується в 

сторону надмірного підвищення кальцію може наступити депресія у рослин. Ці 

дослідження пізніше розвинув О.К. Кедров-Зіхман [56, 57]. Оптимальному 

співвідношенню в ґрунтах між кальцієм і магнієм щодо формування та еволюції 

властивостей ґрунтів за агрогенного впливу в своїх роботах присвятив Г.А. Мазур 

[58, 59]. 

І.Б. Ревут відмічав, що найважливішими показниками родючості ґрунту, які 

добре відображають специфіку ґрунтового процесу й особливості складу його 

мінеральних частин, а також гумусний режим, є сума та склад обмінних основ, 
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уміст поглинутих іонів водню та алюмінію, величина гідролітичної кислотності та 

рН [60].  

Дослідженню ґрунтового вбирного комплексу сірих лісових ґрунтів 

присвятив свої роботи М.А. Ткаченко. Зокрема, він показав, що за внесення 

повних доз СаСО3 відбуваються істотні зміни в ҐВК у бік зменшення частки Mg2+, 

що знижує ефективність хімічної меліорації. Втрати кальцію та магнію 

призводять до підкислення ґрунту, погіршення структури обмінних катіонів у 

ґрунтово-вбирному комплексі [61-63].  

На підставі своїх досліджень Г.А. Мазур прийшов до наступних висновків: 

кальцій та магній, займаючи основну частку ємності катіонного обміну ґрунту, 

служать регулятором реакції середовища. Кальцій (у певних співвідношеннях з 

магнієм) служить коагулятором ґрунтових колоїдів, охороняє їх від руйнування і 

виносу в нижні горизонти профілю; сприяє утворенню та збереженню гумусу і 

його стабільних сполук; кальцій відіграє важливу роль у структуроутворенні та 

створює оптимальні фізичні умови; кальцій та магній осаджують рухомі форми 

сполук марганцю, алюмінію, заліза, які шкідливо впливають на культурну 

рослинність; є безпосередніми елементами живлення сільськогосподарських 

рослин і мікроорганізмів, збільшують уміст доступних для рослин елементів 

живлення, в першу чергу азоту і фосфору, підвищують ефективність дії добрив 

[64-67]. 

Отже, до основних факторів структури поглинального комплексу ґрунтів 

належать: 

1. Гранулометричний склад і перерозподіл за профілем фізичної глини і 

зокрема мулистої фракції, яку ще називають «плазмою ґрунту»; 

2. Гумусна система (уміст, загальні запаси, зміни лабільних і стабільних 

пулів гумусу, спрямованість процесів гуміфікації); 

3. Катіонно-обмінна здатність, яка тісно пов’язана з таким 

найважливішим поняттям, як ґрунтовий вбирний комплекс (ҐВК); 

4. Ємність катіонного обміну (ЄКО) – що відображає загальну кількість 

усіх катіонів, увібраних ґрунтовими колоїдами; 
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5. Сума обмінних катіонів, кількість увібраних або обмінних катіонів; 

6. Склад ґрунтового вбирного комплексу, який впливає на фізичні та 

хімічні властивості ґрунтового розчину; 

7. Співвідношення між кальцієм і магнієм. 

 

1.3. Вапнування як важливий меліоративний агрозахід покращання 

властивостей кислих ґрунтів 

 

Багато науковців України та інших країн, довели, що достатня кількість 

поживних речовин, забезпеченість ґрунту вологою та реакція ґрунтового розчину 

підвищує врожайність сільськогосподарських культур та впливає на його якісні 

показники. Більшість сільськогосподарських культур для свого розвитку 

потребують слабокислу або нейтральну реакцію. Кислотність є основою ґрунтової 

хімії, що передусім впливає на активність у ґрунті елементів живлення та їхнє 

засвоєння рослинами. Також рН впливає на всю ґрунтову біоту (мікроорганізми, 

водорості, гриби). Кислотність ґрунтів – це властивість, обумовлена наявністю в 

ґрунтовому розчині обмінного водню та обмінного алюмінію [68]. 

Виділяють два види кислотності: потенційну та актуальну. Актуальна 

кислотність визначається присутністю в ґрунтовому розчині вільних іонів у формі 

Н+ і ОН−. Сумарний уміст кислот і кислотних агентів у ґрунті обумовлює 

потенційну кислотність. Є дві форми потенційної кислотності (залежно від 

характеру витіснення): гідролітична та обмінна.  

Обмінна кислотність залежить від наявності в ґрунтово-поглинальному 

комплексі обмінного водню або обмінного алюмінію, виявляється за взаємодії 

твердої фази ґрунту з нейтральними солями. Поява в розчині обмінних алюмінію і 

водню спричиняє кислу реакцію ґрунту. Гідролітична кислотність демонструє 

максимально можливий уміст у ньому водню й алюмінію в обмінному стані. 

Гідролітична кислотність зазвичай є вищою за обмінну і трапляється частіше, 

оскільки є властивою більшій кількості ґрунтів. Її визначення є важливим для 
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виконання низки практичних завдань під час розрахунку доз внесення вапна, 

використання сполук фосфору тощо [69, 70]. 

 Агрохімічні обстеження останніх років свідчать про підвищення 

кислотності ґрунтового розчину в ґрунтах України, що призводить до  зниження 

родючість. Однією з причин цього негативного явища є скорочення обсягів 

вапнування. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів 

постійно зростають, що призводить до зниження врожайності всіх культур,  окрім 

култьитур бульщ сьійких до кислотності [71, 72]. У зв’язку з відсутністю цього 

меліоративного заходу на кислих ґрунтах України не добирається 0,6-1,8 млн. 

тонн зернових одиниць продукції рослинництва. Перехід на ринкові умови 

вимагає вирощування продукції з мінімальними витратами засобів хімізації та 

максимальною продуктивністю, яку можна досягти застосовуючи нові 

високоефективні меліоративні сполуки комплексної дії. 

Відбувається зниження потенційної родючості ґрунтів і їх деградація, 

погіршуються фізико-хімічні властивості, здійснюються значні зміни у вбирному 

комплексі ґрунтів і кислотно-основних властивостей, що є поступовим процесом 

деградації ґрунтів, сформованих у певній ґрунтово-кліматичній зоні. Проходять 

корінні зміни і в гумусному стані (вміст гумусу, загальні запаси, зміни лабільних і 

стабільних пулів гумусу, спрямованість процесів гуміфікації) посилюється 

фульватність гумусу і агресивність фульвокислот, знижується інтенсивність 

гуміфікації [71]. 

Поширення кислих (ненасичених) ґрунтів спостерігається на територіях, де 

кількість опадів  перевищує сумарне випаровування, тобто на територіях із 

промивним або періодично промивним типом водного режиму. 

Наразі більшість вчених стоять на позиціях водневої теорії походження 

ґрунтової кислотності, згідно з якою іони водню перебувають в обмінному стані у 

вбирному комплексі ґрунту (ҐВК). Утворення рухомого алюмінію розглядається 

як вторинний процес, а його поява у ҐВК пов’язана з високою кислотністю 

ґрунту, зумовленою воднем. На позиціях водневої теорії походження ґрунтової 

кислотності стояли Д.М. Прянишніков, К.К. Гедройц, О.Н. Соколовський [73-76]. 
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Відомий вчений минулого століття Д. М. Прянишніков [77], стверджував, 

що супутником іонів водню у кислих ґрунтах є рухомий алюміній, вміст якого 

тим вищий, чим кисліший ґрунт. Негативна дія рухомого алюмінію проявляється 

в пригніченні розвитку кореневої системи культурних рослин, порушенні обміну 

речовин, внаслідок чого різко зменшується кількість білків і послаблюється 

процес утворення генеративних органів. За даними наукових установ, особливо 

чутливі до сполук рухомого алюмінію цукрові та столові буряки, люцерна, 

конюшина червона, озима і яра пшениця, ячмінь, гречка, горох, квасоля, льон; 

середньо-стійкі – люпин, кукурудза, просо; стійкі – овес і тимофіївка [78]. 

Слід зазначити, що природа алюмінієвої токсичності ще слабо визначена. 

Рухомий алюміній з'являється в разі дуже низьких значень рН ґрунтовного 

розчину (до 5,0). Нераціональне застосування засобів захисту рослин, добрив 

меліорантів, не дотримання сівозмін також негативно впливають на кислотно-

основний стан ґрунтового покриву. Процес підкислення ґрунтів в останні роки 

спостерігаються навіть за умов значного зменшення мінеральних добрив. 

Головною причиною такого підкислення є різке зниження обсягів застосування 

органічних добрив. 

А. Мельник та інші вчені вказують, що зростання кислотності ґрунтів 

зумовлене як природними факторами, так і впливом діяльності людини [79, 80]. 

Крім того, погіршення фізико-хімічних властивостей сірих лісових ґрунтів, 

основними елементами живлення та підкислення ґрунтового розчину значно 

посилюється зростанням інтенсифікації землеробства, використання фізіологічно 

кислих добрив, особливо азотних [81, 82]. 

Питання теорії і практики ефективного застосування засобів хімізації, 

зокрема меліорантів у землеробстві знайшли відображення у наукових працях 

Кулаковської Т.Н., Корчинської О.А., Лісового М.В., Медведєва В.В.,  

Мазура Г.А, Ткаченка М.А. та інших. Проте більшість питань у проблемі 

вапнування сірих лісових ґрунтів залишаються актуальними на сучасному етапі і 

потребують подальшої розробки з метою підвищення його ефективності [83-95].  
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Провідні вчені стверджують, що основним заходом з докорінного 

поліпшення кислих ґрунтів, зниження в них шкідливого алюмінію, і загалом, 

загального рівня кислотності, запобігання руйнування в них найціннішої їх 

частини, а саме поглинального комплексу як мінерального, так і органічного, який 

є матеріальним носієм катіонно-обмінної здатності ґрунтів, є вапнування [61, 66, 

96-98]. 

Високу ефективність вапнування на продуктивність сільськогосподарських 

культур і екологічну стійкість агроценозів встановлено низкою вчених, які 

підкреслювали першочерговість цього заходу в докорінному поліпшенні ґрунту 

[4, 97-99]. Нині спостерігається інтенсивне збіднення ґрунтів на основні елементи 

і підвищення кислотності ґрунтового середовища, що зумовлює негативні як 

агрономічні, так і екологічні наслідки. Численні результати досліджень свідчать, 

що вапнування в поєднанні із застосуванням органо-мінеральної системи 

удобрення сприяє поліпшенню структури та накопиченню легкозасвоюваних 

форм поживних речовин у ґрунті. Завдяки вапнуванню істотно змінюється весь 

комплекс фізико-хімічних показників кислих ґрунтів: знижуються потенційна і 

гідролітична кислотність, зростають ємність поглинання катіонів, сума увібраних 

основ та насиченість ними. Для кращого розуміння ґрунтотворних процесів у часі 

під дією різних доз меліоранту, та для використання нових знань під час 

підготовки практичних рекомендацій з вапнування кислих ґрунтів необхідно 

встановити взаємозв’язок між цими чинниками. В агрохімічній науці накопичено 

значний експериментальний досвід щодо впливу добрив та хімічної меліорації на 

кислотність ґрунту, що обґрунтовано теорією та практикою їх застосування. Але 

часто ці результати порівнюють тільки з абсолютним контролем в дослідах без 

прив’язування до показників вихідного стану ґрунтів, що не дає змоги об’єктивно 

оцінити дію цих агрозаходів [68]. 

Зняття «гальма» в рості врожаїв, яким є кислотність ґрунту, дає можливість 

значно наростити збір сільськогосподарської продукції [100, 101]. Єдиним і 

незамінним фактором підвищення продуктивності кислих ґрунтів є хімічна 

меліорація – вапнування. 
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В основі теорії вапнування лежить вчення К. К. Гедройца «Про вбирний 

комплекс і пов’язану з ним вбирну здатність ґрунту». Він встановив, що кальцій 

відіграє основну роль серед обмінних катіонів вбирного комплексу, від ступеню 

насиченості кальцієм значно залежать найважливіші агрохімічні властивості 

ґрунту. Вапнування ґрунтів, ненасичених основами, запобігає руйнуванню і 

виносу з них найбільш цінної в сільськогосподарському відношенні частини, а 

саме, їх поглинального комплексу, як мінерального, так і органічного [102]. 

Завдяки заміні обмінно-увібраних катіонів водню на катіони кальцію 

підвищується родючість кислих ґрунтів [103-105]. Підтримуючи фізично 

урівноважений ґрунтовий розчин, підвищується життєдіяльність корисних 

ґрунтових мікроорганізмів і рослинності, блокуються надходження у рослини 

важкі метали, фітотоксичні і радіоактивні елементи, оптимізується реакція 

середовища. 

Вапнування – один з найважливіших заходів охорони та підвищення 

родючості земель з кислою реакцією ґрунтового розчину. Багатьма авторами 

після обробки даних балансу кальцію на кислих ґрунтах, був відмічений 

постійний дефіцит цього елементу в орному шарі ґрунту, відбувались 

систематичні його втрати [102, 105, 106].  

Численні наукові дослідження свідчать про те, що внаслідок виносу кальцію 

і магнію з ґрунту змінюється іонна рівновага насичення ґрунтового розчину, різко 

зростають актуальна і потенційна кислотності, що призводять до дефіциту цих 

елементів, зменшення ступеню насиченості ґрунту основами, активізації 

рухомого алюмінію, як наслідок – зниження родючості ґрунту [64, 107, 108].  

Вапнування – це внесення в ґрунт кальцію та магнію у вигляді карбонату, 

оксиду чи гідрооксиду для нейтралізації кислотності. Цей захід спрямований не 

лише на нейтралізацію надлишкової кислотності ґрунту, але й на покращання 

гумусного стану, мобілізацію та іммобілізацію макро- і мікроелементів у ґрунті, 

створення оптимальних фізичних, фізико-хімічних, агрохімічних, водно-

фізичних, агрофізичних і біологічних властивостей, забезпечення рослин кальцієм 
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та магнієм як поживними елементами, та інших умов життя культурних рослин 

[106, 109-112]. 

Гедройц К.К., обґрунтовуючи роль вапнування, писав: «На вапнування не 

можна дивитися лише, як на засіб підвищення родючості ґрунтів». Значення його 

є значно ширшим. Вуглекислий кальцій, внесений у ґрунт у достатній кількості (у 

будь-якому випадку в кількості більшій, ніж це потрібно для створення 

оптимальних умов урожайності), оберігає ґрунт (в умовах достатнього 

зволоженого клімату) від неминучого руйнування, а саме його найбільш цінної 

частини – вбирного комплексу. 

При вапнуванні ґрунтів з високою кислотністю, необхідно виходити з 

теоретичного положення, згідно якого надлишкову ґрунтову кислотність 

необхідно знизити до слабокислої реакції, відповідно до рН 5,6-5,8 в сольовій 

витяжці. Вирішуючи цю проблему, треба враховувати, крім видів кислотності, 

ємність вбирання, ступінь насичення ґрунту основами та буферність, з якою тісно 

пов’язані два перші показники [113]. 

Значний вклад у теорію і практику вапнування вніс Ткаченко М. А.. 

Зокрема, в його роботах висвітлені такі кардинальні питання, як дози й способи 

внесення різних вапнякових меліорантів, циклічність вапнування в сівозмінах, 

міграція кальцію по профілю ґрунтів, оптимальні співвідношення між кальцієм і 

магнієм у ґрунтовому вбирному комплексі та інші [62, 114-117]. Вапнування – 

найефективніший засіб для корінної зміни колоїдного комплексу ґрунтів з кислою 

реакцією. Меліоранти, що містять кальцій, впливають комплексно на ґрунт і 

рослини: сприяють створенню агрохімічно цінної структури ґрунтів, запобігають 

пептизації гумусу. Підвищення рН ґрунтового середовища знижує вміст 

обмінноздатних іонів водню, алюмінію, заліза, марганцю. Рівень дії меліорації на 

родючість кислих ґрунтів значною мірою впливає на зміну складу обмінно-

вбирних катіонів. При вапнуванні максимальна кислотність колоїдного комплексу 

ґрунтів кальцієм досягається у перші три роки, а його рівень перебуває у прямій 

залежності від норм меліорантів. Е.А. Бровкіна вважає, що в Лісостепу України 
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необхідно застосовувати вапнякові добрива на ґрунтах, що мають гідролітичну 

кислотність 1,8 мг-екв/100 г ґрунту, а ступінь насиченості є нижчою 93 % [118]. 

Мінеральні речовини в орних землях мігрують переважно у формах 

сульфатів, хлоридів та бікарбонатів лужноземельних і частково лужних основ. На 

винос цих речовин із профілю ґрунту поряд з інтенсивністю промивання його 

впливає рівень агротехніки – кількість, вид, час і спосіб внесення добрив і вапна, 

характер обробки ґрунту і вирощуваних польових культур. Розмір втрат 

увібраних основ, обумовлених вилуговуванням, залежать від характеру 

зволоження території, гранулометричного складу ґрунту, ступеню насиченості 

основами, ступеню кислотності ґрунтового розчину, системи удобрення культур 

та біологічних особливостей. Таким чином, на інфільтрацію рухомих сполук 

ґрунту впливають численні фактори, які в більшості випадків взаємопов'язані і 

діють одночасно [66, 84, 107, 119]. 

Результати досліджень М.А. Ткаченка свідчать, що втрати кальцію та 

магнію з орного шару ґрунту спричинені значною мірою внесенням фізіологічно 

кислих добрив, особливо підвищених доз, їх підкислювальна дія проявляється не 

лише у негативному впливі на показники кислотності, а й посиленні процесів 

вилугування кальцію і магнію, зниженні ефективності внесених добрив та 

зменшенні приростів урожайності [58, 64, 120]. 

Сільськогосподарські культури виносять з врожаєм значну кількість 

елементів живлення, при цьому втрачається кальцій та магній з ґрунту шляхом 

вимивання [67]. Згідно літературних даних [102, 121] з високими врожаями 

сільськогосподарських культур щорічно відчужується СаО кг з 1 га: озимого 

жита, пшениці, ячменю 20-40; гороху, вики, гречки, льону – 40-60; картоплі, 

цукрових буряків, кукурудзи – 60-120; конюшини, люцерни, соняшника – 120- 

250 кг/га. Таким чином, залежно від біологічних особливостей культур, винос з 

урожаями може коливатися від 35 до 90 кг/га, в перерахунку на СаСО3. В 

багаторічних дослідах встановлено, що винос основ культурами шестипільної 

польової сівозміни за сім ротацій на ділянках без внесення вапна складала в 

середньому 51-52 кг/га в рік у перерахунку на СаСО3. Із провапнованих за 1,0 Нг 
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періодично (4 рази) відчужувалось 69-72; з одноразово провапнованих 63-68 кг/га 

в рік. Вапнування збільшувало винос основ на 17-29 % [107]. 

З одного боку, мінеральні добрива сприяють збільшенню втрат кальцію 

ґрунтом, з іншого, підвищують врожай сільськогосподарських культур, що сприяє 

зменшенню фільтрації атмосферних опадів і, як наслідок, зниженню втрат 

кальцію [83, 122]. Таким чином, характер дії NРК на втрати карбонатів ґрунтом 

залежать від співвідношення процесів, що відбуваються під їхньою дією [123]. За 

внесення мінеральних добрив на фоні вапна втрати карбонатів зростають у 1,5-2,1 

рази. 

Внесення фосфорних добрив сумісно з азотними і калійними уповільнює 

вимивання кальцію в нижчі шари внаслідок утворення триосновних кальцієвих 

фосфатів. Фосфор і кальцій покращують властивості ґрунту, знижують уміст 

рухомих форм важких металів у ґрунті та надходження їх у рослини, сприяють 

отриманню екологічно чистої продукції [124-132]. 

Рослини-кальцієфіли стійкіші до лужного середовища і менш стійкі до 

кислого (коренеплоди, конюшина, люцерна, ячмінь, пшениця, капуста та інші); 

рослини-кальцієфоби стійкіші до кислого середовища і менш стійкі – до лужного 

(люпин, картопля, льон, бруква та інші). Цілком зрозуміло, що іноді параметри рН 

ґрунтів можуть відхилятися від їх природних генетично притаманних рівнів і 

виходити за межі встановлених оптимальних значень для тієї чи іншої культури. 

За рівнем цього відхилення діагностується доцільність вирощування на цьому 

ґрунті окремих видів сільськогосподарських культур.  

Результати досліджень В.Г. Мінеєва свідчать, що тривале (впродовж 

п’ятдесяти років) підтримуюче вапнування в комплексі з застосуванням різних 

видів і поєднань мінеральних добрив, значно покращувало показники родючості 

ґрунту: рН, ємність катіонного обміну, буферність, вміст увібраних кальцію і 

магнію, суму увібраних основ, уміст фосфору і органічної речовини, фосфатів і 

гуматів кальцію [34, 133]. Отже, застосування фізіологічно кислих мінеральних 

добрив на кислих ґрунтах ефективне лише за вапнування останніх. 
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Охороні родючості кислих ґрунтів сприяє сівба трав. Під багаторічними 

травами ґрунти в умовах інтенсивного землеробства втрачають із інфільтрацією 

на 30-40 % менше кальцію, магнію, калію, сірки, азоту, ніж під зерновими і 

просапними культурами [123]. Заорювання соломи зернових у ґрунт також може 

бути методом компенсації втрат кальцію, магнію та інших катіонів, оскільки 

солома має високий уміст зольних елементів, і вилучення її з поля викликає 

збіднення ґрунту основами і збільшує потребу в кальції [134]. Як свідчать 

результати досліджень Г. А. Мазура, М. А. Ткаченко, у верхні шари ґрунту 

повертається 14-20% кальцію від кількості вимитого, а в метровий шар – навіть 

30-35 % [67]. 

На дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах оптимальними вважаються 

дози вапнякових добрив, близькі до повних за гідролітичною кислотністю, що 

забезпечують зміщення реакції до рНKCl 5,4-5,8 [106]. Дія вапна в дозах за повною 

гідролітичною кислотністю ґрунту продовжується принаймні впродовж 7-10 років 

[63, 123]. 

За результатами досліджень відділу агроґрунтознавства ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» встановлено позитивний вплив комплексного хімічного 

меліоранту на основі крейдяно-сапонітових і торф’яно-сапонітових сумішей на 

фізико-хімічні властивості сірого лісового легкосуглинкового ґрунту Лісостепу 

України. У ґрунтовому вбирному комплексі збільшується вміст обмінного 

кальцію (на 16,7-20 %) та магнію (на 1,9-4,1 %), зменшується водень (на 18,8-

22,3 %), покращується співвідношення в складі обмінних катіонів. У збагаченому 

сапонітом ґрунті підвищується ємність вбирання на 0,8-1,2 мг-екв/100 г ґрунту 

[66]. 

Використання крейди, як хімічного меліоранту, є високоефективним 

заходом щодо насичення ґрунту кальцієм, зниження обмінної та гідролітичної 

кислотності, що сприяє екологічній стійкості біогеоценозів. Під впливом 

вапнування вміст кальцію за перші п`ять років збільшився в орному шарі ґрунту 

на 35-44 %, через десять років 5 % його мігрувало на глибину 21-30 сантиметрів. 

За п'ятнадцять років насиченість ґрунту кальцієм унаслідок виносу його врожаєм 
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відновилась на початковому рівні. З урожаєм на рівні 22,4-33,0 ц зернових 

одиниць з 1 га виносилось кальцію основною продукцією на провапнованих 

ділянках у середньому за рік - 24 кг/га, на невапнованих – 15 кг/га, сумарний 

винос основної та побічної продукції складав відповідно 43 і 31 кг/га. Значна 

частина кальцію була фіксована ґрунтом у необмінному стані, що сприяло його 

оструктуренню [135].  

 Вапнування створює сприятливу реакцію в ґрунті та посилює в ньому 

мікробіологічну діяльність. Це впливає на характер і темпи розкладання 

органічних добрив у ґрунті, на швидкість використання рослинами поживних 

речовин, які в них містяться. Вуглекислота, що виділяється при розкладанні 

органічних добрив сприяє переходу карбонатів у бікарбонати, а утворювані з 

органічних добрив гумусові речовини разом із вапном сприятливо діють на 

покращання фізичних властивостей ґрунту [58]. 

Кальцій активно приймає участь у багатьох ґрунтових процесах, пов'язаних 

з гумусоутворенням [36, 136, 137]. Найважливішими показниками родючості 

ґрунту, які добре відображають специфіку ґрунтотворного процесу й особливості 

складу його мінеральних частин, а також уміст і склад гумусових речовин, є сума 

та склад обмінних основ, уміст поглинених іонів водню і алюмінію, величина 

гідролітичної кислотності та рН. Сума увібраних основ та ємність вбирання 

залежить від умісту в ґрунті мулистої фракції та органічної речовини – гумусу; 

чим їх більше, тим більша сума увібраних основ і ємність вбирання. Органічна 

частина ґрунту має набагато більшу ємність вбирання, ніж мінеральні колоїди [37, 

104]. Органічні колоїди знаходяться в ґрунті переважно в осадженому стані, 

внаслідок зв'язування з полівалентними катіонами (у вигляді гелів). Їх пептизація, 

перехід у стан колоїдного розчину (золю), відбувається під впливом лугів за 

рахунок утворення гумусових солей лужних металів [138]. 

Хімічні меліоранти суттєво змінюють хімічний стан ґрунтів. У першу чергу 

вони впливають на окисно-відновний режим, реакцію і катіонний склад 

ґрунтового розчину і, як наслідок, на рухомість гумусу. Розчинність гумусових 

речовин може знижуватися внаслідок підвищення активності катіонів кальцію, 
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алюмінію, заліза. Вторинний вплив пов'язаний зі зміною умов життєдіяльності 

мікроорганізмів, а це, в свою чергу, не може не впливати на груповий склад 

гумусу [63]. Внесення органічних та мінеральних добрив разом з вапнуванням 

сприяє збагаченню ґрунту кальцієм. За підвищених доз мінеральних добрив 

доцільно вносити 1,5 дози вапна [58]. 

Таким чином, нейтралізуюча здатність вапна, або його меліоративна 

ефективність помітно залежать від системи удобрення культур у сівозміні. 

Найкращий меліоративний ефект від повної дози вапна досягається на 

неудобрених, або удобрених гноєм фонах. Дещо нижчим він стає на фоні органо- 

мінеральної системи удобрення з помірними дозами мінеральних добрив (150-

160  кг NРК д.р. у сумі), ще нижче він за мінеральної та органо-мінеральної 

систем удобрення з подвійними дозами NРК (до 300 кг/га) [66]. 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що без хімічної меліорації 

сірих лісових ґрунтів кислотність ґрунтового розчину підвищується на 1-3 

одиниці кожні п’ять років [130]. Вапнування кислих ґрунтів впливає на реакцію 

ґрунту. Кальцій внесеного вапна знижує гідролітичну й обмінну кислотності, 

підвищує значення рН ґрунту, деактивує рухомі алюміній і марганець, активізує 

життєдіяльність мікроорганізмів, що розкладають органічні речовини, які 

засвоюють вільний азот з повітря, внаслідок чого поліпшується азотне живлення 

рослин [34]. Розміри цих змін залежать від кислотності ґрунту, величини 

застосованої дози вапна, тривалості його взаємодії з ґрунтом та від інших умов 

[103, 140]. 

 

Висновки до розділу 1 

1. За результатами досліджень вчених різних країн та виробничих 

випробувань доведено, що інтенсивне використання сірих лісових ґрунтів за 

вирощування сільськогосподарських культур без систематичної хімічної 

меліорації, призводить до деградації ґрунту не тільки в умовах надмірного 

зволоження, а й у районах із періодично промивним типом водного режиму. При 

цьому зменшується вміст та погіршується якісний склад гумусу, підвищується 
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кислотність орного шару, зростають втрати обмінних катіонів кальцію і магнію, 

погіршуються фізико-хімічні та фізичні властивості кислих ґрунтів. 

2. Встановлено, що на не вапнованих фонах ненасиченими основами 

ґрунтів в Україні призводить до зниження вмісту гумусу та вимагає пошуків 

екологічно безпечних систем удобрення на фоні вапнування, які сприяли б 

відновленню родючості кислих ґрунтів, накопиченню органічної речовини у 

верхніх горизонтах та отриманню сталих урожаїв сільськогосподарських культур. 

3. Виявлено, що на не вапнованих ґрунтах знижується активність 

мікробіологічних процесів, а це насамперед несприятливо позначається на вмісті 

в ґрунті доступних форм азоту. На кислих ґрунтах відбувається вимивання 

елементів живлення у нижчі горизонти, руйнується вбирний ґрунтовий комплекс. 

Разом з тим у кислому ґрунті накопичується надмірна кількість рухомого 

алюмінію і марганцю, що дуже шкідливо для рослин. Рухомий алюміній 

виявляється за рН 4,5-5,0 і нижче.  

4. У зв’язку із недостатньою вивченістю питань у світовій та вітчизняній 

літературі щодо такої важливої проблеми як хімічна меліорація, деякі її аспекти 

висвітлені недостатньо і потребують уточнення. Необхідним є вивчення 

довготривалої післядії хімічної меліорації на зміни структури вбирного комплексу 

ґрунтів лісового походження. Результати досліджень з вивчення цього питання 

представлені в дисертації. 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано наукові 

праці [61]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови в зоні проведення досліджень 

 

Польові дослідження за темою дисертаційної роботи проводили в 

Дослідному господарстві «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства Національна 

академія аграрних наук України». Так як землі дослідного господарства 

розташовані в перехідній зоні від Полісся до Лісостепу, то представлені вони 

ґрунтами, типовими як для Полісся (дерново-підзолисті, дернові), так і для 

Лісостепу (сірі лісові, лучні, чорноземно-лучні та інші), підтипами, родами та 

різновидностями [141].  

У геоморфологічному відношенні територія Київської області розташована 

в межах Українського кристалічного щита. Цей район характеризується 

заляганням кристалічного фундаменту осадових порід кайнозою та мезозою. 

Геологічна будова складається із крейдяних, палеогенових та неогенових 

відкладень. Поверхневі відклади, які представлені лесами та лісовидними 

суглинками, є ґрунтотворними породами [143]. 

Територія району розміщена у північній частині Правобережного 

Лісостепу України і відноситься до Київського агроґрунтового району [144]. 

Слабохвиляста рівнина з невеликим ухилом поверхні з південного заходу на 

північний схід у бік долини річок Дніпро і Десна. Глибина залягання першого 

водоносного горизонту від поверхні ґрунту становить 3,5-6 м. Територію, що 

досліджувались (місце розташування довготривалого стаціонарного досліду) з 

північно-східного напряму на південно-західний перетинає потужна глибока 

водно-льодовикова балка. Велика водозбірна територія характеризується 

невеликим ухилом поверхні в бік балки. В даному локальному випадку вплив 

рельєфу проявляється через дренованість території на перерозподіл вологи 

поверхневого стоку.  



48 

 

В основу наукової гіпотези створення опідзолених ґрунтів на обмеженій 

території з різноманітними властивостями покладена концепція Полупана М.І. 

про біогідротермічний механізм формування різноманітності опідзолених 

ґрунтів лісового походження [4]. 

На пологих схилах балки та безпосередньо прилеглих територіях, які є 

більш зволоженими, склались сприятливі умови в далекому минулому для 

росту густих дубово-грабових лісів з незначною частиною трав'янистої 

рослинності. В цих місцях, залежно від гранулометричного складу, в умовах 

промивного водного режиму, сформувались ясно-сірі супіщані та сірі 

легкосуглинкові ґрунти. Ґрунт дослідної ділянки – сірий лісовий 

крупнопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку.  Морфологічна 

будова сірого  лісового ґрунту в досліді наступна: 

HE – 0-29 см, сірий, пухкий, грудочвковато-пилуватий з рясною 

присипкою аморфної SiO2 чіткий перехід за щільністю та забарвленням в 

наступний горизонт; 

Ih – 30-56 см, темнобурий, щільний, дуже виражена горіховата структура, 

багато аморфної SiO2, який в більшості розташований гніздами, перехід в 

наступний горизонт поступовий; 

Ihр – 57-89 см, бурий, дуже щільний, призмоподібний, по граням чітко 

помітні блискучі напливи колоїдних R2O3 та гумусу, зустрічаються крупні 

гнізда SiO2, перехід до наступного горизонту помітний за забарвленням; 

(Рис. 2.3.) 

Iр — 90-120 см, жовто-палевий, менш щільний, ніж попередній, на 

гранях стовпчастих окремостей помітні напливи півтороокислів (R2O3), перехід 

помітний за забарвленням; 

Рк — 121-140 см, лесовидний суглинок, палевий, помічається чітко 

виражений освітлений шар карбонатного ілювію. 

Материнська порода досліджуваного ґрунту містить 18,89 % найбільш 

дисперсної фракції (0,0001 мм), що за шкалою Н.А. Качинського характерно для 
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легких суглинків [145, 143]. У цьому типі ґрунту в материнській породі переважає 

фракція крупного пилу, частка якої складає 53,35 % (табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1.  

Гранулометричний склад сірого лісового ґрунту в досліді. 

Назва і розмір часток, мм 

крупний і 

середній 

пісок 

1-0,25 

дрібний 

пісок, 

0,25-0,05 

грубий 

пил, 0,05-

0,01 

середній 

пил, 

0,01-

0,005 

дрібний 

пил, 

0,005-

0,001 

мул,  

<0,001 

фізична 

глина, 

сума  

< 0, 01 

фізичний 

пісок сума 

<0,01 

Гумусово-акумулятивний горизонт, Не, % 

8,71 11,23 48,83 3,48 3,57 22,65 29,70 70,30 

Материнська порода, Р, % 

16,15 7,09 53,35 1,78 3,03 18,89 23,70 76,30 

 

Фракційний склад механічних елементів гумусово-акумулятивного 

горизонту корелює з кількісними показниками ґранулометричного складу 

материнської породи. Сформовані на відповідній за ґранулометричним складом 

материнській породі зберігається тенденція і для горизонту НE. 

Основною відміною між верхньою та нижньою частинами профілю цих 

ґрунтів є достовірне збільшення мулу в гумусово-елювіальному горизонті, 

внаслідок акумуляції зольних елементів та колоїдів органічного походження. 

Тому можна опосередковано вважати, що частка високодисперсної фази в 

загальній фракції мулу збільшується в горизонті НЕ. Високий вміст фракції пилу 

в гумусово-елювіальному горизонті 52,31 % (сума середнього і дрібного) і не 

дуже високий вміст фракції мулу 22,65 % зумовлює цілий ряд несприятливих 

фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивостей ґрунту, що 

досліджувався. Фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту (вихідні зразки) 

наведені в таблиці 2.2. 

З показників, що наведено в таблиці видно, що ґрунт дослідної ділянки 

характеризується кислою реакцією ґрунтового розчину.  
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Таблиця 2.2  

Фізико-хімічні показники сірого лісового ґрунту в досліді  

(вихідний стан, 1992 р.)* 

 

Показники 

Глибина відбору зразків, см 

0-20 20-40 

Гумус, % 1,44 1,02 

рНKCl 4,6 4,5 

Hr, мг-екв/100 г ґрунту 3,6 3,4 

Обмінна кислотність, мг-екв/100 г ґрунту 0,12 0,15 

Рухомий алюміній, мг-екв/100 г ґрунту 0,88 1,17 

Обмінний кальцій, мг-екв/100 г ґрунту 3,9 3,6 

Обмінний магній, мг-екв/100 г ґрунту 0,58 0,36 

Ступінь насичення основами, % 56 54 

Лужногідролізований азот, мг/кг 71 70 

Рухомі сполуки Р2О5, мг/кг 223 147 

Рухомі сполуки К2О мг/кг 120 85 

 

*Дані відділу агроґрунтознавства та ґрунтової мікробіології ННЦ «Інститут 

землеробства» 

Показники рН 4,6 та гідролітичної кислотності 3,6 мг-екв / 100 г ґрунту, 

згідно керівного нормативного документу, прийнятого в Україні, відповідають 

рівню середньо-кислих ґрунтів. Звертають на себе увагу і достатньо високі (0,88 

мг / 100 г ґрунту) показники дуже шкідливого для рослин рухомого алюмінію. 

Ґрунт слабко гумусований (1,44 %) і всі його запаси зосереджені в 

основному в гумусо-елювіальнеому горизонті. Ґрунт характеризується 

невисокими показниками в структурі ґрунтово-вбирного комплексу обмінного 

кальцію (3,9 мг-екв/100 г ґрунту) та обмінного магнію (0,58 мг-екв / 100 г ґрунту) 

в шарі 0-20 см. Співвідношення між цими елементами в цьому шарі становить 

6,07 і воно різко розширюється в шарі 21-41см до 10,0. 

Сума увібраних основ складає менше 5 мг-екв. / 100 г ґрунту і їх відносять 

до дуже низьких по цьому показнику. У зв’язку зі слабкою гумусованістю, вони 

мають низьку забезпеченість гідролізованим азотом (71 мг/кг ґрунту). 
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Сірі лісові ґрунти мають відносно значні накопичення рухомих форм 

фосфорної кислоти, і тому за показниками рухомих сполук фосфору вони 

відносяться до ґрунтів з високим рівнем забезпеченості (223 мг/кг). Цей факт 

відмічається у роботах О.І. Душечкіна, М.О. Егорова та ін.). Причина цього явища 

полягає в тому, що енергія фізико-хімічного, а головне біологічного поглинання 

фосфорної кислоти у цих ґрунтах невисока [146, 147, 148]. 

Що стосується вмісту рухомих сполук К2О, то їх можна віднести до ґрунтів, 

середньо забезпечених цим елементом, згідно керівних нормативних документів. 

П.В. Захарчук пояснює це тим, що дані ґрунти слабко фіксують внесений калій і 

він у більшості знаходиться в дифузному шарі колоїдних часток та не може 

проникати в середину кристалічної решітки [149-151]. 

Клімат зони розташування дослідного господарства – помірно-

континентальний. За багаторічними даними метеорологічного пункту, 

розміщеного в м. Києві, погодні умови характеризуються такими показниками: 

середня температура повітря за рік коливається в межах 6,6-7,2 оС, поступово 

підвищуючись з півночі на південь, сума ефективних температур за вегетаційний 

період вище 10 оС коливається в межах 2300-2400 оС. В окремі роки 

спостерігаються значні відхилення від середніх температур. 

Максимальна температура повітря по області становить 37-39 оС тепла, 

мінімальна в найбільш холодні зими – мінус 36 оС морозу. Середня багаторічна 

температура найтеплішого місяця (липня) в різних районах коливається в межах 

18,8-20,00 оС, найхолоднішого місяця (січня) – від мінус 5,9 оС до мінус 6,6 оС. 

