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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Нині виробництво та раціональне використання добрив 

є надзвичайно актуальним для агропромислового комплексу, а для науки − 

поштовхом для пошуку нових видів складних добрив, головним чином, за 

дефіциту традиційних органічних добрив і подорожчання мінеральних, особливо 

це стосується азотних.  

В асортименті азотних добрив, що використовуються в усіх ґрунтово-

кліматичних зонах, переважають аміачна селітра, карбамід та їх суміш (КАС). Вони 

трансформуються в системі ґрунт-рослина і активно включаються в загально 

біологічний кругообіг азоту, забезпечуючи потреби вегетуючих рослин в азоті. Але 

поряд з відомими перевагами, ці форми азотних добрив мають істотні недоліки – 

високу розчинність у воді, підвищене вимивання з орного шару нітратів, що 

призводить до забруднення поверхневих і підґрунтових вод, а аміак, що 

випаровується, пригнічує ріст рослин. Крім того, застосування високих доз добрив 

часто пов’язане з накопиченням у сільськогосподарській  продукції, а також у ґрунті, 

значної кількості нітратного азоту, що призводить до зниження якості продукції.  

Все це визначає необхідність проведення досліджень та удосконалення 

розробок щодо підвищення якості мінеральних добрив додаванням до їх складу 

препаратів гумінової природи. Отримані таким чином комплексні органо-

мінеральні добрива (ОМД) мають пролонговану дію, забезпечуючи ефективне 

використання азоту впродовж усього періоду вегетації.  

За застосування комплексних ОМД достовірно зростає продуктивність культур, 

поліпшуються агрохімічні властивості ґрунту. Комплексні ОМД сприяють 

зв’язуванню шкідливих речовин, важких металів і залишків пестицидів у 

нерозчинній формі, не забруднюють навколишнє природне середовище. Це добрива 

4-го класу токсичності, які можна використовувати для кореневого підживлення при 

внесенні безпосередньо у ґрунт, чи позакореневого обприскування листків рослин. 

Застосування добрив не тільки позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, 

підвищує схожість та енергію проростання, а також стимулює коренеутворення, 

сприяє підвищенню врожайності культур та якості сільськогосподарської продукції.  

Нині розроблено нові технологічні підходи щодо виготовлення комплексних 

ОМД з використанням сучасного обладнання, створених в Україні на основі 

вітчизняної місцевої сировини. Тому, актуальність зазначених питань, їх наукова та 

практична значущість, особливо в умовах дефіциту сировинних та енергетичних 

ресурсів, обумовили вибір теми дисертаційної роботи.  

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

дисертаційної роботи є матеріали науково-дослідних робіт, що виконувались 

упродовж 2013–2017 рр. відповідно до тематичних планів лабораторії органічних 

добрив і гумусу ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського» у рамках ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» (2011−2015 рр.) за завданням 01.00.08.04.П «Розробити 

інформаційно-технологічне забезпечення переробки місцевої сировини та відходів 

органічного походження на стимулятори росту рослин і добрива та їх 

раціонального застосування у сучасних системах удобрення» (№ ДР 0114U003069), 
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ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та 

управління» (2016−2020 рр.) за завданням 01.03.03.02.П «Розробка нових 

технологій виробництва конкурентоздатних добрив на основі природної та 

вторинної сировини для підвищення родючості ґрунтів, продуктивності сівозмін та 

охорони довкілля» (№ ДР 0116U000611). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – встановити ефективність 

нових комплексних ОМД у системі удобрення ячменю ярого, обґрунтувати 

доцільність їх застосування на чорноземі типовому для підтримання родючості 

ґрунту і підвищення продуктивності культури. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: 

− обґрунтувати технологію виготовлення комплексних ОМД на основі КАС 

та гумату калію; 

− визначити агрохімічний склад комплексних ОМД; 

− обґрунтувати оптимальні дози і строки внесення комплексних ОМД для 

вирощування ячменю ярого на чорноземі типовому; 

− встановити вплив комплексних ОМД на зміну вмісту доступних для рослин 

сполук азоту, фосфору і калію на чорноземі типовому;  

− встановити вплив добрив на якісні та кількісні показники урожаю ячменю 

ярого; 

− розрахувати баланс азоту за внесення комплексних ОМД; 

− провести економічне та енергетичне оцінювання ефективності застосування 

комплексних ОМД під ячмінь ярий на чорноземі типовому.  

        Об’єкт дослідження – закономірності зміни показників родючості чорнозему 

типового, урожайності та якості зерна ячменю ярого під впливом внесення 

комплексних ОМД. 

Предмет дослідження – агрохімічні показники родючості чорнозему 

типового, врожайність та якість зерна ячменю ярого, енергетичні та економічні 

параметри застосування комплексних ОМД. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовували такі 

методи: польовий − для встановлення впливу різних доз комплексних ОМД на 

поживний режим чорнозему типового та процеси росту та розвитку рослин, 

формування врожайності ячменю ярого; модельно-лабораторний – методом 

біотестування, для оцінювання біологічної активності та фітотоксичності 

новостворених добрив, ефективність їх дії в умовах температурного стресу; 

лабораторно-аналітичний – для визначення агрохімічного складу добрив, ґрунту та 

рослин; статистичний – для встановлення достовірності одержаних 

експериментальних даних. Лабораторні аналізи зразків добрив, ґрунту та 

рослинного матеріалу проведено за атестованими і стандартизованими методиками 

з наступною статистичною обробкою даних.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

− уперше науково обґрунтовано доцільність збагачення азотних добрив 

препаратами гумінової природи для одержання нових комплексних ОМД, 

рецептуру яких оптимізовано для конкретних ґрунтових умов та культури.  
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Доведено, що додавання гумату калію до складу азотних добрив сприяє 

утворенню азотовмісних водорозчинних комплексів, що приводить до стабілізації 

азоту та усунення його втрат під час внесення добрив; 

− удосконалено систему удобрення ячменю ярого зі встановленням 

ефективних економічно вигідних доз комплексних ОМД за внесення в ґрунт та 

під час позакореневого підживлення ячменю ярого, що забезпечує покращення 

агрохімічних показників чорнозему типового, сприяє підвищенню продуктивності 

культури та поліпшенню якості врожаю;  

− встановлено закономірності зміни показників родючості чорнозему 

типового − накопичення азоту мінеральних і легкогідролізованих форм на фоні 

бездефіцитного балансу цього елементу;  

− визначено особливості засвоєння основних елементів живлення ячменем, їх 

винесення урожаєм та баланс азоту в ґрунті залежно від внесення комплексних 

ОМД.  

Практичне значення одержаних результатів. На підставі результатів 

досліджень розроблено рекомендації для виробництва щодо застосування 

комплексних ОМД, які забезпечують підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, покращення якісних показників отриманої продукції 

та поліпшення агрохімічних показників ґрунту.  

Результати наукових досліджень були впроваджені в 2018 році в 

господарствах Дніпропетровської області на площі 500 га у ФОП «Аленін І. К.» 

(акт від 03.09.2018 р.) та в господарствах Чернівецької, Тернопільської, 

Львівської областей на площі 900 га ФОП «Луценко А. А.» (акт від 05.09.2018 р.). 

