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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі становлення
суспільства і переоцінки його пріоритетів, разом із традиційними засадами ведення
землеробства і систем удобрення, надзвичайної актуальності набуває їх адаптація
до змін кліматичних умов і ринкових відносин із застосуванням новітніх засобів
хімізації і біологізації з урахуванням економічних і екологічних чинників.
Основними завданнями аграрного сектору України є відтворення родючості
ґрунтів за максимального застосування місцевих органічних і мінеральних
ресурсів, що забезпечить екологічну рівновагу агроландшафтів за інтенсивного
антропогенного навантаження.
Не зважаючи на вагомий внесок у вирішенні зазначеної проблеми таких
вчених як М.К. Крупський, П.О. Дмитренко, Б.С. Носко, А.С. Заришняк,
А.І. Фатєєв, Г.А. Мазур, М.Й. Шевчук, Г.М. Господаренко, В.М. Польовий,
В.В. Іваніна, С.М. Крамарьов та ін., залишаються не повністю вирішеними питання
щодо ефективності тривалого і систематичного застосування добрив у польових
сівозмінах, які забезпечать сталі засади ведення сільськогосподарського
виробництва.
Важливого значення на сьогодення набувають дослідження щодо вивчення
ефективності утилізації безпідстилкового гною тваринництва. Відомі світові
розробки із застосування рідкого гною і продуктів його переробки виконані – H.
Hoffman, B.M. Bohmer, M. Falkonmark та ін. Значний внесок у вивчення
ефективності тваринницьких стоків промислових свинокомплексів, їх вплив на
екологічний стан агроценозів та створення нового покоління органо-мінеральних
добрив зробили вітчизняні вчені О.О. Бацула, Е.Г. Дегодюк, Є.В. Скрильник,
В.І. Гамалєй та ін.
Актуальність роботи, її теоретична і практична цінність полягають у
ефективному поєднанні застосування традиційних органічних і мінеральних
добрив та новітніх засобів хімізації з максимальним залученням у біологічний
кругообіг біогенних елементів у складі місцевих органічних ресурсів –
підстилкового і безпідстилкового гною, продуктів його переробки, соломи,
сидератів та біоконверсія відходів тваринництва і птахівництва з вивченням їх
впливу на динаміку родючості ґрунту і продуктивність сівозмін. За розроблення
технологій і нормативів застосування добрив в умовах органічного і
відновлюваного землеробства, важливими залишаються питання охорони
навколишнього природного середовища за різних рівнів антропогенних
навантажень з досягненням максимальної економічної, енергетичної і екологічної
ефективності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано у відділі агрохімії Національного наукового центру «Інститут
землеробства НААН» відповідно до науково-технічних програм УААН на 1991–
1995 pp. «Продовольство-95» проект «Родючість ґрунтів» за завданням 06
«Розробити і впровадити системи удобрення сільськогосподарських культур в
інтенсивному і альтернативному землеробстві, що забезпечують підвищення
родючості ґрунтів, охорону навколишнього середовища від хімічного і
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радіоактивного забруднення з використанням удосконалених методів
агрохімічного аналізу»; НТП УААН 02 «Землеробство» (1996-2000 рр.) за
завданням «Розробити енерго-, ресурсо- і природозберігаючі системи застосування
добрив, стимуляторів росту та сорбентів нового покоління, удосконалити
фізіологічні основи мінерального живлення рослин» (№ ДР 0196U18392); НТП
УААН 02 «Землеробство» (2001-2005 рр.) за завданням «Розробити ефективну
систему раціонального застосування добрив, новітні композиції мінеральних та
органо-мінеральних добрив, що забезпечують оптимізацію мінерального живлення
рослин» (№ ДР 0101U003849); НТП НААН 01 «Родючість, охорона і екологія
грунтів» (2006-2010 рр.) за завданням «Розробити теоретичні основи і технології
створення та використання нового покоління органо-мінеральних біоактивних
добрив на основі місцевих органічних і мінеральних ресурсів, які забезпечують
відтворення гумусу в грунті» (№ ДР 0106U010316); НТП НААН 02
«Землеробство» (2006-2010 рр.) за завданням «Розробити сучасні системи
використання добрив за максимального залучення відновлювальних місцевих
ресурсів, а також біопрепаратів і стимуляторів росту» (№ ДР 0106U010317).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретичне
обґрунтування фундаментальних і вирішення прикладних наукових проблем
відтворення родючості ґрунтів у системах землеробства Полісся і Лісостепу із
застосуванням традиційних та нових видів добрив, що забезпечать підвищення
продуктивності сівозмін і охорону навколишнього природного середовища.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання:
обґрунтувати теоретичні основи та заходи відтворення родючості ґрунтів
Полісся і Лісостепу за традиційних та альтернативних систем удобрення;
розробити наукові і практичні положення відновлюваної системи
застосування добрив з максимальним залученням місцевих органічних ресурсів та
стимуляторів росту;
створити нові полікомпонентні органо-мінеральні біоактивні добрива для
потреб землеробства та визначити їх агрохімічну ефективність;
розробити еколого-врівноважені системи застосування добрив на основі
рідкого гною свинокомплексів і продуктів його механічної і біологічної переробки
в сівозмінах Полісся та Лісостепу;
визначити кореляційну залежність трансформації органічної речовини
ґрунту і його поживного режиму від сформованих фізико-хімічних показників за
різних систем удобрення;
встановити економічну і екологічну ефективність органо-мінеральних
біоактивних добрив;
визначити врожайність і якість продукції сільськогосподарських культур
у сівозмінах Полісся і Лісостепу України за різних систем удобрення;
надати економічну і енергетичну оцінку системам удобрення
сільськогосподарських культур у сівозмінах Полісся і Лісостепу.
Об'єкт дослідження – процеси та властивості, які характеризують
відтворення родючості ґрунтів, системи удобрення сільськогосподарських культур
і продуктивність сівозмін, біоконверсія органічних відходів, агроекологічні основи
застосування продуктів біологічної переробки тваринництва.
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Предмет дослідження – відтворення родючості ґрунтів, агрохімічні
показники дерново-підзолистого, сірого лісового ґрунтів і чорнозему типового за
різних систем удобрення, традиційні і новітні види органічних, мінеральних та
органо-мінеральних біоактивних добрив, врожайність і якість основної продукції
польових сівозмін, екологічна, економічна і енергетична ефективність за різних
систем удобрення.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення
завдань використано методи: абстрактно-логічний – для теоретичного
узагальнення науково-обґрунтованих підходів відтворення родючості ґрунтів із
максимальним застосуванням місцевих ресурсів і продуктів біоконверсії;
комплексний екологічний – для проведення агроекологічного моніторингу;
польовий – для виконання польових досліджень у багаторічних стаціонарних і
короткотривалих дослідах із вивчення впливу добрив на продуктивність сівозмін у
різних ґрунтово-кліматичних умовах; лабораторні – для визначення фізикохімічних і агрохімічних показників родючості ґрунту за різних систем удобрення;
статистичний – для виявлення достовірності отриманих результатів;
математичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний) для оброблення
експериментальних даних і встановлення залежності і зв’язків між різними
чинниками дослідження; розрахунковий – для оцінки економічної і енергетичної
ефективності добрив.
Наукова новизна отриманих результатів
У дисертаційній роботі уперше:
– обґрунтовано агрохімічні і агроекологічні основи тривалого (упродовж
25-50 років) застосування традиційних і нових видів органічних та мінеральних
добрив у польових сівозмінах Полісся і Лісостепу України, що забезпечує
збереження родючості ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур;
– проведено комплексну оцінку стану агроценозів за систематичного
навантаження помірними і високими дозами тваринницьких стоків промислових
свинокомплексів;
– розроблено наукові засади і модель відновлюваної системи удобрення з
залученням місцевих органічних ресурсів, стимуляторів росту за мінімального
застосування мінеральних добрив;
– визначено закономірності зміни фізико-хімічних властивостей ґрунту,
показників гумусу і елементів живлення за різних систем удобрення і ґрунтовокліматичних умов;
– розроблено композиції і створено нові полікомпонентні органо-мінеральні
біоактивні добрива з удобрювальними, меліоративними, сорбційними і біотичними
властивостями, одержаними на основі біоконверсії органічної речовини для потреб
сучасного землеробства;
– обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність застосування
оптимальних доз органічних, мінеральних і органо-мінеральних біоактивних
добрив у польових сівозмінах Полісся та Лісостепу.
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Удосконалено:
– систему удобрення і нормативи застосування рідкого гною свиней,