Період із середньодобовою температурою повітря вище 5 оС складає 190-200 діб 

(з першої декади квітня до кінця жовтня). За цей період випадає біля 75 % річної 

норми опадів, що складає 310-360 мм. Середня багаторічна кількість опадів 

становить 550 мм з коливаннями за роками від 392 до 925 мм. Відносна вологість 

повітря висока і становить у середньому за рік 84 %, знижуючись влітку до 73-

60 % і підвищуючись взимку до 91 %. Це зумовлює випаровування порівняно 

невеликої кількості вологи з поверхні ґрунту, що за значної кількості опадів 

створює позитивний баланс вологи в ґрунті. Проте, у зв`язку з високою 
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водопроникністю легких за механічним складом порід та наявністю яружно-

балкового рельєфу в господарстві бувають ґрунтові посухи, що негативно 

впливають на ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Крім того, в окремі 

роки середньорічна кількість опадів значно менша від середньої багаторічної. 

Кліматичні умови впливають на утворення кислих ґрунтів: чим нижча 

температура повітря та більша кількість опадів у певній місцевості, тим більша 

кількість води просочується через ґрунт, вимиваючи солі ґрунтового розчину, 

сприяючи виходу в розчин поглинутих Са і Mg в обмін на Н+ – іони води. В свою 

чергу, вугільна кислота й органічні кислоти, що з’являються в ґрунті в результаті 

життєдіяльності його організмів, посилюють вилуговувальну дію води [152]. 

Погодні умови – один із найважливіших чинників формування 

продуктивності сільськогосподарських культур, які щорічно змінюються, 

порівняно до багаторічних показників як у бік покращання, так і погіршення умов 

вегетації рослин, від чого залежить рівень їх урожайності. Кількість опадів і 

середньомісячну температуру повітря за період проведених досліджень подано на 

рис. 2.1 та 2.2. (Додатки А.1, А.2.) 

Для пшениці озимої погодні умови ми аналізуємо в два періоди. В останні 

роки спостерігаються кліматичні зміни, внаслідок чого передпосівний період 

озимих культур характеризується перевищенням середньобагаторічних показників 

температури повітря, відсутністю, або недостатньою, кількістю опадів та 

нерівномірністю розподілу по території, що спричиняє розвиток засушливих 

явищ. 

Збереження сухої погоди в серпні 2018 року зумовило збільшення площ 

охоплених ґрунтовою і повітряною посухою, що в свою чергу негативно 

вплинуло на завершення вегетації пізніх культур і підготовку ґрунту під сівбу 

озимих культур під урожай 2019 року. 
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Рисунок 2.1. Середньомісячна кількість опадів за період проведення досліджень 

 

 

Рисунок 2.2. Середньомісячна температура повітря за період проведення 

досліджень 

У серпні 2018 року  по Київській області сумарна кількість опадів склала 4,2 

мм (6,1 % до норми), а середня місячна температура повітря перевищила норму на 

4,17 оС. 

Середня відносна вологість повітря становила 40-63 %, що нижче за норму 

на 14-20 %. Якщо станом на 1 серпня, в залежності від попередника, запаси 

продуктивної вологи в шарі ґрунту (0-20 см) становили 12,6-20,1 мм (32-50 % до 

норми), а в шарі 0-100 см – 40,3-58,6 мм (28-40 % до норми), то на 29 серпня вони 

зменшилися до 3-6 мм і до 15-25 мм відповідно. Внаслідок таких погодніх умов 



54 

 

складалися задовільні умови для підготовки ґрунту під сівбу озимих зернових 

культур [153].  

Сума опадів за вересень склала 34,2 мм, або 72,8 % до місячної норми, а 

середня місячна температура повітря перевищувала норму на 3,71С. Сівба 

озимих зернових культур була проведена в оптимальні терміни – 18 вересня і вже 

26 вересня зафіксовані повні сходи. Сума опадів за жовтень склала 16,6 мм, або 

47,43 % до місячної норми, а середня місячна температура повітря перевищувала 

норму на 3 С. 

Вегетаційний період 2018-2019 рр. відзначився задовільними 

агрометеорологічними умовами для проходження осінньої вегетації озимої 

пшениці у 2018 р. 11 листопада зафіксовано припинення осінньої вегетації 

озимих зернових культур. Сума ефективних температур вище +5° від дати 

отримання сходів (26 вересня) склала 227 °С, активних – 447 °С. Період осінньої 

вегетації пшениці озимої у 2018 р. склав 46 діб, за необхідних 45-50 діб.  

Агрометеорологічні умови для перезимівлі пшениці озимої складалися 

задовільно. За винятком нетривалого зниження температурних показників 

впродовж зимівлі (в окремі дні до -10,6-14 °С), середньодобові температури 

повітря переважно знаходилися в межах від -1,8° до -4,6 °С, що було значно вище 

за середні багаторічні значення. Для минулих зимових місяців характерною 

особливістю була також підвищена кількість опадів (+16 % до норми), які 

спостерігалися в вигляді снігу та дощу. За незначним винятком, подібна тенденція 

спостерігається вже декілька років поспіль [154]. 

Внаслідок переходу середньодобової температури через +5,0 °С озима 

пшениця відновила весняну вегетацію 8 березня, що характеризується як ранній 

строк. Вегетація озимої пшениці у квітні проходила за підвищеного теплового 

режиму – середня місячна температура повітря виявилась на 2,1 °С вищою за 

норму, за кількості опадів, сума яких за місяць склала 36,0 мм, або 74 % до норми.  

Середня температура повітря за квітень склала 10,9 ºС, що було на 1,7 ºС 

вище середньої багаторічної норми. Середня кількість опадів становила 44 мм за 

середньої багаторічної норми 35 мм. На завершення квітня запаси продуктивної 



55 

 

вологи в ґрунті під озимою пшеницею характеризувалися переважно як достатні 

та задовільні і налічували в метровому шарі ґрунту, залежно від попередника 100–

148 мм. Обстеження посівів пшениці озимої показало, що на цей час рослини всіх 

рекомендованих строків сівби знаходилися у фазі виходу в трубку, а їх загальний 

стан оцінювався як добрий (сівба в ранні і оптимальні строки) та задовільний 

(пізня сівба).  

Агрометеорологічні умови у першій декаді травня відзначились надмірною 

(понад 2,5 декадних норм) кількістю опадів та помірними середньодобовими 

температурами повітря. В другій та третій декадах травня мав місце дефіцит 

опадів (відповідно 3 % та 12 % до декадних норм) та стрімко наростали 

середньодобові температури, які в середньому за місяць перевищили норму на 

2°С. Станом на 30 травня сума активних температур повітря > +5° становила 920°, 

ефективних > +5° – 556 °С, за норми для третьої декади травня – 461 °С, 

ефективних > +10° – 270 °С, за норми 197 °С. Такі погодні умови викликали 

прискорення проходження окремих етапів вегетації пшениці озимої, яке в 

середньому складає 1,0-1,5 тижні, порівняно із середніми багаторічними 

значеннями. 

У червні відзначилось подальше наростання середньодобових температур і 

перевищення їх середньобагаторічних показників та жорсткий дефіцит опадів. 

Кількість опадів від початку відновлення весняної вегетації озимими культурами 

(8 березня) до кінця червня склала 66 % до норми, або 142 мм.  

Погодні умови першої та другої декад липня сприяли достиганню ранніх 

зернових культур і початку жнив. В цілому за липень кількість опадів склала 

лише 19,4 мм, або 22 % до місячної норми. 

У серпні та вересні посилився розвиток посушливих явищ, що створювало 

несприятливі умови для підготовки ґрунту та сівби озимих культур. Кількість 

опадів склала за серпень 21,8 мм, або 31,6 % від норми, а за вересень – 20,8 мм, 

або 44,3 % від норми. Сівба пшениці озимої під урожай 2020 року проходила в 

оптимальні строки, з 18 по 26 вересня. Дощі, які відмічалися в останні дні третьої 
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декади вересня та першої декади жовтня, поповнили вологозапаси ґрунту, 

особливо в орному шарі ґрунту, сприяли появі сходів 7 жовтня.  

Загалом, стійкого переходу через 0 °С у бік зниження не відбулося і 

рослини знаходились у стадії неглибокого спокою. Середня річна температура 

повітря у 2020 році на території області виявилася вищою за норму (1961-1990 

рр.) на 2,5-4,0° і становила плюс 10,7-11,7°. В середньому по області річна 

кількість опадів за 2020 рік становила 489 мм (75 % річної норми). 

Переважала у січні значно тепліша за звичайну з опадами погода. Середня 

місячна температура повітря виявилася на 5-6° вищою за норму і в абсолютному 

визначенні становила плюс 1,2°. Максимальна температура повітря 

підвищувалася до плюс 5-6°, мінімальна температура повітря знижувалася до 

мінус 4-5°. Середньодобова температура перевищувала норму на 13,1 %. Опади 

відмічалися упродовж 6-8 днів у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки, їх 

кількість становила всього 12 мм (25 % місячної норми). Вологість повітря 

становила 91-83 % [155]. 

Спостерігалася у лютому більш контрастна за температурним режимом з 

опадами погода. У найтепліші дні місяця максимальна температура повітря 

підвищувалася до плюс 5-10°, мінімальна температура знижувалася до мінус 8-9°. 

Опади відмічалися упродовж 8-13 днів, їх кількість становила 53 мм (115 % 

місячної норми). 

У березні переважала дуже тепла з незначними опадами погода, особливо в 

першій декаді. Середня місячна температура повітря виявилася на 6° вищою за 

норму і в абсолютному визначенні становила плюс 6-7°. Опади відмічалися 

упродовж 6-11 днів у вигляді дощу та мряки, їх кількість становила 19 мм (50 % 

місячної норми). 

У квітні, на два тижні раніше середніх багаторічних строків, відбувся 

стійкий перехід середньої добової температури повітря через +10 °С, розпочався 

період активної вегетації культурп озимої шениці. Середня місячна температура 

повітря виявилася на 3-4° вищою за норму і в абсолютному визначенні становила 

плюс 10-16°. Максимальна температура повітря підвищувалася до плюс 24-26°, 
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мінімальна температура знижувалася до мінус 0,7° – плюс 1°. Опади у квітні 

відмічалися упродовж 5-7 днів, їх кількість становила 28-33 мм (53 % місячної 

норми).  

Спостерігалася у травні нестійка за температурним режимом з опадами 

погода. Середня місячна температура повітря виявилася близькою до норми і в 

абсолютному визначенні становила 11,7-14,9° тепла. Максимальна температура 

підвищувалася до плюс 25-27°, мінімальна знижувалася до плюс 2-6°. Опади 

відмічалися упродовж 18-22 днів і становили 105 мм (198 % місячної норми).  

У червні спостерігалася контрастна за температурним режимом з 

нерівномірними опадами погода. У першій половині місяця переважала 

прохолодна для червня погода, починаючи з 6 червня відбулося суттєве 

підвищення температури до показників на 3-7° вище за норму. Середня місячна 

температура повітря виявилася вищою за норму на 2-3° і в абсолютному 

визначенні становила 19,7-22,1° тепла. Максимальна температура в найтепліші 

дні підвищувалася до плюс 32-34°, мінімальна знижувалася до плюс 5-9°. З 14-16 

червня до кінця місяця знову йшли дощі за середньої температури повітря 20-30°. 

У більшості днів липня утримувалася жарка з незначною кількістю опадів 

погода. Середня місячна температура повітря виявилася на 2-3° вищою за норму і 

в абсолютному визначенні становила +21,2–22,6°. У найспекотніші дні 

максимальна температура підвищувалася до +32-35°. Кількість днів з 

температурою повітря вдень вище +30° становила 8-12 днів. Мінімальна 

температура повітря у найхолодніші ночі знижувалася до +10-13°. Опади у липні 

відмічалися упродовж 4-10 днів і складали 50 % місячної норми.  

Переважала спекотна погода у більшості днів серпня з нерівномірними 

опадами. Середня місячна температура повітря виявилася на 2-3° вищою за норму 

і в абсолютному визначенні становила +19,7-21,2°. У найспекотніші дні 

максимальна температура підвищувалася до +30-32°. Кількість днів з 

температурою повітря вище +30° становила 8-10 днів. Мінімальна температура в 

найхолодніші ночі знижувалася до +8-13°. Нерівномірні і незначні опади 

відмічалися впродовж 3-7 днів і становили лише 15 мм (22 % місячної норми). 
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У поєднанні з кліматичними умовами, фізичними і фізико-хімічними 

властивостями ґрунту створюється відповідний гідротермічний режим, від якого 

залежить характер і темпи трансформації органічних речовин у ґрунті, 

активність процесів гумусонакопичення [105, 156] 

Останніми роками погодно-кліматичні умови України є доволі 

сприятливими для вирощування озимих зернових культур. Це стосується перш за 

все зимового та весняно-літнього періодів, для яких характерним є помірний 

температурний режим та достатня кількість опадів. Проте, в окремі проміжки 

вегетаційного періоду, нерівномірний розподіл кліматичних факторів створює 

іноді несприятливі умови для росту та розвитку рослин, що в кінцевому рахунку 

позначається на величині урожаю. 

Загалом, незважаючи на значне коливання погодниі умов 2018-2020 рр., їх 

відхилення від середніх багаторічних значень в окремі періоди росту і розвитку 

сільськогосподарських культур, умови були сприятливими для отримання 

середнього врожаю сільськогосподарських культур в умовах північної частини 

Правобережного Лісостепу України. 

 

2.2. Схема досліду та методики проведення досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконували на базі 

стаціонарного досліду відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології 

ННЦ «Інституту землеробства НААН», закладеному в 1992 році. У досліді 

вивчали вплив різних доз і форм кальцієвмісних меліорантів, органічних і 

мінеральних добрив та їх поєднань на властивості сірого лісового крупно-

пилуватого легко-суглинкового ґрунту та урожайності пшениці озимої. З 

настанням 2006 р. (початок III ротації сівозміни) було проведено реконструкцію 

досліду з метою його адаптації до сучасних умов, також проведене повторне 

вапнування. У просторі – дослід, розміщений у трьох полях 7-пільної сівозміни. 

Схема досліду включає десять варіантів у чотириразовому повторені, площа 

посівної ділянки – 60 м2 (10 × 6), облікової – 24 м2 (6 × 4). 
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Розгорнута схема стаціонарного досліду відділу агроґрунтознавства та 

ґрунтової мікробіології «Визначення технологічних прийомів відтворення і 

регулювання родючості сірого лісового ґрунту» наведено в табл. 2.3., дослідження 

впродовж 2018-2020 рр. за вирощування пшениці озимої сорту Краєвид.  

Таблиця 2.3  

Схема внесення добрив на фоні хімічної меліорації у варіантах досліду 
 

Пшениця озима 

Без добрив (контроль) 

СаСО3 (1,0 Нr) 

N60P30K60 

N51,4P16,7K22,1 Са5,7 Mg 4,1 (за ВГС) 

N60P30K60+ СаСО3 (1,0 Нr) 

N51,4P16,7K22,1 Са5,7 Mg 4,1 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

N120P60K120 + СаСО3 (1,0 Нr) 

Сидерат (гірчиця 15 т/га) + СаСО3 (1,0 Нr) 

Сидерат (гірчиця 15 т/га) + ПП + N51,4P16,7K22,1 Са5,7 Mg 4,1 (за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr ) 

Сидерат (гірчиця 15 т/га) + ПП + N102,8P33,4K44,2 Са11,4 Mg 8,2  (за ВГС)+ СаСО3 

(1,0Нr) 

 

У досліді вивчали такі складові відтворення родючості: післядію 

меліоранта, дві дози мінеральних добрив, оптимальні дози мінеральних добрив за 

видовим генотипним співвідношенням (ВГС), органічні добрива (сидерат і 

побічна продукція). Схема досліду включає комбінації різних доз мінерального й 

органічного удобрення та післядії хімічної меліорації. Органічні добрива, а саме 

побічна продукція попередника (солома люпину і зернових культур — 2-4 т/га) та 

сидерат (зелена маса гірчиці 15-18 т/га) заорювались під основний обробіток 

ґрунту.  

Спосіб оптимізації системи удобрення сільськогосподарських культур на 

кислих ґрунтах, що реалізується на фоні проведення хімічної меліорації, при 
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якому відбирають проби основної й побічної продукції рослин, висушують, 

розмелюють, проводять аналіз, за результатами якого розраховують дози 

внесення біогенних (Р і Κ) і лужноземельних (Са і Mg) елементів за видовим 

генотипним співвідношенням (ВГС) їх вмісту в масі культури, беручи за основу 

рекомендовану дозу азоту, елемента, що є лімітованим на кислих ґрунтах, який 

відрізняється тим, що в ґрунт щорічно вносять під основний обробіток кальцієві 

та магнієві добрива, а також фосфорні й калійні, дози яких розраховують згідно 

вимог культури. [119] 

Для визначення ВГС проводиться відбір проб основної й побічної продукції 

з наступним висушуванням, розмелюванням, проведенням аналізу проб для 

визначення вмісту біогенних і лужноземельних елементів в основній і побічній 

продукції сільськогосподарських культур. Для розрахунку ВГС необхідно 

визначити суму вмісту Ν, Ρ, Κ, Са та Mg в основній і побічній продукції культур 

для формування однієї тони загальної маси з наступним діленням її на значення 

обґрунтованої базової дози діючої речовини азоту, елемента який є лімітованим 

на кислих ґрунтах. Таким чином вираховується розмірність одного відсотку ВГС 

культури за встановленого елементного складу. Далі визначаються дози кожного 

з біогенних і лужноземельних елементів добутком розмірності одного відсотку й 

частки кожного елемента в структурі ВГС культури в формуванні однієї тони 

загальної маси продукції. При цьому для зменшення екологічного навантаження 

ґрунту знижується доза біогенних елементів Ρ і K, а для покращення фізико-

хімічних властивостей ґрунту передбачається застосування лужноземельних 

елементів Са і Mg, дози яких розраховують за потребою кожної 

сільськогосподарської культури [157] 

Система удобрення пшениці озимої та розрахунок доз внесення біогенних і 

лужноземельних елементів проводили згідно патенту на корисну модель 

№ 133924 [157]. Відповідно до проведених розрахунків внесення біогенних і 

лужноземельних елементів для культур за їх ВГС складає по NPKCaMg: 

пшениця озима N–51,4%; P–16,7%; K–22,1%; Ca–5,7%; Mg–4,1%.  

Схема досліду представлена в таблиці. 2.3. 
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Фосфорні добрива у вигляді гранульованого суперфосфату та калійні – у 

вигляді хлористого калію, кальцій Omya Calciprill (СаО 52% + МgO 0,5%) та 

магній Omya Magprill (СаО 36% + МgO – 15%) вносили під зяблеву оранку. 

Азотні добрива вносили в вигляді аміачної селітри, проводили ранньо весняне 

підживлення. 

Всі ґрунтові зразки для хімічного аналізу відбирали на кожному варіанті 

досліду в п'яти різних точках (глибина 0-20 см). Для аналізу індивідуальні зразки 

об'єднували в один змішаний зразок. Для порівняння змін показників структури 

вбирного ґрунтового комплексу під впливом різних добрив і хімічних меліорантів 

поряд з першим полем досліду на перелоговій ділянці, яка впродовж 28 років не 

никористовувалась у сільськогосподарському виробництві, був викопаний 

повнопрофільний ґрунтовий розріз. По всьому профілю з кожного горизонту для 

досліджень були відібрані ґрунтові зразки. 

Для вирішення питань, поставлених на вивчення, застосовували методи: 

польового та лабораторного експерименту, порівняльно-аналітичні, кореляційно-

регресійні та математичної статистики. 

Підготовку зразків ґрунту до аналізу проводили за ДСТУ ISO 11464-20021  

Аналітичні роботи виконували у відділі агроґрунтознавства і ґрунтової 

мікробіології та атестованій  лабораторії відділу агроекології аналітичних 

досліджень ННЦ «Інституту землеробства НААН» за такими методами і 

методиками: 

- ДСТУ ISO 11464:2001. Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для 

фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:1994, IDT) [158]. 

- Гумус ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Методи визначення органічної 

речовини [159] 

- Гідролітична кислотність ДСТУ 7537:2014. Якість ґрунту. Визначення 

гідролітичної кислотності [160];  

- ДСТУ – Якість ґрунту. Визначання групового складу гумусу за 

методом Тюріна в модифікації Кононової та Бєльчікової [161]; 

- Реакція ґрунтового розчину ДСТУ ISO 10390:2007. Якість ґрунту. 
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Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT) ДСТУ 26483-85 [162];  

- Сума увібраних основ ДСТУ 27821-88 Ґрунти. Визначення суми 

увібраних основ за методом Каппена [163];  

- Обмінний кальцій та магній ДСТУ 26487-85 Ґрунти. Визначення 

обмінного кальцію та обмінного (рухливого) магнію методами ЦИНАО [164];  

- Ємкість кaтіонного обміну ДСТУ ISO 11260-2001. Якість ґрунту. 

Визнaчення ємкості кaтіонного обміну тa нaсиченість основaми з використaнням 

хлориду бaрію (ISO 11260:1994, IDT) ДСТУ 8345:2015. Якість ґрунту. Методи 

визнaчення ємності кaтіонного обміну [165];  

- Рухомі сполуки фосфору і кaлію ДСТУ 4405:2005. Якість ґрунту. 

Визнaчення рухомих сполук фосфору і кaлію зa методом Кірсaновa в модифікaції 

ННЦ ІГA [166];  

- Aзот, що легко гідролізується ДСТУ 7863:2015. Якість ґрунту. 

Визнaчення легкогідролізовaного aзоту методом Корнфілдa [167];  

- Aзот нітрaтний ДСТУ 26951-86 Ґрунти. Визначення нітратів 

іонометричним методом – Рухомі сполуки сірки ДСТУ 8347:2015. Якість ґрунту 

[168];  

- Визнaчення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній aмонійно-

aцетaтній витяжці з рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [169];  

- Рухомі сполуки мaргaнцю ДСТУ 4770.1:2007. Якість ґрунту. 

Визнaчення вмісту рухомих сполук мaргaнцю в ґрунті в буферній aмонійно-

aцетaтній витяжці з рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [170];  

- Рухомі сполуки цинку ДСТУ 4770.2:2007. Якість ґрунту. Визнaчення 

вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній aмонійно-aцетaтній витяжці з 

рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [171];  

- Рухомі сполуки кобaльту ДСТУ 4770.5:2007. Якість ґрунту. 

Визнaчення вмісту рухомих сполук кобaльту в ґрунті в буферній aмонійно-

aцетaтній витяжці з рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [172];  

- Рухомі сполуки зaлізa ДСТУ 4770.4:2007. Якість ґрунту. Визнaчення 

вмісту рухомих сполук зaлізa в ґрунті в буферній aмонійно-aцетaтній витяжці з 



63 

 

рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [173];  

- Вaжкі метaли (AAБ рН-4,8) Рухомі сполуки свинцю ДСТУ 

4770.9:2007. Якість ґрунту. Визнaчення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунтів 

буферній aмонійно-aцетaтній витяжці з рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної 

спектрофотометрії [174];  

- Рухомі сполуки кaдмію ДСТУ 4770.3:2007. Якість ґрунту. Визнaчення 

вмісту рухомих сполук кaдмію в ґрунті в буферній aмонійно-aцетaтній витяжці з 

рН 4,8 методом aтомно-aбсорбційної спектрофотометрії [175]; 

- ДСТУ 4290:2004. Якість ґрунту. Методи визнaчaння вaлового 

фосфору і вaлового кaлію в модифікaції ННЦ ІГA ім. О.Н.Соколовського (зі 

скaсувaнням в Укрaїні ДСТУ 26261-84) [176]; 

- ДСТУ 4726:2007. Якість ґрунту. Визнaчaння зaгaльного aзоту в 

модифікaції ННЦ ІГA ім. О.Н. Соколовського (зі скaсувaнням в Укрaїні ДСТУ 

26107-84) [177]; 

- ДСТУ 4729:2007. Якість ґрунту. Визнaчaння нітрaтного і aмонійного 

aзоту в модифікaції ННЦ ІГA ім. О.Н. Соколовського [178]; 

- облік врожайності культур проводили, згідно «Методик державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур» шляхом прямого 

комбайнування з облікової ділянки, при цьому визначаючи вологість зерна на час 

збирання з перерахунком на 14 % [179];  

- економічну ефективність розрaховувaли зa відповідними 

технологічними кaртaми, для встaновлення енергетичної ефективності технологій 

користувaлися методикою О. К. Медведовського тa П. І. Івaненкa [180]; 

- мaтемaтичну обробку результaтів aнaлітичних досліджень ґрунту і 

врожaйних дaних здійснювaли дисперсійним тa кореляційно-регресійним 

методом зa В. О. Єщенком [181], з використaнням прогрaм Microsoft Excel і 

Statistica 6.0. Аналітичні роботи у визначені різних показників, згідно програми 

досліджень, виконувались із застосуванням відповідних способів та методик. 

 

 



64 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Незважаючи на значну строкатість погодніх умов 2018-2020 рр., їх 

відхилення від середніх багаторічних значень в окремі періоди росту і розвитку 

сільськогосподарських культур, кліматичні умови в зоні проведення досліджень 

були в цілому сприятливими для сільськогосподарських культур в умовах 

північної частини Правобережного Лісостепу України, а саме пшениці озимої 

сорту «Краєвид». 

2. Дослідна ділянка характеризується кислою реакцією ґрунтового 

розчину, який слабкозабезпечений обмінними основами, слабкогумусований та 

містить мало мулистих фракцій.  

3. При виконанні досліджень за темою дисертаційної роботи та їх 

аналізі застосовували польові, лабораторні, вимірювально-вагові, математико-

статистичні та розрахунково-порівняльні методи оцінок і аналізів. 

4. Розроблена програма досліджень, методично витримані закладені та 

проведені досліди і застосування сучасних методів оцінок та аналізів 

досліджуваного матеріалу дозволили отримати достовірні результати, 

узагальнити отримані дані та зробити аргументовані висновки. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ХІМІЧНОЇ 

МЕЛІОРАЦІЇ НА ВБИРНИЙ КОМПЛЕКС  

Фізико-хімічні властивості, що тісно корелюють зі вмістом гумусу в ґрунті, 

є головним показником у проходженні окислювально-відновних реакцій. Роль 

фізико-хімічних властивостей ґрунту в процесах перетворення органічних 

речовин визначається впливом на мікробіологічні процеси, тобто на розкладання 

органічних речовин [71, 104, 156]. Ефективність вапнування проявляється з часом 

не тільки в нейтралізації кислотності, а й у зміні властивостей ґрунту. Особливо 

вапнування впливає на фізико-хімічні властивості ґрунтів [107, 110, 182, 183]. 

Фізико-хімічну вбирну здатність, за К.К. Гедройцем, ділять на групи:  

–  ґрунти,  насичені основами і незасолені; головними вбирними основами в 

цих ґрунтах є кальцій і магній. До цієї групи відносяться переважно чорноземи 

типові. Наявність значної кількості вбирного Ca2+ сприяє утворенню та 

збереженню водотривкої структури ґрунту; 

– ґрунти, не насичені основами, вміщують, крім вбирних Ca2+ та Mg2+, 

увібраний водень, рухомий алюміній. Сюди відносяться підзоли, 

дерновопідзолисті, різні заболочені, сірі лісові ґрунти. Ці ґрунти 

характеризуються менш сприятливим для сільськогосподарських культур водно-

повітряним режимом, ніж ґрунти першої групи, вони бідніші поживними 

речовинами і особливо потребують внесення добрив; 

– ґрунти вміщують ввібрані Ca2+, Mg2+, Na+. До цієї групи відносяться 

ґрунти сухого степу – каштанові. Ввібраний Na+ знаходиться також в чорноземах 

південних. Наявність ввібраного натрію робить структуру ґрунту нестійкою по 

відношенню до розмивної дії води. Ґрунти, які вміщують значну кількість 

вбирного натрію, наприклад солонці, характеризуються несприятливим для 

сільськогосподарських рослин водно-повітряним режимом і незручні в обробітку 

[109]. 

Окисно-відновні умови та реакція середовища значно впливають на 

характер та швидкість гуміфікації. Так, за результатами Кононової М.М. [156], 
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внаслідок пригнічення діяльності бактерій, кисла реакція затримує розвиток 

процесу гуміфікації. На думку Александрової Л.Н., різко знижується кількість 

новоутворених гумінових кислот і зростає вміст фульвокислот у кислому 

середовищі, що свідчить про посилення реакції гідролізу в процесі гуміфікації 

[36]. 

Ефективність застосування добрив і вапна залежить від насиченості 

ґрунту основами та його кислотності [107, 183, 184]. 

Сума та склад обмінних основ, уміст поглинутих іонів водню та 

алюмінію, актуальна, потенційна та гідролітична кислотність є важливими 

показниками родючості ґрунту, що відображають уміст і склад гумусових 

речовин, а також специфіку ґрунтотворного процесу й особливості складу 

мінеральних частин. 

Агрегатний склад ґрунту, форма, розмір та щільність часток ґрунтового 

матриксу є важливими фізичними показниками, що обумовлюють водний, 

повітряний та поживний режими ґрунту, які досліджувались за 

гранулометричним складом.  

 

3.1. Гранулометричний склад сірого лісового ґрунту 

 

Родючість ґрунтів та врожайність на них сільськогосподарських культур 

залежить від багатьох чинників, серед яких одним з найважливіших є структура 

ґрунту, зокрема, її гранулометричний склад. Від цього параметра залежить 

вологоутримувальна здатність та аерація, доступність для рослин поживних 

речовин, а співвідношення між фізичним піском і глиною визначають 

переважаючою серед усіх інших властивостей ґрунту – активну питому поверхню 

його елементарних часток. 

Крім того, від гранулометричного складу ґрунтів залежать інтенсивність 

накопичення гумусу та певною мірою його запаси,  загальний габітус [4], фізико-

хімічні процеси у ґрунтах, розвиток кореневих систем, поглинання ними 

елементів мінерального живлення [185]. 



67 

 

Аналіз гранулометричного складу встановлює відносний вміст у ґрунтах  

частинок різних розмірів – від < 0,001 мм до кількох сантиметрів, незалежно від їх 

хімічного або мінералогічного складу. Основною метою такого аналізу є 

визначення відсоткового вмісту кожної фракції: глини (<0,002 мм), мулу (0,002–

0,05 мм), піску (0,05–2,0 мм) і частинок скелету ґрунту (> 2,0 мм). 

Якісна оцінка продуктивної здатності ґрунту також значною мірою 

залежить від гранулометричного складу та, особливо, перерозподілу фізичної 

глини і зокрема мулу. Невипадково мулисту фракцію гранулометричного складу 

ще називають «плазмою ґрунту». Вона бере участь майже в усіх 

ґрунтоутворювальних процесах [186]. При інтенсифікації сільськогосподарської 

діяльності саме ця фракція ґрунту зазнає кількісних та якісних змін, що, в свою 

чергу, відображається на фракційному складі гумусу і переходу його зі 

слабозв'язаного стану до більш рухомої форми [187, 188]. На території України 

лесові породи займають 74,8%, це осадові породи, походження яких до кінця не 

встановлене. До складу цих порід відносяться лесовидні відклади. Найбільш 

поширеними гіпотезами формування лісових ґрунтів є водно-льодовикова, 

делювіальна, пролювіальна та елювіальна-делювіальна. Лесоподібні суглинки 

переважають еолово-делювіального та делювіально-провіального походження і на 

40-50 % складаються з пилуватих часток та визначаються низькою щільністю.  

Детальне вивчення фізико-хімічних властивостей та природоутворення 

лесу, його ролі в формуванні різних типів ґрунтів надасть змогу розробити 

комплекс конструктивних мір щодо їх покращання, підвищення рівня родючості. 

У рамках виконання дисертаційної роботи аналіз гранулометричного складу 

проводили у стаціонарному досліді ННЦ «Інституту землеробства НААН» на 

сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті. Для порівняння було 

закладено ґрунтовий розріз в природній екосистемі – на перелозі та сіножаті 

вихідного сірого лісового ґрунту (рис. 3.1). Досліджувані ділянки були зайняті 

типовими для місцевості природними біоценозами та агроценозами. 
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Рис. 3.1 Розріз ґрунту перелогової ділянки, 2019 рік 

 

Гранулометричний склад ґрунту з перелогу наведено у табл. 3.1. Різниця у 

вмісті мулистої фракції в горизонтах НЕ та Ih (I) становить 5,5 % та 8,0 % 

відповідно. Внаслідок цього, ілювіальний горизонт збагачений колоїдами, 

ущільнений, важкопроникний для води. Вміст фізичної глини у гумусо-

елювіальному горизонті становить 20,41 %, мулу – 12,87 %. На фракцію 

середнього і дрібного піску припадає 6,61 %, на фракцію пилу найбільше – 

79,59 %, у тому числі крупного пилу – 52,10 %.  

 

 

 

HE — 0-29см 

 

 

Ih – 30-56 см 

 

 

Ihр — 57-89 см 

 

 

Iр — 90-120 см 

 

 

Рк — 121-140 см 
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Розмір фракцій піску від 1 до 0,25 мм коливався в межах від 3,79 % до 

13,81 %. Сума фракцій фізичної глини  коливалася в межах від 19,74 % до 

23,32 %.  

Таблиця 3.1  

Гранулометричний склад ґрунту дослідної ділянки перелогу* 

Г
о
р

и
зо

н
т 

Шар 

ґрунту, 

см 

Розмір та відсотковий вміст фракцій Сума фракцій, % 

пісок пил мул 
фізичний 

пісок 

фізична 

глина 

1-

0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

<0,001 

мм 
>0,01 мм 

<0,01 

мм 

НЕ 0-29 6,61 20,88 52,10 4,63 2,91 12,87 79,59 20,41 

Іh 30-56 7,31 26,97 45,98 3,45 2,10 14,19 80,26 19,74 

Іhp 57-89 3,79 21,03 50,08 6,15 1,64 17,31 74,90 25,10 

Ip 90-120 9,87 20,57 46,24 2,49 3,41 17,42 76,68 23,32 

Р 121-140 13,81 20,43 44,97 1,12 4,68 14,99 79,21 20,79 

Дослідження проводились 2019 р. * 

 

Таким чином ґранулометричний склад дослідного перелогу мав низьку 

поглинальну здатність ґрунту і не сприяв значному закріпленню органічних 

сполук в орному шарі. Водночас високий вміст фракції пилу і незначний мулу, 

зумовлював низку фізико-хімічних та агрохімічних властивостей ґрунту, що 

досліджували як таких, що не сприяють отриманню високого врожаю 

сільськогосподарських культур. Отже отримані результати свідчать про невисоку 

природну родючість сірого лісового крупнопилувато-легкосуглинкового ґрунту. 

 

3.2. Кислотні властивості сірих лісових ґрунтів, залежно від систем 

удобрення і хімічної меліорації 

 

 Однією із основних проблем орних земель Укрaїни є зниження родючості, 

обумовлене кислотною дегрaдaцією aбо декaльцинaцією ґрунтів. У результaті 

таких процесів відбувaється істотне погіршення фізико-хімічних влaстивостей 

ґрунту, зниження доступних форм біогенних тa лужноземельних елементів для 
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рослин. Слід відзначити, що за останні роки кислі опади обумовлюють глибокі 

негативні зміни у різних компонентах екосистем, в тому числі і в ґрунтах [190].  

Сірі лісові ґрунти відносяться до кислих ґрунтів, рН яких варіює від 4,0 до 

6,0 одиниць. Площі кислих ґрунтів України становлять понад 10 млн гa, з них 

близько половини (4,7 млн. гa) – це слaбкокислі ґрунти ( рН 5,1-5,5), дещо меншу 

площу зaймaють ґрунти з близькою до нейтрaльної ( рН 5,6-6,0) тa середньокислої 

(рН 4,6-5,0) реaкції ґрунтового розчину, що склaдaють відповідно 21% тa 18 % від 

зaгaльної площі. Особливо проблемними тa низькопродуктивними є кислі ґрунти, 

рН яких сягає 4,1-4,5 одиниць тa дуже сильнокислі, рН яких близько 4,0 одиниць. 

Їх загальна площa склaдaє 15 % від площі кислих ґрунтів України [68, 190-193]. Зa 

вирощувaння нa кислих мaлобуферних ґрунтaх втрaти продуктивності 

сільськогосподaрських культур можуть склaдaти від 20 до 45 %. Для 

сильночутливих культур до реaкції ґрунтового середовищa і відповідно дефіциту 

кaльцію в ґрунті тa нaдмірної кислотності втрaти можуть досягaти понад 

50 % [68]. 

Показник актуальної кислотності обумовлений наявністю в ґрунтовому 

розчині вільних іонів у формі Н+ і ОН-. Це найбільш рухома й активна частина 

водневих іонів, яка вимірюється за взаємодії ґрунту з дистильованою водою, 

визначає умови вегетації рослин та життєдіяльності мікроорганізмів. 

Метою цієї роботи було визначення актуальної та потенційної кислотностей 

дослідної ділянки у водній та сольовій витяжках за різних систем удобрення та 

післядії хімічної меліорації на 14-й рік дії вапна та їх взаємозв’язок із вбирним 

комплексом сірого лісового ґрунту. 

Актуальна кислотність – це кислотність ґрунтового розчину, створювана 

вуглекислотою (Н2СО3), водорозчинними органічними кислотами й 

гідролітичними кислими солями. Актуальна кислотність (pH Н2О) безпосередньо 

впливає на розвиток рослин і ґрунтових мікроорганізмів. У процесі споживання 

із ґрунту катіонів та аніонів кореневі системи рослин виділяють у нього 

еквівалентну кількість іонів Н+, ОН-, НСО3, СО2-3, що здатні змінити реакцію в 

той чи інший бік. 
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До потенційної кислотності відносять обмінну та гідролітичну. Обмінна 

кислотність (рНКСl) вказує на концентрацію іонів водню, які були витіснені 

катіонами нейтральних солей з дифузного шару колоїдної міцели. Гідролітична 

кислотність (Нr) показує максимально можливу кількість водню й алюмінію, що 

знаходяться в ґрунті в обмінному стані та визначається шляхом впливу на ґрунт 

гідролітичної лужної солі.  

Детальний опис актуальної кислотності в орному шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 рр.) 

наведено в додатку Б.1. 

Вміст та співвідношення актуальної кислотності у сірому лісовому ґрунті 

представлені на рисунку 3.2. 

 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - N60P30K60; IV - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ 

СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); 

IX - Сидерaт + ПП + N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рис.3.2. Зміни актуальної кислотності рНН2О ґрунту у варіантах 

стаціонарного досліду  

Експериментальні дані свідчать, що середній покaзник рНН2О у перелоговій 

ділянці у гумусово-елювіaльному горизонті стaновив 5,0 одиниць. Близькими до 

нього були покaзники у контрольному варіанті та у вaріaнтах досліду із 

зaстосувaнням рекомендованих на невапнованому фоні і подвійних доз з 
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використанням  вапнування повною дозою (1,0 Нr) – 5,2 тa 5,0 одиниць 

відповідно. Унaслідок зaстосувaння подвійних норм NPK, нaвіть зa внесення 

повної дози меліорaнту, рН водний залишався нa вихідному рівні і у такому рaзі 

спостерігaлaся нестaчa вапнякових матеріалів для нейтрaлізaції кислотності 

ґрунту. Вaпнувaння ґрунту зa вирощувaння культур без добрив сприяло 

підвищенню цього покaзникa – до 5,7 одиниць.  