На основі матеріалів досліджень отримано два патенти на корисну модель: 

№125036 «Спосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив» та 

№121447 «Спосіб отримання біологічно активного добрива». Матеріали досліджень 

включено до рекомендацій «Агротехнології виробництва та застосування нових 

видів добрив». На основі отриманих результатів експериментальних досліджень 

розроблено та зареєстровано технологію одержання та застосування рідких 

азотовмісних органо-мінеральних добрив (№ ДР 0617U000125). 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні основних ідей та 

положень, що складають наукову новизну дисертаційної роботи, у визначенні та 

обґрунтуванні мети і завдань дослідження, плануванні та проведенні польових 

дослідів, відборі зразків ґрунту та рослин і проведенні аналітичних робіт, 

узагальненні експериментальних даних та їх статистичній обробці. Особиста участь 

дисертанта полягає в інформаційному пошуку, аналізі й узагальненні даних 

літературних джерел за темою досліджень, зіставленні отриманих даних з 

літературними. 

Основні положення, висновки та рекомендації виробництву сформульовано 

автором особисто. Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у 

співавторстві. Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором 

використано тільки власні ідеї та отримані результати наукових досліджень. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-

практичній конференції і V з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків Республіки Білорусь 

«Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного 

земледелия (м. Мінськ, 22−26 червня 2015 р.), ХІ з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків 

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

2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Плодородие почв: оценка, использование и охрана, воспроизводство» (м. Мінськ, 

26−30 червня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молодежь и инновации − 2017» (м. Горки, 1−3 червня 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

«Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату» (м. Дніпро, 25−26 травня 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Інноваційні розробки молоді 

агропромисловому виробництву» (м. Херсон, 28 квітня 2017 р.), Всеукраїнському 

науково-практичному круглому столі для молодих вчених «Теорія і практика 

інноваційних розробок молодих вчених у грунтово-агрохімічній науці» (м. Харків, 

18−19 травня 2017 р.), Державній науково-практичній конференції «Аграрна наука – 

виробництву» (м. Біла Церква, 17 листопада 2016 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

17 наукових праць, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях (з них 2 − в 

закордонних виданнях), 1 – в іншому виданні, 8 – у матеріалах конференцій та з’їздів; 

отримано 2 патенти на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

семи розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, який включає 

245 найменувань, з яких 26 латиницею. У роботі подано 34 таблиці, з яких 

6 винесено в додатки, та 15 рисунків, з яких 2 винесено в додатки. Дисертаційну 

роботу викладено на 206 сторінках комп’ютерного тексту (з них 132 сторінки 

основного тексту). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

(огляд літератури) 

У розділі наведено короткий огляд результатів досліджень вітчизняних і 

зарубіжних науковців з питань одержання ОМД та їхнього застосування в 

аграрному секторі. Висвітлені питання щодо механізму дії нових видів добрив на 

рослини і ґрунти. Встановлено доцільність та обґрунтовано напрями проведення 

досліджень за темою дисертації. 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У лабораторних умовах відпрацьовано технологію одержання рідких 

комплексних ОМД (далі − рідкі ОМД) із залученням місцевих сировинних ресурсів 

(МСР), яка базується на пропорційному збагаченні КАС (N32) препаратами 
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гумінової природи, одержаними екстрагуванням гумінових речовин з органічної 

сировини − різні типи торфів. При розробці технологічних засад для виділення 

гумінових кислот передбачено використання в якості екстрагенту розчин 

гідроксиду калію (КОН) концентрацією 0,5 н, відношення речовина : розчин 

екстрагенту (1 : 10), температура не більше (60−80) 
о
С, термін настоювання 1 доба 

або 1−2 год інтенсивного змішування, нейтралізація готового продукту до рН 8−9 

(кислота сірчана, азотна, фосфорна). Отриманий після екстракції розчин піддають 

центрифугуванню за швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв та фільтрації. 

Завершальним етапом технологічного процесу виготовлення рідких ОМД є 

збагачення КАС (N32) препаратами гумінової природи у відповідних 

співвідношеннях. 

Приготування розчинів рідких ОМД на 1 га оброблюваної площі для 

кореневого підживлення рослин здійснюється із розрахунку 40 кг азоту КАС, для 

позакореневого підживлення − із розрахунку 6 кг азоту КАС, де частка гумату 

становить 5% та 15% від об’єму КАС. 

Дослідження зі встановлення ефективності дії рідких ОМД на врожайність і 

якість зерна ячменю ярого та родючість чорнозему типового проводили в умовах 

польового тимчасового досліду в дослідному господарстві ДП «ДГ «Граківське» 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (с. Дослідне, 

Чугуївський район, Харківської області) упродовж 2014−2016 років.  

Погодні умови у період вегетації ячменю ярого за три роки досліджень були 

контрастними та мали неоднозначний вплив на ріст, розвиток рослин і 

формування продуктивності зерна ячменю ярого. Зміни температурного та 

водного режимів зумовлювали значну варіабельність тривалості вегетаційного 

періоду, його окремих складових і в підсумку – врожайність ячменю ярого.  

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий важкосуглинковий на лесі (далі 

– чорнозем типовий), в шарі 0−30 см якого міститься 5,2 % гумусу, азоту легко 

гідролізованих – 176,3 мг/кг і мінеральних сполук – 10,4 мг/кг, рухомих сполук 

фосфору – 88,1 мг/кг і калію – 118,8 мг/кг ґрунту, рНKCl – 6,7.  

Враховуючи високу забезпеченість ґрунту фосфором і калієм та низьку 

азотом, система удобрення ячменю ярого передбачала створення трьох 

агрохімічних фонів, які відрізняються між собою за видами добрив, їх дозами та 

періодичністю внесення. В досліді для створення агрофону 1 з мінеральних 

добрив використовували КАС (N32), агрофону 2 та 3 рідкі ОМД на її основі. 

Кожна ділянка агрохімічного фону була розділена навпіл. На одній частині 

проводилось кореневе підживлення КАС із розрахунку 40 кг/га азоту та рідкими 

ОМД відповідної концентрації під передпосівну культивацію, на другій 

позакореневе підживлення рослин КАС із розрахунку 6 кг/га азоту та рідкими 

ОМД відповідної концентрації у фази кущіння, виходу в трубку та колосіння. 

Дослід закладено відповідно до вимог Методики проведення польових 

досліджень Б. А. Доспєхова (1985) у триразовій повторності з рендомізованим 

розміщенням варіантів. Площа дослідної ділянки – 20 м
2
, облікова площа – 4 м

2
. 

Культура вирощування – ячмінь ярий сорту «Парнас». Облік і збирання врожаю 

проводили суцільним методом.  
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З метою встановлення біологічної активності та фітотоксичності рідких ОМД 

було проведено серію модельно-лабораторних дослідів методом біотестування при 

пророщуванні насіння тест-культур згідно з відповідними методиками. У досліді 

робочі розчини рідких ОМД піддавали дії температурного стрес фактору. Для 

створення високотемпературного стресу розчини з різною концентрацією (0,1; 

0,5%) та складом (на основі КАС, РКД і карбаміду) розміщували в термостаті на 

48 год та нагрівали до температури (+50) ºС; низькотемпературного стресу – в 

морозильну камеру, охолоджували до температури (0) ºС.  

Оброблення насіння пшениці озимої проводили замочуванням упродовж 2 год 

у розчинах рідких ОМД. У чашках Петрі розміщували по 25 насінин на 

фільтрувальному папері, попередньо зволоженому 10 мл дистильованої води. 