продуктів його біологічної переробки у поєднанні з побічною продукцією
рослинництва і сидератами у польових сівозмінах та критерії запобігання
хімічного і біологічного забруднення навколишнього природного середовища
відходами тваринництва;
– дози і способи внесення нових органо-мінеральних біоактивних добрив за
вирощування сільськогосподарських культур.
Дістали подальшого розвитку:
– наукові підходи нормованого поєднаного застосування органічних і
мінеральних добрив в інтенсивних технологіях та обґрунтовано економічну і
екологічну неефективність суто мінеральної системи удобрення;
– наукові положення з трансформації органічної речовини ґрунту за різних
систем удобрення упродовж тривалого систематичного застосування добрив;
– питання необхідності підтримання рівноваги фізико-хімічних і агрохімічних
показників ґрунту за помірних і інтенсивних навантажень сівозмін
безпідстилковим гноєм свиней та продуктів його переробки;
– питання необхідності біоконверсії пташиного посліду промислового
птахівництва в органо-мінеральні біоактивні добрива.
Практичне значення отриманих результатів. На підставі багаторічних
польових досліджень та агроекологічного моніторингу у зонах Полісся та
Лісостепу удосконалено і розроблено сучасні системи застосування добрив для
господарств різної спеціалізації, створено композиції нового покоління органомінеральних біоактивних добрив, визначено ефективність застосування в системах
удобрення біопрепаратів і стимуляторів росту рослин.
Впровадження наукових розробок упродовж 2000-2015 рр. у господарствах
Київської, Житомирської, Черкаської і Полтавської областей на площі понад
5,6 тис. га підтверджено довідкою Департаменту землеробства та технічної
політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України від
31.10.2017 року.
Наукові розробки із застосування рідкого гною свинокомплексу на 20000
голів з максимальним залученням побічної продукції рослинництва впроваджено
упродовж 2011-2015 рр. в ТОВ АПК «Насташка» Рокитнянського району Київської
області на загальній площі 2 тис. га (акт про впровадження від 07 грудня 2015 р.).
В ТОВ ЕНАФ «Мрія» Володарського району Київської області на чорноземі
типовому в 2011-2015 рр. впроваджено систему удобрення на основі місцевих
органічних ресурсів підстилкового гною ВРХ, подрібненої соломи озимих і ярих
зернових, стебел кукурудзи та мінімальним внесенням мінеральних добрив у
поєднанні з біопрепаратами і стимуляторами росту рослин на загальній площі
3,5 тис. га (акт про впровадження від 19 листопада 2015 р.).
Наукові положення та розробки дисертаційної роботи висвітлено у
методичних
рекомендаціях:
«Управління
поверхневими
стоками
сільськогосподарських територій та вдосконалення систем моніторингу в басейнах
малих річок» (2003), а також в науково-практичних рекомендаціях: «Науковопрактичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних препаратів з
мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці озимої» (2011),
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та рекомендаціях «Раціональне застосування органо-мінеральних біоактивних
добрив у землеробстві» (2013) та «Культура сидерації. Наукові основи
ефективного застосування зелених добрив у господарствах різних форм власності»
(2013), «Застосування побічної продукції і сидератів у відновлюваному
землеробстві України» (2014).
Розроблено технології і отримано три Деклараційних патенти на винахід із
створення різних композицій органо-мінеральних біоактивних добрив, а також
біологічно активної компоненти (біота).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що виносяться на захист
докторської дисертації, отримано у процесі багаторічної, протягом 27 років,
самостійної науково-дослідницької діяльності автора. Здобувач безпосередньо
брав участь в обґрунтуванні проблеми, йому належить визначення мети та завдань
досліджень, методології і методики їх проведення, виконання польових дослідів,
узагальнення отриманих результатів, проведення їх математичного і енергетичного
аналізу, формування наукових положень і висновків роботи, а також проведення
пропаганди та впровадження результатів досліджень у виробництво.
У дисертаційній роботі автором використано із спільних наукових праць
особисті ідеї і розробки. Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно
та у співавторстві.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень висвітлено на
з’їздах Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (1998 р. – м. Рівне;
2006 р. – м. Київ; 2010 р. – м. Житомир). Основні положення дисертації оприлюднені
і обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы
использования земли в условиях реформирования сельскохозяйственного
производства и проведения земельной реформы» (Київ-Чабани, 8- 9 червня 1995 р.);
Міжнародній конференції «Проблеми сучасного землекористування» (смт Чабани,
26-28 листопада 2002 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан
земельних угідь та поліпшення їх використання» (м. Київ, 2-3 червня 2005 р.);
Всеукраїнській науковій конференції «Розширене використання у землеробстві
біологічного азоту як складової частини концепції продовольчої та енергетичної
незалежності України на етапі євроінтеграції» (смт Чабани, 6-8 червня 2006 р.);
ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Екологія: проблеми адаптивноландшафтного землеробства» (м. Івано-Франківськ, 20-22 червня 2006 р.);
Всеукраїнській науковій конференції «Наукові основи землеробства у контексті змін
клімату» (смт Чабани, 21-23 жовтня 2008 р.); IV з’їзді УТФР (м. Київ, 23-24 червня
2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90 - річчю
утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і агрохімії «Агрохімічні та
агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив»
(м. Львів, 23-25 вересня 2009 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції
«Пути совершенствования технологий производства продукции растениеводства»
(Тулово, 21 жовтня 2011 г.); Міжнародній науково-практичній конференції,
присвяченій 90-річчю заснування кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім.
проф. М.К. Шикули НУБіП «Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та
методологія викладення» (м. Київ, 29-30 травня 2012 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека»
(м. Житомир, 19 квітня 2013 р.); ІV Всеукраїнському з'їзді екологів з міжнародною
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участю «Екологія-2013» (м. Вінниця, 25-27 вересня 2013 р.); Міжнародній
конференції «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (м. Київ, 27-29 липня
2016 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано
60 наукових праць: із них наукові праці, які зараховуються за темою дисертації 58, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації – 24; наукові праці,
які засвідчують апробацію матеріалів дисертації – 18; наукові праці, які додатково
відображають наукові результати дисертації – 16.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу,
восьми розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел літератури,
який включає 496 найменувань, із них латиницею – 45. Дисертаційну роботу
викладено на 494 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 298 сторінок
основного тексту. Робота містить 22 рисунки та 144 таблиці, у тому числі в
додатках – 33.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ХІМІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
РІВНОВАГИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ
(огляд літератури)
Наведено теоретичне і практичне обґрунтування обраного напряму наукової
роботи, виходячи з актуальності, проблемності і недостатньої розробленості
питань відтворення родючості ґрунтів та охорони навколишнього природного
середовища в інтенсивному і альтернативному землеробстві.
Викладено сучасний погляд на стан родючості та деградації ґрунтів в
агроекосистемах України, систематизовано наукові розробки з питань оптимізації
мінерального живлення рослин, визначено вплив тваринницьких стоків і продуктів
їх механічної і біологічної переробки на родючість ґрунту і забруднення
навколишнього природного середовища.
Проаналізовано розвиток технологій виробництва і застосування органомінеральних і біоактивних добрив.
Проведено комплексний аналіз потенційної і ефективної родючості ґрунту за
різних систем землеробства і удобрення в контексті її відтворення та охорони
навколишнього природного середовища. Узагальнено правові засади України і
світової спільноти з питань функціонування агросфери і її охорони, поставлено
проблемні питання в системах удобрення.
ПРОГРАМА, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Полігонний моніторинг проводився нами упродовж 1991–2018 pp. з
залученням експериментального матеріалу, за дозволом методичної комісії
Відділення землеробства ННЦ «ІЗ НААН» для ретроспективного аналізу в
польових дослідах, проведених у 60-80 роках ХХ ст. лабораторією агрохімії,