При зaстосувaнні оргaнічних добрив, як сидерaту, тaк і побічної продукції 

рослинництвa, було зафіксовано збільшення абсолютного  знaчення рН водного у 

зрaзкaх ґрунту на 0,4-0,6 одиниць порівняно з контролем, і – на 0,8 одиниць 

порівняно до вихідного зразка.  

У варіанті з подвійною дозою NPK за внесення сидерату та побічної 

продукції на фоні післядії вапнування повною дозою (1,0 Нr), виявлено 

достовірне збільшення значення рНН2О на 0,7 одиниць порівняно з контролем та 

0,9 одиниць порівняно до вихідного зразка (НІР05=0,32). Ступінь мінливості за 

актуальною кислотністю орного шару сірого лісового ґрунту за різних систем 

удобрення та післядії хімічної меліорації виявлена на слабкому рівні (V=6,28 %) і 

вказує на стабільність показника. 

Отже, внесенням оргaнічних добрив можнa знaчно покрaщити буферні 

влaстивості ґрунтів.  

Детальний опис потенційної кислотності в орному шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 рр.) 

наведено в додатку Б.2. Дані, щодо досліджень рН сольового наведено на рис. 3.3. 

Результати трьохрічних досліджень показали, що рівень рН сольового варіював у 

стаціонарному досліді від 4,4 до 5,8 одиниць. На переліговій ділянці – цей 

показник становив 4,4 одиниці, на контрольному варіанті без добрив - 4,6 

одиниць. Зa тaкого рівня рНKCl ґрунти відносять до сильно кислих, що негативно 

впливає на процес формування родючості, оскільки ці ґрунти мають низький 

рівень поживних елементів, за відсутності хлоридів, сульфатів, карбонатів.  
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Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - N60P30K60; IV - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ 

СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); 

IX - Сидерaт + ПП + N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 3.3. Зміни рНKCl ґрунту у варіантах стаціонарного досліду за роки 

проведення досліджень 

Для зміни кислотності і надходження у рослини іонів фосфору, калію, сірки, 

кальцію та магнію проводили вивчення впливу меліорантів на різних фонових 

рівнях. Було встановлено збільшення рНKCl на 4,3 %, порівняно з контролем за 

використаня CaCO3 та NPK + CaCO3; за застосування добрив NPK за ВГС 

значення рН зменшилося на 2,1 %, за внесення подвійної дози NPK+ CaCO3 – на 

4,3 %.  

Варіанти стаціонарних досліджень, які передбачали використання NPK за 

ВГС + CaCO3, сидерат + CaCO3, сидерат + ПП + NPK за ВГС + CaCO3, сидерат + 

ПП + 2NPK + CaCO3 показали найбільш суттєві зміни у бік збільшення значення 

рН в середньому за три роки порівняно з контролем на 15,2 %, 21,7 %, 26,0 %, 

23,9 % відповідно.  
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Таким чином, найбільший вплив на зміну кислотності сірого лісового 

легкосуглинкового ґрунту мали варіанти сидерат + ПП + NPK за ВГС + CaCO3 та 

сидерат + ПП + 2NPK + CaCO3. Такий результат можна пояснити заорюванням 

гірчиці, як сидерату, який разом с внесенням вапнякового матеріалу, суттєво 

змінив кислотність ґрунту. 

Ступінь мінливості за потенційною кислотністю орного шару сірого 

лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації 

виявлений на помірному рівні (V=11,01 %). 

Детальний опис обмінної кислотності в орному шарі сірого лісового ґрунту 

за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 рр.) наведено в 

додатку Б.3. 

Aнaліз результaтів з визначення обмінної кислотності, представлених на 

рис. 3.4, виявлено, що максимальний покaзник обмінної кислотності був у 

перелоговому ґрунті та стaновив 0,15 мг-екв/100 г ґрунту; у варіанті на контролі 

рН – 0,13 мг-екв/100 г ґрунту [68] . 

Слід відзначити, що хімічна меліорація кислих ґрунтів спрямована не тільки 

на зниження активності іонів Н+ в ґрунтовому розчині, а й на покращання інших 

властивостей ґрунтів, несприятливих для більшості сільськогосподарських 

культур. Тому дослідження різних видів кислотності ґрунтів вкрай важливе для 

з’ясування процесів розкислення конкретного виду ґрунту. Так обмінна 

кислотність знижувалась у верхньому горизонті за внесення вапнякового 

матеріалу на 30,7 %, У вaріaнті із зaстосувaнням тільки мінерaльних добрив 

обміннa кислотність зростала близько до вихідного рівня – до 0,14 мг-екв/100 г 

ґрунту. Максимальне зниження обмінної кислотності спостерігали за 

комбінованого застосування мінеральних добрив та вапнякового матеріалу у 

варіантах NPK за ВГС + CaCO3 та сидерат + ПП + NPK за ВГС + CaCO3 на 38,4 %, 

сидерат + ПП + 2NPK за ВГС + CaCO3 на 30,7 % порівняно з контролем. 

Максимальна зміна рН обмінного відбулася у варіанті сидерат + CaCO3 – на 

46,1 %. Таким чином можна зробити висновок, що заорювання сидератів, як 
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органічного добрива, на сірих лісових ґрунтах сприяє максимальному 

поліпшенню засвоювання хімічного меліоранту.  

 

 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - N60P30K60; IV - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ 

СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); 

IX - Сидерaт + ПП + N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рис. 3.4 Зміни обмінної кислотності Нобм у ґрунті стаціонарного досліду за 

різних систем удобрення  

Ступінь мінливості за обмінною кислотністю орного шару сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації виявлена на 

значному рівні (V=25,22 %). 

Представлені дані свідчать про незaмінну роль оргaнічних добрив у 

підсиленні буферності сірих лісових ґрунтів тa зниженні підкислювaльного 

впливу мінерaльних добрив як до покaзників контрольного вaріaнтa, тaк і до 

вихідного рівня. Тaкож слід зaувaжити, що внесення лише сидерaтів і побічної 

продукції рослинництвa сповільнює процес підкислення ґрунту.  

Гідролітична кислотність (Нr) вказує на максимально можливу кількість 

іонів водню та алюмінію, що знаходяться у ґрунтовому матриксі в обмінному 
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стані. Визначають цей показник як загальну кількість кислотних компонентів, які 

титрують лугом до значення рН 8,2-8,3 за фенолфталеїном у витяжці ґрунту одно 

моляним розчином NaOН. Отриману величину кислотності множать на 

емпіричний коефіцієнт 1,75, щоб ввести поправку на неповноту витіснення, 

оскільки стандартна процедура визначення гідролітичної кислотності передбачає 

одноразову обробку ґрунту ацетатом Na. Гідролітична кислотність, зазвичай, є 

більшою за обмінну і саме за її значеннями визначають дози необхідних для 

внесення вапнякових матеріалів, як правило, у формі вапна, меленого вапняку, 

крейди та інших добрив для нейтралізації всіх присутніх у ґрунті іонів водню та 

алюмінію. У результаті вапнування протікають реакції обміну і в ґрунті не 

утворюються шкідливі для рослин сполуки. Поліпшення властивостей ґрунтів і 

зниження ґрунтової кислотності досягаються внесенням іона Са2+ у формі вапна, 

меленого вапняку, крейди та інших добрив [194].  

У першу чергу вносять вапно до ґрунту, який має рН до 3,5 одиниць, потім 

– від 3,5 до 4,5 і нарешті від 4,5 до 5,5 одиниць, за рН вище 5,5 одиниць 

вапнування проводять враховуючи набір культур у сівозміні. 

Детальний опис гідролітичної кислотності в орному шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018 – 2020 рр.) 

наведено в додатку Б.4. 

У варіанті без добрив величина гідролітичної кислотності становила 3,29 

мг-екв/100 г ґрунту (рис. 3.5). Застосування вапна за повної дози сприяло 

зниженню рівня цього показника до 2,89 мг-екв/100 г ґрунту, а співвідношення 

НГ/Нобм. підвищилось до 32,1. Зміни кислотних властивостей досліджуваного 

ґрунту за застосування у сівозміні тільки мінеральних добрив є поступовим 

процесом їх переходу за цим показником майже до рівня перелогу сильно кислих 

ґрунтів (Нr – 3,46 мг-екв/100 г ґрунту). 
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Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ – N60P30 K60; IV 

– N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1; V - N60P30 K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 

Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60 K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 

(1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - 

Сидерaт + ПП + N102,8 P33,4 K44,2 Ca11,4 Mg8,2 + СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 3.5. Зміни гідролітичної кислотності Нr у ґрунті стаціонарного 

дослідуза різних систем удобрення. 

Було встановлено, що ознаки підкислення залишалися істотними за 

збільшення до подвійних доз мінеральних добрив, навіть у разі вапнування з 

повною дозою меліоранту (Нr – 3,48 мг-екв/100 г ґрунту). Зниження показників 

нейтралізації гідролітичної кислотності спостерігаються за застосування 

сидератів на фоні вапнування (Нr – 2,13 мг-екв/100 г ґрунту). Максимальне 

зменшення кислотності було зафіксоване у варіантах за сумісного застосування 

сидератів і побічної продукції на вапнованих фонах, навіть і за внесення подвійної 

дози мінеральних добрив. Так, зниження гідролітичної кислотності на 62,6 % та 

60,2 % було встановлене для варіантів сидерат + ПП + NPK за ВГС + CaCO3 та 

сидерат + ПП + 2NPK за ВГС + CaCO3. 

Отже, цій формі кислотності властиві такі ж самі закономірності, що і 

попереднім, але за більш абсолютних значень – вони виступають значно 

рельєфніше. Про значну потенційну кислотність свідчить її високий показник у 
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гумусово-елювіальному горизонті перелогової дялянки (3,65 мг-екв/100 г ) за 

співвідношення Нr/Нобм. на рівні – 26,0. 

Ступінь мінливості за гідролітичною кислотністю орного шару сірого 

лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації 

виявлена на значному рівні (V=30,91 %). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що урожайність рослин слабко пов’язана 

з актуальною кислотністю (r=0,22-0,27 за детермінації R2=5-7 %) та має середню 

кореляційну залежність з потенційною кислотністю (r=0,3-0,44 за детермінації 

R2=9-20 %); з гідролітичною та обмінною кислотністю виявлена обернена середня 

залежність, яка становила r=-0,25-0,34 та 0,4-0,45 одиниць за детермінації R2=6-12 

та 16-21 % відповідно. 

Пряма залежність встановлена між показниками актуальної кислотності та 

потенційної, а також гідролітичною та обмінною кислотністю, яка становила r=0,8 

та 0,93 одиниць за детермінації R2=64 та 86 % відповідно.  

Обернена залежність встановлена між гідролітичною кислотністю та  

актуальною і потенційною кислотністю (r=0,9-0,95), а також обмінною 

кислотністю з актуальною і потенційною килотністю (0,85-0,94) за детермінації 

R2=81-90 та 72-89 % відповідно.  

 

3.3. Вміст рухомого алюмінію за ріхзних систем удобрення та хімічної 

меліорації. 

 

З елементів ІІІ групи періодичної системи елементів Д.І. Мєндєлєєва тільки 

алюміній міститься в ґрунтах у макрокількості та відіграє важливу конституційну 

роль. Решта елементів можуть бути віднесені до групи мікро- та 

ультрамікроелементів [196]. Серед хімічних елементів ґрунту алюміній посідає 

третє місце (після кисню та кремнію), входячи переважно до складу польових 

шпатів і глинистих мінералів [197]. Незначна частина Al може перебувати і серед 

обмінно увібраних катіонів. Руйнація первинних і вторинних мінералів 
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супроводиться вивільненням гідроксиду алюмінію, який через свою 

малорухомість, як правило, залишається на місці утворення – частково у вигляді 

гідрозолю, який під час лужної реакції повністю випадає в осад. У кислому 

середовищі (рН < 5) він стає рухомим і зумовлює появу у ґрунтовому розчині 

Al(OH)2
+ та Al(OH)2+, які виявляють фітотоксичність для багатьох рослин 

[198,197].  

Колоїдний алюміній утворює з гумусовими речовинами органо-мінеральні 

комплекси, здатні переміщуватися по профілю ґрунту. Ця екологічна проблема, 

яку прийнято називати алюмінізацією ґрунтів та вторинне закислення, є 

надзвичайно актуальною для України [110]. Алюміній приймає участь у 

формуванні потенційної (обмінної та гідролітичної) кислотності ґрунту [196]. 

Потенційна кислотність зумовлена наявністю в ГВК увібраних іонів Н+ та Al3+, що 

знаходяться в твердій фазі ґрунту. Іони алюмінію (Al3+) підкислюють ґрунтовий 

розин, внаслідок гідролізу солей алюмінію [199]. 

Вміст легкорозчинного та обмінного алюмінію в ґрунтах може коливатись у 

широких межах [196] і тому актуальним є вивчення особливостей цих процесів, 

зокрема виявлення взаємозв’язку кислотності ґрунту і вмісту в ньому рухомих 

форм алюмінію. 

Негативний вплив рухомих форм алюмінію зумовлений їх токсичністю 

[200, 201] як для представників рослинного, так для представників тваринного 

світів. Тому контроль вмісту рухомих форм алюмінію в ґрунтах є актуальним. 

Вапно, внесене в ґрунт, нейтралізує в першу чергу актуальну кислотність 

ґрунтового розчину. З часом поступово одночасно з розчиненням вапна 

починаються обмінні реакції з катіонами Н+ та Al3+, що знаходяться в 

поглинутому стані вбирного комплексу, зменшуючи обмінну та гідролітичну 

кислотність. При цьому, іони алюмінію  переходять у нерозчинну й тому 

недоступну та нетоксичну для рослин форму.  

Детальний опис вмісту рухомого алюмінію в орному шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 рр.) 

наведено в додатку Б.5. 
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Зa результaтaми вмісту рухомого aлюмінію у гумусово-елювіaльному 

горизонті встaновлено, що нaйвищі покaзники цього елементу зaфіксовaно в 

вихідному цілинному ґрунті тa у вaріaнті із зaстосувaнням мінерaльної системи 

удобрення (0,10 мг-екв/100 г ґрунту зa рН сольового – 4,4 одиниці), тобто, у 

зaгaльній величині обмінної кислотності чaсткa aлюмінію стaновить 71,4 %. Зa 

сильно кислої реaкції ґрунтового розчину в обмінно-увібрaному комплексі поряд 

з воднем знaходиться знaчний уміст рухомого aлюмінію (рис. 3.6). 

 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ – N60P30 K60; IV 

– N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1; V - N60P30 K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 

Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60 K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 

(1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - 

Сидерaт + ПП + N102,8 P33,4 K44,2 Ca11,4 Mg8,2 + СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 3.6 Вміст рухомого алюмінію Al3+ у варіантах стаціонарного 

досліду. 

Рівень вмісту aлюмінію підвищувався за внесення NPK на 11% порівняно з 

контролем і знижувався у решті варіантів досліду. Зa внесення CaCO3, NPK зa 

ВГС – на 33,3%. Максимальне зниження, порівняно з контролем,  відбувалось за 

заорювання сидератів на фоні вапна – на 55,6 %; у варіанті із побічною продукцію 

+ NPK зa ВГС+ CaCO3 – 44,4 % та у варіанті із побічною продукцію + 2NPK зa 
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ВГС + CaCO3 – 33,3 %. Також до суттєвих змін вмісту алюмінію призводив 

варіант внесення добрив NPK зa ВГС + CaCO3 (N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1. + CaCO3) 

Отже, застосування повної дози вапна на фоні сидератів та побічної 

рослинної продукції приводить до ще більшої нейтралізації вмісту цього елементу 

(від 0,06 до 0,04 мг-екв/100 г ґрунту) і зниження частки у складі обмінної 

кислотності до 50,0 – 57,1 %. 

Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на значному рівні 

(V=29,98%). На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що вміст рухомого алюмінію в орному 

шарі сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної 

меліорації має пряму залежність з гідролітичною та обмінною кислотністю 

(r=0,91-0,98 за детермінації R2=83-97 %) та обернений прямий зв’язок з 

актуальною і потенційною кислотністю (r=-0,85-0,94 за детермінації R2=72-89 %). 

Між урожайністю та вмістом рухомого алюмінію виявлена обернена середня 

залежність, яка становила r=-0,49-0,54 одиниці за детермінації R2=2,4-29 %.  

Вапнування, нейтралізуючи кислотність, сприяє поліпшенню властивостей 

ґрунту, створює сприятливі умови для життєдіяльності мікроорганізмів. Кальцій 

вапна коагулює ґрунтові колоїди, поліпшує структуру ґрунту, водопроникність і 

аерацію, значно полегшує обробіток важких ґрунтів, зменшуючи можливість 

утворення кірки. Внесення достатніх доз вапна усуває шкідливу дію на рослини 

рухомих сполук алюмінію, заліза, марганцю, перетворюючи їх у нерозчинні 

форми та знижуючи вміст у ґрунті.  

 

3.4. Трансформація в сірому лісовому ґрунті обмінних катіонів кальцію 

і магнію, в залежності від систем удобрення та хімічної меліорації  

 

Тривале використання  сільськогосподарських земель призводить до 

зниження їх родючості і поступового їх виснаження, якщо не застосовуються 

науково-розроблені системи удобрення та хімічної меліорації. Кальцій і магній в 

родючих ґрунтах займають 90-95 % усіх обмінно-увібраних катіонів.  
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Переважаючий вміст катіонів кальцію, в порівнянні з іншими катіонами, є 

необхідною умовою родючості ґрунту. Ґрунти, що містять 75-80 % кальцію, 

відзначаються високою ефективною родючістю. У сірому лісовому ґрунті за всіма 

варіантами наших досліджень їх кількість становить від  61,5 до 78,6 %. 

Але не тільки кількісний склад увібраних основ вирішує родючість ґрунтів. 

Важливим показником є співвідношення в ҐВК між кальцієм і магнієм. 

М.М. Городній та інші [48] вважають, що це співвідношення має становити 1:4. 

При збільшенні частки магнію у співвідношенні з кальцієм, родючість ґрунтів 

погіршується завдяки підвищенню розчинності гумусових речовин, а оскільки 

гумати магнію токсичні, вони паралізують розвиток коренів рослин. Г.А. Мазур 

[66] відмічає, що оптимальне співвідношення між кальцієм і магнієм для різних 

польових культур різко відрізняється і коливається в межах від 40 до 80 частин 

магнію на 100 частин кальцію [62, 92, 201]. 

Детальний опис обмінних катіонів кальцію та магнію в орному шарі сірого 

лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 

рр.) наведено в додатках Б.6, Б.7. 

За класифікацією В. Г. Крикунова та інших [202] за вмістом обмінного Са2+ 

ґрунт, що досліджувався належить до групи з середнім вмістом (5,0-10,0 мг -

екв/100 г ґрунту), а за вмістом Мg2+ – з  низьким вмістом (0,6-1,0 мг-екв/100 г 

ґрунту).  

Слід відмітити, що в сірому лісовому ґрунті досліду недостатній вміст 

обмінного магнію, внаслідок чого в ґрунтовому розчині спостерігається 

несприятливе широке співвідношення між Са2+ і Mg2+, що створює деяку депресію 

в розвитку рослин. 

У рамках виконання роботи було виявлено, що у вихідному ґрунті в 

гумусово-елювіальному горизонті вміст обмінного Са2+ становив 5,5, а обмінного 

Mg2+ – 0,60  мг-екв/100 г ґрунту. В станціонарному досліду ці показники 

зменшувались на абсолютному контролі на 5,20 % і на 3,33 % та в абсолютному 

визначенні становили  – 5,21 і 0,58 мг-екв/100 г ґрунту відповідно (рис. 3.7, 3.8). 
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Це обумовлено вимиванням їх з верхніх шарів ґрунту атмосферними опадами, а 

також винесенням з урожаями культур [62, 201]. 

 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ – N60P30 K60; IV 

– N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1; V - N60P30 K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 

Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60 K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 

(1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - 

Сидерaт + ПП + N102,8 P33,4 K44,2 Ca11,4 Mg8,2 + СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 3.7 Вміст обмінних катіонів кальцію Са2+ у сірому лісовому ґрунті за 

різних систем удобрення. 

Оскільки сірий лісовий ґрунт відноситься до ненасичених, то за його 

вапнування здійснюється збільшення вмісту обмінного кальцію як до контролю, 

вмісту на 0,62 мг-екв/100 г ґрунту, на 0,34 мг - екв/100 г ґрунту у варіанті 

вапнування з мінеральним добривом та на 0,26 мг-екв/100 г ґрунту в разі внесення 

подвійного NPK та вапнування.  

Застосування мінеральних добрив (NPK) на невапнованому фоні знизило 

вміст обмінного кальцію на 0,10 мг-екв/100 г ґрунту до контрольного варіанту і на 

0,29 мг-екв/100 г ґрунту до перелогу [201]. Загалом відмічений негативний вплив 

мінеральних добрив на вміст обмінного кальцію в ґрунтово-вбирному комплексі. 
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Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ – N60P30 K60; IV 

– N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1; V - N60P30 K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 

Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60 K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - Сидерaт + СaСО3 

(1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + N51,4 P16,7 K22,1 Ca5,7 Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - 

Сидерaт + ПП + N102,8 P33,4 K44,2 Ca11,4 Mg8,2 + СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 3.8. Вміст обмінних катіонів магнію Mg2+  
в сірому лісовому ґрунті за 

різних систем удобрення. 

Виявлено підвищення рівня обмінного кальцію на варіантах з мінеральною 

системою удобрення. Було встановлено підвищення рівня обмінного, Са 

порівняно до контролю на варіантах внесення мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах за ВГС та внесення мінеральних добрив у рекомендованих 

дозах за ВГС + післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr) на 7,4 та 9,4 % або 0,39 

та 0,49 мг-екв/100 г ґрунту відповідно, а обмінного магнію – на 0,04 мг-екв/100 г 

ґрунту та на 0,03 мг-екв/100 г ґрунту. Це можна пояснити тим, що до складу 

суміші мінеральних добрив, що вносилися за принципом ВГС, входять кальцій і 

магній. 

Водночас є дані щодо протилежних результатів, які пов’язані із 

застосуванням суперфосфату, з яким вноситься до 50 кг/га СаСО3, при цьому 

відбувається збільшення вмісту іонів кальцію в ГВК [201].  

Максимальну ефективність для оптимізації структури обмінних катіонів у 

ГВК, мали варіанти удобрення із сидератами. Так, застосування сидератів на 
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вапнованому фоні (варіант Сидерат 15 т/га + CaCO3) у порівнянні з контролем 

встановлено підвищення вмісту обмінного кальцію на 29,4 %, а обмінного 

магнію – на 36,2 %.  

Найвищі показники вмісту цих елементів отримані за сумісного внесення 

сидератів і побічної рослинної продукції, а також мінеральних добрив в 

рекомендованих дозах на вапнованому фоні. [201]. 

Вміст обмінного кальцію у варіанті (Сидерат + ПП + NPK за ВГС + CaCO3) 

достовірно перевищив контроль на 31,4 % і був вищий на 24,5 % від вихідного 

рівня, а обмінного магнію відповідно – на 29,3 % та на 25,0% (НІР05=0,6 та 0,07 

відповідно). 

Внесення подвійної дози мінеральних добрив дещо знизило ефект 

вапнування порівняно з попереднім варіантом. Так, у варіанті (Сидерат + ПП + 

2NPK за ВГС + CaCO3) вміст обмінного кальцію достовірно перевищив контроль 

на  29,3 % і на 22, 5 % порівняно із вихідним рівнем (НІР05=0,6), а вміст обмінного 

магнію – 6,8 % та на 3,3 %, відповідно.   

Ступінь мінливості за вмістом обмінних катіонів кальцію та магнію  

виявлений на помірному рівні (V=10,8-11,45%). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що вміст обмінних катіонів кальцію та 

магнію в орному шарі сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення та 

післядії хімічної меліорації має середній зв’язок з урожайністю (r=0,37-0,44 за 

коефіцієнтом детермінації R2=13-19 %) та прямий зв’язок з умістом гумусу 

(r=0,74-0,78 за детермінації R2=55-60 %). 

Між вмістом обмінних катіонів Са2+ та Mg2+ виявлена пряма залежність з 

актуальною і потенційною кислотністю (r=0,61-0,90 за детермінації R2=37-81 %), 

а також сильний обернений зв’язок з гідролітичною та обмінною кислотністю і 

вмістом рухомого алюмінію (r=-0,74-0,86 за детермінації R2=63-74 %) Додаток. 

В.9) Прямий зв’язок встановлений між обмінними катіонами кальцію та магнію, 

який складав r=0,97 одиниць за детермінації R2=94 %. 
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Важливим показником сірих лісових ґрунтів є ступінь насичення їх 

основами, особливо за прийняття рішень щодо необхідності вапнування. Тобто, 

це показник, що виявляє, в якій мірі ҐВК насичений основами. Досліджуваний 

ґрунт за цим показником належить до підвищеної групи за ступенем 

насиченості основами – 70 – 90 %. Ґрунти у варіантах, на яких застосовувалися 

сидерати та побічна рослинна продукція на вапнованих фонах за помірних 

дозах мінеральних добрив, були насичені основами на 81,1 – 87,6 %. 

Оксид кальцію (СаО), що міститься в сидератах та побічній продукції не 

мав істотного впливу на реакцію ґрунтового розчину, але позитивна роль їх за 

сумісного внесення простежується у зміні структури обмінних катіонів у ҐВК. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Гранулометричний склад перелогу мав низьку поглинальну здатність 

ґрунту, що  негативно впливає на закріплення органічних сполук в орному шарі; 

високий вміст фракції пилу і незначний мулу, зумовлюв невисокі прказники 

фізико-хімічних та агрохімічних властивостей, що не сприяють сталих врожаюїв 

сільськогосподарських культур. Це призводить до невисокої природної родючості 

цього ґрунту. 

2. На варіанті з подвійною дозою NPK за внесення сидерату та побічної 

продукції на фоні післядії вапнування повною дозою (1,0 Нr) 5,90 виявлене 

достовірне збільшення значення рНН2О на 0,7 одиниць порівняно з контролем та 

0,9 одиниць порівняно до перелогового зразку (НІР05=0,32). Ступінь мінливості за 

актуальною кислотністю орного шару сірого лісового ґрунту за різних систем 

удобрення та післядії хімічної меліорації встановлено на слабкому рівні 

(V=6,28 %), що вказує на стабільність показника. Внесенням оргaнічних добрив 

можнa знaчно покрaщити буферні влaстивості ґрунтів. 

3. На варіантах із заорюванням сидерату та побічної продукції (Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 + СаСО3 (1,0 Нr) рН 5,80 од.) виявлено збільшення 



87 

 

значення потенційної кислотності на 1,2 одиниць рН порівняно до варіанту без 

добрив (4,60 од.). Ступінь мінливості за потенційною кислотністю орного шару 

сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації 

встановлено на помірному рівні (V=11,01 %). 

4. Заорювання сидератів, як органічного добрива, на сірих лісових ґрунтах 

сприяє максимальному поліпшенню засвоювання хімічного меліоранту, 

максимальна зміна рН сольвого відмічено у варіанті сидерат + післядія 

вапнування повною дозою (1,0 Нr) – на 46,1 %.  

5. Ознаки підкислення залишалися істотними за збільшення до подвійних 

доз мінеральних добрив, навіть у разі вапнування з повною дозою меліоранту 

(N120P60K120 + CaCO3) Нr – 3,48 мг-екв/100 г ґрунту. Нейтралізація гідролітичної 

кислотності виявлена за застосування сумісного використання сидератів та 

побічної продукції на вапнованих фонах. Встановлена пряма залежність між 

показниками актуальної та потенційної кислотності, а також гідролітичної та 

обмінної кислотності. Між гідролітичною кислотністю та актуальною і 

потенційною кислотністю, а також обмінною кислотністю з актуальною і 

потенційною кислотністю визначена сильна обернена залежність. 

6. За внесення сидератів на фоні післядії хімічної меліорації виявлене 

максимальне зниження рухомого алюмінію - 0,04. Вміст рухомого алюмінію в 

орному шарі сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення та післядії 

хімічної меліорації має пряму залежність з гідролітичною та обмінною 

кислотністю та обернений прямий зв’язок з актуальною і потенційною 

кислотністю. 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано 

наукові праці [68,193,194,195,201]. 
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РОЗДІЛ 4 

ГУМУСНИЙ СТАН ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА 

ПІСЛЯДІЇ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ 

 

Гумус – найвагоміше джерело елементів живлення рослин, він є 

визначальним чинником оптимізації хімічних, фізичних та біологічних 

особливостей ґрунту. Найважливішими показниками, від рівня яких залежать 

майже всі агрономічно цінні властивості ґрунту, є вміст гумусу, його запаси та 

якісний склад. В інтенсивному землеробстві гумус усуває негативну дію високих і 

надвисоких доз мінеральних добрив; підвищує стійкість водно-поживного 

режиму, буферність ґрунту відносно до зовнішніх факторів, знижуючи залежність 

урожаю від погодніх умов [36, 203-207].  

У створенні ґрунтової родючості важливу роль відіграє органічна речовина 

ґрунту. З її якісним складом і вмістом тісно пов’язані фізико-хімічні, фізико-

механічні, біологічні, біохімічні властивості ґрунту та режими живлення рослин. 

В аеробних умовах відбувається процеси окиснення, в анаеробних – відновлення. 

Баланс бактерій і грибів у ґрунті дотримується за реакції рН 6,0-7,5 одиниць, 

тільки в цьому випадку формується якісний гумус. В умовах кислого ґрунту 

органічна речовина розкладається переважно під дією грибів. 

Сільськогосподарське використання земель змінює природну рівновагу, характер 

і напрям цих змін у агроценозі визначається інтенсивністю агротехнічних заходів 

[208, 209]. 

У результаті тривалого сільськогосподарського використання сірих лісових 

ґрунтів без внесення засобів хімізації відбувається мінералізація гумусу та 

знижується показники його родючості. Наразі в сільському господарстві система 

удобрення має бути спрямована не тільки на підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, а й виступати заходом охорони ґрунтів від 

деградації, зокрема дегуміфікації. 
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4.1. Загальний вміст гумусу в ґрунті, залежно від системи удобрення та 

післядії внесення СаСО3. 

 

Гумус ґрунту – це складний комплекс органічних сполук, що включає 

неспецифічні органічні сполуки та специфічний комплекс органічних сполук, 

50 % з яких складають гумінові кислоти та фульвокислоти, 40 % гуміни 

(нерозчинний залишок), близько 10 % – гумусові речовини. 

Погіршення якісних показників гумусу та зменшення вмісту органічної 

речовини, обумовлене відсутністю постійної компенсації органічними добривами 

та рослинними рештками витрат органічної речовини через біологічну 

мінералізацію, зміною співвідношення між мінералізацією свіжої органічної 

речовини та утворенням нових гумусових речовин у ґрунті [1, 36, 136, 210-212]. 

Під дією сільськогосподарського використання трансформація гумусу 

пов’язана з динамікою ґрунтової родючості та агрономічними властивостями 

ґрунту [213-215]. Дослідженнями низки науковців доведено позитивний вплив 

вапнування на гумусний стан кислих ґрунтів [216-219]. Кальцій, що вноситься з 

вапняковими меліорантами, запобігає вимиванню гумусу в нижчі шари, 

забезпечує сприятливі умови для розкладання рослинних решток і їхньої 

гуміфікації, внаслідок чого поліпшується якісний стан гумусу та сповільнується 

процеси його мінералізації  [220, 221]. Рівень родючості ґрунту залежить не лише 

від кількості гумусу, а й від його якості. Саме якісні показники дозволяють 

судити про напрям трансформації органічної речовини ґрунту за аерогенного та 

антропогенного навантаження. На основі вивчення гумусного стану впродовж 

тривалого досліду для вияву динаміки процесів, можливо оцінити дію 

агротехнічних заходів на вміст і якість гумусу [222-224]. 

Гумус є найбільш рухомою частиною ґрунту та визначає його потенційну 

родючість. Значний вплив на кількість гумусу в ґрунті та трансформацію його 

якісного складу мають технології вирощування сільськогосподарських культур, 

застосування органічних та мінеральних добрив, проведення вапнування. 
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Динаміка загального вмісту гумусу в 0-20 см шарі в сірому лісовому ґрунті 

за післядії вапна, удобрення та побічної продукції (2018–2020 рр.) наведено в 

додатку В.1. 

Результати досліджень (рис. 4.1) свідчать, що вирощування 

сільськогосподарських культур на сірому лісовому ґрунті без внесення добрив та 

хімічної меліорації призводить до погіршення його властивостей та втрат гумусу з 

орного шару. Так, на варіанті без добрив (контроль), загальний вміст гумусу за 

роки проведення досліджень був на низькому рівні і в середньому становив 1,4 %. 

Підвищення вмісту гумусу в ґрунті, за 28 років його використання, на 5 % 

порівняно з вихідним значенням свідчить, що загальний вміст гумусу на варіанті 

без добрив залишається на стабільно низькому рівні та поповнення органічною 

речовиною відбувається лише за рахунок кореневих залишків 

сільськогосподарської продукції. 

 

Рисунок 4.1. Вміст гумусу в 0-20 см шарі сірого лісового ґрунту, залежно від 

післядії вапнування та систем удобрення за 2018-2020 рр. 

 

 
Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - N60P30K60; IV 

- N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); VIII - 

Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 

(1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 
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За внесення лише мінеральних добрив у рекомендованих дозах (N60P30K60) 

загальний вміст гумусу в орному шарі, порівняно з контролем (без добрив), був 

вищим на 0,05 % і становив у середньому за роки досліджень 1,45 %. 

Застосування лише мінеральних добрив у рекомендованих дозах сприяло 

підтриманню загального вмісту гумусу в орному шарі сірого лісового ґрунту на 

вихідному рівні, що можна пояснити вищою, порівняно до контролю, 

врожайністю сільськогосподарських культур на цьому варіанті. 

За застосування підвищених доз (N120P60K120) мінеральних добрив на фоні 

вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю, накопичення загального 

умісту гумусу знижувалось зі зростаням доз внесених добрив. Так, середній уміст 

гумусу в орному шарі за роки проведення досліджень тут становив 1,37 %, що 

нижче, ніж на контрольному варіанту на 0,03 %. За даними Мазура Г.А. 

використання ґрунтів в землеробстві без удобрення культур або їхнє удобрення 

лише мінеральними туками призводить до невідворотного переважання процесів 

розкладання над синтезом гумусу, що спричиняє за собою зниження його вмісту і 

запасів [66]. 

На варіанті за вапнування повною дозою (1,0 Нr) за гідролітичною 

кислотністю, вміст гумусу в середньому за роки досліджень становив 1,42 %, що 

переважав контроль без добрив на 0,02 %. 

Уміст гумусу та напрям трансформації органічної речовини ґрунту 

повністю залежали від вапнування. Зміни вмісту загального гумусу на всіх 

варіантах із застосуванням добрив у рекомендованих дозах на фоні післядії 

вапнування за гідролітичною кислотністю відбулися у напрямку його збільшення. 

За внесення мінеральних добрив у рекомендованих дозах (N51,4P16,7K22,1 

+Са5,7Mg4.1)  за ВГС загальний вміст гумусу в орному шарі, порівняно з контролем 

(без добрив), був вищим на 0,12 % і становив у середньому за роки досліджень 

1,52 % (НІР05=0,12). Застосування мінеральних добрив у рекомендованих дозах за 

ВГС сприяло підвищенню загального вмісту гумусу в орному шарі сірого 

лісового ґрунту, що можна пояснити високим рівнем урожайності 

сільськогосподарських культур на 49 % порівняно з контролем. 
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На варіантах з внесенням мінеральних добрив у рекомендованих дозах на 

фоні післядії хімічної меліорації (1,0 Нr) та внесення мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах  за ВГС на фоні післядії хімічної меліорації (1,0 Нr) вміст 

гумусу в орному шарі, в середньому, за роки досліджень становив 1,5-1,65 %, що 

відповідно достовірно перевищило контрольний варіант на 0,1-0,2 % (НІР05=0,12). 

Вапнування сірого лісового ґрунту повною дозою Нr, сприяло збереженню 

загального вмісту гумусу на вихідному рівні, а внесення мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах (N60P30K60) на фоні вапнування, де вміст гумусу був на 7 % 

більше від вихідного значення, має тенденцію до розширеного відтворення 

загального вмісту гумусу в ґрунті. За внесення вапна відбувалося більше 

накопичення гумусу порівняно до варіанту без внесення добрив (контроль), за 

рахунок підвищення врожайності культур, як наслідок, збільшення кількості 

пожнивно-кореневих решток та насичення ґрунту кальцієм, що позитивно 

впливало на закріплення новоутвореного гумусу та запобігало його вимиванню. 

Втрати гумусу на варіантах без добрив (контроль), внесення мінеральних добрив 

у рекомендованих дозах і внесення за ВГС, де хімічну меліорацію не проводили, 

відбуваються, в першу чергу, за рахунок найбільш рухомих гумусових речовин, 

слабко зв’язаних із мінеральною частиною ґрунту. 

Одним із резервів поповнення ґрунту свіжою органічною речовиною в 

умовах нестачі органічних добрив є побічна продукція попередника та сидеральне 

добриво. Так, за органо-мінеральної системи удобрення загальний вміст гумусу в 

роки досліджень коливався від 1,58 до 1,75 %, що відповідно на 13-25 % та 9-21 % 

більше, ніж на варіанті без внесення добрив та суто мінеральної системи. 

Відносне збільшення загального вмісту гумусу на 0,22-0,3 %, порівняно з 

перелоговим значенням (НІР05=0,12), свідчить про те, що заорювання побічної 

продукції попередника та сидерація один раз за ротацію сівозміни у поєднанні зі 

щорічним внесенням рекомендованих доз мінеральних добрив сприяє 

підвищенню загального вмісту гумусу в сірому лісовому ґрунті, за тенденції до 

його повільного накопичення. 
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Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на слабкому рівні (V=8,2 %) 

і вказує на стабільність показника. 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що загальний вміст гумусу в 0–20 см шарі 

сірого лісового ґрунту, залежно від післядії вапнування, помірно пов’язаний із 

урожайністю сільськогосподарських культур. Так виявлено середню кореляційну 

залежність урожайності із загальним вмістом гумусу в ґрунті, яка становила 

r=0,49 за коефіцієнтом детермінації R2=24 %. 

Отже важливим чинником родючості ґрунту є досягнення оптимального 

вмісту гумусу. Разом з тим, основними шляхами підвищення вмісту гумусу в 

сірому лісовому ґрунті є застосування органічних добрив та проведення 

вапнування, сидеральних культур, приорювання побічної продукції. 

Систематичне внесення органічних добрив сприяє окультуренню ґрунту, що 

приводить до поліпшення його біологічних, фізичних та хімічних властивостей, 

водного і повітряного режимів. Ґрунт збагачується гумусом, азотом, фосфором, 

калієм та іншими елементами живлення. 

 

4.2. Запаси загального гумусу в ґрунті 

 

Тривале розорювання сірих лісових ґрунтів призводить до значного зменшення 

вмісту гумусу в акумулятивних горизонтах, що, звичайно має прояв у зменшенні 

абсолютних запасів гумусу. Про значне зниження гумусованості ґрунтів йдеться в 

численних літературних джерелах [225-227].  