Пророщували сім діб при змінних температурах – вдень (+25) °С, вночі (+20) °С в 

умовах природного освітлення, передбачених ДСТУ 4138-2002. Тест-параметрами 

обрано схожість насіння, морфометричні параметри проростків та їх загальна маса. 

Дослід проводили у шестиразовій повторності.  

Дослідження з вивчення захисної дія рідких ОМД в умовах температурного 

стресу проводили біотестуванням за методом проростків. В якості тест-культури 

використовували проростки пшениці озимої. Враховуючи попередні дослідження, 

робочі розчини готували з концентрату гумату калію торф’яного (масова частка 

гумінових кислот − 5,42 %) та КАС (N32), різної концентрації (0,1; 0,01; 0,001; 

0,0001% вуглецю гумінових кислот). Насіння пшениці упродовж 72 год 

пророщували у дистильованій воді в чашках Петрі при змінних температурах – 

вдень (+25) °С, вночі (+19) °С. Триденні проростки пшениці переносили у 

півлітрові стаканчики, що містили розчини рідких ОМД і піддавали дії стрес 

фактору. Для створення температурного стресу проростки пшениці з розчинами 

рідких ОМД поміщали у термостат при температурі (+35) °С 

(високотемпературний стрес) і в холодильник при температурі (+4) ºС 

(низькотемпературний стрес) на 48 год.  

Облік морфометричних параметрів проростків, коріння та біомаси рослин 

проводили після 72 год пророщування та 48 год дії стрес фактору. Повторність 

досліду шестиразова. 

Відбір і підготовку зразків ґрунту для проведення аналізів проводили у 

відповідності з ДСТУ 4287:2007. Для визначення основних агрохімічних 

показників ґрунту, його зразки відбирались до закладки польового досліду, у фазу 

кущіння і після збирання врожаю в шарі 0−30 см через кожні 10 см у триразовій 

повторності, та визначали вміст: нітратного та амонійного азоту − згідно з ДСТУ 

4729:2007; азоту легкогідролізованих сполук – за методом Корнфілда згідно з 

ДСТУ 7863:2015; загального азоту – за методом К’єльдаля згідно з ДСТУ ISO 

11261-2001; рухомих сполук фосфору і калію – за модифікованим методом 

Чирикова згідно з ДСТУ 4115:2002; лабільної органічної речовини − за методом 

Єгорова згідно з ДСТУ 4732:2007; загального гумусу – згідно з ДСТУ 4289:2004; 

кислотність ґрунту рНKCl. – згідно з ДСТУ ISO 10390-2007.  
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Рослинні зразки відбирали у фазу кущіння та після збирання врожаю. У 

рослинних зразках визначали: вміст загального азоту, фосфору та калію – 

методом мокрого озолення за МВВ 31-497058-019-2005. Якість рослинницької 

продукції визначали на ІЧ аналізаторі СПЕКТРАН-119М. 

Було проаналізовано МСР, КАС та рідкі ОМД згідно з чинною нормативною 

документацією, де визначено вміст: органічної речовини згідно з ДСТУ 8454:2015; 

вологи та сухого залишку згідно з ГОСТ 26713-85; золи згідно з ГОСТ 26714-85; 

загальний вуглець − за методом Тюріна згідно з ДСТУ 4289:2004; сумарну масову 

частку азоту та масову частку амонійного азоту згідно з ДСТУ 7911:2015; сумарну 

масову частку гумінових кислот і масову частку вільних гумінових кислот 

оксидиметрично згідно з ДСТУ 7083:2009; рН згідно з ДСТУ EN 13037:2005. 

Аналізи зразків ґрунту, рослин та добрив проводили у лабораторії органічних 

добрив і гумусу (свідоцтво про атестацію №100-154/2014 від 01.08.2014 р.), 

лабораторії інструментальних методів дослідження ґрунтів (свідоцтво про 

атестацію № 100-153/2014 від 01.08.2014 р.) ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О. Н. Соколовського».  

Економічну ефективність застосування добрив розраховували за 

загальноприйнятими методиками, з урахуванням витрат за технологічними 

картами та реалізаційних цін III кварталу 2016 р. Енергетичну ефективність 

розраховували згідно з методикою О. К. Медведовського  та П. І. Іваненка (1988).  

Статистичну обробку експериментальних даних агрохімічних показників 

ґрунту та добрив, врожайність та якість зерна ячменю ярого проводили за 

допомогою пакету стандартних програм Microsoft Exсel та дисперсійного аналізу 

за методикою Б. А. Доспєхова (1989). 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ОДЕРЖАННЯ РІДКИХ 

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

Сировинна база для виготовлення органічної складової рідких органо-

мінеральних добрив. Встановлено, що МСР (торф, сапропель, буре вугілля, 

леонардит, вермикомпост тощо) можна використовувати не тільки безпосередньо 

як органічне добриво, але і як органічну складову під час виробництва рідких 

ОМД, у яких органічна частина становить 5 % і 15 %. Усе інше – азотні або 

комплексні мінеральні добрива.  

Технологічні підходи до отримання гумінових препаратів та рідких 

органо-мінеральних добрив. В основу технологій покладено процес переведення 

гумінових кислот сировини в доступну для рослин форму обробленням сировини 

розчинами неорганічних та органічних сполук за підвищених температур і тиску. 

Враховуючи, що найбільш розповсюдженим методом є вилуження гумінових 

кислот, в лабораторних умовах були проведені дослідження з вилучення 

гумінових кислот з органогенної сировини (різні типи торфів) з використанням 

гідрооксиду калію (КОН). На основі даної технології отримано патент на корисну 

модель: «Cпосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив». 
За умов дотримання даних технологічних процесів виготовлені рідкі ОМД 

містять, крім фізіологічно активних форм гумінових сполук, три форми азоту.  
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Такий склад забезпечує пролонговану дію, оскільки кожна із зазначених форм має 
свої особливості поводження у ґрунті, доступність рослинам, а дозування 
враховує потреби сільськогосподарських культур в елементі живлення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Агрохімічний склад рідких органо-мінеральних добрив 

Показник Фактичний вміст 

Масова частка загального азоту, N, % 19,6 

Масова частка амідного азоту, N-NH2 ,% 10,7 

Масова частка амонійного азоту, N-NH4, % 8,9 

Масова частка нітратного азоту, N-NO3, % 11,9 

Вміст азоту за діючою речовиною, % 31,5 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг, % 0,4 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, Сгк, % 0,3 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк, % 0,1 

Масова частка вуглецю гумінових кислот (Сгк) у загальному 
вуглецю (Сзаг), % 

71 

Масова частка солей гумінових кислот, г/л 5,2 

Масова частка солей фульвокислот, г/л 2,5 

Масова частка гумусових речовин, г/л 7,7 

Кислотність, рН 7,5 

Стійкість робочих розчинів рідких органо-мінеральних добрив залежно 
від якості води та температури зберігання. Встановлено, що на порушення 
стабільності розчинів рідких ОМД впливають такі фактори: якість води та зміна 
температури під час зберігання добрив. Отже, під час приготування робочих 
розчинів рідких ОМД слід використовувати пом’якшену воду із низьким вмістом 
іонів Са та Mg, тоді вони мають більш стабільний склад. У випадку розбавлення 
концентрату водопровідною водою, приготовлений розчин потрібно використати 
упродовж 2 год тому, що далі спостерігається поява желеподібного осаду 
гумінових кислот. Нагрівання розчинів рідких ОМД призводить до руйнування 
органо-мінеральних зв’язків, як наслідок зниження їх біологічної ефективності. 

ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Вплив рідких органо-мінеральних добрив на вміст гумусу та реакцію 
ґрунтового розчину. Внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію в дозі 
40 кг/га д. р. практично не вплинуло на зміну вмісту гумусу в шарі ґрунту 
0−30 см, проте спостерігали тенденцію до його підвищення у варіантах із 
позакореневим підживленням рідкими ОМД на фоні ОМД-1 і ОМД-2. Вміст 
гумусу збільшився відповідно на 0,22−0,24 %.  

Доведено, що від реакції ґрунтового розчину залежить мінералізація органічної 
речовини та інтенсивність засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту та 
добрив. Під впливом внесення рідких ОМД простежується чітка тенденція 
підвищення показника рН, яка залежно від варіанту досліду становить 0,1−0,4 од.  
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Динаміка вмісту азоту в ґрунті. У середньому за три роки досліджень вміст 

азоту мінеральних сполук у шарі ґрунту 0−30 см у період кущіння ячменю ярого 

на контролі без добрив становив 9,31 мг/кг і зростав до 10,04−10,75 мг/кг ґрунту у 

варіантах із внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію, нітратна форма 

азоту в 1,5 разів перевищувала амонійну. Так, на контролі вміст нітратного азоту 

в середньому був на рівні 5,55 мг/кг, амонійного − 3,76 мг/кг ґрунту. Застосування 

мінеральних добрив порівняно з неудобреним фоном сприяло зростанню вмісту 

нітратного та амонійного азоту в середньому на 0,1 мг/кг ґрунту. Внаслідок 

застосування ОМД у варіантах Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) вміст нітратного 

азоту підвищився на 0,53 та 0,68 мг/кг, амонійного – на 0,20 та 0,76 мг/кг ґрунту. 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук в цих варіантах підвищився відповідно на 

18,82 і 19,11 мг/кг ґрунту (рис. 1). 
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Рис. 1 Вміст азоту окремих сполук у шарі ґрунту 0−30 см під ячменем 

ярим після внесення рідких ОМД, 2014−2016 рр.: 

1) без добрив (контроль);  2) фон 1 (КАС40);  3) фон 2 (ОМД-1);  4) фон 3 (ОМД-2)   

У процесі вегетації культури в зв’язку з підвищеною потребою рослин в азоті 

внаслідок інтенсивного накопичення вегетативної маси рослин і росту коріння 

вміст нітратної та амонійної його форм на всіх удобрених агрофонах знижувався, 

але під впливом застосування добрив проти контрольного варіанту зростав. 
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У варіанті, де ячмінь ярий вирощували на фоні мінерального живлення, 

запаси мінерального азоту становили 17,14 мг/кг ґрунту. Вміст нітратного азоту 

зростав відносно контролю на 3,8 мг/кг, амонійного − на 4,24 мг/кг ґрунту. 

Варіанти Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) з внесенням рідких ОМД відзначились 

більш інтенсивним процесом накопичення мінеральних сполук азоту в межах 

18,97−20,52 мг/кг ґрунту. Вміст нітратного азоту зростав на 6,23 і 6,89 мг/кг ґрунту, 

подібна закономірність спостерігалась і з амонійним азотом. У варіанті Фон 2 

(ОМД-1) – 3,71 мг/кг і Фон 3 (ОМД-2) – 4,61 мг/кг ґрунту. 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук за використання рідких ОМД 

характеризувався найвищими значеннями і становив відповідно Фон 2 (ОМД-1) – 

190,70 мг/кг і зростав відносно контролю на 39 мг/кг та Фон 3 (ОМД-2) − 

192,93 мг/кг ґрунту (41 мг/кг). У варіанті без внесення добрив вміст азоту 

легкогідролізованих сполук був на рівні 151,52 мг/кг ґрунту. 

Проведеними дослідженнями встановлено певні особливості стосовно 

поглинання азоту мінеральних сполук в ґрунті під дією позакореневих підживлень 

ячменю ярого рідкими ОМД (рис. 2).  
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Рис. 2 Вміст азоту окремих сполук у шарі ґрунту 0−30 см у фазу повної 

стиглості ячменю ярого залежно від його позакореневих підживлень рідкими 

ОМД, 2014−2016 рр.: 

5) КАС6; 6) фон 1 (КАС40) + КАС6; 7) фон 1 (КАС40) + ОМД-1; 8) фон 1 (КАС40) + ОМД-2; 

9) фон 2 (ОМД-1) + КАС6; 10) фон 2 (ОМД-1) + ОМД-1; 11) фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2;  

12) фон 3 (ОМД-2) + КАС6; 13) фон 3 (ОМД-2) + ОМД-1; 14) фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 
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Внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2 в дозі 6 кг/га д. р. підвищувало запаси азоту 
мінеральних сполук у шарі ґрунту 0−30 см, відповідно на 9,76−15,78 мг/кг та 
12,5−14,67 мг/кг ґрунту порівняно з контролем. 

Під дією позакореневих підживлень рідкими ОМД-1 і ОМД-2 порівняно з 
контролем вміст азоту нітратів збільшувався відповідно на 5,45 і 8,79 мг/кг у 
варіантах Фон 1 (КАС40)+ОМД-1 і Фон 1 (КАС40)+ОМД-2, на 7,27 і 7,63 мг/кг  
Фон 2 (ОМД-1)+ОМД-1 і Фон 2 (ОМД-1)+ОМД-2 та на 8,57 і 8,84 мг/кг Фон 3 
(ОМД-2)+ОМД-1 і Фон 3 (ОМД-2)+ОМД-2. Щодо вмісту амонійного азоту 
спостерігалась подібна закономірність (див. рис. 2).  

Встановлено закономірне підвищення вмісту азоту легкогідролізованих сполук 
під дією позакореневих підживлень. За триразового підживлення рідкими ОМД-1 
вміст азоту збільшився на Фон 1 (КАС40)+ ОМД-1 − 27,21 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) + 
ОМД-1 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-1 – 35,45 і 48,21 мг/кг ґрунту. Найбільше 
накопичення азоту спостерігалось у варіантах із внесенням ОМД-2, його вміст 
підвищився на Фон 1 (КАС40)+ ОМД-2 – 25,15 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2 і 
Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 – 37,21 і 47,71 мг/кг ґрунту. 

Необхідно відмітити, що вміст загального азоту впродовж вегетації ячменю в 
усіх варіантах досліду характеризувався стійкішим значенням по профілю ґрунту 
порівняно з мінеральними формами і в середньому був на рівні 0,29 % на контролі 
та 0,31 % на удобрених фонах. 

Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті. Вміст рухомих сполук 
фосфору в шарі 0−30 см упродовж вегетації ячменю ярого залежав від 
співвідношення елементів живлення у внесених добривах. Найвищий його вміст 
спостерігали на початку вегетації ячменю та поступове зниження до фази повної 
стиглості, що є наслідком інтенсивного засвоєння фосфору рослинами під час 
формування врожаю. Під впливом внесення рідких ОМД під передпосівну 
культивацію у фазу кущіння спостерігали підвищення його вмісту на 0,4 та 
4,5 мг/кг ґрунту порівняно з контролем. Поряд з цим, за внесення еквівалентної 
дози мінеральних добрив, вміст рухомих сполук фосфору зменшився на 3,42 мг/кг 
ґрунту (рис. 3).  
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Рис. 3 Зміна вмісту рухомих сполук фосфору та калію в шарі ґрунту 0−30 см 

під ячменем ярим після внесення рідких ОМД, 2014−2016 рр.: 

1) без добрив (контроль);  2) фон 1 (КАС40);  3) фон 2 (ОМД-1);  4) фон 3 (ОМД-2)   
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Ефективність рідких ОМД, окрім безпосереднього збагачення ґрунту азотом, 

пов’язана з наявністю у їх складі активних органічних кислот, які здатні 

підвищувати рівень біологічної активності ґрунту, а також позитивно впливати на 

функціонування фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, що в комплексі сприяє 

переведенню важкорозчинних ґрунтових сполук фосфору в доступні форми.  

Засвоєння фосфору рослинами з ґрунту в процесі росту та розвитку зумовлює 

зниження його концентрації в ґрунтовому розчині. Як наслідок, вміст рухомих 

сполук фосфору у фазу повної стиглості знижувався порівняно з попередньою 

фазою, а проти контролю зростав на 2,67−4,04 мг/кг ґрунту. Найвищим 

досліджуваний показник був у варіантах за комплексного внесення рідких ОМД-2 та 

становив відповідно 93,26 мг/кг − Фон 2 (ОМД-1) та 94,69 мг/кг − Фон 3 (ОМД-2), 

вищим від контролю на 3,61 та 4,04 мг/кг ґрунту (рис. 4).  
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Рис. 4 Вміст рухомих сполук фосфору та калію в шарі ґрунту 0−30 см у фазу 

повної стиглості ячменю ярого залежно від його позакореневих підживлень 

рідкими ОМД, 2014−2016 рр.: 

5) КАС6; 6) фон 1 (КАС40) + КАС6; 7) фон 1 (КАС40) + ОМД-1; 8) фон 1 (КАС40) + ОМД-2; 

9) фон 2 (ОМД-1) + КАС6; 10) фон 2 (ОМД-1) + ОМД-1; 11) фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2;  

12) фон 3 (ОМД-2) + КАС6; 13) фон 3 (ОМД-2) + ОМД-1; 14) фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2  

Динаміка вмісту рухомих сполук калію в ґрунті. Встановлено істотний 

вплив рідких ОМД на зміну вмісту рухомих сполук калію. Найвищий ступінь їх 

накопичення в шарі 0−30 см за період вегетації рослин ячменю ярого відзначено у 

фазу кущіння. Під впливом внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію 

спостерігали підвищення його вмісту на 18,41 і 28,93 мг/кг ґрунту порівняно з 

контролем. Поряд з цим, за внесення еквівалентної дози мінеральних добрив вміст 

рухомих сполук калію залишився на рівні контролю (див. рис. 3). 

Наприкінці вегетації ячменю ярого вміст рухомих сполук калію в ґрунті дещо 

зростав внаслідок припинення поглинання його кореневою системою рослин і 

поступового перетворення фіксованого ґрунтом калію в обмінні форми. Найвищий 

його вміст було зафіксовано за триразового позакореневого підживлення рідким 

ОМД-2 у варіантах Фон 2 (ОМД-1), Фон 3 (ОМД-2), що зумовило збільшення 

вмісту калію, відповідно, на 4,73 і 4,98 мг/кг ґрунту (див. рис. 4). 
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ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ДИНАМІКУ 

ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ 

Динаміка вмісту азоту в рослинах. Аналіз отриманих даних показав, що 

рослини ячменю ярого інтенсивніше накопичували азот на ранніх етапах 

органогенезу. На вміст азоту в рослинах ячменю найбільше впливали дози 

азотних добрив, особливо на початку вегетації  у фазу кущіння. Так, внесення 

рідких ОМД під передпосівну культивацію в дозі 40 кг/га д. р. підвищило вміст 

азоту в рослинах у фазу кущіння на 0,4 і 0,6 % порівняно з контролем без добрив, 

де його вміст становив 2,28 % у перерахунку на суху речовину.  

Позакореневі підживлення рідкими ОМД у дозі 6 кг/га д. р. у фазу кущіння-

колосіння на фоні ОМД-1 і ОМД-2 поліпшували не лише азотний обмін рослин, а 

й сприяли його підвищенню в зерні на 0,7 %, в соломі − на 0,7−0,9 % на суху 

речовину, залежно від складу рідких ОМД. 

Динаміка вмісту фосфору в рослинах. Накопичення фосфору рослинами 

ячменю інтенсивніше проходило на початкових етапах органогенезу. Так, після 

внесення рідких ОМД у фазу кущіння вміст фосфору в рослинах підвищився на 

0,3 і 0,5 % порівняно з контролем − 1,38% на суху речовину. Позакореневі 

підживлення ячменю ярого рідкими ОМД на удобрених фонах сприяли 

надходженню фосфору в зерно, де вміст його зростав порівняно з контролем на 

0,4 %, в соломі − на 0,3 % на суху речовину. 

Динаміка вмісту калію в рослинах. У середньому за роки досліджень 

максимальний вміст калію в рослинах ячменю був у фазу кущіння 5,16 % і 5,17 % 

у варіантах із внесенням рідких ОМД. Позакореневі підживлення наприкінці 

вегетації сприяють накопиченню його в соломі в межах 1,89−2,19 %, що на         

0,6−0,7 % більше контролю, в зерні 1,01−1,16 % (0,4 %) на суху речовину.  

ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Ефективність дії рідких органо-мінеральних добрив на врожайність 

зерна ячменю ярого. Експериментальні дані свідчать, що ячмінь ярий сорту 

«Парнас» характеризувався високою продуктивністю. Одержання високих 

врожаїв зерна лімітувалось, насамперед, погодними умовами упродовж 

вегетаційного періоду культури. Роки проведення досліджень відрізнялись за 

вологозабезпеченістю, що дало можливість всебічно вивчити ефективність дії 

рідких ОМД у посівах ячменю. Потрібно відмітити, що в цілому по дослідних 

варіантах ефективність позакореневих підживлень ячменю рідкими ОМД зростала 

з підвищенням вологозабезпеченості посівів упродовж вегетації та з настанням 

посушливих умов. 

У середньому за роки досліджень, застосування позакореневих підживлень на 

фоні основного удобрення в критичні етапи органогенезу ячменю ярого дозволило 

підвищити врожайність зерна залежно від варіанту досліду до 2,73−3,34 т/га 

(рис. 5). 
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Рис. 5 Вплив рідких ОМД на врожайність зерна ячменю ярого 

        НІР05:              2014 р.− 0,11                    2015 р. − 0,15                  2016 р. − 0,10   

За погодних умов 2014 року врожайність зерна у варіантах досліду зростала на 

15−37 % порівняно з контролем (2,10 т/га). В посушливих умовах 2015 року 

врожайність, порівняно з попереднім роком, була вищою. Так, у варіантах із 

комплексним внесенням рідких ОМД вона зростала на 15−40 % (2,26 т/га). 

Найбільшу врожайність відмічено у достатньо зволоженому 2016 році, де вона 

зростала на 15−44 % (2,76 т/га).  