7

з 1998 р. – відділом агрохімії і фізіології рослин, а з 2004 р. відділом агрохімії
Інституту землеробства УААН (з 2006 р. – Національний науковий центр
«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України») у трьох
тривалих польових дослідах та їх запільних клинах: на сірому лісовому пилуватолегкосуглинковому ґрунті в Державному підприємстві Дослідне господарство
«Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН» Києво-Святошинського району
Київської області, розташованому у північній частині Лісостепу (дослід
проведено в 1961-2010 рр.); на чорноземі типовому малогумусному
середньосуглинковому Правобережного Лісостепу проведено польові досліди в
1977-2004 рр. с. Завадівка (ПСП «Діар») Володарського району та в зоні Полісся
на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в СВАТ «Агрокомбінат «Калита»
Броварського району Київської області (1978-2006 рр.).
Тривалий дослід у північній частині Лісостепу, що відноситься до провінції
Правобережного
Лісостепу
північного
Київського
передполіського
агрогрунтового району, закладений О.В. Лазурським у дослідному господарстві
«Чабани» в басейні малої річки Сіверка в 1961 р. на сірому лісовому пилуватолегкосуглинковому ґрунті з вивчення ефективності різних систем удобрення за
застосування зростаючих доз мінеральних добрив (з 97 до 358 кг/га NPK),
підстилкового гною (з 6 до 12 і 24 т/га) та побічної продукції рослинництва
(7 т/га) і стимуляторів росту у 10-пільній сівозміні із таким чергуванням культур:
пшениця озима-буряки цукрові-кукурудза на зерно-ячмінь ярий-конюшинапшениця озима-буряки цукрові-кукурудза на силос-горох. У досліді вивчали
ефективність добрив за органічної системи удобрення (12-24 т/га ріллі
підстилкового гною ВРХ), за мінеральної (NPK – 97, 194, 261 кг/га), органомінеральної (12 т/га гною + NPK – 97, 194, 261, 358 кг/га). Вапнуючі матеріали
(дефекат) вносили за 1,5 гідролітичною кислотністю двічі за ротацію польової
сівозміни під буряки цукрові у дозі 4 т/га. У натурі дослід розгорнуто на трьох
полях, включав 22 варіанти, 4-разове повторення, облікова площа ділянки до
1997 р. – 100 м2, після – 50 м2 з виведенням із системи удобрення 50 м2 (табл. 1).
На сірому лісовому ґрунті (2001–2003 pp.) закладено напівстаціонарний
дослід у короткоротаційній сівозміні: кукурудза на силос–ячмінь ярий–однорічні
трави–пшениця озима, де вивчали ефективність органо-мінеральних біоактивних
добрив (ОМБД) екобіом, виготовлених за нашою технологією (авторська
розробка здобувача), їх аналогів (гною – 30 т/га) та еквівалентних доз
мінеральних добрив (N40P40K40).
Схема досліду включала зростаючі дози ОМБД екобіом від 1 до 3 т/га,
виготовленого на різній органічній основі (низинний, перехідний торфи,
сапропелі озерні, буре вугілля) із включенням різних меліорантів, сорбентів та
йонообмінників. Посівна площа ділянок – 10 м2, облікова – 7 м2, 4-разове
повторення.
Упродовж 2002-2005 рр. в польовому досліді вивчали ефективність цих
видів ОМБД за розкидного і локального їх внесення за вирощування пшениці
озимої. У 2008-2010 рр. – випробовували промислову партію ОМБД, виготовлену
на основі пташиного посліду при вирощуванні кукурудзи на зерно.