Загальний вміст гумусу віддзеркалює умови ґрунтоутворення. 

Збільшення обсягу рослинних решток поступово переходить у збільшення 

гумусу, різниця по варіантах удобрення стає сутєвим. Під впливом 

антропогенних факторів запаси гумусу постійно зменшуються. 

Динаміка запасів гумусу в шарі 0-20 см сірого лісового ґрунті за післядії від 

меліорації, удобрення та побічної продукції (2018–2020 рр.) наведено в додатку 

В.2. 
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Важливим показником впливу хімічної меліорації за різних систем 

удобрення на трансформацію органічної речовини у профілі ґрунту є запаси 

гумусу, які детальніше характеризують гумусовий стан ґрунту. Динаміка запасів 

гумусу (рис. 4.2) свідчить про те, що на всіх варіантах із внесенням вапна окрім 

варіанту з подвійною дозою мінеральних добрив, відбулося підвищення запасів 

гумусу порівняно з вихідними значеннями, а величина цих змін залежала від 

системи удобрення. Так, на контролі (без добрив), запаси гумусу в шарі 0-20 см за 

28 років ведення досліду без вапнування та внесення добрив підвищились на 5 %, 

порівняно з вихідним рівнем, а приріст гумусу становив 2 т/га. 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - 

N60P30K60; IV - N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); 

VIII - Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 

 

Рисунок 4.2. Запас гумусу в 0-20 см шару сірого лісового ґрунту, залежно від 

післядії вапнування та систем удобрення за роки проведення досліджень 

За застосування лише післядії хімічної меліорації за гідролітичною 

кислотністю запаси гумусу в роки проведення досліджень були близькими до 

вихідного рівня. Так запаси гумусу на цьому варіанті підвищились на 1 % (0,57 

т/га), приріст гумусу по роках становив 0,86 т/га.  
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За мінеральної системи удобрення в рекомендованих дозах і мінеральної 

системи удобрення в рекомендованих дозах за ВГС запаси гумусу, порівняно з 

контролем (без добрив), були вищими на 3,6 % і 8,6 % відповідно та в середньому 

становили 41,47 і 43,47 т/га відповідно. Порівняно вищі, ніж на контролі, запаси 

гумусу тут можна пояснити високою врожайністю сільськогосподарських 

культур, унаслідок чого збільшується кількість коренево-пожнивних решток, які є 

джерелом для утворення гумусу. 

Сумісне застосування мінеральних добрив у рекомендованих дозах і 

внесення їх за ВГС у поєднанні з післядією вапнування повною дозою (1,0 Нr) за 

гідролітичною кислотністю сприяло збільшенню запасів гумусу і в шарі 0-20 см, 

де вони в абсолютному визначенні становили 42,9 та 45,76 т/га відповідно, що на 

2,86 та 5,72 т/га вище від контрольного варіанту. За внесення подвійної дози 

мінеральних добрив у поєднанні з післядією вапнування повною дозою (1,0 Нr) 

запаси гумусу становили 37,18 т/га, що на 2,86 т/га нижче від контролю 

(40,04 т/га).  

Найбільше підвищення запасів гумусу визначено за органо-мінеральної 

системи удобрення на фоні післядії хімічної меліорації (сидерат+СаСО3) та за 

післядії вапна повною дозою за гідролітичною кислотністю та заорювання 

побічної продукції попередника і сидерату сумісно з внесенням рекомендованих 

їх за ВГС (N102,8P33,4K44,2Ca11,4 Mg8,2 + сидерат + ПП + СаСО3), запаси гумусу 

відносно вихідних збільшились на 15,7-21,4 % і в шарі 0-20 см становили 46,33-

48,62 т/га та достовірно переважали над контролем на 6,29-8,58 т/га (НІР05=3,5). 

Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на слабкому рівні (V=8,6 %) і 

вказує на стабільність показників. 

Отже, вирощування сільськогосподарських культур на кислому сірому 

лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті без внесення добрив та 

вапнування призводило до його дегуміфікації – зниження вмісту та запасів гумусу 

в орному шарі. Вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю і 

система удобрення, що передбачає застосування лише мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах (N60P30K60) сприяли підтриманню гумусного стану сірого 
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лісового ґрунту на вихідному рівні. За внесення подвійної дози мінеральних 

добрив (N120P60K120) у поєднанні з післядією вапнування повною дозою (1,0 Нr) за 

гідролітичною кислотністю відбуваються абсолютні втрати запасу гумусу. 

Визначено, що позитивні зміни і тенденція до накопичення гумусу 

відбуваються за мінеральної системи удобрення на фоні проведення хімічної 

меліорації повною дозою за гідролітичною кислотністю. Розширене відтворення 

вмісту гумусу та підвищення його запасів у шарі 0-20 см ґрунту досягалося за 

органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування повною і полуторною 

дозами за гідролітичною кислотністю. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що внесення СаСО3 мало позитивний 

вплив на загальний вміст і запаси гумусу ґрунту, як окремо, так і в складі 

мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення. Катіони кальцію та 

магнію, нейтралізуючи надмірну кислотність ґрунту, сприяли підвищенню 

врожайності сільськогосподарських культур, у результаті чого відбувалося 

переважання процесів гуміфікації над мінералізацією органічних решток, які 

надходили з сидеральним добривом, коренево-післяжнивними рештками, 

побічною продукцією попередника та закріплення новоутворених гумусових 

речовин у верхньому кореневмісному шарі ґрунту. 

 

4.3. Груповий склад гумусу в ґрунті, залежно від системи удобрення та 

післядії хімічної меліорації  

 

Вміст і якісний склад гумусу визначається зональними особливостями 

гумусоутворення. Відомо, що гумус не є однорідною органічною речовиною. В 

його складі виділяється три принципово відмінних групи – фульвокислоти, 

гумінові кислоти та гуміни. Принципова відмінність між ними проявляється в їх 

здатності до мінералізації. У найбільшій мірі здатні мінералізуватись 

фульвокислоти, в меншій – гумінові кислоти і практично не мінералізуються 

гумати. Показник – відношення гумінових кислот (Сгк) до фульвокислот (Сфк), 

коливається від 0,4 до 3,0. За цим відношенням розрізняють фульватний (Сгк:Сфк 
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< 0,6), гуматно-фульватний (0,6-0,8), фульватно-гуматний (0,8-1,2) та гуматний 

(>1,2) типи гумусу. У складі гумусу чорнозему переважають гумати, Сгк:Сфк > 

1,7, в підзолистих ґрунтах переважають фульвокислоти (Сгк:Сфк 0,8), у сірому  

лісовому це співвідношення близьке до 1,0 [228]. 

Система показників оцінки гумусного стану ґрунтів включає: вміст гумусу 

(%), запаси гумусу (т/га), розподіл гумусу по профілю, збагаченість азотом, 

ступінь гуміфікації, типи гумусових кислот та їх ознаки (Сгк:Сфк, груповий і 

фракційний склад гумусу) та інші. 

За значного зволоження та кислій реакції середовища в ґрунтах Північного 

Лісостепу фульвокислоти переважають над гуміновими кислотами, що властиво 

для сірих і світло-сірих лісових ґрунтів. Гумус темно-сірих опідзолених ґрунтів 

більше містить гумінових кислот, відношення ГК:ФК перевищує 1,5. Гумус 

світло-сірих ґрунтів збагачений рухомими гуміновими кислотами (ГК), 

представленими переважно фракцією ГК1 (молоді органічні сполуки). Сірі лісові 

та темно-сірі опідзолені ґрунти, на відміну від світло-сірих, містять більше ГК2, 

зв’язної з кальцієм. У складі фульвокислот (ФК) світло-сірих і сірих лісових 

ґрунтів переважають найрухоміші фракції 1а та 1, які можуть за певних умов 

мігрувати по профілю. За генетичними горизонтами гумус сірих лісових ґрунтів 

неоднорідний: у верхньому гумусовому переважає ГК1, кількість якої з глибиною 

різко зменшується, а одночасно зростає вміст ГК2 – в середній частині профілю їх 

кількість максимальна при найбільш широкому відношенні ГК:ФК. Така 

поведінка гумінових кислот є генетичною ознакою сірих лісових ґрунтів і 

пояснюється міграційною здатністю гуматів кальцію. Показником, який 

характеризує гумусоутворення, є відносний вміст фракцій гумінових кислот у 

складі їх суми. У світло-сірих лісових ґрунтах новоутворення йде за участі 

найлабільніших «бурих» гумінових кислот фракції ГК1, яка зв’язана з 

полуторними окислами. Для сірих і темно-сірих окультурених ґрунтів виявлено, 

що найбільшу роль мають гумати кальцію. У всіх високоокультурених ґрунтах у 

складі гумінових кислот значно зменшилася частка ГК2 і зріс відносний вміст ГК3, 

найміцніше зв’язаних з мінеральною частиною ґрунту [229]. 
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Вміст гумусу і його загальні запаси є інтегрованим показником 

ґрунтоутворення. Оцінюючи гумусний стан ґрунтів, важливо дослідити параметри 

профільного накопичення вуглецю з урахуванням глибини залягання і потужності 

гумусованих горизонтів. К. Д. Глинка вперше звернув увагу на характер 

гумусованості ґрунтів лісового походження за вертикальним профілем і на різке 

зниження гумусу з глибиною, порівняно з чорноземами [46]. Слід зазначити, що 

сірі лісові ґрунти характеризуються чіткою диференціацією профілю за 

елювіально-ілювіальним типом і своєрідним гумусонагромадженням в ньому.  

Актуальність дослідження сірих лісових ґрунтів зумовлена тим, що поряд з 

досить високою їх родючістю вони швидко втрачають її за нераціонального 

використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві. Через низьку 

структурність і несприятливі водно-повітряні властивості, під час оранки цих 

ґрунтів, створюються брили, які швидко осідають і легко запливають. Проте сірі 

лісові крупнопилувато-легкосуглинкові ґрунти, які сформувалися на потужних 

лесовидних суглинках, можна віднести до категорії «особливо цінних» ґрунтів 

Північного Лісостепу. 

Важливими показниками гумусного стану ґрунту, що використовуються з 

генетичною та агрономічною метою, є вміст гумусу в гумусних горизонтах, запас 

гумусу в профілях 0-20 см (0-100 см), профільний розподіл гумусу в метровому 

шарі, насиченість гумусу азотом відносно С:N, ступінь гуміфікації органічної 

речовини, тип гумусу СГК:СФК [230]. 

За нашими дослідженнями (табл. 4.1) загальні запаси органічної речовини на 

довготривалому перелозі становили 124 т/га із них 64 т/га (51,6 %) запасів гумусу 

міститься в горизонті НЕ потужністю 0-29 см. В горизонті НЕ+Ih загальною 

потужністю 0-56 см запаси гумусу становлять 97,2 т/га (78,4 %). В горизонтах Ihp 

(57-89 см), Ip (90-120 см) та Рк (121-140 см) запаси гумусу виявлені на рівні 15,5, 

5,4 та 0,7 % та в абсолютному визначенні становили 19,2; 6,7 та 0,9 т/га.  

Отже, переважна частина запасів гумусу зосереджена, здебільшого, у 

верхньому орному шарі. Проте, за класифікацією Орлова Д.С., за показниками 

гумусного стану ґрунту профіль сірого лісового ґрунту (довготривалий дослід) 
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має дуже низький вміст гумусу в гумусних горизонтах і середній запас гумусу в 

горизонті 0-100 см.  

Не лише вміст і загальні запаси, а й груповий склад гумусу надійно 

характеризують його природні якості в зонально-генетичному аспекті. 

М. М. Кононова [156] вважає, що груповий склад гумусу є стійкою ознакою, яка 

характеризує генетичні особливості гумусу. Наразі отримано багато даних про 

існуючі певні залежності між якісним складом гумусу та характером 

використання ґрунтів [66]. Тому необхідно (і це є перспективним) дати всебічну 

характеристику гумусу за впливом вищевказаних факторів на якісний склад 

ґрунту, що досліджувався. 

Таблиця 4.1  

Параметри профільного гумусонакопичення у сірому лісовому 

крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті (переліг) 

Горизонт 
Потужність 

горизонту, см 

Уміст гумусу, 

% 
Запаси гумусу, т/га 

НЕ 0–29 1,47 64,0 

Ih 30–56 0,85 33,2 

Ihp 57–89 0,40 19,2 

Ip 90–120 0,15 6,7 

Pк 121–140 0,03 0,9 

Разом 124,0 

 

Надійним критерієм вмісту в ґрунті активної легкорозчинної органічної 

речовини може бути вуглець, що екстрагується холодною та гарячою водою за 

методикою Шульца [231], і у витяжці з 0,2Н NaOH. Ці фракції органічної 

речовини представлено в основному речовинами, які створюються на ранніх 

стадіях їхньої трансформації та мікробною біомасою з високим умістом азоту. 

Вони є найчутливими пулами, що відображають будь-які зміни в екосистемі. 

Лабільні гумусові речовини, які в біохімічному відношенні є найменш стійкими, 

слугують доступним джерелом живлення рослин і в першу чергу визначають 

ефективну родючість ґрунтів. Детальний опис умісту рухомих форм гумусу і 
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гумусово-акумулятивному горизонті (Не) сірого лісового ґрунту, залежно від 

добрив та тривалої післядії меліорантів, наведено в додатку В.3. 

Вміст рухомих форм гумусу в сірому лісовому ґрунті, залежно від добрив та 

тривалої післядії меліорантів по мірі застосування більш сильніших реагентів 

коливається в широкому діапазоні (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2  

Уміст рухомих форм гумусу в гумусово-акумулятивному горизонті (Не) 

сірого лісового ґрунту, залежно від добрив та тривалої післядії меліорантів 

Варіант досліду 

Гумус 

водороз-

чинний 

розчинний 

у гарячій 

воді 

лабільний 

% 
%

  
в
ід

 

С
за

г.
 

% 

%
  
в
ід

 

С
за

г.
 

% 

%
  
в
ід

 

С
за

г.
 

Без добрив (контроль) 0,016 1,97 0,025 3,08 0,21 25,9 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,014 1,70 0,023 2,80 0,19 23,1 

N60P30K60 0,017 2,02 0,027 3,21 0,22 26,1 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,015 1,70 0,024 2,72 0,20 22,7 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,015 1,72 0,024 2,85 0,20 22,9 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ 

СаСО3 (1,0 Нr)  

0,012 1,30 0,020 2,17 0,16 17,3 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,016 1,83 0,027 3,10 0,22 25,2 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,010 1,07 0,017 1,82 0,14 15,0 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  

0,012 1,27 0,020 2,12 0,17 18,0 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

0,014 1,44 0,023 2,37 0,19 19,5 

Шар ґрунту 0-20 см з перелогової 

ділянки 

0,017 2,00 0,025 2,94 0,21 24,7 

Середнє 0,01  0,02  0,2  

Sx 0,00  0,001  0,01  

V% 15,65  13,34  13,4  

S 0,00  0,00  0,03  

НІР 0,05 0,002  0,003  0,02  

 

Незважаючи на те, що у всіх випадках для екстракції гумусових речовин 

застосовують різні реагенти й спостерігається збільшення абсолютних їх величин 
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за ступенем використання більш жорстких реагентів, в цілому зберігаються 

однакові загальні закономірності. 

Органічна речовина, що переходить у водяну витяжку і певною мірою імітує 

ґрунтовий розчин, у найбільшій концентрації спостерігаються у вихідному ґрунті 

(0,017-0,21 %), варіанти без застосування добрив на контролі (0,016-0,21 %), а 

також за мінеральної системи удобрення (0,017-0,22 %). Навпаки вапнування 

неудобреного ґрунту, а також застосування сидератів та побічною продукцією 

сприяло зменшенню вищевказаних фракцій гумусу 0,014-0,19 та 0,012-0,17 % 

відповідно. 

Ступінь мінливості за даною ознакою виявлений на помірному рівні 

(V=13,34-15,65 %). 

Таким чином, вапнування практично не сприяє росту загального вмісту 

гумусу, однак через коагулюючий ефект в його якісному складі відбуваються 

деякі зміни лабільних та більш стійких форм гумусових речовин. Внесення 

кальцію в ґрунти веде до міцнішого закріплення гумусованих речовин, він 

уповільнює процес трансформації органічних речовин у рухомі гумусові кислоти і 

запобігає їх вимиванню за межі  кореновмісного шару. 

При цьому деяке зниження лабільних фракцій гумусу за вапнування не є 

лімітучим фактором для ґрунтової родючості, так як саме на вапнованих 

варіантах отримані найбільш високі врожаї пшениці озимої. У цьому випадку 

лімітуючим фактором, що негативно впливає на урожайність пшениці, стає 

підвищення кислотності ґрунтів, яка усувається саме вапнуванням. 

Аналіз групового складу гумусу дає можливість виявити та встановити 

особливості спрямованісті процесів гумусоутворення. Детальний опис впливу 

систем удобрення на груповий склад гумусу сірого лісового ґрунту за післядії від 

меліорації, удобрення та побічної продукції (2018–2020 рр.) наведено в 

додатку В.4. 

Визначення групового складу вуглецю сірого лісового крупнопилувато-

легкосуглинкового ґрунту, залежно від системи удобрення та хімічної меліорації 

(табл. 4.3), дозволило оцінити склад типу гумусу цілинного ґрунту як гуматно-
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фульватний, де домінують фульвокислоти, частка яких становить 28 %, і 

співвідношення СГК/СФК  складає - 0,76. 

Тривале застосування загальноприйнятих доз мінеральних добрив мало 

відрізнялося на співвідношенні між гуміновими і фульвокислотами. 

Спостерігається лише тенденція у зміні цих пулів гумінових кислот. У варіанті 

без застосування добрив, вміст фульвокислот знаходиться на рівні цілинного 

ґрунту (28,4 % загального вмісту гумусових кислот) за вмісту більш стабільних -

23 %.  

Вищезазначена тенденція пов’язана із більш високою мінералізацією гумусу 

в орних землях та деструктивним впливом її на якісний склад гумусових речовин. 

Агрогенний вплив пов’язаний з посиленням мікробіологічної та ферментативної 

активності у ґрунті. Співвідношення вуглецю гумінових кислот до вуглецю 

фульвових кислот становить 0,8.  

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено (додаток В.5, табл. 4.3), що між 

урожайністю рослин у сірому лісовому ґрунті та Сзаг. ґрунту існує середня 

кореляційна залежність, яка становила r=0,65 за детермінації R2=43 %. 

Вміст гумусу в сірому лісовому ґрунті безпосередньо взаємопов’язаний з 

Сзаг. ґрунту, СГК/СФК, СГК, вмістом азоту в ґрунті та ступенем гуміфікації 

органічної речовини. Так виявлено пряму позитивну кореляційну залежність між 

вмістом Сзаг. ґрунту, СГК/СФК, СГК, вмістом азоту в ґрунті та ступенем гуміфікації 

органічної речовини, яка становила  r=0,71-0,99 за детермінації R2=51-98%, пряма 

обернена залежність між С негідролізованого залишку та насиченістю гумусу 

азотом відношення С:N, яка становила r=-0,58-0,70 за детермінації R2=34-49 %. 

Між факторами СГК та Сзаг. ґрунту, СГК/СФК і Сзаг, а також вміст азоту та Сзаг. 

ґрунту, СГК/СФК, СГК існує прямий зв’язок, який становить r=0,69-88 за 

детермінації R2=47-78 % та r=0,74-89 за детермінації R2=55-79 %. Пряма обернена 

залежність прослідковується між факторами С негідролізованого залишку та Сзаг. 

ґрунту, СГК/СФК, Сзаг, СГК і СФК, яка становить r=-0,60-0,90 за детермінації R2=36-
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81 %; а також між факторами насиченість гумусу азотом відношення С:N та Сзаг. 

ґрунту, СГК/СФК і СФК, яка становить r=-0,53-0,70 за детермінації R2=0,1-48 %. 

Таблиця 4.3  

Груповий склад вуглецю сірого лісового крупнопилувато-легкосуглинкового 

ґрунту, залежно від системи удобрення та хімічної меліорації 

Варіант досліду 

С у витяжці 

Nа4P2O7 + NaOH, 

% від С заг. 

ґрунту 

С
 н

ег
ід

р
о

л
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Сзаг. СГК СФК 

Без добрив (контроль) 51,1 23,0 28,4 48,6 0,81 4 45 

СаСО3 (1,0 Нr) 49,9 23,0 26,9 50,1 0,86 4 46 

N60P30K60 50,4 23,0 27,4 49,6 0,84 4 46 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
49,1 22,6 26,5 50,9 0,85 4 46 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  49,4 22,7 26,7 50,6 0,85 4 46 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
45,4 22,3 26,6 50,6 0,84 4 49 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 49,9 22,3 27,6 50,1 0,81 5 45 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  51,2 24,2 27,0 48,8 0,90 4 47 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  

52,9 25,1 27,8 47,7 0,90 4 47 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,

2Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr) 

52,3 25,3 28,1 46,7 0,90 4 48 

Шар ґрунту (0-20 см) з 

перелогової ділянки 
49,5 21,5 28,0 50,5 0,77 5 43 

Середнє 50,2 23,4 27,3 49,4 0,9 4,2 46,2 

Sx 0,62 0,34 0,20 0,42 0,01 0,1 0,5 

V% 4,1 4,8 2,4 2,8 4,0 9,7 3,5 

S 2,07 1,11 0,66 1,39 0,03 0,40 1,60 

НІР05 2,0 1,1 0,6 1,3 0,03 0,4 2 

 

Вміст азоту в ґрунті тісно пов’язаний зі ступенем гуміфікації органічної речовини 

(r=0,83 за детермінації R2=69 %) та має обернену залежність до насиченості  
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гумусу азотом відношення С:N (r=-0,58 за детермінації R2=34 %). 

 Між факторами насиченість гумусу азотом відношення С:N та ступінь 

гуміфікації органічної речовини існує середній зворотній зв’язок, який становить 

r=-0,67 за детермінації R2=45 %. 

Отже, на варіантах, де не вносили добрив, спостерігається закономірність 

формування гумусу, збагаченого найбільш розчинними сполуками, які мають 

більш виражені кислотні властивості. У варіантах із застосуванням сидератів та 

побічної рослинної продукції спостерігається тенденція до збільшення вмісту 

більш стійких гумінових кислот. Підвищення гуматності гумусу особливо 

помітне, коли вони вносяться на вапнованих фонах. При цьому деякою мірою 

підвищується сумарний вміст гумусових кислот. Співвідношення СГК/СФК  на цих 

варіантах досягало 0,9.  

За класифікацією Орлова Д.С., за показниками насиченістю гумусу азотом 

відносно С:N, на всіх варіантах досліду прослідковується тенденція до вузького 

відношення (4-5 одиниць), що характерно для бідних гумусом горизонтів і 

обумовлено високою часткою мінеральних з’єднань азоту. Ступінь гуміфікації 

органічної речовини на всіх варіантах виявлена на дуже високому рівні та в 

абсолютному визначенні коливалась по варіантах від 43 % на перелоговій ділянці 

до 49 % на варіанті за внесення мінеральних добрив у рекомендованих дозах за 

ВГС + післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr). 

У цілому ці зміни в ґрунтовому складі вуглецю під впливом вищевказаних 

факторів не призвели до зміни ґуматно-фульватного типу гумусу, який 

характерний ґрунтам лісового походження Північного Лісостепу з присутніми для 

цієї території факторами ґрунтоутворення. 

Загалом, гумус у своїх характеристиках зберігає інформацію про природні 

умови генезису на різних рівнях: складу, структурних особливостей і 

властивостей гумінових кислот (ГК), фульвокислот (ФК), складу і властивостей 

гумусу окремих горизонтів і гумусового профілю ґрунтів. У різноманітних 

біокліматичних умовах система ГК-ФК має неоднакове співвідношення 
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компонентів. Процес гуміфікації дозволяє використовувати гумусові кислоти і їх 

компоненти як маркери умов гумусоутворення. 

 

4.4. Баланс гумусу в ґрунті 

 

Впродовж останніх років баланс гумусу в Україні знаходиться від 0,4 до 0,8 

т/га. Основною причиною є відсутність внесення органічних добрив. У 

середньому впродовж 2000-2020 рр. вносили менше 1 т/га органічних добрив, тоді 

як для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, залежно від ґрунтово-

кліматичної зони, мінімальна доза повинна становити від 8 до 14 т/га [110]. 

Щорічні втрати гумусу в ґрунтах становлять: на Поліссі – 0,7-0,8 т/га, Лісостепу – 

0,6-0,7, загалом по Україні – 0,6-0,7 т/га. За даними ряду науковців у всіх 

природних зонах фактичний вміст гумусу в ґрунтах значно нижчий від 

оптимального. Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу необхідне щорічне 

внесення органічних добрив у Лісостепу – 10,7 т/га; Поліссі – 14,3 т/га, за 

середньої дози для України 10,4 т/га [232]. 

Родючість ґрунту тісто залежить від його агрофізичних властивостей 

(щільність, шпаруватість, вологість в’янення, вологомісткість, гранулометричний 

та агрегатний склад, стійкість агрегатів проти дії води тощо), які зазнають 

значного антропогенного впливу. У результаті сільськогосподарського 

використання ґрунтів порушується природне гумусоутворення, змінюється 

кількість і якість рослинних залишків, що впливає на інтенсивність процесу 

гуміфікації та в більшості випадків призводить до зниження вмісту гумусу в 

ґрунті. 

Результати тривалого американського досліду, де на ділянки, які раніше не 

удобрювали,  починаючи з 1955 року, вносили вапно та добрива, свідчать про 

збільшення вмісту органічної речовини у ґрунті на ділянках з внесенням добрив 

порівняно з ділянками, де їх не застосовували. Ці показники пояснюються 

збільшенням урожайності сільськогосподарських культур і як результат 

збільшенням кількості пожнивно-кореневих решток [233]. 
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Литовські вчені встановили, що внесення органічного добрива в 

суглинковий ґрунт упродовж 5-ти ротацій сівозміни має позитивний вплив на 

вміст гумусу в верхньому шарі за різних систем удобрення [234]. Зокрема, за 

органо-мінеральної системи удобрення внесення 40, 60 та 80 т/га гною вміст 

гумусу підвищився на 13, 16 та 15 % відповідно, за органічної системи удобрення 

(80 т/га) його вміст збільшився на 10 %, порівняно з контролем без добрив. 

У Німеччині після дослідження в тривалій перевірці впливу застосування 

трьох різних рівнів азотного живлення на вміст гумусу встановлено, що вміст 

органічної речовини в ґрунті не підвищився, проте виявлено невеликі коливання її 

вмісту продовж 10-ти років до досягнення рівноважного стану [235]. Зміни вмісту 

гумусу були помітними впродовж перших 6-ти років при порівнянні мінеральної 

системи удобрення з органо-мінеральною, які мали варіанти з різними вихідними 

показниками вмісту органічної речовини в ґрунті. Зниження вмісту гумусу 

спостерігалось на варіантах із внесенням лише мінеральних добрив і більшій 

частині ділянок, де початковий вміст органічної речовини був вищим. 

Ефективне управління родючістю ґрунту та отримання врожаїв високої 

якості пов’язане зі зміною гумусного стану на основі пошуку додаткових джерел 

органічної речовини, екологічно безпечного застосування необхідної кількості 

мінеральних добрив та хімічних меліорантів, шляхів їх оптимальної 

трансформації [236]. Важливо оцінити вплив різних агротехнічних заходів 

відтворення родючості ґрунту на трансформацію органічної речовини. 

Метою досліджень було вивчити тривалий вплив хімічної меліорації за 

різних систем удобрення на баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті та його 

зв’язок із продуктивністю сівозміни. 

Для отримання об’єктивних даних щодо впливу добрив та післядії хімічної 

меліорації на гумусний стан було визначено баланс гумусу в ґрунті. Для оцінки 

балансу гумусу в ґрунті за різних систем удобрення та післядії вапнування 

використовували методику, яку викладено у науково-методичній роботі [237]. 

Також проводили кореляційний та регресійний аналіз теоретично розрахованого 

балансу гумусу з фактичним вмістом загального гумусу в орному шарі ґрунту. 



107 

 

Результати досліджень, балансу гумусу в сірому лісовому ґрунті за післядії 

від меліорації, удобрення та побічної продукції в 2018–2020 рр., в табл. 4.4. 

Детальний опис балансу гумусу в сірому лісовому ґрунті за післядії від 

меліорації, удобрення та побічної продукції (2018–2020 рр.) наведено в 

додатку В.6. 

Гумус ніколи не розкладається весь, мінералізується лише незначна його 

частина. Інтенсивність мінералізації гумусу залежить від багатьох факторів: 

фракційний склад гумусу, механічний його склад, технологія вирощування 

культури, яка визначає рівень інтенсивності і тривалість механічного обробітку 

ґрунту.  

Результати досліджень свідчать, що за роки випробувань на варіантах 

утворення гумусу варіювало від 0,37 до 5,74 т/га. Найменше гумусу розклалось на 

варіантах без добрив (контроль) та післядії вапнування повною дозою (1,0 Нr) за 

гідролітичною кислотністю, та в абсолютному визначенні становило 0,37 та 0,42 

т/га відповідно.  

На варіантах N60P30K60, N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1, N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr), 

N60P30K60, N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) та N120P60K120+ CaCO3 

(1,0 Нr) розкладання гумусу варіювало від 0,49 до 0,85 т/га, що вище на 0,12 - 0,48 

т/га порівняно до контролю. 

На варіантах Сидерат + СаСО3 (1,0 Нr), Сидерат + ПП + N60P30K60, 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1+ СаСО3 (1,0 Нr) та Сидерат + ПП + 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 + СаСО3 (1,0 Нr), де заорювались органічні добрива в 

вигляді сидерату (15т/га), гумусу утворилось від 4,21 до 5,74 т/га, що достовірно 

перевищило контроль на 3,84 та 5,37 т/га (НІР05=2). 

Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на значному рівні 

(V=115,2 %). 

Втрати гумусу від мінералізації варіювали від 0,44 до 0,57 т/га. Найменше 

втрачено гумусу від мінералізації на варіанті внесення мінеральних добрив у 

подвійних дозах + післядія вапнування (N120P60K120 +СаСО3), та становило 

0,44 т/га, що порівняно до контролю нижче на 6,4 %. 
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Таблиця 4.4 

Баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті за післядії хімічної меліорації, 

удобрення та побічної продукції (2018–2020 рр.), т/га 

Варіант 
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Без добрив (контроль) 0,37 0,37  0,47 -0,10 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,42 0,42  0,48 -0,06 

N60P30K60 0,49 0,49  0,49 0,01 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,54 0,54  0,51 0,03 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,62 0,62  0,50 0,12 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 

(1,0 Нr)  
0,66 0,66  0,54 0,13 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,85 0,85  0,44 0,41 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  4,21 0,46 3,75 0,54 -0,09 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
5,18 1,43 3,75 0,56 0,87 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
5,74 1,99 3,75 0,57 1,42 

Середнє 1,9   0,5 0,3 

Sx 0,7   0,0 0,2 

V% 115,2   8,2 182,3 

S 2,20   0,04 0,50 

НІР05 2   0,04 0,47 

Найбільше втрачено гумусу від мінералізації на 10 варіанті (сидерат + 

побічна продукція + внесення мінеральних добрив у подвійних дозах ВГС + 

післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr), та в абсолютному визначенні 

виявлено на рівні 0,57 т/га, що достовірно перевищило варіант на контролі на 0,1 

т/га (21,3 %) НІР05=0,04. Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на 

слабкому рівні (V=8,2 %) і вказує на стабільність показників. 
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Баланс гумусу на контролі (без добрив) і на варіантах  післядія вапнування 

повною дозою (1,0 Нr) за гідролітичною кислотністю та сидерат + післядія 

вапнування повною дозою (1,0 Нr) був дефіцитним і в абсолютному значенні 

коливався від 0,06 до 0,1 т/га. 

На масу рослинних решток, які є джерелом новоутвореного гумусу, значний 

вплив мало сумісне внесення органічних та мінеральних добрив на фоні 

вапнування за гідролітичною кислотністю. Краще розвинені рослини під впливом 

органічних добрив та меліорантів, що позитивно впливають на фізико-хімічні 

показники родючості ґрунту, залишають більше пожнивних та кореневих решток, 

унаслідок чого новоутворення гумусу переважає його мінералізацію. Так, за 

застосування подвійних доз мінеральних добрив за ВГС у поєднанні з 

органічними (побічна продукція попередника та сидерат) на фоні вапнування 

повною дозою за гідролітичною кислотністю (сидерат(15т/гга) + пп + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3), баланс гумусу був позитивним, і в 

абсолютному визначенні становив 1,42 т/га, та перевищив контроль на 1,32 т/га 

(НІР05=0,47). Ступінь мінливості за даною ознакою виявлена на значному рівні 

(V=182,3 %). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що гумусний стан сірого лісового ґрунту 

помірно взаємопов’язаний з фактичним умістом загального гумусу в орному шарі 

ґрунту та врожайністю сільськогосподарських культур. Так, виявлено середню 

позитивну кореляційну залежність між теоретично розрахованим балансом 

гумусу та фактичним умістом загального гумусу в орному шарі ґрунту, яка 

становила r=0,55 за детермінації R2=31 %, та між врожайністю і теоретично 

розрахованим балансом гумусу, яка становила r=0,67 за детермінації R2=45%.  

Визначено тісний кореляційний зв'язок показників теоретично розрахованого 

балансу гумусу із балансом поживних речовин. Так, між балансом гумусу та 

балансом поживних речовин виявлено пряму силу зв’язку r=0,69-0,73 за 

детермінації R2=48-54 %. Таким чином, збільшення балансу гумусу тісто 
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пов’язане з підвищенням показника балансу поживних речовин у сірому лісовому 

ґрунті. 

Розрахунки балансу гумусу за роки після проведення хімічної меліорації 

свідчать, що вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю є 

недостатнім заходом для досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті за 

вирощування культур сівозміни. Отже в умовах інтенсифікації землеробства та 

дефіциту органічних добрив, одним із резервів досягнення позитивного балансу 

гумусу є зелена маса сидерального добрива та побічна продукція рослиництва, як 

основного джерела поповнення ґрунту сирою органічною масою.  

На масу рослинних решток, які є джерелом новоутвореного гумусу, значний 

вплив має сумісне внесення органічних та мінеральних добрив на фоні 

вапнування за гідролітичною кислотністю. Краще розвинені рослини під впливом 

органічних добрив та меліорантів, що позитивно впливають на фізико-хімічні 

показники родючості ґрунту, залишають більше пожнивних та кореневих решток, 

унаслідок чого новоутворення гумусу переважає його мінералізацію.  

Вагомим додатком органічної речовини для утворення гумусу є зелене 

добриво – сидерати та приорювання соломи. 

Враховуючи значні скорочення поголів’я худоби в громадському секторі та 

пов’язане з цим зменшення виробництва гною, виникає потреба в розширенні 

посівів сидератів. Найбільш раціонально проводити удобрення ґрунту цим 

шляхом на віддалених полях, особливо легкого механічного складу. 

Сидерати діють на ґрунт і систему землеробства комплексно: збагачують 

ґрунт гумусом і азотом, запобігають втратам елементів живлення внаслідок 

вимивання, пригнічують паготенні мікроорганізми, підвищують урожайність 

пшениці озимої. Зелені добрива, як і органічні, внесені в ґрунт, зменшують його 

кислотність та рухомість алюмінію. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Заорювання побічної продукції попередника та сидерація один раз на 

ротацію в поєднанні зі щорічним внесенням рекомендованих доз мінеральних 

добрив сприяє підвищенню загального вмісту гумусу в сірому лісовому ґрунті, за 

тенденції до його повільного накопичення (сидерат(15т/гга) + пп + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3) і становив 1,70. Ступінь мінливості за даною 

ознакою виявлена на слабкому рівні (V=8,2 %) і вказує на стабільність показника. 

2. Вапнування позитивно впливає на загальний вміст і запаси гумусу ґрунту, 

як окремо, так і в складі мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення. 

Катіони кальцію та магнію, нейтралізуючи надмірну кислотність ґрунту, 

сприяють підвищенню врожайності пшениці озимої, відбувається переважання 

процесів гуміфікації над мінералізацією органічних решток, які надходять з 

сидеральним добривом, коренево-післяжнивними рештками, побічною 

продукцією попередника та закріплення новоутворених гумусових речовин у 

верхньому кореневмісному шарі ґрунту. 

3. За показниками гумусного стану ґрунту профіль сірого лісового ґрунту 

(довготривалий дослід) має дуже низький вміст гумусу в гумусних горизонтах і 

середній запас гумусу в горизонті 0-100 см. Внесення кальцію в ґрунти приводить 

до більш міцного закріплення гумусованих речовин, він уповільнює процес 

трансформації органічних речовин у рухомі гумусовані кислоти. Без застосування 

добрив вміст фульвокислот знаходиться на рівні цілинного ґрунту (28,4 % 

загального вмісту гумусових кислот) за вмісту більш стабільних 23 %. 

Виявлено пряму позитивну кореляційну залежність між вмістом Сзаг. ґрунту, 

СГК/СФК, СГК, вмістом азоту в ґрунті та ступенем гуміфікації органічної речовини, 

яка становила  r=0,71-0,99 за детермінації R2=51-98 %. Вміст азоту в ґрунті тісно 

пов’язаний зі ступенем гуміфікації органічної речовини (r=0,83 за детермінації 

R2=69 %).  

На варіанті без добрив, спостерігається закономірність формування гумусу, 

збагаченого найбільш розчинними сполуками, які мають вираженіші кислотні 
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властивості. На полях із застосуванням сидератів та побічної рослинної продукції 

спостерігалася тенденція до збільшення стійкіших гумінових кислот. Підвищення 

гуматності гумусу особливо помітне, коли вони вносяться на вапнованих фонах.  

4. Застосування подвійних доз мінеральних добрив за ВГС у поєднанні з 

органічними (побічна продукція попередника та сидерат) на фоні вапнування 

повною дозою за гідролітичною кислотністю (сидерат(15т/гга) + пп + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3), баланс гумусу позитивний, і в абсолютному 

значенні становив 1,42 т/га, та перевищив контроль на 1,32 т/га (НІР05=0,47). 

Встановлений прямий достовірний кореляційний зв’язок між балансом гумусу із 

балансом поживних речовин ( r=0,69-0,73, за детермінації R2=48-54 %). 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано наукові 

праці [215] 
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ ФОРМ ЖИВЛЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ 

ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР  

  

Для оптимального росту та розвитку рослинам необхідні світло, тепло, вода, 

повітря та поживні речовини [238]. Всі ці умови життя рівноцінні та незамінні. В 

ґрунті елементи живлення рослин знаходяться в складі мінералів, органічних і 

органо-мінеральних з’єднань твердої фази ґрунту, в ґрунтових розчинах (в 

основному в іонній формі) та в газовій фазі ґрунтів. У результаті поглинання 

поживних елементів рослини формують кореневі та надземні маси, які 

використовуються як продукти харчування, корм для тварин або як сировина для 

промисловості [103, 239, 240]. 