В середньому за три роки досліджень приріст урожаю зерна ячменю на 

агрохімічному фоні Фон 1 (КАС40) становив 0,21 т/га (9 %), на Фон 2 (ОМД-1) − 

0,24 т/га (10 %). Максимальний приріст врожаю отриманий на агрохімічному фоні  

Фон 3 (ОМД-2) − 0,34 т/га (14 %) порівняно  з контролем.      

Під впливом позакореневих підживлень ячменю ярого рідкими ОМД-1 та 

ОМД-2 на початку кущіння-колосіння приріст урожаю зерна на агрохімічному 

фоні 1 був на рівні 0,15 т/га (6 %) та 0,18 т/га (7 %). Одержано прирости врожаю на 

рівні 0,39 т/га (15 %) та 0,63 т/га (23 %) на агрохімічних фонах 2 та 3 від внесення 

рідких ОМД-2.  

Ефективність дії рідких органо-мінеральних добрив на якість зерна 

ячменю ярого. Одним з важливих показників якості зерна ячменю ярого є вміст 

білка та його поживна цінність, які змінюються залежно від особливостей сорту, 

умов вирощування та норм внесення мінеральних добрив, в першу чергу азотних 

(Меделец П. С., 1975; Носенко Ю., 2009).  

Дослідження показали, що вміст білка в зерні ячменю змінювався як під 

впливом погодних умов року, азотного живлення, так і під впливом строків 

позакореневих підживлень рідкими ОМД (рис. 6).  

Найвищий вміст білка в зерні ячменю формувався в умовах посушливого 

вегетаційного періоду 2015 р. Під впливом внесення рідких ОМД у варіантах 

Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) цей показник зростав на 0,40 і 0,42 % порівняно 

з контролем (11,85 %), хоч істотної переваги між цими варіантами не виявлено.  
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Рис. 6 Вплив рідких ОМД на вміст білка в зерні ячменю ярого  

НІР05:                2014 р.− 0,05                       2015 р.− 0,06                2016 р.− 0,08  

Позакореневі підживлення ячменю ярого на фоні основного удобрення 

значно підвищували вміст білка в усіх варіантах досліду, особливо, коли їх 

вносили у фазу колосіння. Застосування КАС у дозі 6 кг/га д. р. вміст білка 

підвищував на 0,35−0,48 %. Підживлення рослин рідкими ОМД забезпечувало 

загальне підвищення вмісту білка на 0,35−0,49 % порівняно з контролем. 

Найнижчим вміст білка був в умовах вегетації 2016 р., коли кількість опадів 

була дещо вищою, а температурні умови менш сприятливі для його формування 

рослинами ячменю ярого. На контрольних ділянках вміст білка становив 11,79 %, 

а з підвищенням рівня азотного живлення зростав у варіантах: Фон 1 (КАС40) на 

0,36 %, Фон 2 (ОМД-1) – на 0,39 % та Фон 3 (ОМД-2) – на 0,47 %.  

Позакореневі підживлення ячменю ярого на фоні основного удобрення 

значно підвищували вміст білка, на фоні мінеральних добрив − на 0,35−0,47 %, 

органо-мінеральних − 0,38−0,48 % порівняно з контролем. 

Проміжні показники за вмістом білка в зерні ячменю отримано в умовах 

вегетації 2014 р. За погодних умов, що склалися, вміст білка на контролі становив 

11,80 %, на фоні внесення КАС та рідких ОМД під передпосівну культивацію 

показник підвищився на 0,25 % у варіанті Фон 1 (КАС40) та на 0,40 і 0,42 % у 

варіанті Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2). За комплексного внесення рідких ОМД 

вміст білка підвищився на 0,35−0,49 %. 

В середньому за три роки досліджень за внесення добрив під передпосівну 

культивацію в дозі 40 кг/га д. р. одержано прирости вмісту білка на рівні 0,29 % у 

варіанті Фон 1 (КАС40) та 0,40; 0,44 % у варіанті Фон 2 (ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2), 

де показники становили, відповідно: 12,10; 12,23 та 12,25 %. Вихід білка 

змінювався в межах 0,31−0,33 т/га. Порівняно з фоном за позакореневого 

підживлення одержано прирости вмісту білка на рівні 0,02−0,06 % від внесення 

КАС та 0,05−0,11 % від внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2.  
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Комплексне застосування рідких ОМД в усі роки досліджень мало суттєву 

перевагу за вмістом білка в зерні, тим самим збільшуючи його вихід. При чому 

найвищий вміст білка за роки досліджень одержано за внесення рідких ОМД-1 та 

ОМД-2 у варіанті Фон 3 (ОМД-2) – 12,30 %, де отримано найвищі значення 

виходу білка – 0,39−0,41 т/га. 

Захисна дія рідких органо-мінеральних добрив в умовах несприятливих 

температур. Захисна дія добрив по відношенню до рослин в умовах абіотичних 

стресів обумовлена наявністю у їх складі гумінових речовин, що  включаються в 

ліпідний метаболізм рослин і беруть участь в неспецифічних реакціях рослин на 

стрес, спрямованих на відновлення пошкоджень мембранних структур у клітинах 

рослин. Отже, рідкі ОМД здатні частково або повністю нівелювати високо- і 

низькотемпературний стрес, а величина захисної дії добрив залежить від 

величини стресу, що впливає.   

Баланс азоту в ґрунті за вирощування ячменю ярого. Розрахунки балансу 

азоту свідчать про значний його дефіцит у варіанті без внесення добрив (-23,6 кг/га), 

що вказує на високий рівень використання запасів цього елемента з ґрунту. У 

варіантах, де вносили добрива, баланс азоту був додатний та залежав від винесення 

елементу з господарським урожаєм. Внесення мінеральних добрив позитивно 

впливало на баланс азоту, перевищуючи дію органо-мінеральних добрив у два рази. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

Енергетична оцінка вирощування ячменю ярого. Обґрунтовано, що 

комплексне внесення рідких ОМД під ячмінь ярий забезпечує найвищий 

коефіцієнт енергетичної ефективності 3,51−3,80 од. залежно від вмісту ОМД. 

Енергетична собівартість однієї тонни зерна ячменю ярого при цьому становить 

19,48−19,68 ГДж проти 17,97 ГДж на контролі. 

Економічна ефективність вирощування ячменю ярого. Розрахунки 

показали, що вирощування ячменю ярого за внесення рідких ОМД на чорноземі 

типовому є економічно обґрунтованим і енергетично доцільним заходом. 

Комплексне застосування добрив за вирощування культури забезпечує чистий 

дохід у межах 1593,90−3730,70 грн/га за рівня рентабельності 152−231 %.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано та практично доведено 

ефективність застосування нових комплексних органо-мінеральних добрив в 

агроценозах ячменю ярого на чорноземі типовому в умовах Лівобережного 

Лісостепу України. За результатами проведених досліджень встановлено 

оптимальний склад добрив, дози їх внесення під передпосівну культивацію та для 

позакореневого підживлення. Встановлено позитивний вплив добрив на агрохімічні 

показники чорнозему типового важкосуглинкового, рівень урожайності та якості 

зерна ячменю ярого. 
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1.  Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність 

збагачення КАС (N32) препаратами гумінової природи. Визначено, що за 

технологічним процесом передбачається отримання органо-мінерального комплексу, 

значну частину якого ставить азотна складова, хімічно зв’язана з гуматвмісними 

препаратами, одержаними екстрагуванням. 