Таблиця 1
Схема тривалого польового досліду з вивчення впливу основних доз і співвідношень основних видів добрив на
показники потенційної і ефективної родючості сірого лісового
крупнопилувато-легкосуглинкового грунту, ДПДГ «Чабани», 1961-2010 рр.
Пшениця
озима2),
NPK, кг/га

Буряки цукрові
гній ,
т/га
1)

NPK, кг/га

Кукурудза на
силос2), NPK,
кг/га

Ячмінь ярий з
підсівом
конюшини2)
NPK, кг/га

Конюшина,
післядія
добрив2),
NPK, кг/га

Пшениця
озима2),
NPK, кг/га

Буряки цукрові

Кукурудза
на силос2),
NPK, кг/га

Жито
озиме2),
NPK,
кг/га

Горох2)

гній1),
т/га

NPK, кг/га

20-30-30

–

60-50-60

40-30-40

30-30-30

20-30-30

40-60-60

–

120-100-120

80-60-80

60-60-60

40-60-60

60-60-90

–

180-100-180

120-60-120

90-60-90

60-60-90

Без добрив (контроль)
Мінеральна система удобрення
30–20–20

0

60–50–60

40–30–40

30–30–30

0–0–0

60–40–40
90–40–60

0
0

120–100–120
180–100–180

80–60–80
120–60–120

60–60–60
90–60–90

0–0–0
0–0–0

30–20–203)

30

60–50–60

40–30–40

45–20–30

3)

30

90–50–90

60–30–60

30–30–30
45–30–45
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Відновлювана система удобрення
0–0–0

20-30-303)

30

60-50-60

40-30-40

30-30-30

20-30-30

0–0–0

3)