Валовий хімічний склад рослин значно відрізняється від валового складу 

ґрунту, що є результатом вибірковості рослин до поглинання окремих елементів 

для формування врожаю. В рослинах завжди більше азоту, фосфору та калію. 

У природніх біоценозах поживні елементи, засвоєні рослинами, знову 

повертаються в ґрунт після їх відмирання та перегнивання, тому, зазвичай, 

збіднення ґрунту поживними елементами не відбувається. Встановлюється їхня 

відносна природна рівновага, характерна для різних типів ґрунтів [183]. 

На орних землях після збирання врожаю в ґрунт повертається тільки 

частина поглинутих рослинами мінеральних елементів, наприклад з кореневими 

та пожнивними залишками зернових культур. В зв’язку з цим ґрунти необхідно 

вносити  мінеральні добрива, що дозволяють повернути не тільки винесені 

врожаєм поживні елементи, але й збалансувати їх за кількістю і співвідношенням 

для наступних сільськогосподарських культур, та забезпечити отримання 

запланованого врожаю. Для підвищення ефективності добрив і зниження їх доз 

важливо здійснювати агрозаходи з регулювання ґрунтових процесів, спрямованих 

на накопичення біологічного азоту та вивільнення з твердої фази ґрунтів 

елементів живлення в доступній для рослин формі. 
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В агрономічних цілях для характеристики умов живлення рослин 

визначають валовий вміст елементів у ґрунті, близький для рослин резерв 

доступних елементів і кількість безпосередньо засвоюваних елементів з ґрунту 

[71]. Поживні речовини рослини поглинають вибірково з ґрунтового розчину 

фізико-хімічною адсорбцією їх на зовнішній поверхні коренів або в результаті 

контактного іонного обміну з твердою фазою ґрунту [207, 241].  

 

5.1 Азотний режим ґрунту за різних систем удобрення та хімічної 

меліорації 

 

Азот у житті рослин має вирішальну фізіологічну функцію, так як виступає 

основою синтезу білку, без якого були б неможливі всі ростові процеси [242]. 

Вміст і запаси його залежать від типу ґрунту (вміст азоту в гумусі становить 

близько 5 %). За даними М. Мельничука та інших вчених [243] основна частина 

азоту в ґрунті міститься у вигляді складних органічних речовин, на які припадає 

93-97 % загального його вмісту, мінеральні сполуки азоту становлять лише 3-7 %. 

Тільки останні форми азоту доступні для живлення рослин. У сірих лісових 

ґрунтах Правобережного Лісостепу цей елемент заходиться у першому мінімумі 

серед елементів живлення. Оскільки спостерігається високий рівень виносу його 

рослинами з урожаєм, значним вимиванням інфільтраційними водами в умовах 

промивного режиму та процесів денітрифікації. 

Процеси нітрифікації в сірих лісових ґрунтах проходять дуже повільно, 

оскільки оптимальне значення рН для окиснення аніону азотистої кислоти до 

аніону азотної повинно становити 7,5-8,0 одиниць, у кислій реакції ґрунту - 

процес не відбувається [244-246]. Невисока гумусованість цих ґрунтів призводить 

до невисокої кількості загального азоту, який варіює в межах 0,05-0,08 %. 

Вміст азоту в ґрунті тісто пов’язаний зі вмістом органічної речовини, в якій 

міститься 97-99 % азоту та залежить від процесів гумусоутворення та біологічної 

активності ґрунту [247-249]. Тривале використання ґрунтів у сільському 
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господарстві змінює якісний та кількісний склад гумусу, зокрема через дію 

добрив, меліорантів, обробітку ґрунту та сівозміни [249-252]. 

Обробіток ґрунту та різні системи удобрення сприяють оптимізації азотного 

режиму і розкриттю генетичного потенціалу продуктивності рослин для 

отримання стабільно високих урожаїв сільськогосподарських культур [253]. Тому 

вивчення та оптимізація поживного азотного режиму ґрунту, як одного з чинників 

формування органічної речовини рослин, встановлення прояву впливу систем 

удобрення та обробітку ґрунту на динаміку рухомих сполук азоту в орному шарі 

ґрунту наразі є актуальним [254, 255]. Детальний опис умісту азоту в сірому 

лісовому ґрунті за удобрення та післядії вапна, (2018–2020 рр.) наведено в 

додатку Д.1. та табл. 5.1. 

Використання ґрунтів у землеробстві без внесення добрив призводить до 

переважання процесів розкладання гумусу над синтезом, що сприяє поступовому 

зниженню його вмісту. Вміст загального азоту на варіанті без добрив виявлений 

на рівні 2,46 т/га, що, порівняно з вихідним зразком перелогового ґрунту та з 

варіантом післядії вапнякових матеріалів, знизився на 0,12 т/га. 

У ґрунті варіанту, за внесення мінеральних добрив у подвійних дозах + 

післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr), вміст загального азоту знизився 

порівняно до контролю на 5 % і в становив 2,34 т/га. 

За мінеральної системи удобрення виявлене незначне підвищення вмісту 

загального азоту на 6 % (2,61 т/га) порівняно з контролем без добрив. Істотна 

збільшення азот загальний до 2,85 т/га(15,8 %) (НІР05=0,2) визначено на варіванті  

за внесення мінеральних добрив у рекомендованих дозах за ВГС + післядія 

вапнування повною дозою (1,0 Нr). 

Достовірне перевищення загального азоту на 19,5-23,2 % встановлено на 

варіантах із заорюванням сидерату, побічної продукції попередника та внесення 

мінеральних добрив за ВГС і післядії хімічних меліорантів. Ступінь мінливості за 

цією ознакою виявлена на слабкому рівні (V=8,0 %) і вказує на стабільність 

показника. 
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Вміст гідролізованого азоту варіював по варіантах від 75 мг/кг до 103,6 мг/кг 

та відповідає дуже низькому та низькому рівні забезпеченості за Корнфілдом. 

Таблиця 5.1  

Вміст різних форм азоту в сірому лісовому легкосуглинковому 

ґрунті, залежно від вапнування та удобрення (горизонт 0-20) 

Варіанти досліду 

Вміст 

гумусу 

Вміст 

загального 

азоту (N) 

Гідро-

лізований 

азот 

М
ін

ер
ал

ьн
и

й
, 
 

N
-N

0
3

- +
N

-N
H

4
+
 

Н
іт

р
и

ф
ік

ац
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н
а 
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ат

н
іс

ть
 ґ

р
у
н
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% т/га % т/га мг/кг кг/га мг/кг 

Без добрив (контроль) 1,40 40,04 0,082 2,46 81,2 243,6 36,5 6,40 

СаСО3 (1,0 Нr) 1,42 40,90 0,086 2,58 81,8 245,4 37,0 7,40 

N60P30K60 1,45 42,04 0,087 2,61 80,0 240,0 37,1 6,80 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) 
1,52 43,76 0,090 2,70 81,2 243,6 37,6 7,00 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 

Нr)  
1,50 42,90 0,089 2,67 83,8 251,4 37,9 8,90 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
1,60 47,19 0,095 2,85 81,4 244,2 38,8 7,50 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 

Нr) 
1,30 37,75 0,078 2,34 75,0 225,0 35,9 5,50 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  1,62 47,19 0,098 2,94 84,0 252,0 42,4 9,50 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  

1,68 48,91 0,098 2,94 103,6 310,8 50,1 13,50 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K

44,2Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr) 

1,70 50,05 0,101 3,03 102,8 308,4 53,0 13,80 

Переліг 1,30 44,1 0,086 2,58 82,4 247,2 37,0 6,80 

Середнє 1,52 1,20 0,10 2,70 85,2 255,6 40,3 8,50 

Sx 0,04 9,3 0,00 0,07 2,80 8,30 1,80 0,80 

V% 8,57 4,09 8,0 8,0 10,8 10,8 14,5 33,0 

S 0,13 3,90 0,01 0,22 9,21 27,64 5,86 2,79 

HIP05 0,12 3,14 0,01 0,20 8,80 26,3 5,60 2,70 

 

За внесення сидерату + побічна продукція + внесення мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах за ВГС + післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr) вміст 
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легкогідролізованого азоту становив 103,6 мг/кг ґрунту, що відповідає низькому 

рівню забезпеченості та потребує повторного вапнування. Ступінь мінливості за 

даною ознакою виявлений на помірному рівні (V=10,8 %). 

Важливим процесом, який впливає на баланс і доступність азоту рослинам є 

процес амоніфікації, в результаті якого за участі специфічних амонізувальних 

мікроорганізмів відбувається розкладання органічних речовин, що містять азот до 

утворення NН3 або NН4
+ [1,256]. Варто зазначити, що іон амонію ґрунтового 

розчину може бути втрачений в результаті вимивання або входити в ґрунтовий 

вбирний комплекс, і таким чином закріплюватись у ґрунті. 

Вміст мінерального азоту (N-N03
-+N-NH4

+) в досліді коливався від 35,9 до 

53,0 мг/кг ґрунту, що відповідає високому та дуже високому ступеню 

забезпеченості за класифікацією групуванням ґрунтів за вмістом рухомих сполук 

азоту. 

Найнижчий ступінь амонізації виявлено в ґрунті за внесення мінеральних 

добрив у подвійних дозах + післядія вапнування повною дозою (1,0 Нr) 

(N120P60K120 + СаСО3), яка в абсолютному визначенні становила 35,9 мг/кг ґрунту 

та була нижчою, порівняно з варіантом без добрив і перелоговому ґрунті на 1,6 та 

3,0 % відповідно. 

Дуже високий ступінь амонізації встановлений на варіантах із заорюванням 

сидерату, побічної продукції попередника, внесенням мінеральних добрив за ВГС 

на фоні вапнякових меліорантів, який достовірно перевищив варіант без добрив 

(сидерат(15т/гга) + пп + N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3) на 13,6-16,5 мг/кг 

ґрунту або на 37,3-45 % (НІР05=5,6). Ступінь мінливості за цією ознакою 

виявлений на помірному рівні (V=14,58 %). 

Важливим показником азотного режиму ґрунту є його нітрифікаційна 

здатність – можливість ґрунту накопичувати нітратний азот за сприятливих умов, 

потенційні запаси азоту в ґрунті та вплив його на формування врожаю. Завдяки 

нітрифікації в ґрунті може нагромаджуватися від 100 до 300 кг/га азоту. 

Нітрифікаційна здатність сірого лісового ґрунту за Кравковим варіювала від 5,5 

до 13,8 мг/кг ґрунту, що відповідає низькому та середньому класу забезпеченості. 
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Низький ступінь нітрифікаційної здатності виявлений на варіанті за 

внесення мінеральних добрив у подвійних дозах + післядія вапнування повною 

дозою (1,0 Нr), який в абсолютному визначенні становив 5,5 мг/кг ґрунту, що 

порівняно з контролем є нижчим на 14 %.  

Середній ступінь встановлено на варіантах із заорюванням сидерату 

побічної продукції попередника, внесенням мінеральних добрив за ВГС на фоні 

вапнякових меліорантів, що достовірно перевищило варіант без добрив на 7,1-

7,4 мг/кг ґрунту (НІР05=2,7). Ступінь мінливості за цією ознакою виявлений на 

значному рівні (V=33,0 %). 

На основі проведеного нами в досліді кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлений середній кореляційний зв’язок між 

урожайністю та вмістом загального і гідролізованого азоту, амонізацією і 

нітрифікаційною здатністю ґрунту (r=0,27-0,54 одиниць за детермінації R2=7-

29 %) (додаток Д.2.). 

Вміст загального азоту в ґрунті прямо корелює з актуальною (активною) 

кислотністю (r=0,81 одиниць за детермінації R2=65 %). Між актуальною 

кислотністю та вмістом азоту в ґрунті встановлена середня кореляційна 

залежність (r=0,56-0,65 одиниць за детермінації R2=32-43 %). 

Між вмістом гумусу та показниками азоту (вміст загального та 

гідролізованого азоту, амонізацією та нітрифікаційною здатність ґрунту) виявлена 

щільна залежність, яка становила r=0,81-0,99 одиниць за детермінації R2=65-98 %. 

Пряма залежність існує між загальним і гідролізованим, амонізацією та 

нітрифікаційною здатністю ґрунту, яка становила r=0,76-0,84 одиниці за 

детермінації R2=58-71 %. Тісна залежність встановлена між легкогідролізованим 

азотом і амонізацією та нітрифікаційною здатністю ґрунту; а також між 

амонізацією та нітрифікаційною здатністю, яка становила r=0,96-0,97 одиниць за 

детермінації R2=92-95 %. 

Таким чином, валовий вміст азоту практично повністю залежить від вмісту 

та запасів гумусу і варіює залежно від гумусованості ґрунту [35, 96, 141, 156, 230, 
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231, 249]. Він представлений, в основному, біологічно стійкими органічними, а 

також в невеликій кількості лабільними сполуками.  

Зміни гумусного стану в сірому лісовому ґрунті, які відбуваються внаслідок 

проведення хімічної меліорації та застосування органічних і мінеральних добрив, 

визначають динаміку змін загального азоту.  

Отримані результати свідчать про те, що тільки при застосуванні органічних 

добрив у вигляді сидератів та побічної рослинної продукції в орному шарі ґрунту 

досягнуто помітного збільшення загального азоту по відношенню до вихідного 

рівня.  

 

5.2. Фосфорний режим ґрунту за різних систем удобрення та хімічної 

меліорації 

 

Вивченню фосфору в мінеральному живленні рослин свої праці присвятили 

такі видатні вчені, як А.Е. Ферсман, Ю. Лібіх, Д. Прянішніков, Б.С. Носко та 

багато інших [73, 77, 260]. Головним джерелом фосфору для ґрунтів є 

ґрунтоутворені породи. Деяка частина фосфору потрапляє в ґрунт з 

атмосферними опадами, з космічним та атмосферним пилом. Значна частина 

фосфору вноситься в ґрунт з органічними та мінеральними добривами [261, 262]. 

Фосфор входить до складу життєво важливих сполук нуклеотидів, ДНК, 

РНК, фітину, лецитину, цукрофосфатів, але в більшості ґрунтів (особливо 

піщаних) рослини постійно відчувають його дефіцит, зумовлений не лише 

низьким вмістом (загальний вміст фосфору в ґрунтах коливається від 0,05 до 

0,2 %), а й слабкою розчинністю його сполук [51, 232, 233].  

У ґрунті фосфор представлений органічними та мінеральними 

(домінуючими: 56-70 %) сполуками. Мінеральні фосфати в ґрунті представлені 

різними сполуками, переважно ортофосфорної кислоти, у вигляді солей кальцію 

(в нейтральних ґрунтах – гідроксил-, фтор-, хлорапатит), заліза та алюмінію (в 

кислих – варисцит, штренгит) [198]. Кальцій утворює з ортофосфорною кислотою 

(Н3РО4) ряд солей, різних за ступенем заміщення кальцієм водню кислоти (одно-, 
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дво- та тризаміщені) [197]. Якщо однозаміщені фосфати Са добре розчиняються у 

воді (1,8 г/100 г Н2О), то двозаміщені – погано (20 мг/100 г Н2О), а три заміщені у 

воді зовсім не розчиняються [198]. Класичним ґрунтовим процесом є перехід їх 

водорозчинних форм у нерозчинні. Зворотний процес мобілізації фосфатів 

відбувається за рахунок біохімічного утворення в ґрунті мінеральних та 

органічних кислот. Поряд з хімічним зв’язуванням фосфатів ґрунти (передусім 

кислі) здатні обмінно поглинати аніони ортофосфорної кислоти. Значна частина 

внесеного з добривами фосфору поглинається обмінно і може бути витіснена при 

взаємодії ґрунту з сольовим розчином [198], а отже є доступною рослинам. У 

різних типах ґрунтів аніон НРО4
2- зв’язаний різними катіонами: в карбонатних – 

Са; в слабкокислих – Са, Al, Fe; в кислих – Al і Fe [197].  Органічні фосфати 

складаються зі сполук, що входять до складу кореневої системи рослин та інших 

рослинних решток і тіл мікроорганізмів.  

В умовах значного фосфорного дефіциту часто спостерігаються ознаки 

азотного голодування, що пояснюють зменшенням використання азоту для 

синтезу органічних сполук унаслідок нестачі фосфору. Фосфорне живлення 

рослин стимулює всі процеси, пов’язані із заплідненням квіток, зав’язуванням, 

формуванням і достиганням плодів. Збільшує частину товарної продукції в 

біологічному врожаї (зерна відносно соломи у зернових, коренеплодів відносно 

гички у буряку, тощо); підвищення цукру в коренеплодах, вміст крохмалю в 

картоплі, олії в насінні олійних культур; у прядильних культурах збільшується 

вихід довгого волокна, зростає його міцність [264]. 

Управління фосфорним живленням рослин є однією з ключових проблем, 

оскільки фосфатні іони здатні утворювати різноманітні за міцністю зв’язків 

сполуки та комплекси, що ускладнює процес їх визначення для діагностики 

фосфатного стану ґрунту [63, 265]. 

З метою збільшення врожайності сільськогосподарських культур в 

агроценозах і розширеного відтворення фосфору в ґрунті вивчення фосфатного 

режиму сірого лісового ґрунту є актуальним. Ця проблема посилюється ще й тим, 

що виробництво фосфорних добрив стримується низьким вмістом цього елементу 



121 

 

в земній корі - 0,08-0,12 % [66] і незначною кількістю родовищ для його 

добування. 

Метою досліджень було оцінювання різних систем удобрення та 

довготривалої післядії хімічної меліорації на фосфорний режим сірого лісового 

ґрунту, а також пошук шляхів оптимізації вмісту фосфору в ґрунті з метою 

отримання найвищої урожайності пшениці озимої і уникнення забруднення 

навколишнього середовища під впливом екзогенного надходження добрив. 

Дослідженями встановалено, що потенційна родючість сірого лісового 

ґрунту формується на основі аналізу валових запасів різних форм фосфору, 

визначення яких має теоретичне і практичне значення для генетичної 

характеристики і обґрунтування його агрохімічних властивостей. У гумусованому 

горизонті 30-70 % фосфору може бути зв’язане із органічними сполуками, 

кількість яких залежить від органічної речовини [156]. 

Ряд вчених втсановили важливу роль органічної речовини у регулюванні 

доступності фосфору в системі ґрунт - рослина. Від стійкості органічної речовини 

та її розкладання залежить надходження фосфору у ґрунт. У сірих лісових ґрунтах 

до 44% складають органічні сполуки, а до 2,5 % P2O5 знаходяться у гумусі та 

фітатах [266]. Саме у ризосфері знаходиться значна маса коріння і гетеротрофних 

бактерій, які живуть за рахунок кореневих виділень, а також пов’язаних з 

діяльністю рослин унаслідок процесів біологічного процесу переносу фосфору з 

нижніх горизонтів.  

Вміст валового фосфору в гумусово-елювіальному горизонті (0-29см) на 

перелоговому сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті 

становив 0,13 %, а загальні запаси 5,65 т/га, що повністю віддзеркалює вмісту та 

запасів в ньому гумусу, 1,47 та 64,0 т/га відповідно (табл. 5.2). 

Важливе значення в процесах накопичення валового фосфору має 

гранулометричний склад, оскільки фосфати досить легко адсорбуються на 

поверхні ґрунтових структур, особливо за наявності в ньому мулистої фракції і в 

цілому фракції фізичної глини. За нашими даними з усього ґрунтового профілю 

(0-140 см) 50,4 % загального фосфору знаходиться в горизонті НЕ (0-29см). В 
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цілому загальні запаси його не високі і складають 11,2 т/га. Але за вмістом 

загального фосфору в ґрунті не можна робити висновок, щодо забезпеченості його 

доступними для рослин сполуками фосфору, так як основна маса їх міститься у 

важкорозчинних сполуках недоступних для живлення рослин. 

 

Таблиця 5.2  

Вміст і запаси різних форм фосфору у перелоговому сірому лісовому 

крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті 

Генетичні 

горизонти 

Глибина 

відбору 

зразків, 

см 

Загальний P2O5 Рухомий P2O5  
Водорозчинний 

P2O5 

мг/кг 
% т/га мг/кг т/га 

НЕ 0-29 0,130 5,65 90,0 0,39 0,67 

Іh 30-56 0,060 2,34 67,0 0,26 0,60 

Іhp 57-89 0,028 1,34 54,0 0,26 0,55 

Ip 90-120 0,025 1,12 54,0 0,24 0,55 

p 121-140 0,025 0,75 54,0 0,16 0,55 

Разом   11,20  1,31  
 

Тому в своїх дослідженнях наша увага була зосередженна на рухомих 

формах фосфору, які є лімітуючим фактором у формуванні урожайності 

сільськогосподарських культур. Разом з тим надійним показником забезпеченості 

рослин фосфором є вміст і запаси його рухомих форм. Отримані дані свідчать про 

великий розрив валових форм фосфору і низькою концентрацією його рухомих 

форм, вміст яких складає 11,69 % від загальних. 

Це свідчить про те, що фосфорні ґрунтові сполуки слаборозчинні, мають 

низьку дисоціацію на іони і, навпаки, високу фіксуючу здатність твердою фазою 

ґрунту. Вміст рухомих фосфатів віддзеркалює вміст валових форм фосфору, з 

глибиною їх концентрація також зменшується. Якщо в гумусо-елювіальному 

горизонті кількість рухомих форм фосфору становлять 90 мг/кг, то в горизонті 

Іh – 67 мг/кг, у нижчих горизонтах їх вміст не знижувався і виявлений на рівні 54 

мг/кг. У цілому в шарі 0-140 см їх кількість склала 1,3 т/га, що у 8,6 разів менше 

за валові фосфати. 
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Встановлено, що реальна природна забезпеченість ґрунту, що досліджується 

відповідає групі ґрунтів з середньою забезпеченістю живлення рослин цим 

елементом [267]. 

Живлення рослин здійснюється тільки з ґрунтового розчину; вони здатні 

поглинати із ґрунтового розчину навіть за не великих концентрацій, таких як 0,01-

0,02 мл/л Р2О5 в якому поживні речовини знаходяться в вигляді катіонів та 

аніонів, на які дисоціюють солі. Тому для характеристики ґрунту за доступністю 

рухомих сполук фосфатів (фактор ємності) велике значення має визначення 

ступеню рухомості фосфатів (фактор інтенсивності). Виділити ґрунтовий розчин 

дуже складно, і тому для визначення рухомості фосфатів використовують водні 

витяжки за вузького співвідношення ґрунту до розчину. Вважається, що 

концентрація фосфору в цих витяжках максимально наближається до 

концентрації фосфору в ґрунтовому розчині. За нашими даними водорозчинні 

солі фосфорної кислоти в сірому лісовому ґрунті в цілому знаходяться в дуже 

невеликих кількостях (0,62 мг/кг в горизонті НЕ з поступовим зниженням вниз за 

профілем), що часто стає лімітуючим фактором у фосфорному живлені 

сільськогосподарських культур. 

Оскільки фосфор міститься у всіх вегетативних органах 

сільськогосподарських культур, а особливо високий його вміст в зерні зернових 

культур, то він вилучається з поля, і таким чином виснажуються фосфорні запаси 

ґрунту. Поповнення його в горизонті НЕ внаслідок процесів біологічного 

переміщення з нижніх горизонтів незначне, і основним джерелом покращання 

фосфорного режиму стає застосування добрив. Тому дослідження змін фосфору в 

ґрунті під впливом удобрення має не тільки наукове, а й практичне значення. 

Детальний опис умісту  різних фосфору в сірому лісовому ґрунті за системи 

удобрення та післядії від меліорації (2018–2020 рр.) наведено в додатку Д.3. 

Фосфатний режим сірого лісового легкосуглинкового ґрунту залежно від 

вапнування та удобрення (горизонт НE) свідчить про те, що за тривалого 

використання ґрунту без застосування добрив (28 років) в шарі 0-20 см вміст 

загального фосфору знизився на 0,02 % або 0,6 т/га по відношенню до вихідного 
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рівня, а рухомі форми фосфору (за Кірсановим) в цьому шарі ґрунту зменшились 

на 23 мг/кг ґрунту. Спостерігаються деградаційні явища в ґрунті, що призводить 

до погіршення умови фосфорного живлення рослин (табл. 5.3). 

Важливе значення для покращення фосфорного режиму сірих лісових 

ґрунтів має вапнування. Воно не змінює загального фонду фосфору в ґрунті,  

проте значно підвищує його рухомість і засвоюваність рослинами.   

 

Таблиця 5.3 

Вміст різних форм фосфору в сірому лісовому ґрунті за різних систем 

удобрення та хімічної меліорації (шар 0-20 см), середнє за 2018-2020 рр. 

 Варіанти досліду 

Валовий P2O5, Рухомий P2O5  
Водорозчинний

  P2O5 

% 
± до 

контролю 
мг/кг 

± до 

контролю 
мг/кг 

± до 

контролю 

Без добрив (контроль) 0,110   67,0   0,58   

СаСО3 (1,0 Нr) 0,111 0,001 94,0 27 0,64 0,06 

N60P30K60 0,118 0,008 90,0 23 0,52 -0,06 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) 
0,125 0,015 111,0 44 0,59 0,01 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 

Нr)  
0,106 -0,004 139,0 72 0,62 0,04 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
0,124 0,014 123,0 56 0,61 0,03 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 

Нr) 
0,146 0,036 160,0 93 0,68 0,1 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,120 0,01 107,0 40 0,65 0,07 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  

0,151 0,041 178,0 111 0,70 0,12 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4

K44,2Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr) 

0,220 0,11 185,0 118 0,72 0,14 

Переліг 0,130 0,02 90,0 23 0,67 0,09 

Середнє 0,1   122,2   0,6   

Sx 0,01   11,7   0,02   

V% 24,2   31,7   9,2   

S 0,03   38,78   0,06   

НІР05 0,03   36,9   0,1   
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При застосуванні в досліді вапна за (1,0 Нг) вміст валового фосфору 

залишався на рівні контролю 0,111 %, але при цьому спостерігається достовірний 

приріст рухомого фосфору на 27 мг/кг в порівняні з контролем. Помірним є й ріст 

водорозчинних фосфатів (на 0,06 мг/кг). Вапно, зменшуючи активність 

півтораоксидів, послаблює адсорбційні зв’язки фосфору і підвищує відносну 

кількість фосфатів кальцію. 

Внесення мінеральних добрив у подвійних дозах + післядія вапнування 

повною дозою (N120P60K120+ СаСО3) сприяло підвищенню валового вмісту Р2О5 на 

33 % і становило 0,146 %, при цьому виявлене достовірне зростання вмісту 

рухомого фосфору за Кірсановим на 93 мг/кг ґрунту, та водорозчинного фосфору 

на 0,1 мг/кг ґрунту (НІР05=36,9 та 0,1 мг/кг ґрунту відповідно). 

 Істотний ріст вмісту валового, рухомого та водорозчинного Р2О5 виявлено 

на варіантах із заорюванням органічних добрив у, як сидерат, побічної продукції, 

мінеральних добрив за ВГС на фоні післядії вапнування (сидерат(15т/гга) + пп + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3). Перевищення порівняно до контролю становив 

0,04-0,11 %; 111-118 та 0,12-0,14 мг/кг ґрунту відповідно (НІР05=0,03 %, 36,9 та 

0,1 мг/кг ґрунту відповідно). 

До комплексу добрив, які вносились у досліді за принципом ВГС, входить 

P2O5. Це сприяло накопиченню в ґрунті як валового, так і рухомих їх форм, які 

перевищували значення контролю і перелогової ділянки на невапнованому і 

вапнованому фонах. Отже, за таких систем удобрення створюється агрогенний 

окультурений шар ґрунту з високим вмістом фосфору, що значно підвищує 

ефективну родючість ґрунту. 

Добрива на цих фонах фосфору слід застосовувати лише для компенсації 

його виносу врожаями сільськогосподарських культур. Встановлено, що 

оптимальний рівень вмісту рухомих фосфатів у сірих лісових ґрунтах знаходиться 

в межах 100-150 мг/кг [263, 268-273]. 

Доречно зауважити, що із застосуванням одних сидератів не можливо 

створити високі рівні рухомого фосфору в системі ґрунт-рослина, що відповідає 

рівню забезпечення високих врожаїв, а також розширеному відтворенню в ґрунті 
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цього елемента. Ступінь мінливості за даною ознакою виявлений на значному 

рівні (V=24,2-31,7 %). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних установлена пряма залежність між урожайністю та 

валовим і рухомим вмістом фосфору (r=0,82-0,91 одиниць за детермінації R2=67-

82 %) (додаток Д.2). 

Між актуальною кислотністю та вмістом фосфору в ґрунті виявлений 

середній кореляційний зв’язок (r=0,36-0,39 одиниць за детермінації R2=13-15 %). 

Вміст гумусу та загальний азот мають з фосфатним режимом середній зв’язок, 

який становив r=0,42-0,51 одиниць за детермінації R2=18-26 % та r=0,37-0,49 

одиниць за детермінації R2=13-24 %. Валовий та рухомий Р2О5 мають пряму 

залежність із вмістом гідролізованого азоту та мінерального (N-N03
- + N-NH4

+), а 

також нітрифікаційною здатністю ґрунту і валовим вмістом Р2О5, яка становила 

r=0,70-0,80 одиниць за детермінації R2=50-65 %. Водорозчинний вміст фосфору 

прямо залежав від умісту рухомого фосфору за Кірсановим (r=0,71 одиниць за 

детермінації R2=51 %). 

  

5.3. Вміст калію в ґрунті за різних систем удобрення та хімічної 

меліорації 

  

Калій приймає участь у процесах синтезу та відтоку вуглеводів у рослинах, 

обумовлює водоутримувальну здатність клітин і тканин, впливаючи на стійкість 

рослин до посухи й ураження культур хворобами. За дефіциту калію клітини 

ростуть нерівномірно, що викликає гофрованість, закручування листя. Валового 

калію в ґрунтах більше, ніж азоту та фосфору, разом узятих – до 2-3 % (30-50 т/га 

в орному шарі), що залежить від мінералогічного, гранулометричного складу та 

вмісту гумусу [274]. 

Пчьолкін В.І. поділив валовий або загальний калій за ступенями участі в 

живленні рослин на групи (фракції): водорозчинний (повністю доступний 

рослинам), рухоми або обмінно-поглинальний (добре доступний), рухомий (сума 
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водорозчинного та обмінного), необмінний гідролізований (важкодоступний або 

резервний), кислоторозчинний (поєднує перші чотири групи), необмінний 

(визначається різницею між валовим і кислоторозчинним) і органічний (входить 

до складу пожнивно-кореневих залишків і мікроорганізмів ґрунту) [275].   

Більша частина калію міститься в гірських породах і мінералах. Ці форми 

калійних сполук характеризуються малою розчинністю, а отже і незначною 

доступністю до рослин. Доступними рослинам вони стають тільки в результаті 

процесів вивітрювання [105, 107, 263, 276].  

Обміний, або увібраний, основний показник забезпеченості ґрунту 

доступним для рослин калієм. Він представлений іонами калію, що знаходяться 

на поверхні негативно заряджених колоїдних часточок ґрунту, входить до складу 

катіонів ґрунтового вбирного комплексу. Кількість обмінного калію характеризує 

генетичні особливості ґрунту та інтенсивність антропогенної дії, за його вмістом 

встановлюють забезпеченість ґрунту калієм. Обмінного калію в некарбонатних 

ґрунтах визначають за методом Маслової, в карбонатах – за методом Протасова. 

На практиці визначають вміст рухомих сполук калію в ґрунтах найчастіше за 

методом Кірсанова (0,2н розчин НСl), Чирикова (0,5н розчин СН3СООН), 

Мачигіна (1% розчин (NН4)2СО3). Кількість увібраного калію в ґрунтах, який є 

основною формою для живлення рослин, порівняно невелика і становить не 

більше 0,5-2,0 % від загальної його умісту [275-277].  

Водорозчинний калій знаходиться в ґрунті у вигляді солей органічних і 

мінеральних кислот, та переходить у водорозчинну форму з ГВК і калієвмісних 

мінералів під час взаємодії з водою  [263, 278]. У формі водорозчинних солей 

калію не більше 10 % від обмінного, вміст його у ґрунтах невисокий (5-20 мг/кг) 

за винятком засолених, де він досягає 50 мг/кг і більше. Водорозчинний калій 

найліпше і найлегше засвоюється рослинами, проте його вміст не повністю 

відображає умови калійного живлення. За вмістом водорозчинного калію ґрунти 

поділяють на малозабезпечені (<10 мг/кг), середньо забезпечені (10-30) і 

високозабезпечені (>30 мг/кг) [263, 276, 279]. 
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Калій, що входить до складу залишків рослин і мікроорганізмів, які не 

розклались, дуже швидко вимивається водою (тому що не зв’язаний з 

органічними речовинами) у ґрунт у легкорозчинній формі. Вміст цієї форми не 

перевищує 0,5 % від загальної кількості калію в ґрунті. Для характеристики 

калійного стану ґрунту визначають кількість калію в різній формі: валова, рухома, 

обмінна, кислото-водорозчинна. 

Не зважаючи на порівняно високий валовий вміст калію у сірих лісових 

ґрунтах – 2,5 % , більшість його знаходиться у нерозчинній і недоступній для 

рослин формі, зокрема водорозчинний калій становить 0,02-1,0 %, обмінний – 0,5 

– 5,0 %, а необмінний – 40,0-50,0 % [276]. 

У ґрунтах з часом утворюється певне оптимальне стійке співвідношення 

між різними формами калію. У разі зміни цієї рівноваги (засвоєння елементу 

рослинами чи надходження в результаті застосування калійних добрив), 

перетворення форм калію відбувається в напрямку відновлення вихідних 

пропорцій між ними. Сірі лісові ґрунти, завдяки достатньому вмісту гумусу і 

відповідної ємності ГВК, мають задовільну відновлювальну здатність та 

повернення до стійкого співвідношення. Високі валові запаси калію в них 

дозволяють підтримувати генетичний статус ґрунту за принципом гомеостазу 

екосистеми і трансформацією цього елементу [280].  

У агрономічному відношенні практичний інтерес представляють рухомі 

форми сполук калію, які включають в себе обмінний і водорозчинний калій. При 

цьому обмінний калій, що визначається в сольових витяжках, містить і 

водорозчинний. Вміст обмінного калію характеризує забезпеченість рослин 

калієм і необхідність раціонального використання калійних добрив. 

Детальний опис умісту калію в сірому лісовому ґрунті за ріхних систем 

удобрення та побічної продукції на фоні післядії від меліорації, (2018–2020 рр.) 

наведено в додатку Д.4. Вміст обміного калію в сірому лісовому 

легкосуглинковому ґрунті коливався від 84 до 145 мг/кг ґрунту (за Кірсановим), 

що за ступенем забезпеченості рухомими сполуками відповідав середньому та 

підвищеному  його рівню (табл. 5.4). 
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Використання ґрунтів у землеробстві без внесення добрив призводить до 

зниження його концентрації в ґрунтовому розчині, яка відновлюється із ГВК за 

рахунок обмінного й необмінного калію. Цей процес пришвидшується 

підсушуванням і зволоженням ґрунту, тому вважають, що джерелом калію для 

живлення рослин є всі його форми, що містяться в ґрунті. Темпи поповнення 

запасів водорозчинного калію за рахунок інших форм зазвичай відстають від 

темпів його засвоєння рослинами, що зумовлює потребу застосування калійних 

добрив. Вміст обмінного калію на варіанті без добрив виявлений на рівні 84,0 

мг/кг ґрунту, що порівняно з вихідним зразком цілинного ґрунту знизився на 

8,3 %. 

Таблиця 5.4  

Вміст калію в сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення та хімічної 

меліорації (шар 0-20 см), середнє за 2018-2020 рр.  

Варіанти досліду 

Рухомий К2О Водорозчинний К2О 

мг/кг 
± до 

контролю 
мг/кг 

± до 

контролю 

Без добрив (контроль) 84,0   7,5   

СаСО3 (1,0 Нr) 97,5 13,5 8,7 1,2 

N60P30K60 106,5 22,5 9,0 1,5 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 95,5 11,5 8,5 1,0 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  108,0 24,0 9,3 1,8 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ 

СаСО3 (1,0 Нr)  
107,0 23,0 9,7 2,2 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 137,0 53,0 11,0 3,5 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  100,5 16,5 9,0 1,5 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
140,0 56,0 12,0 4,5 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4

Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
145,0 61,0 12,7 5,2 

Переліг 91,0 7,0 8,2 0,7 

Середнє 110,2   9,6   

Sx 6,3   0,49   

V% 19,0   17,0   

S 20,91   1,63   

НІР05 19,9   1,5   
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Встановлено, що без застосування калійних добрив відбувається зниження 

вмісту рухомого калію і стабілізація його на мінімальному рівні, який залежить 

від умісту в ґрунті фізичної глини. Верхня межа вмісту калію для 

легкосуглинкових ґрунтів знаходиться на рівні 85 мг/кг [281]. У досліді вона 

склала – 84 мг/кг. Вапнування за повною нормою сприяло збільшенню рухомих 

форм калію. Так, вміст рухомого калію збільшився на 13,5 мг/кг по відношенню 

до контролю і на 6,5 мг/кг до вихідного рівня, а вміст водорозчинного калію на 

цьому варіанті зріс, відповідно, на 1,2 мг/кг і 0,5 мг/кг. 

При цьому за довготривалого застосування хімічної меліорації з одного 

боку частина калію у периферичних шарах ґрунтової міцели блокується 

надмірною кількістю кальцію, а з іншого він активує значну кількість іонів 

гідрогену. Сумарна дія цих чинників і підвищує  пули рухомих форм калію в 

ґрунті. Внесення в ґрунт кальцію посилює здатність ґрунтових колоїдів до 

сорбції, які впливають на процес біологічного та хімічного зниження міграції 

поживних елементів.  Лізіметричні дослідження показали, що з провапнованих 

ґрунтів з інфільтраційними водами калію вимивається на 20-40 % менше [105]. 

За результатами досліджень, вміст рухомих сполук калію в орному шарі 

більше залежав від удобрення, ніж від хімічної меліорації. Так, за систематичного 

внесення одинарних доз  N60P30K60 на невапнованому фоні вміст обмінного калію 

зріс на 22,5 мг/кг до контролю і на 15,5 мг/кг   до вихідного рівня, а водорозчинні 

форми, відповідно, на 1,5 і 0,8 мг/кг. Відомо, що всі калійні добрива, які 

застосовуються в сільському господарстві, відносяться до легкорозчинних у воді. 

Їх взаємодія з ґрунтом відбувається достатньо швидко, при цьому найбільша 

частина калію поглинається обмінно. Крім того, як було наведено вище, за 

систематичномго застосування мінеральних добрив на невапнованому фоні у 

ґрунті збільшуються всі форми кислотності. На цих фонах проявляється 

безперервне поповнення запасів водорозчинного та обмінного калію завдяки 

зменшенню необмінного і фіксованого. 
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Тобто, у разі підкислення ґрунтового середовища, простежується 

зменшення необмінного калію, що пов’язано із посиленням кислотного гідролізу 

мінеральної частини ґрунту і органо-мінеральних комплексів. 