2.  Визначено основні технологічні вимоги до процесу екстрагування: 

стабілізована органічна сировина, екстрагент − 0,5 н розчин КОН, відношення 

речовина : розчин екстрагенту (1 : 10), температура настоювання не більше 

(60−80) 
о
С, термін настоювання 1 доба або 1−2 год інтенсивного змішування, 

нейтралізація готового продукту до рН 8−9 (кислота сірчана, азотна, фосфорна), 

центрифугування за швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв, фільтрування. 

3.  Встановлено, що на порушення стабільності розчинів комплексних ОМД 

під час зберігання впливають такі фактори як якість води та зміна температури. Для 

приготування робочих розчинів слід використовувати пом’якшену воду, тоді вони 

мають більш стабільний склад. У разі розбавлення концентрату водопровідною 

водою приготовлений розчин потрібно використовувати упродовж 2 год.  

4.  Встановлено, що порушення температури зберігання добрив впливає на їх 

стимулювальну активність. Комплексні ОМД стійкі до низьких температур, 

зберігають свої властивості. Підвищення температури призводить до руйнування 

органо-мінеральних зв’язків і зниження їх біологічної ефективності.  

5.  Визначено, що за внесення комплексних ОМД створюються оптимальні 

умови для живлення рослин – у чорноземі типовому відбуваються кількісні зміни 

вмісту гумусу з тенденцією до його зростання в шарі ґрунту 0−30 см на 

0,22−0,24 % опосередковано через збільшення врожаю, це сприяє накопиченню 

більшої кількості органічної речовини у ґрунті. Показник рНKCl підвищується на 

0,1−0,4 од. 

6.  Найефективнішим щодо накопичення вмісту поживних елементів у ґрунті 

виявилось внесення комплексних ОМД під передпосівну культивацію в дозі 

40 кг/га азоту в комплексі з позакореневим підживленням комплексними ОМД-2 у 

дозі 6 кг/га азоту у фазу кущіння-колосіння, які забезпечили порівняно з 

контролем зростання вмісту азоту легкогідролізованих сполук, відповідно, на 

37,21 і 47,71 мг/кг, нітратного азоту − на 7,63 і 8,84 мг/кг, амонійного − на 7,03 і 

4,84 мг/кг ґрунту. 

7.  В умовах досліду інтегроване застосування комплексних ОМД забезпечує 

збільшення показників вмісту рухомих сполук фосфору відносно контролю на 

3,61 і 4,04 мг/кг, калію − на 4,73 і 4,98 мг/кг ґрунту. 

8.  Застосування комплексних ОМД сприяє підвищенню вмісту азоту, 

фосфору і калію в основній та побічній продукції ячменю ярого. Вміст азоту в 

зерні підвищився на 0,7 %, в соломі − 0,7−0,9 %; фосфору в зерні − 0,4 %, соломі 

− 0,3 %; калію, відповідно, в зерні − 0,4 %, соломі − 0,6−0,7 % на суху речовину. 

9.  Максимальна врожайність зерна 3,34 т/га досягається за комплексного 

внесення ОМД-2 в заданих дозах, де приріст до контролю становить 0,97 т/га 

(41 %), у тому числі від позакореневого підживлення 0,63 т/га (23 %).  
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Зерно ячменя ярого із вмістом білка до 12,3 % формується за комплексного 

внесення ОМД та забезпечується найвищий вихід білка 0,35−0,41 т/га. 

10.  Встановлено, що комплексні ОМД здатні частково або повністю 

нівелювати високо- і низькотемпературний стрес, а величина захисної дії добрив 

залежить від сили діючого стресу, що впливає. Добрива сприяли адаптації рослин 

до стресових факторів, завдяки участі гумінових речовин складових комплексних 

ОМД у загальних захисно-пристосувальних реакціях рослинного організму. 

11.  Встановлено, що за застосування добрив у дозі 40 кг/га д. р. за всіх 

варіантів удобрення ячменю створюються умови для формування бездефіцитного 

балансу азоту в ґрунті. Найвищі показники балансу азоту − 13,8 кг/га забезпечує 

фон мінерального живлення та 5,8 і 3,1 кг/га − фон органо-мінерального.  

12.  Вирощування ячменю ярого за внесення комплексних ОМД на чорноземі 

типовому є економічно обґрунтованим і енергетично доцільним заходом. 

Комплексне застосування добрив забезпечує чистий дохід у межах             

1593,90−3730,70 грн/га за рівня рентабельності 152−231 %, коефіцієнт 

енергетичної ефективності 3,51−3,80 од.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Підприємствам, що виготовляють азотовмісні мінеральні добрива, для 

підвищення їх ефективності рекомендовано впроваджувати технології виробництва 

комплексних ОМД із включенням гумінових кислот з дотриманням технологічних 

вимог зазначених у рекомендаціях «Агротехнології виробництва та застосування 

нових видів добрив». Запропоновано в якості органічної складової використовувати 

гумат калію (патент на корисну модель №125036 «Cпосіб отримання рідких 

азотовмісних органо-мінеральних добрив»). 

2. Виробникам сільськогосподарської продукції на чорноземних ґрунтах 

Лівобережного Лісостепу України з низькою забезпеченістю мінеральним азотом, 

високою – рухомими сполуками фосфору та калію з метою створення сприятливих 

умов мінерального живлення ячменю ярого та отримання стабільних врожаїв зерна  

3,3 т/га і вище рекомендовано вносити комплексні ОМД під передпосівну 

культивацію спільно з позакореневим підживленням.  

 Для отримання зерна ячменю ярого пивоварного призначення доцільно 

проводити позакореневі підживлення комплексними ОМД у критичні фази 

розвитку рослин (кущіння-колосіння) на фоні основного внесення комплексних 

ОМД, що забезпечує вміст білка в межах технологічних вимог − до 12,3 %. 

3. Доза добрива для прикореневого підживлення – 100−109 л/га, для 

позакореневого підживлення – 15−17 л/га, яка розведена в 200−300 л води.  

Під час приготування робочих розчинів слід використовувати пом’якшену 

воду, що забезпечує більш стабільний склад. У разі розбавлення концентрату 

водопровідною водою виготовлений розчин потрібно використовувати упродовж 

2 год.  
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АНОТАЦІЯ 

Артем’єва К. С. Ефективність нових комплексних органо-мінеральних 

добрив на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України. − На 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 06.01.04 − агрохімія. − Національний науковий центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Харків, 2019. 

В дисертаційній роботі наведено результати досліджень зі встановлення 

ефективності дії нових комплексних органо-мінеральних добрив на агрохімічні 

показники чорнозему типового, особливості росту та розвитку ячменю ярого, його 

врожайність, вміст і накопичення елементів живлення в основній та побічній 

продукції в умовах Лівобережного Лісостепу України.  

У результаті проведених досліджень науково обґрунтовано доцільність 

збагачення КАС препаратами гумінової природи, що підсилює удобрювально-

стимулювальний ефект та дає змогу одержувати добрива пролонгованої дії з 

поліпшеними агрохімічними властивостями. Встановлено оптимальне  
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співвідношення компонентів комплексних ОМД, які містять мінеральну складову − 

КАС (95 % і 85 %) та органічну − гумат калію (5 і 15 %), отриманий екстрагуванням 

зі стабілізованої органічної сировини (різні типи торфів). 