30

90-50-90

60-30-60

45-30-45

30-30-45

60
120

0-0-0
0-0-0

0-0-0
0-0-0

0-0-0

0-0-0
0-0-0

60
60
60
60

60-50-60
120-100-120
180-100-180
240-150-240

30-30-45

Органічна система удобрення
0–0–0
0–0–0

60
120

0–0–0
0–0–0

0–0–0
0–0–0

30–20–20
60–40–40
90–40–60
120–60–80

60
60
60
60

60–50–60
120–100–120
120–60–120
240–150–240

40–30–40
80–60–80
120–60–120
160–90–160

0–0–0
0–0–0

0–0–0
0–0–0

0-0-0
0-0-0

Органо-мінеральна система удобрення
30–30–30
60–60–60
90–60–90
120–90–120

0–0–0
0–0–0
0–0–0
0–0–0

20-30-30
40-60-60
60-60-90
80-90-120

40-30-40
30-30-30
80-60-80
60-60-60
120-60-120 90-60-90
160-90-160 120-90-120

20-30-30
40-60-60
60-60-90
80-90-120

_______________________________

Буряки цукрові – пряма дія гною ВРХ, 1 доза – 30 т/га.
Післядія гною ВРХ: кукурудза на силос – післядія 1–го року, жито озиме – післядія 2-го року, горох – післядія 3-го року, пшениця
озима – післядія 4-го року.
3)
Внесення побічної продукції рослинництва: соломи пшениці озимої 4,5 т/га, гички буряків цукрових 20 т/га, подрібнених стебел
кукурудзи 40 т/га.
Примітка. Відповідальні виконавці: О.В. Лазурський – 1961-1974 рр., В.М. Лебединська – 1974-1986 рр., Л.В. Бобер – 1986-1991 рр.,
С.Е. Дегодюк – 1992-2010 рр.
1)
2)
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У тривалому досліді в зоні Правобережного Лісостепу Васильківсько–
Білоцерківського агрогрунтового району, закладеному в 1977 р. у басейні р. Рось на
чорноземі типовому малогумусному середньосуглинковому (с. Завадівка) в ПСП
«Діар» Володарського району Київської області в 10-пільній сівозміні: за І ротацію:
пшениця озима–кукурудза–однорічні трави–райграс–редька олійна + поукісні
посіви–буряки цукрові–кукурудза на силос–люцерна–райграс–редька олійна +
поукісні трави; за ІІ ротацію: пшениця озима–горох–пшениця яра–кукурудза на
силос–вико-вівсяна суміш–соняшник–ячмінь ярий–буряки цукрові–жито озиме–
горох, вивчали ефективність зростаючих доз рідкого гною (в інтервалі – 100, 200,
300, 400 кг/га загального азоту або у фізичній вазі, відповідно, 50, 100, 150 і 200 т/га)
комплексу з відгодівлі до 5 тис. голів свиней за рік. У 2004 р., у зв'язку з ліквідацією
підприємства, ведення польового досліду припинено. Посівна площа ділянок –
140 м2, облікова – 80 м2, 3-разове повторення.
У 2000-2003 рр. у межах тривалого досліду на чорноземі типовому проведено
випробування ОМБД, виготовленого на органічній основі бурого вугілля в ланці
сівозміни: пшениця яра – соняшник – буряки цукрові за внесення добрив у дозах
1; 1,5; 2; 3 і 4 т/га за еквівалентів N100P60K80 і 100 т/га рідкого гною свиней.
Тривалий дослід у зоні Полісся Лівобережного низинного (Чорнобильський
агрогрунтовий район) закладено в басейні р. Трубіж в 1978 р. на дерновопідзолистому супіщаному ґрунті радгоспу «Авангард», з 1992 р. – СВАТ
«Агрокомбінат «Калита» Броварського району Київської області з таким
чергуванням культур в ланці сівозміни за ІІ ротацію 1991-1996 рр.: буряки кормові–
овес–вико–овес–жито озиме. У досліді вивчали ефективність зростаючих доз
надлишкового активного мулу (НАМ) із розрахунку за загальним азотом для
зернових 75 кг/га і просапних культур 150 кг/га (одинарна доза); 200; 300; 400; 450;
600 і 900 кг/га, або у перерахунку у фізичну вагу відповідно 37; 75; 100; 150; 200;
225; 300 і 450 т/га. Доза за мінеральної системи удобрення становила для зернових
культур – N50P45K60, просапних – N100P90K120. В ІІІ ротації польової сівозміни
(1996-2006 рр.) чергування культур було таким: пшениця–люпин–ячмінь ярий–викоовес на зелений корм–кукурудза на силос–соя–пшениця озима. Після реконструкції
в досліді вивчали в І блоці ефективність зростаючих доз твердої фракції стоків
(ТФС): N – 50-100-150-200-300-400 кг/га загального азоту або у перерахунку у
фізичну вагу відповідно 12; 25; 36; 50; 75 і 100 т/га. З метою вирівняння дисбалансу
поживних речовин у ґрунті на створених фонах за систематичного застосування
ТФС вносили компенсуючу дозу калійних добрив: для зернових культур – К60,
просапних – К120. У другому блоці вивчали ефективність соломи озимих культур і
сидератів (редька олійна - 20 т/га) у поєднанні з твердою фракцією свиней і
компенсуючою дозою азоту. В натурі дослід розгорнуто на трьох полях, включав 13
варіантів, повторення – 3-разове, посівна площа ділянок – 120 м2, облікова – 60 м2.
Для контролю за станом навколишнього природного середовища в СВАТ
«Агрокомбінат «Калита» проведено відбори поверхневих, артезіанських і
підґрунтових вод та виконано за загальноприйнятими методиками хімічний їх аналіз
на чистоту або забруднення води. У зразках води визначено вміст амонійного й
нітратного азоту, аніон вугільної кислоти, реакцію водного розчину,
вміст загального фосфору, катіонного складу і важких металів.
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Обстежено і визначено екологічний стан наземних і підґрунтових вод у
басейні малої річки Трубіж.
Агрохімічні і хімічні аналізи. Аналітичні дослідження ґрунтів, основної і
побічної продукції рослинництва, органічних, органо-мінеральних біоактивних
добрив, а також поверхневих, ґрунтових і артезіанських вод у роки проведення
агроландшафтного і полігонного моніторингів, проводили відповідно до чинних