Внесення цих доз добрив на вапнованому фоні за повною нормою не 

призвело до подальшого значного підвищення вмісту рухомих форм калію. 

Пояснити це в деякій мірі можна значним підвищенням врожайності культур 

сівозміни на цьому варіанті і зростаючим виносом обмінного і водорозчинного 

калію. Не варто відкидати також більш активне включення обмінного калію в 

необмінну форму  в складі органо-мінеральних сполук.  

Не зважаючи на високу продуктивність у системі ґрунт-рослина, 

систематичне довготривале застосування подвійних доз  N120P60K120 на 

вапнованому фоні привело до значного підвищення рухомих форм калію в шарі 

0 -20 см, відповідно, обмінного на 53 мг/кг до контролю і на 46 мг/кг до вихідного 

рівня, а водорозчинного калію на 3,5 мг/кг  і на 2,8 мг/кг.  Пояснити це явище 

можна необмінним поглинанням у початкові роки досліду з загальним достатньо 

низьким вмістом калію у ґрунті, а в наступному – по мірі додавання залишкових 

кількостей зверх виносу рослинами, почала збільшуватися обмінна форма. Крім 

того, на фоні вапнування більш значна частина калійних добрив перетворюється у 

доступні для рослин форми.  

На варіанті, в якому мінеральні добрива вносилися за принципом ВГС 

(N51,4P16,7K22,0Са5,7Mg4,1), вміст обмінного калію збільшився на 11,5 мг/кг до 

контролю і на 4,5 мг/кг до перелогу. Більш активніше ці добрива поповнювали 

фонд рухомого калію на фоні вапнування. 

Застосування сидератів на вапнованому фоні також сприяло накопиченню 

рухомих форм калію в шарі ґрунту 0-20 см. Це відбувається за рахунок 

підвищення гумусованості  ґрунту, а також у деякій мірі, за рахунок 

перерозподілу його з нижніх горизонтів. З підвищенням умісту гумусу 

збільшується ємність катіонного обміну ґрунту, що позитивно впливало на 

фіксацію рухомих сполук калію та знижувало інтенсивність його вимивання з 

верхніх шарів в умовах періодично промивного водного режиму. Найбільший 
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вміст обміного і водорозчинного калію спостерігається на варіантах із 

застосуванням органічних добрив (сидеральне добриво та побічна рослинна 

продукція) і мінеральних в одинарних (сидерат (15т/гга) + ПП + 

N51,4P16,7K22,1Са5,7Mg4,1 + СаСО3)  і подвійних дозах на фоні вапнування повною 

дозою за гідролітичною кислотністю (сидерат (15т/гга) + ПП + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3). За цих умов достовірне збільшення обмінної 

форми калію було на рівні 56-61 мг/кг до контролю і 49-54 мг/кг до вихідного 

рівня, а водорозчинного калію відповідно на 4,5 – 5,2 мг/кг і 3,8 – 4,5 мг/кг 

(НІР05=19,9 та 1,5 мг/кг). Таке суттєве підвищення дає змогу перевести ґрунти з 

класу середнього забезпечених рухомими формами калію до класу підвищено 

забезпечених. Таке збільшення відбувалось по-перше за рахунок розкладання цих 

органічних субстратів і помітного підвищення гумусованості ґрунту, а по-друге, 

дуже низькою інтенсивністю процесів іммобілізації мінеральних форм поживних 

речовин. 

Ступінь мінливості за цією ознакою виявлений на помірному рівні (V=17,1-

19,0 %). На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних установлена пряма залежність між урожайністю та 

обмінним і водорозчинним вмістом калію (r=0,89-0,90 одиниць за детермінації 

R2=79-81 %). Між актуальною кислотністю та рухомим калієм виявлена слабка 

залежність, проте між водорозчинним – середня, що становила r=0,24 та 0,38 

одиниць за детермінації R2=6 та 15 % відповідно. 

Вміст гумусу та загального азоту з К2О мають середній зв’язок, який 

становив r=0,35-0,51 одиниць за детермінації R2=12-26 %. Наявність зв’язку калію 

з загальним вмістом гумусу є наслідком його біологічної аккумуляції. 

Накопичення біогенного калію відбувається пропорційно накопиченню загальної 

біомаси. В разі розкладу біогенний калій розподіляється по формах, згідно його 

калійним статусом.  

Функціональний зв’язок існує між рухомим калієм та водорозчинним 

(r=0,98 одиниць за детермінації R2=97 %), а також між рухомим Р2О5 за 

Кірсановим та К2О (r=0,95-0,96 одиниць за детермінації R2=90-91 %). 
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Вміст мінерального азоту (N-N03
-+N-NH4

+) з К2О мають пряму залежність 

між показниками (r=0,70-0,80 одиниць за детермінації R2=50-64 %). 

Отже, з отриманих даних можна зробити висновок, що калійний фонд 

сірого лісового ґрунту зазнає помітних змін за тривалого систематичного 

внесення органічних, мінеральних і кальцієвмісних добрив. Внесення цих добрив 

є обов’язковою складовою частиною раціонального природокористування і 

збереження родючості ґрунту. 

 

Висновки до  розділу 5 

 

1. Визначено чітку закономірність підвищення вмісту запасів загального 

азоту в сірому лісовому ґрунті до 2,94-3,03 т/га за застосування сидерату, побічної 

продукції попередника та внесення мінеральних добрив за ВГС і післядії вапна 

(сидерат(15т/гга) + пп + N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3) і приростом 19,5-

23,2 % порівняно з контролем без добрив. Ступінь мінливості за даною ознакою 

знаходиьтся на слабкому рівні (V=8,0 %) і вказує на стабільність показника. 

Вміст гідролізованого азоту становив 103,6 мг/кг ґрунту, що відповідає 

низькому класу забезпеченості та потребує повторного вапнування. Ступінь 

мінливості за цією ознакою на помірному рівні (V=10,8 %). 

Встановлено дуже високий ступінь амонізації на варіантах із заорюванням 

сидерату, побічної продукції попередника, внесенням мінеральних добрив за ВГС 

на фоні вапнякових меліорантів, який достовірно перевищив варіант без добрив 

на 13,6-16,5 мг/кг ґрунту або на 37,3-45 % (НІР05=5,6). Ступінь мінливості за цією 

ознакою помірний – V=14,58 %. 

Між вмістом гумусу та показниками азоту (вміст загального та 

гідролізованого азоту, амонізацією та нітрифікаційною здатністю ґрунту) 

встановлена тісна залежність, яка становила r=0,81-0,99 одиниць за детермінації 

R2=65-98 %. Функціональна залежність визначена між гідролізованим азотом і 

амонізацією та нітрифікаційною здатністю ґрунту; а також між амонізацією та 
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нітрифікаційною здатністю, яка становила r=0,96-0,97 одиниць за детермінації 

R2=92-95 %.  

Оптимізація та регулювання азотного режиму сірого лісового ґрунту 

полягає у збільшенні органічної частини в твердій фазі ґрунту шляхом внесення 

сидератів, побічної продукції попередника, використання пожнивних залишків; 

збільшення вмісту у ґрунті рухомих форм азоту шляхом внесення мінеральних 

добрив; використання кальцієвмісних з’єднань (вапна, доломітового борошна); 

дотримання сівозмін. 

2. Найбільший вміст валового, рухомого та водорозчинного Р2О5 

визначено на варіантах із заорюванням органічних добрив у якості сидерату, 

побічної продукції, мінеральних добрив за ВГС на фоні післядії вапнування. 

Приріст порівняно до контролю становив 0,04-0,11 %; 111-118 та 0,12-0,14 мг/кг 

ґрунту відповідно (НІР05=0,03 %, 36,9 та 0,1 мг/кг ґрунту відповідно). 

Встановлена пряма залежність між урожайністю та валовим і рухомим 

вмістом фосфору (r=0,82-0,91 одиниць за детермінації R2=67-82 %); валовий та 

рухомий Р2О5 мають пряму залежність із умістом легкогідролізованого азоту та 

N-N03
-+N-NH4

+, а також нітрифікаційною здатністю ґрунту та валовим вмістом 

Р2О5, яка становила r=0,70-0,80 одиниць за детермінації R2=50-65 %.  

Оптимізація регулювання фосфорного режиму сірого лісового ґрунту 

полягає у внесенні мінеральних фосфорних  і органічних добрив. Для підвищення 

засвоюваності ґрунтових фосфатів необхідно проводити вапнування, що сприяє 

розчиненню фіксованого фосфору та підвищує його доступність рослинам. 

Важливо забезпечити такі агрозаходи: ретельне перемішування фосфорних 

добрив з ґрунтом; вирощування рослин з глибокою кореневою системою (люпин, 

гірчиця) зі здатністю розчиняти важкодоступні з’єднання фосфору, завдяки чому 

мобілізувати їх у кругообіг. 

3. Найбільший вміст рухомого і водорозчинного калію визначено на 

варіантах із застосуванням органічних добрив (сидеральне добриво і побічна 

рослинна продукція) та мінеральних в одинарних(сидерат (15т/гга) + пп + 

N51,4P16,7K22,1Са15,7Mg4,2 + СаСО3) і подвійних дозах на фоні вапнування повною 
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дозою за гідролітичною кислотністю (сидерат (15т/гга) + ПП + 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2 + СаСО3). Із приростом рухомої форми калію на рівні 56 -

61 мг/кг до контролю і 49-54 мг/кг до вихідного рівня, а К2О відповідно на 4,5 – 

5,2 мг/кг і 3,8 – 4,5 мг/кг. Установлена пряма залежність між урожайністю та 

рухомим і водорозчинним вмістом калію (r=0,89-0,90 одиниць за детермінації 

R2=79-81 %). Функціональний зв’язок існує між рухомим калієм та 

водорозчинним (r=0,98 одиниць за детермінації R2=97 %), а також між рухомим 

Р2О5 за Кірсановим та К2О (r=0,95-0,96 одиниць за детермінації R2=90-91 %). 

Вміст N-N03
-+N-NH4

+ з К2О мають пряму залежність між показниками (r=0,70-

0,80 одиниць за детермінації R2=50-64 %). 

Оптимізація калійного живлення режиму сірого лісового ґрунту досягається 

за внесення органічних і мінеральних добрив та хімічної меліорації, що 

спрямовуються на збільшення ємності катіонного обміну.  

 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано 

наукові праці [249,263]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ЗА УМОВИ 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ 

 

Хімія ґрунтів особливу увагу приділяє сполукам тих елементів, які присутні 

в мікрокількостях (< n × 10-3 %), але виконують величезні фізіобіохімічні функції 

[198]. Значення мікроелементів для ґрунту і рослин висвітлене в наукових працях 

багатьох вітчизняних і закордонних учених (В.І. Вернадського, А.П. Виноградова, 

В.В. Ковальського, В.А. Ковди, Р. Мітчела, А. Пейджа, Х. Боуена, Дж. Ходсона, 

М.Г. Зиріна, Дегодюка Е.Г., Городнього М.М.).  

Наукові дослідження виконували не тільки з метою визначення загального 

вмісту мікроелементів у ґрунтах та інших компонентах біосфери, форм їхніх 

сполук і закономірностей їх міграції та акумуляції, але й з метою вивчення впливу 

надлишку або дефіциту мікроелементів на розвиток живих організмів. Цим 

питанням багато уваги приділяли академіки К.К. Гедройц і Д.М. Прянішніков. 

Експериментально доведено, що мікроелементи необхідні для багатьох 

важливих біохімічних процесів, а їхній дефіцит істотно сповільнює ці процеси або 

навіть зупиняє. Встановлено, що мікроелементи безпосередньо беруть участь у 

фотосинтезі (Mn, Fe, Cu), диханні (Mn, Fe, Cu, Zn, Co), вуглеводневому, жировому 

і протеїновому обмінах та утворенні органічних кислот і ферментів (Mn, V, Cu, 

Ni, Mo, Zn), слугують каталізаторами різноманітних реакцій (Fe, Mn, Mo, Cu, Zn 

та ін.), та виступають як антистресовий за несприятливих погодних умов 

(перезволоження, посуха) [282]. Дефіцит таких мікроелементів, як В, Mn, Zn, Cu, 

Mo, Fe спричинює значне зниження врожайності рослин та богеохімічні ендемії 

(специфічні захворювання) [198]. 

Багато речовин у малих концентраціях є необхідними для нормального 

розвитку організмів, але в підвищених – діють на них токсично. Такий 

неоднозначний вплив ґрунтово-екологічного довкілля на представників біоти 

спостерігається на прикладі будь-яких речовин (отруйних речовин принципово не 
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існує, є лише їх отруйні концентрації), але найбільш рельєфно він виявляється у 

випадку з мікро- та ультрамікроелементами.   

Надмірне накопичення мікроелементів у ґрунті зумовлює до негативного 

впливу на рослини, ґрунтову біоту і загалом екологічну якість урожаю 

сільськогосподарських культур [283]. Окрім чинників ґрунтоутворення, на вміст 

мікроелементів у ґрунті значний вплив має антропогенний чинник. 

Особливе значення набуло забруднення біосфери групою полютантів, які 

отримали загальну назву «важкі метали – Рl, Cd». Група елементів «важких 

металів» активно приймає участь у біологічних процесах, велика кількість з них 

входить до складу ферментів. Набір важких металів у більшості співпадає з 

переліком «мікроелементів» [196]. 

 

6.1. Вміст мікроелементів у сірому лісовому ґрунті за різних систем 

удобрення та хімічної меліорації 

 

Велика роль у міграції мікроелементів і їх біологічній акумуляції належить 

рослинам. Їхні корені добувають мікроелементи з нижніх горизонтів ґрунтів і 

материнських порід та переносять у верхні шари. Ґрунт є природним джерелом 

мікроелементів для рослин, тому їх нестача в прикореневій зоні зумовлює у 

рослинах функціональні порушення в організмі та появи низки захворювань (сіра 

плямистість злаків, хлороз, розеточна хвороба, гниль сердечка буряків, бактеріоз 

льону та ін.). 

Вміст мікроелементів у рослинах, їх вплив на ріст, розвиток, кількісну і 

якісну продуктивність сільськогосподарських культур визначається вмістом 

мікроелементів у ґрунті, який зумовлений чинниками ґрунтоутворення, що 

визначають процеси розчинності й осадження речовин, міграції, акумуляції та 

перерозподілу мікроелементів у ґрунтовому профілі. Від цього залежить 

відповідний склад мікроелементів та їх розподіл у генетичних горизонтах ґрунту 

[282, 284]. 
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З агрономічною метою в ґрунті визначають валовий та рухомий вміст 

мікроелементів, які виражають в міліграмах на кілограм (мг/кг) ґрунту [308]. 

Порогові концентрації мікроелементів у ґрунтах, згідно з якими стає 

можливим виділення регіонів, де проявляється їх порогова дія, встановили В.В. 

Ковальський та Г.А. Андріанова [285]. Величини порогових концентрацій 

мікроелементів у ґрунтах наведено в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Порогові концентрації мікроелементів у ґрунтах, мг/кг  

(за Ковальським В.В., Андріановою Г.А.) 

Хімічний 

елемент 

Нижній пороговий 

вміст 
Оптимальний 

Верхній пороговий 

вміст 

Cu до 6-15 15-60 60 

Co до 2-7 7-30 30 

Zn до 30 30-70 70 

Mn до 400 400-3000 3000 

Mo до 1,5 1,5-4,0 4,0 

Sr - 0-60-100 60-100 

B до 3-6 3-6-30 30 

 

Згідно з даними таблиці, найнижчими пороговими концентраціями  

характеризуються молібден, кобальт, купрум (мідь) і бор, а найвищими – 

стронцій, манган (марганець), цинк і купрум (мідь). 

За В.А. Ковдою, практично для кожного елемента існують чотири рівні 

концентрації: дефіцит, оптимальний вміст, підвищений (припустимий) і дуже 

високий (летальний). Тобто за дефіциту вмісту елементу для живих організмів 

його розглядають як мікроелемент, а за надлишку вважають забруднювачем [286]. 

Показники вмісту рухомих мікроелементів у ґрунті використовують в 

агрономічній практиці для визначення необхідності використання мікродобрив. У 

таблиці 6.2 наведене групування забезпеченості рослин рухомими формами 

мікроелементів, яке широко використовують в агрономічній практиці. 

Слід зауважити, що потреба сільськогосподарських культур у 

мікроелементах різна, тому групування ґрунтів складене для трьох груп рослин за 

виносом мікроелементів з ґрунту. До першої групи культур невисокого виносу 



139 

 

належать зернові, кукурудза, зернобобові, картопля. До другої групи, належать 

культури підвищеного виносу мікроелементів: коренеплоди, овочі, трави (бобові, 

злакові, різнотрав’я), соняшник, плодові. До третьої групи, високого виносу 

належать сорти інтенсивного типу, а також сільськогосподарські культури першої 

та другої груп, що вирощуються в умовах високого агрофону, коли застосовують 

підвищені дози мікродобрив, а також на зрошенні. 

Таблиця 6.2 

Забезпеченість рослин мікроелементами (за Важеніним) 

Забезпеченість 

Вміст рухомих мікроелементів, мг/кг ґрунту (у витяжках по 

Пейве-Ринькісу) 

B Mn Cu Zn Co Mo 

І група рослин (невисокого виносу мікроелементів) 

Низька <0,1 <15 <0,5 <0,3 <0,3 <0,05 

Середня 0,1-0,3 15-30 0,5-1,5 0,3-1,5 0,3-1,0 0,05-0,15 

Висока >0,3 >30 >1,5 >1,5 >1,0 >0,15 

ІІ група рослин (підвищеного виносу мікроелементів) 

Низька <0,3 <45 <2,0 <1,5 <1,0 <0,2 

Середня 0,3-0,5 45-70 2,0-4,0 1,5-3,0 1,0-3,0 0,2-0,3 

Висока >0,5 >70 >4,0 >3,0 >3,0 >0,3 

ІІІ група рослин (високого виносу мікроелементів) 

Низька <0,3 <100 <5,0 <3,0 <3,0 <0,3 

Середня 0,3-1,0 100-150 5,0-7,0 3,0-5,0 3,0-5,0 0,3-0,5 

Висока >1,0 >150 >7,0 >5,0 >5,0 >0,5 

 

Для оцінки забезпеченості рослин мікроелементами потрібна інформація 

про вміст їх рухомих форм, який сильно варіює, залежно від літогенетичних 

особливостей ґрунту та його окультуреності: дуже бідні – за вмісту Cu<0,3; 

Zn<0,2; Mn<0,1; Co<0,2; Mo<0,05; B<0,1; бідні – відповідно 1,5; 1,0; 10,0; 1,0; 

0,15; 0,2 мг/100 г ґрунту [287]. За такого вмісту мікроелементів у ґрунтах рослини 

реагують на застосування мікродобрив (підвищують урожайність 

сільськогосподарських культур на 10-15 %), які застосовують як у чистому 

вигляді, так і у вигляді домішок до суперфосфату, нітроамофосок. [198]. 
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Детальний опис впливу систем удобрення та післядії від меліорації на вміст 

мікроелементів в сірому лісовому ґрунті (2018–2020 рр.) наведено в додатку Е.1. 

Вміст мікроелементів в орному шарі наведено в табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

Вплив систем удобрення та післядії від меліорації на вміст мікроелементів у 

сірому лісовому ґрунті (шар 0-20 см), середнє за 2018-2020 рр.  

Варіанти досліду 

Марганець 

(Mn) 

Кобальт 

(Co) 
Мідь (Cu) 

Цинк 

(Zn) 
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Без добрив (контроль) 16,9 -1,1 0,28 -0,03 0,27 -0,06 1,14 -0,08 

СаСО3 (1,0 Нr) 17,3 -0,7 0,30 -0,01 0,90 0,57 1,26 0,04 

N60P30K60 27,8 9,8 0,29 -0,02 0,37 0,04 1,53 0,31 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
25,4 25,4 0,42 0,11 0,32 -0,01 1,75 0,53 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  21,9 3,9 0,32 0,01 0,41 0,08 1,60 0,38 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
22,1 4,1 0,43 0,12 0,37 0,04 1,80 0,58 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 29,8 11,8 0,27 -0,04 0,43 0,1 1,71 0,49 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  21,9 3,9 0,47 0,16 0,45 0,12 1,42 0,2 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 

(1,0 Нr)  

26,4 8,4 0,50 0,19 0,49 0,16 1,47 0,25 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2C

a11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

28,2 10,2 0,57 0,26 0,53 0,2 1,52 0,3 

Переліг 18,0  0,31  0,33  1,22  

ГДК 140,0  5,0  3,0  23,0  

Середнє 23,2  0,4  0,4  1,5  

Sx 1,4  0,03  0,1  0,1  

V% 19,8  27,4  38,4  14,7  

S 4,59  0,1  0,17  0,22  

НІР05 4,4  0,1  0,2  0,2  
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Дослідженнями доведено, що за вирощування сільськогосподарських 

культур без застосування добрив (контроль), де врожай формується тільки за 

рахунок потенціальних можливостей ґрунту, баланс усіх мікроелементів за 28 

років склався від’ємним. Простежується стійка тенденція зниження цих елементів 

до рівня їх вмісту у ґрунті (переліг). Останнє пов’язано з виносом їх урожаєм 

культур. 

Нами виявлено, що вапнування впливає на концентрацію іонів 

мікроелеметів у ґрунтовому розчині, в той час як СаСО3 за 1,0 Нr не призводить 

до підвищення вмісту мікроелементів у ґрунті.  Всі показники знаходились на 

рівні перелогового ґрунту. Не дивлячись на те, що сірий лісовий ґрунт має 

достатньо високу буферність, за 28-річниий термін використання тільки 

мінеральних систем удобрення простежується тенденція до збільшення вмісту 

рухомих форм, особливо це помітно за вмістом марганцю (27,8 мг/кг). За цей 

період його кількість збільшувалась в 1,6 рази до контролю (16,9 мг/кг) і в 1,5 

рази до перелогового ґрунту (18,0 мг/кг), що можна пояснити змінами фізико-

хімічних властивостей ґрунту і в першу чергу підвищенням його кислотності. 

Відомо, що марганець має змінну валентність, а його вміст у ґрунті тісно корелює 

з окисно-відновним потенціалом та реакцією грунтового розчину. Тобто 

підкислення ґрунту спричинило збільшення вмісту марганцю. Встановлено 

доцільність застосування нетоварної частини врожаю, як додаткового джерела 

мікроелементів у рослини. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, 

які пришвидшують біохімічні реакції [288]. 

У досліді поєднання сидератів, нетоварної продукції врожаю, яка 

залишається на полі, одинарних (Mn-26.4, Co-0.50, Cu-0.49, Zn-1.47) і подвійних 

(Mn-28.2 Co-0.57, Cu-0.53, Zn-1.52) доз на фоні вапнування повною дозою за 

гідролітичною кислотністю виявлено підвищення всіх вивчених мікроелементів у 

порівнянні з перелогом(Mn-18.0, Co-0.31, Cu-0.33, Zn-1.22). У цьому випадку 

величина їх надходження перевищує величину виносу врожаями і, як наслідок, 

складається додатковий позитивний баланс, за рахунок якого підвищується вміст 

рухомих форм мікроелементів у ґрунті. У всіх відібраних зразках ґрунту 
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перевищення ГДК за жодним з елементів не спостерігається. Ступінь мінливості 

за вмістом у ґрунті цинку та марганцю виявлена на помірному рівні  (V=14,7-

19,8 %), за вмістом кобальту та міді на значному (V=27,4-38,4 %). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних встановлено, що коефіцієнт кореляції ryx=0,75 свідчить 

про пряму щільність зв’язку між урожайністю та вмістом у ґрунті марганцю. 

Коефіцієнт детермінації R2=56 % показує, що 56 % варіації результативної ознаки 

– урожайність, на 56 % обумовлена варіацією незалежної ознаки – вміст у ґрунті 

марганцю та 44 % варіації обсягу врожайності залежить від варіації фактору, що 

не включений до регресійної моделі [288]. 

Коефіцієнт кореляції ryx=0,92 свідчить про високу залежність між вмістом 

гумусу в ґрунті та кобальтом. Коефіцієнт детермінації R2=84 % показує, що на 

84 % варіації результативної ознаки – вміст гумусу на 84% обумовлено варіацією 

незалежної ознаки – вмістом кобальту і лише 16 % варіації обсягу вмісту гумусу 

залежить від варіації факторів, що не включені в регресійну модель. 

Коефіцієнт кореляції ryx=0,68 свідчить про пряму залежність між вмістом 

марганцю в ґрунті та цинком. Коефіцієнт детермінації R2=47 % показує, що на 

47 % варіації результативної ознаки – вміст марганцю обумовлено варіацією 

незалежної ознаки – вмістом цинку та 53 % варіації обсягу вмісту марганцю 

залежить від варіації факторів, що не включені в регресійну модель. 

Оскільки мікроелементи насамперед впливають на розвиток рослин, усі 

біохімічні процеси в ґрунті (накопичення, трансформація, перенесення органічних 

сполук в екосистемі) значною мірою залежать від вмісту та кількісного набору в 

ньому мікроелементів. Водночас мікроелементи стимулюють діяльність 

мікроорганізмів, унаслідок чого інтенсифікуються процеси утворення гумусових 

речовин у ґрунті. 

На вміст і розподіл мікроелементів активно впливають різні процеси 

формування генетичного профілю ґрунту. Елементи виносяться із елювіальних 

(опідзолених, осолоділих) горизонтів і накопичуються в ілювіальних та глейових 

горизонтах. Загалом форми сполук мікроелементів у материнських породах і, 
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передусім, у ґрунтах відзначаються чималим різноманіттям. Це пояснюється тим, 

що в ґрунті сходяться головні міграційні потоки циклічного масообміну 

мікроелементів. З одного боку, в ґрунті мікроелементи мобілізуються і 

залучаються в різні міграційні цикли, з іншого – перерозподіляються маси 

мікроелементів, які надійшли із ґрунтових порід, з опадом рослинності та у формі 

осадів з атмосфери. Регулювання ґрунтом масопотоків мікроелементів зумовлене 

системою рівноважних станів і взаємодією між різноманітними формами 

мікроелементів, які вирізняються стійкістю закріплення і здатністю включатися в 

той чи інший вид міграції. 

Існує нагальна необхідність визначення природного вмісту мікроелементів 

у ґрунті, закономірностей їхнього поширення та розподілу в ґрунтовому профілі. 

Вирішення поставлених питань може стати основою для розробки заходів із 

використання мікродобрив у сільськогосподарському виробництві, а також 

визначення рівня техногенного тиску за геохімічного обстеження забруднених 

територій.  

 

6.2. Вміст важких металів у сірому лісовому ґрунті за різних систем 

удобрення та хімічної меліорації 

 

Забруднення ґрунту важкими металами є великою проблемою, що істотно 

знижує якість ґрунтів. Значна їх частина є дуже токсичною навіть у невеликих 

кількостях. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинець, 

ртуть і кадмій є найнебезпечнішими важкими металами, представляючи «страшну 

трійцю» у природному середовищі. 

Важкі метали не піддаються процесам розкладання. Вони лише 

перерозподіляються між природними середовищами і мають властивість 

концентруватися в живих організмах. Надлишок їх може призводити до отруєння 

рослин, а в кінцевому результаті бути потенційною загрозою для здоров’я тварин 

і людей. Забруднені ґрунти мають низьку особливість до самоочищення. 
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Хімічні забруднювачі можуть зберігатись в ньому довгі роки і включатись 

до екологічних ланцюгів, зумовлювати тривалу дію токсикантів. Що стосується 

сірих лісових ґрунтів, очищення від забруднення важких металів в них 

відбувається дуже повільно, акумуляція їх у зв’язку з цим – швидко. Тому навіть 

невелика кількість їх у ґрунті може призводити до небезпечних рівнів 

забруднення сільськогосподарської продукції. Важкі метали вважаються одним з 

головних забруднювачів екосистеми. Це соціальна, економічна і еколого-

агрохімічна проблема. Забруднення ґрунту важкими металами призводить до 

значного зниження врожайності та якості сільськогосподарських культур, що є 

серйозною загрозою здоров’ю людей. Питання забруднення ґрунту важкими 

металами, що пов’язані з довготривалим застосуванням різних систем удобрення, 

а також хімічної меліорації (вапнування) висітлено в багатьох джерелах. Хоча 

добрива як джерело живлення рослин і фактор врожайності вивчаються 

десятиліттями, але впливу їх на вміст важких металів в ґрунті і рослинах вивчено 

недостатньо і висновки часто суперечливі [272]. 

Важкі метали в мінеральних добривах є природними домішками, що 

зосереджені в агрорудах. Джерела потрапляння їх в ґрунт можуть бути 

природніми і техногенними. Природнім джерелом є гірські породи, на яких 

формується ґрунтовий покрив. Техногенні причини їх концентрації пов’язані з 

чорною і кольоровою промисловістю та зростаючою кількістю автотранспорту, а 

в сільському господарстві з застосуванням пестицидів, зрошуванням забрудненою 

водою і спалюванням відходів. До факторів, які впливають на навколишнє 

середовище, крім вказаних джерел, відносять застосування мінеральних і 

органічних добрив, а також вапнякових матеріалів [289]. Найбільші їх 

концентрації знаходяться у фосфорних добривах і добривах з використанням 

екстракційної ортофосфорної кислоти (амофоси, нітрофоски, подвійні 

суперфосфати). 

Проте існує й інша точка зору, на думку Лісовала А.П., застосування 

мінеральних добрив у регламентованих дозах не призводить до істотних змін 

вмісту рухомих форм важких металів у ґрунті [290]. Проте більшість авторів 
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вважають, що добрива, змінюючи агрохімічні властивості ґрунту, можуть 

впливати на рухомість важких металів у ньому та на їх накопичення у рослинах.  

Гудзь В.П. та інші [291] описують особливість профільного розподілу 

важких металів на природніх та техногенних територіях, яким характерний 

регресивно-акумулятивний тип розподілу, що проявляється в підвищеному 

нагромадженні їх в гумусовому горизонті і різкому зниженню вмісту в нижніх 

горизонтах. 

Метою наших досліджень було визначення рівня та інтенсивності 

забруднення сірого лісового ґрунту з 28-річний термін застосування різних систем 

удобрення та післядії хімічної меліорації, а також дослідити наскільки буферна 

здатність ґрунту зумовлює захисні властивості в накопиченні рухомих форм 

важких металів. 

Детальний вплив систем удобрення та післядії від меліорації на вміст 

важких металів у сірому лісовому ґрунті (2018–2020 рр.) наведено в додатку Е.2 . 

Дослідження в горизонті НЕ наведені в табл. 6.4. 

Аналізуючи вплив вапнування на концентрацію важких металів, 

встановлено, що дози СаСО3 за 1,0 Нr не приводять до забруднення ними ґрунту. 

Всі показники знаходились на рівні перелогової ділянки. Навпаки вапнування 

знижувало фітотоксичність і позитивно діяло на ріст врожаю. Вапно адсорбує 

важкі метали в ґрунті. Позитивним є те, що концентрація вапна дуже токсичних 

кадмію і свинцю утримувалась на рівні, близькому до незабрудненої 

перелологової ділянки. 

Не дивлячись на те, що сірий лісовий ґрунт має достатньо високу 

буферність, за багаторічний термін внесення тільки мінеральних добрив 

простежується тенденція до збільшення вмісту рухомих форм більшості важких 

металів, як до контролю, так і до перелогу, до того ж це здійснюється паралельно 

зі зростанням доз добрив. 

Мінеральні добрива не вплинули на концентрацію рухомих форм кадмію 

(0,12 мг/кг) в ґрунті. Вміст цього елементу знаходиться близьким до вмісту на 

перелозі (0,11 мг/кг). Відмічено тенденцію до накопичення в ґрунті рухомих форм 
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свинцю, особливо при застосуванні подвійних доз мінеральних добрив, навіть за 

вапнування (0,95 мг/кг). Підвищення склало 0,15 мг/кг до рівня перелогової 

ділянки (0,80 мг/кг). Це пов’язано з тим, що цей елемент більш накопичувався в 

нетоварній частині врожаю, при внесені його як добрива, він повертається в ґрунт. 

Таблиця 6.4 

Вплив систем удобрення та післядії вапнування на вміст важких металів у 

сірому лісовому ґрунті (шар 0-20 см), середнє за 2018-2020 рр.  

Варіанти досліду 

Кадмій (Cd) Свинець (Cb) 

мг/кг 

ґрунту 

± до 

перелоло

гової 

ділянки 

мг/кг 

ґрунту 

± до 

перелоло

гової 

ділянки 

Без добрив (контроль) 0,10 -0,01 0,76 -0,04 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,10 -0,01 0,80 0 

N60P30K60 0,12 +0,01 0,91 +0,11 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,12 +0,01 0,87 +0,07 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,11 0 0,97 +0,17 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ 

СаСО3 (1,0 Нr)  
0,08 -0,03 0,85 +0,05 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,12 +0,01 0,95 +0,15 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,10 -0,01 0,82 +0,02 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
0,09 -0,02 0,90 +0,10 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg

8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
0,10 -0,01 0,95 +0,15 

Переліг 0,11  0,80  

ГДК 0,7  2,0  

Середнє 0,1  0,9  

Sx 0,00  0,02  

V% 12,4  8,1  

S 0,01  0,07  

НІР05 0,01  0,10  

 

Вміст органічної речовини в ґрунті є кардинальним чинником фіксації 

важких металів і, відповідно, зниження їх рухомості. Кислотність ґрунту, навпаки, 

збільшує їх рухомість. Тенденція до підвищення мікроелементів в досліді 

спостерігається при застосуванні сидератів, особливо за використання бобових 

культур. Пов’язано це з комплексним позитивним впливом їх на ґрунт та 
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інтенсивним застосуванням цих елементів. Після заорювання вони залишаються в 

ґрунті. Але тривале застосування їх у польовій сівозміні не приводило до 

надмірного накопичення токсичних елементів (кадмію та свинцю). Концентрація 

їх залишалась у допустимих межах незабрудненого ґрунту та коливається в межах 

Cd: 0.00-0.12мг/кг, Cb:0.80-0.95 мг/кг. 

На основі багаторічних аналітичних даних, отриманих нами у польовому 

досліді, можна стверджувати, що мінеральні добрива, вапнування, сидерати, 

побічна рослинна продукція за умови науково-обґрунтованого застосування не 

можуть слугувати джерелом забруднення сірого лісового ґрунту, важкими 

металами. Це підтверджується і багатьма науковцями [106, 292-293].  

Нами було проаналізовано мікроелементи в ґрунті та їх роль у процесах 

ґрунтоутворення, насамперед – у непорушених природних умовах. Разом з тим 

слід відмітити, що майже всі види сучасного виробництва супроводжуються 

емісією додаткових кількостей мікро- та ультрамікроелементів у компоненти 

довкілля. Внаслідок цього в ґрунт, разом з техногенними викидами, надходять 

мікро- та ультрамікроелементи у формах, не притаманних для природних 

екосистем, що спричиняє дисбаланс природних потоків і зумовлює до хімічного 

забруднення ґрунту, зокрема мікроелементами і важкими металами. 

 

Висновки до розділу 6 

 

Вирощування сільськогосподарських культур без внесення добрив 

приводить до від’ємного балансу мікроелементів, а дози СаСО3 за 1,0 Нr не 

призводять до підвищення вмісту мікроелементів у ґрунті.   

За багаторічниий термін використання тільки мінеральної системи 

удобрення простежується тенденція до збільшення вмісту рохомих форм 

марганцю (27,8 мг/кг), за цей період його кількість збільшувалась в 1,6 рази до 

контролю (16,9 мг/кг) і в 1,5 рази до перелогового ґрунту (18,0 мг/кг). 
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За поєднання сидератів, нетоварної продукції врожаю, одинарних і 

подвійних доз на фоні вапнування за повною нормою за гідролітичною 

кислотністю підвищує вміст мікроелементів у ґрунті та покращує їх баланс.  

Мікроелементи стимулюють діяльність мікроорганізмів, унаслідок чого 

інтенсифікуються процеси утворення гумусових речовин у ґрунті.Мінеральні 

добрива не впливають на концентрацію рухомих форм кадмію в ґрунті. 

Застосування подвійних доз удобрення підвищує вміст рухомих форм свинцю до 

0,15 мг/кг. 

Застосування мінеральних добрив, проведення вапнування, зароблення 

сидератів, побічної рослинної продукції за умови науково-обґрунтованого 

застосування не можуте слугувати джерелом забруднення сірого лісового ґрунту, 

важкими металами.  

 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано наукові праці 

[288] 
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РОЗДІЛ 7 

УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ 

УДОБРЕННЯ ТА ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ 

 

7.1. Вплив системи удобрення та хімічної меліорації на урожайність 

пшениці озимої. 

 

Раціональне використання земельних ресурсів і проблема родючості ґрунтів 

залишається однією з найактуальніших у сучасному землеробстві, адже за останні 

роки кількість внесених мінеральних та органічних добрив не відповідає вимогам 

законів землеробства, що зумовило від’ємний баланс всіх елементів живлення, 

дефіцит якого, в середньому, за сумою NPK становить 100-120 кг/га щорічно [66]. 

Майже не проводиться хімічна меліорація кислих та засолених ґрунтів. Тривалий 

спад сільськогосподарського виробництва і помітне зниження родючості 

основних типів ґрунтів змушує шукати нові шляхи для раціонального 

використання природного потенціалу родючості ґрунтів [93]. 

Незважаючи на значний прогрес в аграрному секторі світової економіки, 

питання підвищення врожайності та продуктивності культур сівозміни було і 

залишається головним завданням сільськогосподарського виробництва та набуває 

з кожним роком все більш актуального значення [93]. 

Численними дослідженнями ґрунтознавців опрацьовано технологічні 

аспекти розширеного відтворення і більшою мірою збереження родючості 

ґрунтів, що базуються на встановлених оптимальних параметрах речовинного 

складу, функціональних властивостей і режимів кожного типу ґрунту, за яких 

його потенціальна родючість стабільно реалізується в урожаї 

сільськогосподарських культур [294, 167, 295]. Разом з тим, рівень біологічного 

потенціалу родючості ґрунтів, параметри їх кислотно-лужного режиму та вимоги 

сучасної ринкової економіки впливають на формування відповідної спеціалізації 

землеробства, спрощення сівозмін та зміни структури посівних площ, що 

переважно є недоцільними для підтримання ґрунтової родючості на стабільно 
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високому рівні [296, 297] . 

Відомо, що урожайність культур, як і продуктивність сівозміни в цілому, 

виступає інтегральним показником родючості ґрунту, а її рівень визначається 

складним поєднанням цілого комплексу ґрунтових, біологічних і погодніх 

факторів, системою підживлення культур удобрення з одночасним вапнуванням, 

набором та схемою чергування їх у сівозміні та строків посіву [298-300]. 

Пшениця озима є головною продовольчою культурою та за посівними 

площами займає в Україні перше місце. Основне призначення пшениці озимої – 

забезпечення хлібом та хлібобулочними виробами. Цінність пшеничного хліба 

визначається сприятливим хімічним складом зерна, яке серед зернових культур є 

найбагатшим на білки, вміст у зерні яких залежить від сорту та умов вирощування 

в середньому становить 13-15 %.  