В умовах польового досліду на чорноземі типовому встановлено перевагу 

комплексних ОМД порівняно з мінеральними добривами КАС, які вносили в 

еквівалентних дозах. Визначено, що комплексне застосування ОМД у дозі 40 кг/га 

д. р. під передпосівну культивацію та позакоренево у дозі 6 кг/га д. р сприяє 

поліпшенню агрохімічних властивостей чорнозему типового, підвищенню вмісту 

основних елементів живлення (азоту мінеральних та легкогідролізованих сполук і 

рухомих форм фосфору і калію), гумусу та показника рНKCl. 

Найвищі і стабільні показники урожайності на рівні 2,85−3,34 т/га та якості 

зерна із вмістом білка 12,2−12,3 % забезпечує комплексне застосування ОМД. За 

таких систем удобрення агроценози ячменю ярого забезпечують рівень 

рентабельності в межах 152−231 % та найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності 3,51−3,80 од. залежно від вмісту ОМД. 

Ключові слова: комплексні органо-мінеральні добрива, місцева сировина, 

екстрагування, гумат калію, карбамід-аміачна селітра, ефективність, чорнозем 

типовий, ячмінь ярий. 

АННОТАЦИЯ 

Артемьева Е. С. Эффективность новых комплексных органоминеральных 

удобрений на черноземе типичном в условиях Левобережной Лесостепи 

Украины. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.04 − агрохимия. − Национальный научный центр 

«Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», Харьков, 2019. 

В диссертационной работе приведены результаты исследования по 

определению влияния новых комплексных органоминеральных удобрений 

различного состава на агрохимические показатели чернозема типичного, 

особенности роста и развития ячменя ярового, урожайности зерна, содержание и 

накопление элементов питания в основной и побочной продукции при 

выращивании культуры в условиях Левобережной Лесостепи Украины. 

В результате проведенных исследований научно обоснована целесообразность 

обогащения КАС препаратами гуминовой природы, это усиливает удобрительно-

стимулирующий эффект и позволяет получать удобрения пролонгированного 

действия с улучшенными агрохимическими свойствами. Установлено оптимальное 

соотношение компонентов комплексных ОМУ, которые содержат минеральную 

составляющую КАС (95 % и 85 %) и органическую − гумат калия (5 % и 15 %), 

полученый путем последовательного экстрагирования гуминовых кислот из 

стабилизированного органического сырья (различные типы торфов).  

В условиях полевого опыта на черноземе типичном установлено преимущество 

комплексных ОМУ по сравнению с минеральными удобрениями КАС, которые 

вносили в эквивалентных дозах. 
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Установлено, что внесение комплексных ОМУ ведет к повышению содержания 

элементов минерального питания в почве. Внесение комплексных ОМУ под 

предпосевную культивацию в дозе 40 кг/га д. в. в варианте Фон 2 (ОМУ-1) и Фон 3 

(ОМУ-2) в комплексе с внекорневой подкормкой растений ОМУ-2 в дозе 6 кг/га д. в. 

в три фазы развития растений, после завершения вегетации, в слое почвы 0−30 см 

обеспечивает существенное повышение содержания легкогидролизуемых 

соединений азота на 37,21 и 47,71 мг/кг, нитратного азота, соответственно, на 7,63 и 

8,84 мг/кг, аммонийного − на 7,03 и 4,84 мг/кг почвы, что свидетельствует о 

значительном вкладе азотной составляющей комплексных ОМУ в формировании 

урожая культуры. 

Отмечено закономерное увеличение содержания подвижных соединений 

фосфора на 3,61 і 4,04 мг/кг и калия − на 4,73 і 4,98 мг/кг почвы на вариантах с 

применением исследуемых удобрений. 

Применение комплексных ОМУ опосредованно через увеличение урожая 

способствует накоплению большего количества органического вещества в почве и 

повышению его запасов в слое 0−30 см на 0,22−0,24 %. Показатель рНKCl в 

зависимости от варианта опыта повышается на 0,1−0,4 ед. 

Трехкратная внекорневая подкормка растений способствовала повышению 

содержания азота, фосфора и калия в основной и побочной продукции ячменя 

ярового. Доза 6 кг/га д. в. в фазу кущения−колошения на фонах ОМУ-1 и ОМУ-2 

обеспечила повышение содержания азота в зерне на 0,7 %, в соломе на – на 

0,7−0,9 %. Наряду с содержанием азота для оценки качества зерновых культур 

важно содержание фосфора и калия. Так, комплексное внесения ОМУ 

способствовало повышению содержания фосфора в зерне на 0,4 %, в соломе − на 

0,3 %; калия, соответственно, на 0,4 % в зерне и 0,6−0,7 % в соломе. 

Высокие и стабильные показатели урожайности на уровне 2,85−3,34 т/га и 

качества зерна с содержанием белка 12,2−12,3 % обеспечивает комплексное 

применение ОМУ. При таких системах удобрения агроценозы ячменя ярового в 

условиях Левобережной Лесостепи Украины обеспечивают уровень рентабельности 

в пределах 152−231 % и высокий коэффициент энергетической эффективности 

3,51−3,80 ед. в зависимости от состава ОМУ. 

Ключевые слова: комплексные органоминеральные удобрения, местное 

сырье, экстрагирование, гумат калия, карбамид-аммиачная селитра, эффективность, 

чернозем типичный, ячмень яровой. 

SUMMARY 

Artemyevа K.S. Efficiency of new complex organo-mineral fertilizers on 

chernozem is typical in the conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine. – 
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In the dissertation work the results of researches on the establishment of the 

effectiveness of new complex organo-mineral fertilizers on the agrochemical indices of 

chernozem typical, peculiarities of growth and development of spring barley, its yield, 

content and accumulation of nutrients in the main and by-products in the conditions of 

the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine are given. 

As a result of our research, the feasibility of enrichment of carbamide-ammonium 

nitrate with the preparations of humic nature is scientifically substantiated, which 

enhances the fertilizing-stimulating effect and makes it possible to obtain prolonged-

action fertilizers with improved agrochemical properties. The optimal ratio of 

components of complex OMF containing the mineral component − CAN (95 % and 

85 %) and organic − potassium humate (5 % and 15 %) is obtained by extraction from 

stabilized organic raw materials. 

In the conditions of the field experiment on chernozem typical heavy loam found the 

advantage of complex OMF compared with mineral fertilizers CAN, which were 

introduced in equivalent doses. It is determined that the complex application of complex 

OMF in a dose of 40 kg/hа os. Nitrogen under presowing cultivation and foliar 

application at a dose of 6 kg/hа contributes to improving the agrochemical properties of 

chernozem typical, increasing the content of the main nutrients (mineral nitrogen, 

nitrogen readily hydrolyzed and mobile forms of phosphorus and potassium), humus and 

pHКCl. 

The highest and stable performance indicators at the level of 2,85−3,34 t/hа, and 

the quality of grain with a protein content of 12,2−12,3 %, provides a comprehensive 

application of complex OMF. For such fertilizer systems, agrocenoses are spring barley 

in the conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine provide a level of 

profitability within the limits of 152−231 % and the highest coefficient of energy 

efficiency 3,51−3,80 units. depending on the content of the OMF. 

Key words: complex organo-mineral fertilizers, local raw material, extraction, 

potassium humate, carbamide-ammonium nitrate, efficiency, chernozem typical, spring 

barley. 