нормативних документів і методик вимірювання.
При проведенні польових досліджень ґрунтові зразки відбирали в кінці
вегетаційного періоду перед збиранням сільськогосподарських культур з орного
шару (0–20 см) та до глибини 1 м через кожні 20 см ґрунтовим буром. В них
визначали: вміст загального гумусу – за ДСТУ 4289:2004; лабільну органічну
речовину – ДСТУ 4732:2007; загальний азот – ДСТУ ISO 11261:2001; валовий
фосфор – фотометрично після мокрого озолення за Гінзбург, Щегловою і
Вільфіусом; органічний фосфор – за методом Dormar; необмінний калій – за
методом Пчолкіна у 2 н НСl; рНн2о і рНКСl – потенціометрично (ДСТУ ISO
10390:2007); гідролітичну кислотність – за Каппеном (ДСТУ 7537:2014); вміст
гідролізованого азоту – за Корнфілдом; вміст рухомого фосфору і рухомого калію у
дерново-підзолистому ґрунті – за Kірсановим (ДСТУ 4405:2005), сірому лісовому –
за Чириковим (ДСТУ 4115:2002); важкі метали і мікроелементи визначали у
ацетатно-амонійній буферній витяжці (рН 4,8): рухомих сполук марганцю – за
ДСТУ 4770.1:2007; цинку – за ДСТУ 4770.2:2007; кадмію – за ДСТУ 4770.3:2007; міді –
за ДСТУ 4770.6:2007; нікелю – за ДСТУ 4770.7:2007; свинцю – за ДСТУ 4770.9:2007.
В органічних добривах визначали: органічну речовину – за ДСТУ 8454:2015;
сумарну частку азоту та масову частку амонійного азоту – за ДСТУ 7911:2015;
масову частку загального калію – за ДСТУ 7949:2015.
Рослинні зразки відбирали в кінці вегетаційного періоду, зелену масу
кукурудзи – у фазі молочно-воскової стиглості. Після висушування зразків в них
визначали: вміст загального азоту, фосфору і калію, вміст сухої речовини, золи,
клітковини методом спектроскопії на інфрачервоному аналізаторі NSK Systems
4500. В коренеплодах буряків цукрових визначали вміст цукру на поляриметрі
методом холодної дигестії.
Мікробіологічні дослідження. Кількісний та якісний склад основних
таксономічних і функціональних груп мікроорганізмів, які беруть участь у
трансформації азот-, фосфор- і вуглецевовмісних речовин визначали методом посіву
ґрунтової суспензії після відповідних розведень на елективні поживні середовища.
Посів на агаризовані і рідкі середовища проводили поверхневим і глибинним
способами. Облік мікрофлори здійснювали упродовж 21 дня залежно від швидкості
проростання і фізіологічних властивостей культур.
Облік загальної чисельності мікроорганізмів проводили на пептонглюкозному агарі з ґрунтовою витяжкою (ПГА), спороутворюючих бактерій – на
м'ясо-пептонному агарі (МПА) + сусло-агарі (СА) у співвідношенні 1:1 з
прогріванням при 800С протягом 10 хвилин; мікроскопічних грибів – на сусло-агарі
із стрептоміцином; актиноміцетів і мікрофлори, яка утилізує мінеральні форми
азоту, на крохмаль-аміачному агарі (КАА); амонофікаторів – на м'ясо-пептонному
агарі; фосфатмобілізівних мікроорганізмів – на глюкозо-аспарагіновому середовищі
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за методикою осадження важкорозчинних фосфатів (за Герретсеном);
целюлозоруйнівних – на середовищі Гетчинсона з фільтрувальним папером;
вільноживучих
азотфіксаторів-олігонітрофілів – на середовищі Мішустіної.
Чисельність автохтонної групи мікроорганізмів, у т.ч. й роду Nocardia, що здатні
розкладати гумусові речовини, визначали на нітритному агарі за Виноградським;
нітрифікаторів – на голодному агарі з амонійно-магнієвою сіллю фосфорної
кислоти; мікроорганізмів, що відновлюють нітрати, і денітрифікаторів – на рідкому
середовищі Гільтая з подальшим перерахуванням результатів дослідів за таблицями
Мак-Креді; азотобактера – методом обростання грудочок ґрунту за Виноградським
на агаризованому середовищі Ешбі.
Отримані результати досліджень математично опрацьовано методом
дисперсійного і кореляційного аналізу за Б. Доспєховим.
Погодні умови в роки проведення досліджень. З урахуванням
ретроспективного аналізу результатів польових досліджень нами проаналізовано
погодні умови за періодами проведення польових дослідів за 1977–1990 рр.,
1991–1995 рр., 1996–2000 рр., 2001-2005 рр., 2006-2010 рр.
Систематизація даних за 1977-1990 рр. показує, що в цілому за 14 років шість
вегетаційних періодів були сприятливими для розвитку сільськогосподарських
культур (1977, 1978, 1982, 1984, 1989, 1990 рр.), п’ять – посушливими (1981, 1983,
1986, 1987, 1988 рр.), три – перезволоженими і холодними (1979, 1980, 1985 рр.). За
зазначений період вегетаційних циклів 43% виявились сприятливими, 57% –
екстремальними для оптимального розвитку рослин.
За наступне 20-ліття (1991–2010 рр.) для умов північної частини Лісостепу
сприятливими виявились 6 вегетаційних періодів – 1995, 1996, 2003, 2006, 2007,
2008 рр. (30%), посушливими 6 – 1991, 1992, 1998, 1999, 2000, 2008 (30%),
перезволоженими 3 – 1993, 2001, 2002 рр. (15%) і змішаного типу 5 вегетаційних
періодів – 1994, 2004, 2005, 2009, 2010 рр. (25%).
За 33-річний час спостережень на сприятливі літа припадає 36%, посушливі –
36%, перезволожені – 13% і змішані – 15% вегетаційних періодів. Якщо зважати на
те, що ефективність добрив підвищується за умов достатнього зволоження, то до
задовільних умов для мінерального живлення рослин можна віднести 64%
вегетаційних періодів за 33-річний проміжок часу (рис. 1).