Озима пшениця одна з найвибагливіших до ґрунтових умов вирощування, 

найвища врожайність її спостерігається за вирощування на чорноземних ґрунтах, 

каштанових і темно-каштанових. Малопридатними є кислі підзолисті та 

солонцюваті ґрунти, а також ґрунти, схильні до заболочування, торфовища. Проте 

за відповідної технології й на таких ґрунтах можна вирощувати до 4,0 т/га і 

більше зерна. За виносом поживних речовин з ґрунту пшениця озима є 

азотофільною рослиною: з 1 ц зерна виносить у середньому з ґрунту азоту 3,75, 

фосфору – 1,3 та калію – 2,3 кг [301]. Фосфорно-калійні добрива, які сприяють 

кращому розвитку кореневої системи, накопиченню цукрів і підвищенню 

морозостійкості, особливо цінними є на початку вегетації. Азотні добрива більш 

цінні навесні та влітку – для підсилення росту, формування зерна та збільшення в 

ньому вмісту білку.   

Урожайність зерна пшениці озимої значною мірою залежала від 

кліматичних умов, внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування 

кислих ґрунтів і технології вирощування. За результатами наших досліджень, 

урожайність пшениці озимої коливалась у середньому за роки досліджень від 2,39 

– до 6,13 (рис. 7.1) [302] 
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Детальний опис урожайності пшениці озимої роки проведення досліджень 

наведено в додатку Ж.,  табл.7.1.  

За результатами наших досліджень встановлено, що найвищу врожайність 

пшениці озимої 6,13 т/га отримано на варіанті за поєднання органічної та 

подвійної мінеральної за ВГС системи удобрення на фоні післядії хімічної 

меліорації повною дозою (1,0 Нr) Приріст до контролю на цьому варіанті 

становив 156,5 %. 

 

 

Варіанти досліду: І - Без добрив (контроль); ІІ - СaСО3 (1,0 Нг); ІІІ - 

N60P30K60; IV - N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1; V - N60P30K60+ СaСО3 (1,0 Нг); VI - 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); VII – N120P60K120+ СaСО3 (1,0 Нг); 

VIII - Сидерaт + СaСО3 (1,0 Нг); IX - Сидерaт + ПП + 

N51,4P16,7K22,1Ca5,7Mg4,1+ СaСО3 (1,0 Нг); X - Сидерaт + ПП 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2+ СaСО3 (1,0 Нг) 

Рисунок 7.1. Урожайність пшениці озимої залежно від впливу добрив та 

хімічної меліорації т/га. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що середній приріст 

урожайності пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті від агрохімічного чинника 

варіював від 26 до 120 %. Урожайність та вміст гумусу тісно пов’язані між собою, 

оскільки залежать від однакових факторів і мають ідентичну спрямованість змін. 

Проведення хімічної меліорації, внесення органічних та мінеральних добрив, 
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сприяючи відтворенню вмісту гумусу та поліпшенню його якісного складу, 

позитивно вплинули на ефективну родючість сірого лісового ґрунту.  

Урожайність пшениці озимої після проведення хімічної меліорації залежала 

від кількості внесених добрив, біологічних особливостей культури та погодніх 

умов. На контролі (без добрив), який характеризувався низькими фізико-

хімічними й агрохімічними показниками, урожайність пшениці озимої у досліді 

була найнижчою та, в середньому, становила 2,39 т/га зернових одиниць 

(табл. 7.1). 

Основною умовою ефективного застосування добрив на кислих ґрунтах є 

хімічна меліорація. Органічні матеріали, внесені у провапнований ґрунт, швидше 

гуміфікуються, утворюються стійкі гумінові речовини, збагачуючи ґрунт 

кальцієм. Збільшення продуктивності від сумісного внесення вапнякових 

матеріалів і органічних добрив вище, ніж сума збільшень від роздільного їх 

унесення. Результати наших досліджень свідчать, що урожайність пшениці озимої 

на варіантах, де проводили лише вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю та заорювання сидерату + післядія вапнування повною дозою (1,0 

Нr) була невисокою і в середньому становила 3,28 та 3,46 зернових одиниць 

відповідно, що на 27 та 34 % відповідно вище, порівняно з контролем. 

Внесення лише мінеральних добрив у рекомендованих дозах підвищило 

урожайність, у середньому, на 3,76 т/га зернових одиниць, що на 46 % вище, 

порівняно з контролем. 

На варіанті з внесенням мінеральних добрив у рекомендованих дозах за 

ВГС урожайність, у середньому, встановлена на рівні 3,55 т/га зернових одиниць, 

що майже на 55 % вище, порівняно з варіантом без добрив. 

Внесення мінеральних добрив у подвійних дозах на фоні післядії вапнування 

повною дозою (1,0 Нr) забезпечило підвищення урожайності пшениці озимої до 

5,54 т/га, що, порівняно до варіанту з рекомендованими дозами на фоні 

вапнування, вище на 27 %.   

На варіанті з внесенням мінеральних добрив у рекомендованих дозах за 

ВГС на фоні післядії вапнування повною дозою (1,0 Нr) за гідролітичною 
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кислотністю урожайність пшениці озимої 4,33 т/га, що, в свою чергу, дало приріст 

урожайності від внесених добрив, що розраховані за ВГС на 0,26 т/га, порівняно 

до контролю, що в середньому майже на 78 % вище, порівняно до варіанту без 

добрив.  

Таблиця 7.1 

Урожайність пшениці озимої, залежно від внесення мінеральних добрив і 

хімічної меліорації, т/га з. о. 

Варіанти досліду 

Урожайність пшениці, 

т/га  

Приріст 

від 

± до 

контролю 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

се
р

ед
н

є 

в
ап

н
у

в
ан

н
я
 

Д
о

зи
 д

о
б

р
и

в
, 
щ

о
 

р
о

зр
ах

о
в
ан

і 
за

 В
Г

С
 

т/
га

 

%
 

Без добрив (контроль) 2,79 2,08 2,30 2,39 - - - - 

СаСО3 (1,0 Нr) 2,82 2,59 2,78 2,73 0,34 - 0,34 14,2 

N60P30K60 3,24 3,15 3,32 3,24 - - 0,85 35,4 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1  

(за ВГС) 
3,54 3,35 3,75 3,55 - 0,31 1,16 48,4 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  3,67 4,17 4,36 4,07 0,83 - 1,68 70,2 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1  

(за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
4,2 4,31 4,48 4,33 0,78 0,26 1,94 81,2 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 5,44 5,68 5,51 5,54 2,31 - 3,15 131,9 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  2,7 3,04 3,2 2,98 0,59 - 0,59 24,7 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 

(1,0 Нr)  

4,14 4,47 4,63 4,41 0,08 0,35 2,02 84,7 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2 

Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

5,92 6,15 6,32 6,13 0,42 0,59 3,74 156,5 

Середнє  3,85 3,90 4,07 3,94      

Sx 0,4 0,4 0,4 0,4      

V% 28,8 33,6 30,6 30,7      

S 1,11 1,31 1,24 1,21      

НІР05 1,09 1,29 1,22 1,19     
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За органо-мінеральної системи удобрення, де передбачено заорювання 

нетоварної частини врожаю та зеленої маси сидерату у поєднанні з 

рекомендованими дозами мінеральних добрив (N51,4P16,7K22,1Са5,7Mg4,1) за ВГС, 

урожайність пшениці озимої становила 4,41 т/га зернових одиниць, що на 1,8%  

вище, порівняно з мінеральною системою удобрення з рекомендованими дозами 

за ВГС на фоні післядії хімічної меліорації. 

Найвищі прирости врожайності пшениці озимої отримано за внесення 

побічної продукції та сидерату в поєднанні з подвійними (відповідно 

N102,8P33,4K44,2Са11,4Mg8,2) дозами мінеральних добрив за ВГС на фоні післядії 

вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю. Так, урожайність 

пшениці озимої за післядії вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю у поєднанні з підвищеними дозами мінеральних добрив та 

заорюванням нетоварної продукції рослинництва і зеленої маси сидерату 

становила 6,13 т/га, що на 39 % вище, порівняно з органо-мінеральною системою 

удобрення в поєднанні з рекомендованими дозами мінеральних добрив за ВГС 

[302]. 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

експериментальних даних урожайності пшениці озимої та динаміки загального 

вмісту гумусу в орному шарі ґрунту за роки проведення досліджень розроблено 

математичну модель, яка відтворює зв'язок між зазначеними показниками. 

Модель є достовірною на 95 % рівні ймовірності за критеріями Фішера та 

Стьюдента, а розрахована за рівнянням регресії продуктивність пшениці озимої 

близька до фактичної. 

Слабкою була величина коефіцієнту множинної кореляції (r=0,29), що 

вказує на тісноту зв’язку між показниками та коефіцієнтом детермінації (R2=8 %), 

який є критерієм оцінки впливу чинника, у цьому випадку вмісту загального 

гумусу на зміну урожайності пшениці озимої. Отже, результати математичного 

аналізу свідчать про слабкий зв'язок урожайності пшениці озимої із гумусним 

станом, актуальною кислотністю та вмістом загального азоту сірого лісового 

ґрунту; середній зв’язок урожайності із вмістом легкогідролізованого азоту, 
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амонізацією, нітрифікаційною здатністю ґрунту та водорозчинним фосфором; 

прямий зв’язок урожайності із валовим і рухомим фосфором, обмінним і 

водорозчинним калієм. Вапнування сприяло накопиченню гумусу в орному шарі 

ґрунту, урожайність пшениці озимої при цьому також підвищувалась. 

 

 

Висновки до розділу 7 

 

Урожайність зерна пшениці озимої значною мірою залежала від погодніх умов 

року, внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування кислих ґрунтів і 

технології вирощування. За результатами наших досліджень, урожайність 

пшениці озимої: на контролі (без добрив) становила 2,39 т/га;  N60P30K60 – 3,24 

т/га;  N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) – 3,55 т/га; 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) – 6,13 т/га 

Встановлено, що найвищу врожайність пшениці озимої сорту «Краєвид» 

6,13 т/га отримали на варіанті з внесенням органічної та подвійної мінеральної за 

ВГС системи удобрення на фоні післядії хімічної меліорації повною дозою 

(1,0 Нr). Приріст до контролю на цьому варіанті становив 156,5 %.  

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, опубліковано 

наукові праці [302] 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОБРИВ 

 

8.1. Економічна ефективність різних системи удобрення та післядії 

хімічної меліорації пшениці озимої. 

 

Сучасні умови ведення виробництва в сільському господарстві вимагають 

від аграрного сектору ефективного використання ресурсного потенціалу, 

особливо землі. Дефіцит ресурсів або погана їх якість суттєво впливають на 

ефективність сільського господарства. За цієї причини ефективність є ступенем 

використання ресурсного потенціалу [303]. 

Заходи щодо регулювання та відтворення родючості сірого лісового ґрунту 

передбачають оцінку їх ефективності, що включає ряд показників: урожайність 

сільськогосподарських культур; приріст урожаю (додаткова продукція), яку 

отримано від удобрення та хімічної меліорації у вартісному і натуральному 

виразах; умовно чистий прибуток на 1 га [66, 302]. Оцінюючи економічну 

ефективність застосування добрив та хімічної меліорації, враховується вихід 

валової продукції у ціновому виразі з одиниці площі, а також затрати на її 

отримання. Валова продукція розраховується в закупівельних цінах, які 

найбільше відображають її загальну вартість. Вирахувати умовно чистий 

прибуток можна, знаючи витрати на закупівлю і внесення вапнякових матеріалів 

та добрив, а також суму приростів урожаю сільськогосподарської культури в 

грошовому виразі. Розраховані загальні витрати на застосування меліоранту 

(вартість вапна, перевезення, навантаження, внесення) в середньому на роки його 

післядії становили 808 грн/га (за внесення дефекату) і 1125 грн/га (доломіту). 

Втрати на мінеральні добрива обчислювались з розрахунку на 1 кг діючої 

речовини: N – 22,1 грн., Р2О5 – 24,0 грн., К2О – 16,3 грн. Затрати на органічні 

добрива склали 572 грн/га щорічно. Вартість 1 тони зернової одиниці: пшениці 

озимої – 8000 грн. 
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Вапнування кислих ґрунтів, підвищуючи ефективність добрив і 

урожайність, забезпечує отримання значного економічного ефекту. Економічна 

ефективність вапнування визначається величиною витрат на його проведення та 

вартістю додаткової продукції, отриманої від хімічної меліорації за весь час її дії. 

Значний і всебічний вплив хімічної меліорації на родючість зумовлює його 

високу ефективність. Одноразове внесення вапна, завдяки його пролонгованій дії 

впродовж 5-6 років, забезпечує сумарні прирости урожаю, залежно від ступеню 

кислотності в кількості 4-17 ц зернових одиниць з гектара. Незважаючи на досить 

високу вартість цього заходу, рентабельність від його проведення сягає від 47 до 

133 % [110]. 

Втрати на застосування хімічних меліорантів залежать від матеріалів, 

кількості, виду та дільності перевезень, технології зберігання і внесення. В 

структурі витрат на хімічну меліорацію найбільша частка припадає на 

транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи і внесення в ґрунт. 

Прирости врожаю від хімічної меліорації та економічна ефективність можуть 

широко коливатись, залежно від ступеню кислотності ґрунтів, доз меліоранту та 

складу культур сівозміни. Найбільший чистий дохід від хімічної меліорації 

кислих ґрунтів і окупність витрат забезпечують сівозміни з наявністю культур, що 

сильно реагують на вапнування. 

Результати наших досліджень економічної ефективності свідчать про 

високу рентабельність пшениці озимої після внесення органічних і мінеральних 

добрив за ВГС на фоні післядії хімічної меліорації. Детальний опис економічної 

ефективності вирощування пшениці озимої, залежно від систем удобрення та 

післядії хімічної меліорації за роки проведення досліджень, наведено в 

додатку З.1. 

Низька економічна ефективність внесення мінеральних добрив пов’язана, в 

першу чергу, з їх високою вартістю та недостатньою ефективністю на кислих 

ґрунтах. Так, умовно чистий прибуток за систематичного внесення мінеральних 

добрив у рекомендованих дозах від реалізації пшениці озимої становив:  

 



Таблиця 8.1 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої, залежно від систем удобрення та післядії хімічної 

меліорації за 2018–2020 рр.  

Варіанти досліду 
Урожай-

ність, т/га 

Вартість 

урожаю, 

грн/га 

Повна 

собівартість 

урожаю, 

грн/га 

Собівартість 

1 т урожаю, 

грн. 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень рента-

бельності, % 

Без добрив (контроль) 2,4 19120 9503 4036 9617 101 

СаСО3 (1,0 Нr) 2,7 21760 10680 3932 11080 104 

N60P30K60 3,2 25893 15368 4750 10525 69 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 3,5 28373 12848 3630 15525 121 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  4,1 32533 15530 3839 17003 110 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ 

СаСО3 (1,0 Нr)  
4,3 34640 14003 3236 20637 147 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 5,5 44347 20372 3676 23975 118 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  3,0 23840 11846 3995 11994 101 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
4,4 35307 15161 3443 20146 133 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4

Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
6,1 48800 18475 3016 30325 164 

*Усереднено за цінами 2020 року (пшениця - 8000 грн/т) 
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10525 грн./га, а рівень рентабельності складає 69 %, тоді як на контрольному 

варіанті він становив 110 % . 

Вапнування підвищило економічну ефективність. Так на фоні проведення 

хімічної меліорації повною дозою за гідролітичною кислотністю умовно чистий 

прибуток під пшеницею озимою становив 11080 грн./га, рентабельність зросла 

до 104 %. 

Слід відмітити про важливість вапнування повною дозою за 

гідролітичною кислотністю за мінеральнї системи удобрення. Так, внесення 

одинарної дози NPK за ВГС на фоні післядії хімічної меліорації повною дозою 

за гідролітичною кислотністю сприяло підвищенню умовно чистого прибутку 

до 20637 грн./га. Рівень рентабельності  становив 147 %. 

У поєднанні рекомендованих доз NPK за ВГС з органічними добривами 

на фоні післядії хімічної меліорації повною дозою за гідролітичною 

кислотністю підвищення умовно чистого прибутку становило 20146 грн./га у 

пшениці озимої. Рівень рентабельності становив 133 %, що свідчить про 

збільшення витрат на органічні добрива.  

При розрахунку економічної ефективності сумарних витрат на 

застосування меліорантів, органічних і мінеральних добрив та їх поєднання на 

сірому лісовому ґрунті встановлено, що найвищий умовно чистий прибуток  

30565 грн./га отримано за внесення подвійної дози NPK за ВГС на 1 га 

сівозмінної площі у поєднанні з побічною продукцією та сидерацією на фоні 

вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю, за рентабельності 

165 %. 

Отже, найрентабельнішою для пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті 

слід вважати органо-мінеральну систему удобрення з подвійними дозами 

(Сидерат (гірчиця 15 т/га) + ПП  + N102,8 P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2+  CaCO3 (1,0 Нr) на 1 

га сівозмінної площі) мінеральних добрив за ВГС на фоні вапнування повною 

дозою за гідролітичною кислотністю, яка забезпечила отримання умовно 

чистого прибутку на суму 30565 грн./га, а рівень рентабельності склав 165 %.  

Розрахунок економічної ефективності вапнування сірого лісового ґрунту 

Правобережного Лісостепу свідчить, що найефективнішим заходом підвищення 
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його родючості є проведення хімічної меліорації за органо-мінеральної системи 

удобрення. 

 

8.2. Енергетична ефективність застосування різних систем 

удобрення та хімічної меліорації 

 

Додатковим засобом для основних – економічного та екологічного 

дослідження, є енергетична оцінка. Енергетична оцінка, на відміну від вартісної, 

дає можливість визначити результативність витрат незалежно від коливань ринку, 

інфляції та для порівняння різних виробничих систем. Енергетична оцінка 

вирощування сільськогосподарської продукції проводиться для визначення 

ступеня використання чинників, що впливають на врожайність і дозволяє 

встановити екологічно допустимі межі енергонавантаження на одиницю площі 

[304]. 

Енергетична ефективність – це об’єктивний показник ступеню ефективності 

вирощування сільськогосподарської продукції за вибраною технологією. 

Енергетична ефективність вирощування сільськогосподарської продукції 

досягається шляхом оптимізації сукупних витрат енергії з розрахунку на одиницю 

продукції або земельної площі в обробітку, здійснених без погіршення якості та 

негативного впливу на навколишнє середовище. 

Розраховуючи загальну енергію, витрачену на виробництво продукції, 

використовують енергетичні еквіваленти сукупної енергії на основні й оборотні 

засоби виробництва, трудові ресурси, готову продукцію. Співвідносні показники 

виробничих і трудових витрат показують у енергетичних еквівалентах 

(енергетичний еквівалент – кількість первинної енергії, необхідної для отримання 

1 кг продукції, який визначається в джоулях). 

За критерій енергетичної оцінки прийнято коефіцієнт енергетичної 

ефективності (Кее), який показує співвідношення між енергією, накопиченою у 

вирощеній продукції та енергією, витраченою на її отримання. На ефективність 

технології за основною продукцією вказує коефіцієнт, що перевищує 1,0. 
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Відповідно до існуючих методичних рекомендацій енергетичної 

ефективності, застосування добрив та біоенергетичної оцінки технології 

виробництва продукції рослинництва було проведено розрахунок витрат на 

продуктивність сільськогосподарських машин за вирощування та збирання 

пшениці озимої, пальне, добрива, меліоранти, пестициди, насіння, затрати праці 

та накопиченою врожаєм енергію в МДж. На основі отриманих даних 

розрахували ефективність енерговитрат [305]. 

Для розрахунку енергетичного аналізу використовували еквіваленти на 

оборотні засоби виробництва (в МДж): кальцієвмісні матеріали – 3,8 на 1 кг; 

мінеральні добрива (1 кг д.р.) – азотні – 86,8, фосфорні – 12,6, калійні – 8,3  

[306.]. Для пестицидів вони сягають 117-365 МДж/кг [80]. В азотних добрив і 

пестицидів спостерігається найменша енергетична ефективність, що пов’язано з 

високими енергозатратами на їх виробництво.  

Енергетична ефективність вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю була високою, що можна пояснити низькою енергоємністю 

витрачених добрив – 1600 Мдж/га та тривалою позитивною дією вапна на 

ефективну родючість сірого лісового ґрунту (табл. 8.2). Так, енергія врожаю на 

післяпроведення хімічної меліорації становила, в середньому, 53956 МДж/га, а 

коефіцієнт енергетичної ефективності виявлений на рівні варіанту без добрив – 

4,0. 

Детальний опис енергетичної ефективності вирощування пшениці озимої, 

залежно від систем удобрення та післядії хімічної меліорації за роки 

проведення досліджень наведено в додатку К.1. На варіанті з внесенням 

мінеральних добрив у рекомендованих дозах зі збільшенням енергетичних 

витрат у 1,67 рази відповідно збільшилась на 1,46 рази (19411 МДж/га), 

порівняно до варіанту на контролі і енергії врожаю, що, в свою чергу, призвело 

до зменшення на 0,51 одиниць коефіцієну енергетичної ефективності. 

На варіанті з внесенням мінеральних добрив у рекомендованих дозах за 

ВГС збільшення енергетичних витрат, порівняно з попереднім варіантом, 

лише на 483 МДж/га вплинуло на підвищення енергії врожаю на 23113 
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МДж/га  (1,5 рази), проте коефіцієнт енергетичної ефективності, порівняно з 

контролем, знизився лише на 0,39 одиниць. 

Таблиця 8.2 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої, залежно від 

систем удобрення та післядії хімічної меліорації, середній показник за 

2018–2020 рр. 

Варіанти досліду 

Енергоємність 

витрачених 

меліорантів і 

добрив, МДж/га 

Всього 

енергетични

х витрат, 

МДж/га 

Енергія 

урожаю, 

МДж/га 

Кее 

Без добрив (контроль)  10637 42523 4,00 

СаСО3 (1,0 Нr) 1600 13477 53956 4,00 

N60P30K60 5020 17761 61934 3,49 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
5057 18199 65636 3,61 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  7684 21272 69748 3,28 

N51,4P16.7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС)+ СаСО3 (1,0 Нr)  
6357 20560 75423 3,67 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 11040 26179 84060 3,21 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  3118 15315 56917 3,72 

Сидерат + ПП + N51,4P16.7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС)+ СаСО3 

(1,0 Нr)  

8288 22598 76410 3,38 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2C

a11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

13045 29067 92202 3,17 

Внесення мінеральних добрив у рекомендованих дозах за ВГС на фоні 

вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю за рахунок 

збільшення енергетичних витрат – на 2361 МДж/га та енергії врожаю – на 9787 

МДж/га, порівняно з варіантом внесення мінеральних добрив у 

рекомендованих дозах за ВГС підвищило енергетичну ефективність лише на 

0,06 одиниць і в абсолютюному визначенні коефіцієнт енергетичної 

ефективності (Кее) становив 3,67. 

Заорювання сидерату на фоні вапнування повною дозою за 

гідролітичною кислотністю збільшило енергетичні витрати, порівняно з 

контрольним варіантом у 1,43 рази (4678 МДж/га), що, в свою чергу призвело 

до підвищення в 1,34 рази (14394 МДж/га) енергії врожаю. Коефіцієнт 
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енергетичної ефективності становив 3,72 одиниці, що на 0,28 одиниць нижче, 

порівняно з варіантом без добрив. 

Найвищий приріст енергії  урожаю – 92202 та 84060 МДж/га 

забезпечило сумісне внесення подвійних доз мінеральних добрив за ВГС і 

органічних добрив (побічна продукція і сидерат) на фоні вапнування повною 

дозою за гідролітичною кислотністю та подвійних доз мінеральних добрив на 

фоні вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю. Ці системи 

удобрення мали також найвищу енергоємність  витрачених добрив, 13045 та 

11040 МДж/га відповідно, що в свою чергу призвело до збільшення 

енерговитрат у 2,2 та 2,0 рази, порівняно з контрольним варіантом. Саме тому 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) був найнижчим і становив 3,17 та 

3,21 відповідно.  

Загалом розрахунки енергетичної ефективності внесених добрив 

свідчать про високий ефект від проведення хімічної меліорації на всіх 

варіантах досліду. За результатами енергетичної оцінки вапнування за різних 

систем удобрення на сірому лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому 

ґрунті, найефективнішою виявилася органічна система удобрення з 

заорюванням 15 тонн на гектар сівозмінної площі зеленої маси сидерату на 

фоні вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю. 

Висновки до розділу 8 

 

Найрентабельнішою для пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті є 

органо-мінеральна система удобрення з подвійними дозами із застосуванням 

сидерату (гірчиця 15 т/га) + ПП + N102,8 P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2+  CaCO3 (1,0 Нr) на 1 

га сівозмінної площі) мінеральних добрив за ВГС на фоні вапнування повною 

дозою за гідролітичною кислотністю, яка забезпечила отримання умовно 

чистого прибутку на суму 30565 грн/га, а рівень рентабельності склав 165%. 

За енергетичною ефективністю на сірому лісовому крупнопилувато-

легкосуглинковому ґрунті найефективнішою є органічна система удобрення з 

заорюванням сидерату на фоні вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання щодо оптимізації структури вбирного комплексу 

та поживного режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії 

хімічних меліорантів.  

1. Вміст фізичної глини в гумусо-ілювіальному горизонті перелогу 

становить 20,4 %, мулу – 12,87 %. Гранулометричний склад ґрунту має низьку 

поглинальну здатність і не сприяє значному закріпленню органічних сполук в 

орному шарі. Високий вміст фракцій пилу і невисокий мулу зумовлює 

запливання під час опадів,  утворення кірки на поверхні при підсиханні ґрунту, 

підкислення реакції ґрунтового розчину за внесеня фізіологічно-кислих добрив, 

схильність до ерозійних процесів. 

2. Сумісне застосування сидератів і побічної рослинної продукції  NPK за 

ВГС на вапнованих фонах призводить до нейтралізації гідролітичної 

кислотності до 1,23 мг-екв/100 г ґрунту. 

3.Застосування органо-мінеральної системи удобрення (1,70%) підвищує 

загальний вміст гумусу на 13-25 % порівняно з варіантом без внесення добрив 

(1.40 %) та на 9-21% за мінеральної системи удобрення. 

4. У досліджуваному ґрунті за застосування мінеральної системи 

удобрення на невапнованому фоні призводить до зниження в ГВК обмінних 

кальцію 5,11 мг-екв/100 г ґрунту і магнію 0,55 мг-екв/100 г ґрунту, суми 

вбирних і ємності вбирання  в порівняні до контролю. Підкислювальна дія 

фізіологічно кислих добрив, особливо підвищення доз посилює процеси 

вилуговування основ з ґрунту. За органічної системи спотерігається 

підвищення основних параметрів родючості ґрунту.  

5. Валові запаси азоту (2,28 т/га) практично повністю залежить від вмісту і 

запасів гумусу та варюють, в залежності від гумусованості останього. При 

застосуванні органічних добрив у вигляді сидератів та побічної продукції 

рослинництва досягнуто помітного (0,36-0,45 т/га) збільшення загального азоту. 
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Досліджуваний ґрунт характеризується високим ступенем гідролізу 

органічної речовини. Легкогідролізована фракція в шарі 0-20 см контрольному 

варіаниті становить 81,2 мг/кг, що відповідає 9,6 % валового вмісту. 

Проведений аналіз данних свідчить, що досліджуваний ґрунт має низьку 

нітрифікаційну здатність за Кравковим (5,1-8,0 мг/кг) на переважній більшості 

варіантів досліду. Застосування органічної та органо-мінеральної системи 

удобрення сприяє переходу його до середнього рівня забезпеченості цим 

показником, що дає змогу оптимізувати азотний режим сірого лісового ґрунту. 

6. За внесення на сірому лісовому ґрунті вапна в дозі (1,0 Нr) вміст 

валового фосфору залишався на рівні контролю 0,111 %, але при цьому 

спостерігається достовірний ріст рухомого фосфору на 27 мг/кг у порівняні з 

контролем. Внесення мінеральних добрив у подвійних нормах на фоні 

вапнування (1,0 Нr) сприяло підвищенню валового вмісту Р2О5 на 33 %, а 

достовірний ріст рухомого фосфору за Кірсановим на 93 мг/кг ґрунту та 

водорозчинного фосфору на 0,1 мг/кг ґрунту.  

7. За результатами досліджень вміст рухомих сполук калію в орному шарі 

в більшій мірі залежив від удобрення, ніж від застосування вапна. За 

систематичного внесення мінеральних добрив на невапнованому фоні у ґрунті 

збільшуються всі форми калію. На цих фонах проявляється безперервне 

поповнення запасів водорозчиного та рухомого калію, завдяки зменшенню 

необміного і фіксованого.  

8. Визначено, що за внеення мінеральних добрива за принципом ВГС, 

вміст рухомого калію збільшився на 11,5 мг/кг до контролю і на 4,5 мг/кг до 

вихідного рівня (переліг). Застосування сидератів на вапнованому фоні також 

сприяло накопиченню рухомих форм цього елементу, що повязано з 

підвищенням гумусованості, а також за рахунок перерозподілу його з нижніх 

горизонтів. Найбільший вміст рухомого і водорозчинного калію досягнуто за 

застосування оптимальної дози мінеральних добрив сумісно з органічними 

добривами + сидерат + побічна рослинна продукція на фоні вапнування за 

повною нормою. Достовірний ріст рухомого калію становив 56-61 мг/кг до 
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контролю і 49-54 мг/кг до перелогу. За відповідних умов ґрунт 

характеризувався підвищеним рівнем забезпеченості цим елементом.  

 9. За поєднання сидератів, нетоварної продукції врожаю, одинарних і 

подвійних норм мінеральних добрив на фоні вапнування за повною нормою 

гідролітичної кислотності підвищується рухомий вміст мікроелементів у ґрунті.  

         10. Застосування Сидерат + ПП + N102,8 P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2+  CaCO3 (1,0 Нr) 

на фоні післядії внесення СаСО3 повною дозою (1,0 Нr) та внесення сидерату 

(гірчиця 15 т/га) та побічної продукції сприяє приросту врожайності пшениці 

озимої на 156,5 %.  

Застосування органо-мінеральної системи удобрення за подвійних 

норм мінеральних добрив за ВГС на фоні вапнування по повній нормі 

гідролітичної кислотністі (сидерат (гірчиця 15 т/га) + ПП + N102,8 P33,4K44,2 

Са11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) на 1 га сівозмінної площі) під пшеницю 

озиму забезпечується отримання умовно чистого прибутку на суму 30565 

грн./га за рентабельності 165 %. 

Енергетично ефектвним на сірому лісовому крупнопилувато-  

легкосуглинковому ґрунті є заорювання 15 тонн на гектар сівозмінної площі 

зеленої маси сидерату на фоні вапнування повною дозою за гідролітичною 

кислотністю, за Кее 3,72. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1.      Господарствам Правобережного Лісостепу України, для 

оптимізації структури вбирного комплексу, посилення процесів гуміфікації, 

збільшення запасів гумусу, поживного режиму в сірому лісовому 

легкосуглинковому ґрунті, рекомендується вносити повну дозу вапна, 

розраховану за гідролітичною кислотністю (5,0 т/га CaCO3), у поєднанні з 

органічним та мінеральним удобреням (сидерат, побічна продукція та N102,8 

P33,4K44,2 Са11,4Mg8,2 (за ВГС) на 1 га сівозмінної площі), що забезпечує 

підвищення продуктивності пшениці озимої на 3,7 т/га з. о. за отримання 

умовно чистого прибутку 30,6 тис. грн./га. 
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Додаток А.1 

Середня місячна температура повітря в роки проведення досліджень 
Роки 
досліджень 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2018 -2,4 -4,3 -1,9 13,3 19,6 20,7 20,7 22,8 17,6 11,1 0,6 -1,8 

2019 -4,3 0,6 4,6 15,2 17,1 23,9 20,3 22,7 14,7 12,0 5,1 2,8 

2020 0,7 2,5 6,8 9,7 12,5 22,4 23,5 21,8 13,1 12,6 3,8 -0,3 

Середня 
багаторічна 

-5,6 -4,2 0,7 8,7 15,2 18,4 19,3 18,6 13,9 8,1 2,1 -2,3 

 

 

 

 

Додаток А.2 

Середня місячна кількість опадів у роки проведення досліджень 
Роки 
досліджень 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2018 36,1 37,8 61,5 5,6 17,6 108,7 91,6 4,2 34,2 16,6 17,4 48,6 

2019 50,2 26,6 24,6 36,0 45,0 36,8 19,4 21,8 20,8 43,0 21,0 30,0 

2020 12,0 23,1 11,2 28,4 46,0 34,8 46,6 19,2 27,8 90,6 16,2 28,2 

Середня 
багаторічна 

48,0 46,0 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0 35,0 51,0 52,0 
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Додаток Б.1  

Актуальна кислотність орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту за 

різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації, рНводний 

 
Варіант досліду 

pHН2О 

рік досліджень 

се
р

ед
н

є,
 

2
0
1
8

-

2
0
2
0
 

±
  
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 5,10 5,30 5,20 5,20  

СаСО3 (1,0 Нr) 5,65 5,65 5,80 5,70 +0,5 

N60P30K60 4,80 5,10 5,10 5,00 -0,2 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 5,30 5,50 5,70 5,50 +0,3 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  5,20 5,40 5,30 5,30 +0,1 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 

+ СаСО3 (1,0 Нr)  

5,55 5,75 5,80 5,70 +0,5 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 4,90 5,20 4,90 5,00 -0,2 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  5,65 5,80 5,95 5,80 +0,6 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 + СаСО3 (1,0 Нr)  
5,55 5,65 5,60 5,60 +0,4 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2 

Ca11,4Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

5,85 5,95 5,90 5,90 +0,7 

Переліг  5,00  5,00 +0,2 

Середнє 5,36 5,48 5,53 5,43  

Sx 0,11 0,09 0,11 0,10  

V% 6,54 5,61 6,71 6,28  

S 0,35 0,31 0,37 0,34  

НІР 0,05 0,33 0,29 0,35 0,32  
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Додаток Б.2 

Потенційна кислотність орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту за 

різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації, рНсольовий 

Варіант досліду 

pHKCl 

рік досліджень 

се
р

ед
н

є,
 

2
0
1
8

-2
0
2

0
 

±
  
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Без добрив (контроль) 4,60 4,50 4,70 4,60  

СаСО3 (1,0 Нr) 4,90 4,65 4,85 4,80 +0,2 

N60P30K60 4,40 4,30 4,50 4,70 +0,1 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 4,50 4,40 4,60 4,50 -0,1 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  4,50 4,70 4,60 4,60 - 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  
5,20 5,30 5,40 5,30 -0,3 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 4,30 4,50 4,40 4,40 -0,2 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  5,60 5,50 5,70 5,60 +1,0 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1  

Ca5,7 Mg4,1 + СаСО3 (1,0 Нr)  
5,65 5,80 5,95 5,80 +1,2 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4 

Mg8,2 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
5,50 5,70 5,90 5,70 +1,1 

Переліг  4,40  4,40 -0,2 

Середнє 4,92 4,89 5,06 4,95  

Sx 0,16 0,17 0,18 0,16  

V% 10,77 11,67 12,09 11,01  

S 0,53 0,57 0,61 0,54  

НІР 0,05 0,50 0,54 0,58 0,52  
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Додаток Б.3 

Обмінна кислотність орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту за різних 

систем удобрення та післядії хімічної меліорації, мг-екв / 100 г ґрунту 

Варіант досліду 

pHобм 

рік дії вапна 

се
р

ед
н

є,
 

2
0
1
8

-2
0
2

0
 

±
  
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 0,13 0,13 0,13 0,13  

СаСО3 (1,0 Нr) 0,08 0,09 0,10 0,09 -0,04 

N60P30K60 0,14 0,13 0,15 0,14 +0,01 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,09 0,10 0,11 0,10 -0,03 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,09 0,12 0,12 0,11 -0,02 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

0,08 0,07 0,09 0,08 -0,05 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,13 0,11 0,12 0,12 -0,01 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,06 0,08 0,07 0,07 -0,06 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1   

+ СаСО3 (1,0 Нr)  

0,09 0,07 0,08 0,08 -0,05 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

0,08 0,09 0,10 0,09 -0,04 

Переліг  0,15  0,15 +0,02 

Середнє 0,10 0,10 0,11 0,11  

Sx 0,01 0,01 0,01 0,01  

V% 27,51 25,63 22,49 25,22  

S 0,03 0,03 0,02 0,03  

НІР 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03  
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Додаток Б.4 

Гідролітична кислотність орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту за 

різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації, мг-екв / 100 г ґрунту 

 
Варіант досліду 

pHг 

рік дії вапна 

се
р

ед
н

є 
 

±
  
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 3,29 3,50 3,08 3,29  

СаСО3 (1,0 Нr) 2,98 3,42 2,27 2,89 -0,40 

N60P30K60 3,37 3,72 3,29 3,46 +0,17 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 3,20 3,40 2,90 3,14 -0,15 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  3,13 3,02 2,97 3,04 -0,25 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  
2,61 3,01 2,09 2,57 -0,72 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 3,87 3,21 3,36 3,48 +0,19 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  2,27 2,28 1,84 2,13 -1,16 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
1,59 1,42 0,68 1,23 -2,06 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
1,97 1,31 0,65 1,31 -1,98 

Переліг  3,65  3,65 +0,36 

Середнє 2,83 2,90 2,31 2,74  

Sx 0,21 0,26 0,30 0,26  

V% 24,93 29,51 43,53 30,91  

S 0,71 0,86 1,01 0,85  

НІР 0,05 0,67 0,81 0,96 0,81  
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Додаток Б.5  

Вміст рухомого алюмінію в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту за 

різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації, мг-екв / 100 г ґрунту 

 
Варіант досліду 

Al3+
 

рік дії вапна 

се
р

ед
н

є 
 

±
  
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 0,09 0,09 0,09 0,09  

СаСО3 (1,0 Нr) 0,05 0,06 0,07 0,06 -0,03 

N60P30K60 0,11 0,12 0,07 0,10 +0,01 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,05 0,06 0,07 0,06 -0,03 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,05 0,08 0,08 0,07 -0,02 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  
0,05 0,04 0,06 0,05 -0,04 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,09 0,07 0,08 0,08 -0,01 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,03 0,05 0,04 0,04 -0,05 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
0,06 0,04 0,05 0,05 -0,04 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
0,05 0,06 0,07 0,06 -0,03 

Переліг  0,10  0,10 +0,01 

Середнє 0,06 0,07 0,07 0,07  

Sx 0,01 0,01 0,00 0,01  

V% 39,63 36,14 21,70 29,98  

S 0,02 0,03 0,01 0,02  

НІР 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02  
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Додаток Б.6 

Вміст обмінних катіонів кальцію в орному (0–20 см) шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації,  

мг-екв / 100 г ґрунту 

 
Варіант досліду 

Са2+
 

рік дії вапна 

С
ер

ед
н

є 
 

±
  
д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 5,20 5,15 5,28 5,21  

СаСО3 (1,0 Нr) 5,70 5,85 5,94 5,83 +0,62 

N60P30K60 5,00 5,11 5,22 5,11 -0,1 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 5,55 5,78 5,47 5,60 +0,39 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  5,45 5,80 5,40 5,55 +0,34 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  
5,70 5,80 5,60 5,70 +0,49 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 5,50 5,50 5,41 5,47 +0,26 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  6,26 6,86 7,10 6,74 +1,53 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
6,51 6,95 7,09 6,85 +1,64 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
6,70 6,85 6,67 6,74 +1,53 

Переліг  5,50  5,50 +0,29 

Середнє 5,76 5,92 5,92 5,85  

Sx 0,17 0,20 0,23 0,19  

V% 9,69 11,28 12,67 10,80  

S 0,56 0,67 0,75 0,63  

НІР 0,05 0,53 0,64 0,71 0,60  
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Додаток Б.7 

Вміст обмінних катіонів магнію в орному (0–20 см) шарі сірого лісового 

ґрунту за різних систем удобрення та післядії хімічної меліорації,  

мг-екв / 100 г ґрунту 

 
Варіант досліду 

Mg2+
 

рік дії вапна 

се
р

ед
н

є 

±
  
д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 0,58 0,58 0,50 0,58  

СаСО3 (1,0 Нr) 0,60 0,60 0,63 0,61 +0,03 

N60P30K60 0,40 0,56 0,69 0,55 -0,03 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,60 0,62 0,64 0,62 +0,04 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,58 0,62 0,57 0,59 +0,01 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  
0,61 0,62 0,60 0,61 +0,03 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,63 0,63 0,63 0,63 +0,05 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,73 0,80 0,84 0,79 +0,21 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
0,72 0,76 0,77 0,75 +0,17 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
0,61 0,63 0,62 0,62 +0,04 

Переліг  0,60  0,60 +0,02 

Середнє 0,61 0,64 0,65 0,63  

Sx 0,03 0,02 0,03 0,02  

V% 14,85 11,57 15,00 11,45  

S 0,09 0,07 0,10 0,07  

НІР 0,05 0,09 0,07 0,09 0,07  
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Додаток В.1 

Загальний вміст гумусу в 0–20 см шарі сірого лісового ґрунту, залежно від 

післядії вапнування та систем удобрення, % 

Варіант досліду 

П
ер

ел
іг

 2
0
1
9

 р
.,
  

(0
-2

0
 с

м
) 

%
 

 Уміст гумусу, % 

2018 2019 2020 
серед

нє 

+
  
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

Без добрив (контроль) 1,33 1,40 1,40 1,40 1,40  

СаСО3 (1,0 Нr) 1,28 1,40 1,43 1,43 1,42 0,02 

N60P30K60 1,41 1,42 1,46 1,47 1,45 0,05 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 1,35 1,50 1,53 1,53 1,52 0,12 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  1,27 1,50 1,50 1,50 1,50 0,1 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  
1,24 1,53 1,62 1,65 1,60 0,2 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 1,35 1,28 1,30 1,32 1,30 -0,1 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  1,35 1,58 1,63 1,65 1,62 0,22 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
1,33 1,64 1,69 1,71 1,68 0,28 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4

Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

1,4 1,67 1,69 1,75 1,70 0,3 

Середнє 1,3 1,49 1,53 1,54 1,52  

Sx 0,0 0,04 0,04 0,04 0,04  

V% 4,1 8,05 8,60 9,28 8,57  

S 0,05 0,12 0,13 0,14 0,13  

НІР 0,05 0,05 0,11 0,12 0,14 0,12  
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Додаток В.2 

Запаси гумусу в 0–20 см шарі сірого лісового ґрунту, залежно від вапнування 

та систем удобрення, т/га 

 

Варіант 

П
ер

ел
іг

 2
0

1
9
 р

.,
  

(0
-2

0
 с

м
) 

%
 

Роки 

досліджень 

С
ер

ед
н

є 

±
  
д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

2018 2019 2020 

Без добрив (контроль) 38,04 40,04 40,04 40,04 40,04  

СаСО3 (1,0 Нr) 36,61 40,04 40,90 40,90 40,61 0,57 

N60P30K60 40,33 40,61 41,76 42,04 41,47 1,43 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
38,61 42,90 43,76 43,76 43,47 3,43 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  36,32 42,90 42,90 42,90 42,90 2,86 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
35,46 43,76 46,33 47,19 45,76 5,72 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 38,61 36,61 37,18 37,75 37,18 -2,86 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  38,61 45,19 46,62 47,19 46,33 6,29 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

38,04 46,90 48,33 48,91 48,05 8,01 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2

Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

40,04 47,76 48,33 50,05 48,62 8,58 

Середнє 38,1 42,7 43,6 44,1 43,4  

Sx 0,5 1,0 1,1 1,2 1,1  

V% 4,1 8,1 8,6 9,3 8,6  

S 1,56 3,44 3,75 4,09 3,72  

НІР 0,05 1,5 3,3 3,6 3,9 3,5  
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Додаток В.3 

Уміст рухомих форм гумусу і гумусово-акумулятивному горизонті (Не) сірого лісового ґрунту залежно від добрив 

та тривалої післядії меліорантів, середнє за 2018-2020 рр. 