Рис. 1 Погодні умови за роки проведення досліджень в ДПДГ «Чабани»,
1977-2010 рр., у відсотках
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АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ
ОРГАНІЧНОГО І МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЗАЛУЧЕНИХ У
ПРОЦЕСІ БІОКОНВЕРСІЇ
До біологічної експертизи у процесі проведення польових тривалих і
короткотривалих дослідів залучено традиційні (мінеральні добрива, підстилковий
гній, сидерати), а також нетрадиційні матеріали, що потребують утилізації з
екологічних міркувань – рідкий гній свиней промислового комплексу з відгодівлі до
5 тис. голів свиней із середнім вмістом поживних речовин: азоту загального (N) –
0,20%, фосфору (Р2О5) – 0,1% і калію (К2О) – 0,16% за вмісту води до 96%. У
продуктах біологічної переробки тваринницьких стоків у СВАТ «Агрокомбінат
«Калита» (до 108 тис. голів свиней) середня концентрація поживних речовин в
надлишковому активному мулі свиней (НАМ) становила: загального азоту (N) –
0,19%; фосфору (Р2О5) – 0,11% і калію (К2О) – 0,13%, осаду вертикальних
відстійників (ОВВ): N – 0,30%, Р2О5 – 0,17%, К2О – 0,04%; твердої фракції стоків
(ТФС): N – 0,37%, Р2О5 – 0,09% і К2О – 0,04% за вмісту води, відповідно –
97,2; 92,7 і 78,0%.
Для виготовлення органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом-ПП як
наповнювач використано підстилковий пташиний послід із лушпинням соняшника,
з наступними агрохімічними показниками: вологість – 50%, зола – 8,2%, в сухій
речовині вміст загальних форм: N – 3,15%; Р2О5 – 3,27%, К2О – 3,99%,
співвідношення С: N – 11:1.
Для виготовлення ОМБД екобіом - ПТ і екобіом - НТ як наповнювачі
використовували торфи різного ступеня розкладання рослинних решток за вмістом
зольності до 10% – перехідний і до 24% – низинний із такими агрохімічними
показниками у сирій речовині: N – 0,96%; Р2О5 – 0,11%; К2О – 0,05% та N – 0,80%;
Р2О5 – 0,15%; К2О – 0,06%.
Перспективною сировиною для виробництва ОМБД є потенційні запаси
сапропелевидних відкладень у глибоководній зоні Чорного моря, зразки яких надано
Відділом проблем геології моря та осадочного рудоутворення ДНУ «Центр проблем
морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України» для
проведення досліджень за середньої зольності 76,6% (сапропель озерний – 36,3%,
гній підстилковий – 43%). Вміст у сухій речовині загально азоту в сапропелевидних
морських мулах 1,02 %, в сапропелі озерному 2,57% і гноєві – 1,46%, загального
фосфору відповідно – 0,12; 1,02 і 0,76%, загального калію 1,34; 0,12 і 1,75%.
Для виготовлення органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом-БВ, як
органічні наповнювачі, використано буре вугілля Андрушівського розрізу
Житомирської області і Іршавського родовища Закарпатської області із такими
агрохімічними показниками у сирій речовині: відповідно, загального азоту
(N) – 0,73%; фосфору (Р2О5) – 0,12% і калію (К2О) – 0,07% та N – 0,66%, Р2О5 –
0,02%, К2О – 0,05% за зольності 46% і 38%.
Для проведення дослідів з визначення агрономічної ефективності органомінеральних біоактивних добрив Екобіом застосовували матеріали на різній
органічній основі: підстилковий гній ВРХ, пташиний послід, сапропелі озерні, буре
вугілля, перехідний і низинний торфи разом із мінеральними добривами (NPK),
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сорбентами (перліт і вермикуліт), іонообмінниками (цеоліт і сапоніт), меліорантами
(мергель і мелігран) із додаванням специфічної агрономічно цінної біоти.
Агрохімічні показники органо-мінеральних біоактивних добрив коливались:
кислотність рН 5,2-6,5; вміст сухої органічної маси від 66,0 до 75,0%; загального
азоту від 1,68 до 4,30%; фосфору від 3,5 до 4,0%, калію від 1,59 до 4,50% залежно
від властивостей матеріалу і призначення ОМБД.
Для порівняння ефективності як аналоги застосовували супердобриво
органічне «Агровіт-Кор», виготовлене на основі бурого вугілля із додаванням торфу
та біокомпоненту «Альфа», а також органо-мінеральні добрива «Добрі добрива» і
«Вітафілд», виготовлені на основі пташиного посліду із додаванням мінеральних і
біотичних компонентів із такими агрохімічними характеристиками на суху речовину
відповідно: за вмістом загального азоту (N) – 1,24%, фосфору (Р2О5) – 1,04%, калію
(К2О) – 0,81%; N – 2,51%, Р2О5 – 3,26%, К2О – 5,2% і N – 3,46%, Р2О5 – 2,19%, К2О –
5,5% за вмісту органічної речовини, відповідно 40; 30 і 62%.
Важливими компонентами у виробництві органо-мінеральних біоактивних
добрив є сорбенти, до яких належать спучені перліт і вермикуліт. Насипна маса
перліту – 180 кг/м3, водопоглинальна здатність маси – 270-350%, вермикуліту –
125 кг/м3, ємність поглинання вологи – до 400%. Застосування в технології
виготовлення ОМБД цеоліту і сапоніту обумовлено їх сорбційними і іонообмінними
властивостями.
ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ РОДЮЧОСТІ СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ
ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
Зміна фізико-хімічних показників ґрунту. За результатами багаторічних
досліджень з добривами нами встановлено, що важливим показником формування
родючості ґрунту є фізико-хімічні його властивості, які залежать від насиченості
вбирного ґрунтового комплексу двовалентними катіонами кальцію і магнію, що
впливають на реакцію ґрунтового розчину, процеси гумусотворення і
трансформацію поживних речовин.
У 10-пільній польовій сівозміні на сірому лісовому ґрунті вапнування
проводили двічі за ротацію за 1,5 гідролітичною кислотністю у дозі 4 т/га дефекату
(60% СаСО3) під буряками цукровими.
За систематичного 50-річного внесення у сівозміні підстилкового гною,
мінеральних добрив і вапна встановлено, що у часі сума увібраних основ
підвищилась від 7,43-7,79 мг-екв/100 г ґрунту за мінеральної (N66P60K68) і органомінеральної (12 т/га + N66P60K68) системи удобрення у І ротації польової сівозміни до
8,64-8,73 мг-екв /100 г ґрунту у V ротації, а показник рНсол. досяг значень реакції –
відповідно 5,09 і 4,85 (середньокислої) .
За відновлюваної (6 т/га гною + N49P30K51 + пп) і органічної (24 т/га гною)
систем удобрення реакція ґрунтового розчину наближалась до нейтральних значень
при збереженні суми увібраних основ на рівні 9,42-10,15 мг-екв/100 г ґрунту
(рис. 2).
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Рис. 2 Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на фізикохімічні показники сірого лісового ґрунту, шар 0–20 см, І, V ротації:
1 – без добрив (контроль); 11 – N66P60K68; 5 – N49P30K51 + 6 т/га гною + побічна
продукція; 12 – N66P60K68 + 12 т/га гною; 16 – 24 т/га гною.
Трансформація органічної речовини ґрунту. За 50-річного застосування
традиційних видів мінеральних добрив і вапна на сірому лісовому ґрунті і вихідного
вмісту загального гумусу 1,45% у першій ротації 10-пільної сівозміни відбулось
помітне його зниження до 1,08% з повільним підвищенням за наступні дві ротації до
1,1-1,3%, що пов’язано з поступовим підвищенням суми увібраних основ від 7,3 до
9,8 мг-екв/100 г ґрунту. З досягненням цього показника у 4-й ротації більше
9 мг-екв/100 г ґрунту за помірного (оптимального) внесення мінеральних добрив
досягнуто значень, що перевищують вихідний вміст загального гумусу.
Максимальне підвищення вмісту гумусу у ґрунті на кінець V ротації отримали
за органічної системи удобрення (24 т/га гною) – до 1,88%, яке супроводжувалось
підвищенням суми увібраних основ до 9,5 мг-екв/100 г ґрунту. Отже, за тривалого
застосування добрив і забезпечення оптимальних параметрів фізико-хімічних
показників досягалось розширене відтворення родючості сірого лісового ґрунту
(табл. 2).
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Таблиця 2
Вплив тривалого застосування добрив у польовій 10-пільній сівозміні на вміст
загального гумусу в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту,
ДПДГ «Чабани», 1970–2010 рр.
Удобрення
гній,
т/га