Варіант досліду 
Вуглець 

загальний 

Гумус 

водорозчинний 
розчинний у 

гарячій воді 
лабільний 

% 
%  від 

Сзаг. 
% 

%  від 

Сзаг. 
% 

%  від 

Сзаг. 

Без добрив (контроль) 0,35±0,04 0,016±0,001 1,97 0,025±0,01 3,08 0,21±0,01 25,9 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,35±0,04 0,014±0,002 1,70 0,023±0,01 2,80 0,19±0,01 23,1 

N60P30K60 0,36±0,03 0,017±0,003 2,02 0,027±0,02 3,21 0,22±0,02 26,1 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,38±0,01 0,015±0,003 1,70 0,024±0,02 2,72 0,20±0,02 22,7 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,37±0,02 0,015±0,003 1,72 0,024±0,02 2,85 0,20±0,02 22,9 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

0,39±0,02 0,012±0,004 1,30 0,020±0,02 2,17 0,16±0,02 17,3 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,38±0,01 0,016±0,004 1,83 0,027±0,04 3,10 0,22±0,04 25,2 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,41±0,03 0,010±0,005 1,07 0,017±0,05 1,82 0,14±0,05 15,0 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  

0,43±0,03 0,012±0,004 1,27 0,020±0,05 2,12 0,17±0,05 18,0 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

0,44±0,03 0,014±0,005 1,44 0,023±0,04 2,37 0,19±0,04 19,5 

Шар ґрунту 0-20 см з перелогової ділянки 0,39±0,01 0,017±0,005 2,00 0,025±0,01 2,94 0,21±0,01 24,7 

Середнє 0,4 0,01  0,02  0,2  

Sx 0,01 0,00  0,001  0,01  

V% 7,8 15,65  13,34  13,4  

S 0,03 0,00  0,00  0,03  

НІР 0,05 0,03 0,002  0,003  0,02  
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Додаток В.4 

Вплив систем удобрення на груповий склад гумусу сірого лісового ґрунту за післядії від меліорації, удобрення та 

побічної продукції, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Варіанти досліду 

Вміст 

гумусу, 

% 

Сзаг. 

ґрунту, % 

С у витяжці Nа4P2O7 + NaOH, 

% від С заг. ґрунту 

С 

негідролі-

зованого 

залишку, % 

СГК/СФК 
Сзаг СГК СФК 

Без добрив (контроль) 1,40 0,35±0,04 51,1±0,01 23,0±0,01 28,4±0,01 48,6±0,01 0,81±0,01 

СаСО3 (1,0 Нr) 1,42 0,35±0,04 49,9±0,01 23,0±0,01 26,9±0,01 50,1±0,01 0,86±0,01 

N60P30K60 1,45 0,36±0,03 50,4±0,02 23,0±0,02 27,4±0,02 49,6±0,02 0,84±0,02 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 1,52 0,38±0,01 49,1±0,02 22,6±0,02 26,5±0,02 50,9±0,02 0,85±0,02 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  1,50 0,37±0,02 49,4±0,02 22,7±0,02 26,7±0,02 50,6±0,02 0,85±0,02 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  
1,60 0,39±0,02 45,4±0,02 22,3±0,02 26,6±0,02 50,6±0,02 0,84±0,02 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 1,37 0,38±0,01 49,9±0,01 22,3±0,01 27,6±0,01 50,1±0,01 0,81±0,01 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  1,62 0,41±0,03 51,2±0,03 24,2±0,03 27,0±0,03 48,8±0,03 0,90±0,03 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
1,68 0,43±0,03 52,9±0,03 25,1±0,03 27,8±0,03 47,7±0,03 0,90±0,03 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
1,70 0,44±0,01 52,3±0,03 25,3±0,03 28,1±0,03 46,7±0,03 0,90±0,03 

Шар ґрунту (0-20 см) з перелогової ділянки 1,30 0,39±0,01 49,5±0,01 21,5±0,01 28,0±0,01 50,5±0,01 0,77±0,01 
Середнє 1,52 0,4 50,2 23,4 27,3 49,4 0,9 
Sx 0,04 0,01 0,62 0,34 0,20 0,42 0,01 
V% 8,57 8,2 4,1 4,8 2,4 2,8 4,0 
S 0,13 0,03 2,07 1,11 0,66 1,39 0,03 
НІР05 0,12 0,03 2,0 1,1 0,6 1,3 0,03 
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Додаток В.5 

Кореляційні зв`язки / детермінація врожайності пшениці озимої, вмісту гумусу та групового складу гумусу 

лісового ґрунту за післядії від меліорації, удобрення та побічної продукції, середнє за 2018–2020 рр. 

 В
м

іс
т 

гу
м

у
су

, 
%

 

С
за

г.
 ґ

р
у
н

ту
, 
%

 

С
Г

К
/С

Ф
К
 Сзаг СГК СФК 

С
 н

ег
ід

р
о
л
і-

зо
в
ан

о
го

 

за
л
и

ш
к
у
, 
%

 

в
м

іс
т 

аз
о
ту

, 
%

 

Н
ас

и
ч
ен

іс
ть

 

гу
м

у
су

 а
зо

то
м

 

в
ід

н
о
ш

ен
н

я
 С

:N
 

С
ту

п
ін

ь
 

гу
м

іф
ік

ац
ії

 

о
р
га

н
іч

н
о
ї 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
%

 

Урожайність, ц/га 

0,29 / 

0,08 

0,65 / 

0,43 

0,20 / 

0,04 

0,08 / 

0,01 

0,30 / 

0,09 
0,20 / 0,04 -0,31 / 0,10 

0,27 / 

0,07 
0,47 / 0,22 0,36 / 0,13 

Вміст гумусу, %  
0,71 / 

0,51 

0,89 / 

0,78 

0,23 / 

0,05 

0,80 / 

0,65 
-0,17 / 0,03 -0,58 / 0,34 

0,99 / 

0,98 
-0,70 / 0,49 0,85 / 0,72 

Сзаг. ґрунту, %   
0,58 / 

0,34 

0,39 / 

0,15 

0,69 / 

0,47 
0,21 / 0,05 -0,64 / 0,40 

0,82 / 

0,67 
-0,70 / 0,001 0,45 / 0,20 

СГК/СФК    
0,44 / 

0,19 

0,88 / 

0,78 
-0,21 / 0,05 -0,60 / 0,36 

0,89 / 

0,79 
-0,69 / 0,48 0,74 / 0,55 

Сзаг     
0,73 / 

0,53 
0,62 / 0,38 -0,78 / 0,61 

0,19 / 

0,04 
-0,10 / 0,01 -0,15 / 0,02 

СГК      0,27 / 0,07 -0,90 / 0,81 
0,74 / 

0,55 
-0,53 / 0,28 0,56 / 0,31 

СФК       -0,64 / 0,42 
-0,08 / 

0,01 
0,33 / 0,11 -0,37 / 0,14 

С негідролізованого 

залишку, % 
       

-0,52 / 

0,27 
0,30 / 0,09 -0,34 / 0,12 

Вміст азоту, %         -0,58 / 0,34 0,83 / 0,69 

Насиченість гумусу 

азотом відношення С:N 
         -0,67 / 0,45 
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Додаток В.6 

Баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті за післядії від меліорації, удобрення та побічної продукції, середнє за 2018–2020 рр. 

Культура 

П
л
о
щ

а 
п

о
л
я
, 
га

 

У
р
о
ж

ай
, 
ц

/г
а 

Втрати 

гумусу 
Утворення гумусу Баланс, ± 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 б
ал

ан
су

, 
%

 

т/
га

 

н
а 

п
о
л
і 

в
 ц

іл
о

м
у
, 
т 

Вихід рослинних 

решток, ц/га 

к
о
еф

іц
іє

н
т 

гу
м

іф
ік

ац
ії

 

у
тв

о
р
и

л
о
ся

 г
у
м

у
су

 і
з 

р
о
сл

и
н

н
и

х
 р

еш
то

к
, 
т/

га
 

із
 р

о
сл

и
н

н
о
ї 

м
ас

и
 

си
д

ер
ат

ів
, 
т/

га
 

в
сь

о
го

 н
а 

п
о
л
і,

 т
 

в
сь

о
го

, 
т/

га
 

т/
га

 

н
а 

в
сь

о
м

у
 п

о
л
і,

 т
 

п
о
в
ер

х
н

ев
и

х
 

к
о
р
ен

ев
и

х
 

в
сь

о
го

 

Без добрив (контроль) 0,06 23,9 0,47 0,28  14,60 14,60 0,25 0,37  0,22 0,37 -0,10 -0,06 77,83 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,06 27,2 0,48 0,29  16,62 16,62 0,25 0,42  0,25 0,42 -0,06 -0,04 87,33 

N60P30K60 0,06 32,4 0,49 0,29  19,80 19,80 0,25 0,49  0,30 0,49 0,01 0,01 101,87 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,06 35,5 0,51 0,31  21,69 21,69 0,25 0,54  0,33 0,54 0,03 0,02 106,48 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,06 40,7 0,50 0,30  24,87 24,87 0,25 0,62  0,37 0,62 0,12 0,07 123,70 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3  0,06 43,3 0,54 0,32  26,46 26,46 0,25 0,66  0,40 0,66 0,13 0,08 123,38 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,06 55,4 0,44 0,26  33,85 33,85 0,25 0,85  0,51 0,85 0,41 0,25 194,29 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,06 29,8 0,54 0,33  18,21 18,21 0,25 0,46 3,75 0,27 4,21 -0,09 -0,05 83,86 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
0,06 44,1 0,56 0,34 30,38 26,95 57,33 0,25 1,43 3,75 0,86 5,18 0,87 0,52 254,63 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
0,06 61,3 0,57 0,34 42,24 37,45 79,69 0,25 1,99 3,75 1,20 5,74 1,42 0,85 349,77 

Середнє  39,4 0,5    31,3     1,9 0,3  150,3 

Sx  3,7 0,0    6,3     0,7 0,2  27,0 

V%  30,8 8,2    67,2     115,2 182,3  59,5 

S  12,11 0,04    21,03     2,20 0,50  89,40 

НІР05  12 0,04    20     2 0,47  85 
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Додаток Д.1 

Вміст азоту в сірому лісовому ґрунті за післядії від меліорації, удобрення та побічної продукції, середнє 

 за 2018–2020 рр. 

Варіанти досліду 

Вміст загального азоту (N), % Легкогідролізоваий азот, мг/кг 

N
-N

0
3

- +
N

-N
H

4
+
 

Н
іт

р
и

ф
ік

ац
ій

н
а 

зд
ат

н
іс

ть
 ґ

р
у
н

ту
 

2018 2019 2020 середнє т/га 2018 2019 2020 середнє т/га 

Без добрив (контроль) 0,084 0,080 0,079 0,082 2,46 82,0 81,3 80,1 81,2 243,6 36,5 6,4 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,087 0,086 0,086 0,086 2,58 81,9 80,2 79,5 81,8 245,4 37,0 7,4 

N60P30K60 0,090 0,089 0,086 0,087 2,61 82,1 81,6 78,6 80,0 240,0 37,1 6,8 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 0,094 0,091 0,088 0,090 2,70 82,7 82,1 78,9 81,2 243,6 37,6 7,0 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,093 0,090 0,087 0,089 2,67 84,9 84,1 82,1 83,8 251,4 37,9 8,9 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  
0,099 0,97 0,093 0,095 2,85 83,2 82,9 82,4 81,4 244,2 38,8 7,5 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,086 0,80 0,075 0,078 2,34 78,3 73,8 72,0 75,0 225,0 35,9 5,5 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,089 0,093 0,100 0,098 2,94 83,5 86,3 87,7 84,0 252,0 42,4 9,5 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
0,096 0,098 0,110 0,098 2,94 99,8 106,2 107,2 103,6 310,8 50,1 13,5 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4

Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

0,110 0,099 0,100 0,101 3,03 98,3 104,7 106,4 102,8 308,4 53,0 13,8 

Переліг    0,086 2,58    82,4 247,2 37,0 6,8 

Середнє 0,1 0,2 0,1 0,1 2,7 85,7 86,3 85,5 85,2 255,6 40,3 8,5 

Sx 0,00 0,10 0,00 0,00 0,07 2,19 3,19 3,6 2,8 8,3 1,8 0,8 

V% 8,2 135,1 11,7 8,0 8,0 8,5 12,3 13,9 10,8 10,8 14,5 33,0 

S 0,01 0,34 0,01 0,01 0,22 7,26 10,59 11,89 9,21 27,64 5,86 2,79 

НІР05 0,01 0,32 0,01 0,01 0,2 6,90 10,1 11,3 8,8 26,3 5,6 2,7 
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Додаток Д.2  

Кореляційні зв`язки / детермінація врожайності пшениці озимої, вмісту гумусу та вмісту азоту, фосфору, калію 

ґрунту, середнє за 2018-2020 рр. 

 А
к
ту

ал
ь
н

а 

к
и

сл
о
тн

іс
ть

 

В
м

іс
т 

гу
м

у
су

, 

%
 

В
м

іс
т 

за
га

л
ь
н

о
го

 

аз
о
ту

 (
N

),
 %

 

В
м

іс
т 

л
ег

к
о
гі

д
р
о
л

із
о
в

ан
о
го

 а
зо

ту
, 
%

 

N
-N

0
3

- +
N

-N
H

4
+
 

Н
іт

р
и

ф
ік

ац
ій

н
а 

зд
ат

н
іс

ть
 

ґр
у
н

ту
 

В
ал

о
в
и

й
 (

Р
2
О

5
),

 

Р
у
х
о
м

и
й

 Р
2
О

5
 

за
 К

ір
са

н
о
в
и

м
 

В
о
д

о
р
о
зч

и
н

н
и

й
 

Р
2
О

5
, 
м

г/
к
г 

О
б

м
ін

н
и

й
 

(К
2
О

),
 м

г/
к
г 

В
о
д

о
р
о
зч

и
н

н
и

й
 

К
2
О

, 
м

г/
к
г 

Урожайність, т/га 
0,13 / 

0,02 

0,29 / 

0,08 

0,27 / 

0,07 

0,44 / 

0,19 

0,54 / 

0,29 

0,45 / 

0,21 

0,82 / 

0,67 

0,91 / 

0,82 

0,67 / 

0,45 

0,90 / 

0,81 

0,89 / 

0,79 

Актуальна кислотність 
 0,78 / 

0,61 

0,81 / 

0,65 

0,56 / 

0,32 

0,64 / 

0,41 

0,65 / 

0,43 

0,38 / 

0,14 

0,36 / 

0,13 

0,39 / 

0,15 

0,24 / 

0,06 

0,38 / 

0,15 

Вміст гумусу, % 
 

 
0,99 / 

0,98 

0,81 / 

0,65 

0,84 / 

0,71 

0,86 / 

0,74 

0,51 / 

0,26 

0,47 / 

0,23 

0,42 / 

0,18 

0,35 / 

0,12 

0,50 / 

0,25 

Вміст загального азоту (N), % 
 

  
0,76 / 

0,58 

0,82 / 

0,68 

0,84 / 

0,71 

0,49 / 

0,24 

0,47 / 

0,22 

0,37 / 

0,13 

0,37 / 

0,14 

0,51 / 

0,26 

Вміст легкогідролізованого 

азоту, % 

 
   

0,96 / 

0,92 

0,97 / 

0,94 

0,71 / 

0,50 

0,66 / 

0,44 

0,60 / 

0,36 

0,62 / 

0,38 

0,72 / 

0,52 

N-N03
-+N-NH4

+ 
 

    
0,97 / 

0,95 

0,80 / 

0,65 

0,73 / 

0,53 

0,64 / 

0,41 

0,70 / 

0,50 

0,80 / 

0,64 

Нітрифікаційна здатність 

ґрунту 

 
     

0,68 / 

0,47 

0,70 / 

0,50 

0,61 / 

0,37 

0,64 / 

0,41 

0,74 / 

0,55 

Валовий (Р2О5), 
 

      
0,74 / 

0,55 

0,68 / 

0,46 

0,78 / 

0,61 

0,83 / 

0,69 

Рухомий Р2О5 за Кірсановим 
 

       
0,71 / 

0,51 

0,95 / 

0,90 

0,96 / 

0,91 

Водорозчинний Р2О5, мг/кг 
 

        
0,64 / 

0,41 

0,69 / 

0,48 

Обмінний (К2О), мг/кг 
 

         
0,98 / 

0,97 
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Додаток Д.3 

Вміст фосфору в сірому лісовому ґрунті за післядії від меліорації, удобрення та побічної продукції, середнє за 2018–2020 рр. 

Варіанти досліду 
Валовий (Р2О5), % Рухомий Р2О5 за Кірсановим Водорозчинний Р2О5, мг/кг 

2018 2019 2020 середнє  2018 2019 2020 середнє 2018 2019 2020 середнє 

Без добрив (контроль) 0,104 0,102 0,97 0,110 66,0 67,0 68,0 67,0 0,57 0,58 0,56 0,58 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,112 0,111 0,111 0,111 96,0 94,0 94,0 94,0 0,65 0,64 0,64 0,64 

N60P30K60 0,120 0,117 0,116 0,118 92,0 90,0 88,0 90,0 0,57 0,54 0,50 0,52 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
0,127 0,126 0,123 0,125 116,0 111,0 109,0 111,0 0,62 0,61 0,57 0,59 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  0,108 0,106 0,103 0,106 143,0 141,0 140,0 139,0 0,67 0,61 0,60 0,62 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
0,128 0,127 0,125 0,124 125,0 124,0 122,0 123,0 0,65 0,64 0,59 0,61 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 0,150 0,148 0,140 0,146 169,0 160,2 157,0 160,0 0,74 0,66 0,63 0,68 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  0,117 0,121 0,124 0,120 106,0 112,8 113,4 107,0 0,63 0,64 0,68 0,65 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  

0,149 0,154 0,157 0,151 175,0 179,2 182,7 178,0 0,69 0,72 0,75 0,70 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2

Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

0,219 0,222 0,226 0,220 184,0 186,1 191,0 185,0 0,70 0,76 0,78 0,72 

Переліг    0,130    90,0    0,67 

Середнє 0,1 0,1 0,2 0,1 127,2 126,5 126,5 122,2 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sx 0,01 0,01 0,08 0,01 11,91 11,91 12,3 11,7 0,02 0,02 0,03 0,02 

V% 25,4 26,5 121,2 24,2 31,1 31,2 32,2 31,7 8,4 10,0 13,7 9,2 

S 0,03 0,04 0,27 0,03 39,50 39,49 40,67 38,78 0,05 0,06 0,09 0,06 

НІР05 0,03 0,03 0,25 0,03 37,56 37,6 38,7 36,9 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Додаток Д.4 

Вміст калію в сірому лісовому ґрунті за післядії від меліорації, удобрення та побічної продукції. 

Варіанти досліду 
Обмінний (К2О), мг/кг Водорозчинний, мг/кг 

2018 2019 2020 середнє  2018 2019 2020 середнє 

Без добрив (контроль) 83,0 83,0 84,0 84,0 7,6 7,5 7,4 7,5 

СаСО3 (1,0 Нr) 97,9 97,5 97,1 97,5 8,7 8,6 8,6 8,7 

N60P30K60 109,3 105,1 103,5 106,5 9,8 9,4 8,9 9,0 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) 
103,6 94,6 92,7 95,5 9,3 9,0 8,2 8,5 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  110,3 107,5 106,8 108,0 9,9 9,3 8,9 9,3 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за 

ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
112,0 109,4 103,4 107,0 10,1 9,4 9,2 9,7 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 141,8 137,2 133,2 137,0 15,4 13,2 10,2 11,0 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  97,5 102,8 107,6 100,5 8,9 9,9 11,7 9,0 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 

Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

132,4 135,6 145,3 140,0 11,7 12,8 13,9 12,0 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca

11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

141,8 144,4 147,9 145,0 11,9 13,4 14,8 12,7 

Переліг    91,0    8,2 
Середнє 113,0 111,7 112,2 110,2 10,3 10,3 10,2 9,6 
Sx 5,96 6,16 6,7 6,3 0,7 0,6 0,8 0,49 
V% 17,5 18,3 19,8 19,0 21,4 20,4 24,5 17,0 
S 19,76 20,42 22,16 20,91 2,21 2,09 2,49 1,63 
НІР05 18,79 19,4 21,1 19,9 2,1 2,0 2,4 1,5 
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Додаток Е.1 

Вплив систем удобрення та післядії від меліорації на вміст мікроелементів у сірому лісовому ґрунті (шар 0-20 см), мг/кг ґрунту 

Варіанти досліду 

Марганець  ( Mn) Кобальт (Co) Мідь (Cu) Цинк(Zn) 

2018 2019 2020 

се
р
ед

н
є 

2018 2019 2020 

се
р
ед

н
є 

2018 2019 2020 

се
р
ед

н
є 

2018 2019 2020 

се
р
ед

н
є 

Без добрив (контроль) 16,8 16,7 16,9 16,9 0,27 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27 1,15 1,13 1,13 1,14 

СаСО3 (1,0 Нr) 17,2 17,3 17,4 17,3 0,32 0,31 0,29 0,30 0,96 0,94 0,87 0,90 1,29 1,25 1,27 1,26 

N60P30K60 27,9 27,9 27,7 27,8 0,32 0,30 0,30 0,29 0,42 0,39 0,35 0,37 1,58 1,56 1,50 1,53 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) 
25,8 25,6 25,2 25,4 0,45 0,43 0,40 0,42 0,37 0,35 0,30 0,32 1,80 1,76 1,70 1,75 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  22,0 22,0 21,8 21,9 0,35 0,34 0,30 0,32 0,45 0,44 0,40 0,41 1,69 1,65 1,59 1,60 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  
22,4 22,2 22,0 22,1 0,46 0,44 0,42 0,43 0,42 0,40 0,35 0,37 1,84 1,81 1,78 1,80 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 

Нr) 
30,0 29,8 29,5 29,8 0,32 0,30 0,25 0,27 0,47 0,43 0,40 0,43 1,79 1,74 1,65 1,71 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  21,7 22,0 22,3 21,9 0,43 0,50 0,49 0,47 0,41 0,44 0,48 0,45 1,38 1,44 1,43 1,42 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr)  

26,4 26,8 26,7 26,4 0,49 0,52 0,53 0,50 0,40 0,46 0,53 0,49 1,45 1,48 1,49 1,47 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K

44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

28,0 28,4 28,5 28,2 0,49 0,54 0,59 0,57 0,47 0,55 0,54 0,53 1,49 1,52 1,53 1,52 

Переліг 17,9 18,0 18,0 18,0 0,30 0,29 0,32 0,31 0,32 0,33 0,34 0,33 1,20 1,22 1,21 1,22 

ГДК    140,0    5,0    3,0    23,0 

Середнє 23,3 23,3 23,3 23,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sx 1,4 1,4 1,4 1,4 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,1 0,07 0,07 0,06 0,1 

V% 20,0 20,1 19,6 19,8 21,6 26,2 30,6 27,4 39,5 38,6 38,6 38,4 16,2 15,3 13,9 14,7 

S 4,67 4,68 4,57 4,59 0,08 0,10 0,12 0,1 0,18 0,18 0,17 0,17 0,25 0,23 0,21 0,22 

НІР05 4,4 4,5 4,3 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Додаток Е.2 

Вплив систем удобрення та післядії від меліорації на вміст важких металів у 

сірому лісовому ґрунті (шар 0-20 см), мг/кг ґрунту 

Варіанти досліду 

Кадмій (Cd) Свинець (Cb) 

2018 2019 2020 

се
р

ед
н

є 

2018 2019 2020 

се
р

ед
н

є 

Без добрив 

(контроль) 
0,11 0,10 0,10 0,10 0,74 0,76 0,77 0,76 

СаСО3 (1,0 Нr) 0,10 0,11 0,10 0,10 0,81 0,80 0,80 0,80 

N60P30K60 0,13 0,12 0,11 0,12 0,93 0,92 0,90 0,91 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) 
0,14 0,13 0,10 0,12 0,90 0,88 0,86 0,87 

N60P30K60 + СаСО3 

(1,0 Нr)  
0,12 0,11 0,11 0,11 0,99 0,98 0,96 0,97 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  

0,09 0,08 0,07 0,08 0,87 0,85 0,84 0,85 

N120P60K120+ CaCO3 

(1,0 Нr) 
0,14 0,13 0,11 0,12 0,97 0,94 0,95 0,95 

Сидерат + 

СаСО3(1,0 Нr)  
0,09 0,10 0,11 0,10 0,80 0,83 0,84 0,82 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  

0,08 0,10 0,10 0,09 0,88 0,92 0,93 0,90 

Сидерат + ПП+ N102,8P

33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

0,09 0,11 0,10 0,10 0,94 0,96 0,96 0,95 

Переліг 0,10 0,11 0,11 0,11 0,79 0,80 0,81 0,80 

ГДК    0,7    2,0 

Середнє 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 

Sx 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 

V% 19,7 13,3 11,5 12,4 9,3 8,4 7,9 8,1 

S 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,07 0,07 0,07 

НІР05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,07 0,07 0,1 

 

 

 

 

 

ch
Машинописный текст

ch
Машинописный текст
216



Додаток Ж 

 

Урожайність пшениці озимої у роки досліджень, т/га 

 

Варіанти досліду 2018 2019 2020 
2018-

2020 

± до 

контр

олю 

% до 

контро

лю 

Без добрив (контроль) 2,79 2,08 2,30 2,39   

СаСО3 (1,0 Нr) 2,82 2,59 2,75 2,72 0,3 13,8 

N60P30K60 3,24 3,15 3,32 3,24 0,9 35,6 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 3,54 3,35 3,75 3,55 1,2 48,5 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 Нr)  3,67 4,17 4,36 4,07 1,7 70,3 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  
4,20 4,31 4,48 4,33 1,9 81,2 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 Нr) 5,44 5,68 5,51 5,54 3,2 131,8 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  2,70 3,04 3,20 2,98 0,6 24,7 

Сидерат + ПП + N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 (за ВГС) 

+ СаСО3 (1,0 Нr)  
4,14 4,47 4,63 4,41 2,0 84,5 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 
5,92 6,15 6,32 6,13 3,7 156,5 

Середнє  3,85 3,90 4,07 3,94   

Sx 0,4 0,4 0,4 0,4   

V% 28,8 33,6 30,6 30,7   

S 1,11 1,31 1,24 1,21   

НІР05 1,09 1,29 1,22 1,19   
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Додаток З 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої, залежно від систем удобрення та післядії хімічної меліорації. 

Варіанти досліду 

Урожайність, 

т/га 
Ціна, 

грн/т 

Вартість урожаю, 

грн/га 

Повна 

собівартість 

урожаю, грн/га 

Собівартість 1 т 

урожаю, грн. 
Прибуток, грн/га 

Рівень рента-

бельності, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Без добрив 

(контроль) 
2,79 2,08 2,3 8000 22320 16640 18400 9503 9503 9503 3406 4569 4132 12817 7137 8897 135 75 94 

СаСО3 (1,0 Нr) 2,82 2,59 2,75 8000 22560 20720 22000 10680 10680 10680 3787 4124 3884 11880 10040 11320 111 94 106 

N60P30K60 3,24 3,15 3,32 8000 25920 25200 26560 15368 15368 15368 4743 4879 4629 10552 9832 11192 69 64 73 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) 
3,54 3,35 3,75 8000 28320 26800 30000 12848 12848 12848 3629 3835 3426 15472 13952 17152 120 109 134 

N60P30K60 + СаСО3 

(1,0 Нr)  
3,67 4,17 4,36 8000 29360 33360 34880 15530 15530 15530 4232 3724 3562 13830 17830 19350 89 115 125 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  

4,2 4,31 4,48 8000 33600 34480 35840 14003 14003 14003 3334 3249 3126 19597 20477 21837 140 146 156 

N120P60K120+ CaCO3 

(1,0 Нr) 
5,44 5,68 5,51 8000 43520 45440 44080 20372 20372 20372 3745 3587 3697 23148 25068 23708 114 123 116 

Сидерат + 

СаСО3(1,0 Нr)  
2,7 3,04 3,2 8000 21600 24320 25600 11846 11846 11846 4387 3897 3702 9754 12474 13754 82 105 116 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 

Mg4,1 (за ВГС) + 

СаСО3 (1,0 Нr)  

4,14 4,47 4,63 8000 33120 35760 37040 15161 15161 15161 3662 3392 3274 17959 20599 21879 118 136 144 

Сидерат + ПП+ N102,

8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr) 

5,92 6,15 6,32 8000 47360 49200 50560 18475 18475 18475 3121 3004 2923 28885 30725 32085 156 166 174 
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Додаток К 

Енергетична ефективність вирощування пшениці озимої ,залежно від систем удобрення та післядії хімічної 

меліорації, сережнє за 2018–2020 рр. 

Варіанти досліду 

Енергоємність, МДж/га Всього 

енергетичних 

витрат, 

МДж/га 

Енергія 

урожаю, 

МДж/га 

Кее трактори і 

с.-г. 

машини 

пальне насіння добриво пестициди 
затрати 

праці 

затрати 

на 1 ц 

Без добрив (контроль) 1902 2317 2879  769 1554 394 9421 39316 4,17 

СаСО3 (1,0 Нr) 2173 2432 2879 1600 769 1775 426 11627 44909 3,86 

N60P30K60 2579 2604 2879 6384 769 2106 535 17321 53298 3,08 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) 
2826 2708 2879 5237 769 2308 471 16726 58398 3,49 

N60P30K60 + СаСО3 (1,0 

Нr)  
3240 2884 2879 7684 769 2646 494 20100 66952 3,33 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

3447 2971 2879 6537 769 2815 448 19417 71229 3,67 

N120P60K120+ CaCO3 (1,0 

Нr) 
4410 3379 2879 13768 769 3601 520 28805 91133 3,16 

Сидерат + СаСО3(1,0 Нr)  2372 2516 2879 3118 769 1937 456 13591 49021 3,61 

Сидерат + ПП + 

N51,4P16,7K22,1 Ca5,7 Mg4,1 

(за ВГС) + СаСО3 

(1,0 Нr)  

3510 2998 2879 8468 769 2867 487 21490 72545 3,38 

Сидерат + ПП+ N102,8P33,4

K44,2Ca11,4Mg8,2  

(за ВГС) + СаСО3 (1,0 Нr) 

4879 3578 2879 13404 769 3985 481 29494 100839 3,42 

ch
Машинописный текст
219



 

Додаток Л 
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Додаток М 

Список публікацій здобувача за темою дисертації  

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Ткаченко М.А., Павліченко А.І., Кондратюк І.М., Дмитренко 

О.В. Кислотні властивості сірих лісових ґрунтів залежно від систем удобрення. 

Агроекологічний журнал. № 2. 2020. С. 62-68 (авторство 40 %, здобувачем 

отримано експериментальні дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 

підготовлено статтю до друку). 

2. Дмитренко О.В., Павліченко А.І. Вплив систем удобрення та хімічної 

меліорації на структуру вбирного комплексу сірого лісового ґрунту. 

Агроекологічний журнал. № 4. 2020. С. 105-113 (авторство 50 %, здобувачем 

отримано експериментальні дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 

підготовлено статтю до друку). 

3. Дмитренко О.В., Ткаченко М.А., Павліченко А.І. Зміна азотного 

режиму сірого лісового крупнопилуватого-легкосуглинкового ґрунту за різних 

систем удобрення та хімічної меліорації. Plant and soil science.  №1. 2021. С. 77-85 

(авторство 50 %, здобувачем отримано експериментальні дані, здійснено аналіз 

результатів досліджень, підготовлено статтю до друку). 

4. Павліченко А.І. Вплив різних систем удобрення та хімічної меліорації на 

фосфорний режим сірого лісового ґрунту. Агроекологічний журнал. № 4. 2021. С. 

131-138. 

Стаття у науковому виданні України: 

5. Ткаченко М.А., Кондратюк І.М., Павліченко А.І. Відтворення 

родючості сірого лісового ґрунту за ведення інтенсивного й органічного 

землеробства. Землеробсто та рослиництво: теорія і практика. Випуск 1. 2021. 

С. 13-19. (авторство 20 %, здобувачем отримано експериментальні дані, здійснено 

аналіз результатів досліджень.). 

Тези наукових доповідей: 

6. Павліченко А.І. Вплив застосування добрив та вапна на фізико-хімічні 

показники сірого лісового ґрунту Актуальні проблеми та інновації в сучасному 
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землеробстві (до 100-річчя Національної академії аграрних наук України): 

матеріали науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів (Чабани, 

20–22 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 7-8. 

7. Павліченко А. І., Мельниченко О. П., Молдаван Л. П. Форми кислотності 

в сірому лісовому крупнопилуватому легкосуглинковому ґрунті. Охорона ґрунтів: 

зб. наук. пр. ДУ «Держґрунтохорона». 2019. Спецвипуск. Моніторинг ґрунтів як 

невід’ємна частина моніторингу довкілля: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 23–25 липня 2019 р.). С. 60-62. 

8. Павліченко А.І., Ткаченко М.А. Вплив меліоративних заходів на вміст 

гумусу сірого лісового ґрунту. Наукові здобутки молодих учених для розвитку 

аграрної науки в Україні: матеріали науково-практичної інтернет-конференції 

молодих учених і спеціалістів в Україні (Чабани, 11 листопада 2019 р.). Вінниця 

«ТОВ Твори». 2019. С. 3-4. 

9. Ткаченко М.А., Борис Н.Є., Павліченко А.І. Оптимізація удобрення 

сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Родючість ґрунтів як основа ефективного землекористу- 

вання». 10–11 грудня 2019 р. НУБіП. С.48–50.  

10. Павліченко А.І. Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту. 

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих учених 

і спеціалістів в Україні (Чабани, 25 листопада 2020 року). Вінниця «ТОВ Твори». 

2020. С. 26-28. 

11. Павліченко А.І., Дмитренко О.В., Кирильчук А.М. Вплив системи 

удобрення та хімічної меліорації на врожайність пшениці озимої. Матеріали IIІ 
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