мінеральні, кг/га

І

Р2О5

19701972

19801982

19901992

20002002

20052010

1,03

1,08

1,06

1,09

1,05

1,26
1,44
1,32

1,30
1,54
1,40

1,45

1,60

1,46

1,65

1,49
1,52
1,59
1,50

1,60
1,77
1,75
1,80

1,42
1,65

1,70
1,88

N

К2О

Без добрив (контроль)
–
–
–
6
6

12
12
12
12
12
14

Вміст загального гумусу, %
Ротації
ІІ
ІІІ
IV
Рік

33
66
99

30
60
60

Мінеральна система удобрення
34
1,08
1,10
1,16
68
1,20
1,17
1,16
102
1,08
1,17
1,10
Відновлювана система удобрення
34
1,08
1,15
1,12

33
30
+ побічна продукція
49
30
51
1,13
1,15
1,19
+ побічна продукція
Органо-мінеральна система удобрення
33
30
34
1,17
1,18
1,28
66
60
68
1,21
1,30
1,32
99
60
102
1,28
1,42
1,36
132
90
136
1,21
1,31
1,28
Органічна система удобрення
–
–
–
1,13
1,17
1,29
–
–
–
1,21
1,40
1,44

V

Порівнюючи зміну запасів гумусу орного шару у часі (протягом 50 років)
за рівнем навантаження засобів хімізації, нами визначено основні закономірності
процесів гумусотворення у сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті.
Встановлено тенденцію до їх зниження в ІІ і ІІІ ротаціях сівозміни порівняно з І на
контролі без добрив (29,7 і 28,6 т/га) і за мінеральної системи удобрення (N66P60K68)
(31,6 і 31,3 т/га), натомість підвищення їх запасів отримано за відновлюваної (6 т/га
гною ВРХ + N49P30K51 + пп) – на 5 %, органо-мінеральної (12 т/га гною ВРХ +
N66P60K68) і помірної органічної (12 т/га гною ВРХ) – на 9-14% та за органічної
системи удобрення (24 т/га гною ВРХ) – на 19%. Систематичне застосування
органічних і мінеральних добрив як окремо, так і поєднано у ІV ротації забезпечило
до підвищення запасів загального гумусу – на 26-36% (8,6-11,9 т/га), у V ротації –
на 45-55% (15,1-18,0 т/га) порівняно з І ротацією, окрім суто мінеральної системи,
де цей показник зменшився до 9,0 т/га (рис. 3).
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Рис. 3 Порівняльна характеристика запасів гумусу в орному (0-20 см) шарі
сірого лісового ґрунту за ротаціями польової сівозміни, 1961-2010 рр.:
1 - без добрив (контроль); 11 - N66Р60К68; 5 – N49P30K51 + 6 т/га гною + побічна
продукція; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною; 18 - 24 т/га гною.
Встановлено, що значне зниження вмісту органічної речовини у сірому
лісовому ґрунті інтенсивної десятипільної зерно-бурякової сівозміни відбулося у І і
ІІ ротаціях за усіх систем удобрення. З часом ці процеси уповільнились. Розширене
відтворення родючості ґрунту за показниками вмісту гумусу можна отримати,
починаючи з 30-річного використання агрогрунтів за систематичного застосування
органічних і мінеральних добрив у помірних дозах.
За 5 ротацій 10-пільної сівозміни співвідношення Сгк:Сфк на контролі без
добрив становило 0,8, вказуючи на гуматно-фульватний процес гумусотворення. За
залучення в системи удобрення органічних добрив воно підвищилось за
відновлюваної системи удобрення (N49P30K51 + 6 т/га гною + 7 т/га побічної
Р60К68 + 12 т/га гною) – до 2,0 з фульватно-гуматним типом, за органічної системи
удобрення (24 т/га гною) – до 2,5 з гуматним типом гумусоутворення. За
мінеральної системи удобрення цей показник був у межах 1,2.
Природа гумусоутворення стає зрозумілішою, якщо звернути увагу на
трансформацію лабільної органічної речовини у ґрунті, яка є найменш зрілою
частиною гумусових новоутворень з низьким вмістом ароматичних і підвищеним
аліфатичних фрагментів, що знаходяться у ґрунтах у вільному стані та легко
утилізуються мікроорганізмами. Лабільні форми переважали на фоні підвищених і
високих доз мінеральних добрив і становили близько 14% від загального його
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вмісту, тоді як за поєднаного їх внесення в помірних дозах з органічними
добривами вони не перевищували 9%, наближаючись до природних значень.
Встановлено пряму кореляційну залежність між гідролітичною кислотністю,
гідролізованим азотом і обмінним калієм (r=0,950:0,998) та між гумусом і рухомим
фосфором (r=0,950:0,930). У той же час між гумусом і фізико-хімічними
показниками визначено стійку обернену кореляційну залежність, особливо для
суми увібраних основ (r=-0,803:-0,744).
Азотний режим ґрунту. Формування агрохімічних показників сірого
лісового ґрунту, як складової частини потенційної його родючості, безпосередньо
пов’язано із регулюванням фізико-хімічних його властивостей та органічної
речовини – за їх оптимізації підвищується біологічна активність ґрунту,
поліпшується поживний режим і формується висока продуктивність
сільськогосподарських культур.
Систематичне застосування добрив в сівозміні впродовж 50-ти років сприяло
поступовому збільшенню загального азоту по відношенню до контролю без добрив –
630 мг/кг у І ротації і вихідного вмісту – 710 мг/кг. В V ротації (2001-2010 рр.)
визначено, що оптимальних показників N заг. досягнуто за мінеральної (N66P60K68) –
770 мг/кг, відновлюваної (N33P30K34 + 6т/га гною + побічна продукція – 7 т/га) –
800 мг/кг, органічної (24 т/га гною) – 850 мг/кг і органо-мінеральної систем
удобрення (12 т/га гною + N66P60K68) – 860 мг/кг, за вмісту на контролі – 520 мг/кг.
Найвищий вміст гідролізованого азоту визначено у І ротації польової
сівозміни (мінімум/максимум: від – 86 до 104 мг/кг) зі зменшенням у ІІ до 5267 мг/кг, стабілізацією у ІІІ і ІV ротаціях – відповідно 50-68 та 50-71 мг/кг і тільки у
V ротації встановлено деяке підвищення без наближення до першої – 60-94 мг/кг
(рис. 4).
Вміст гідролізованого азоту,
мг/кг
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Рис. 4 Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст
гідролізованого азоту, в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, ДПДГ
«Чабани»:
1 – без добрив (контроль); 5 – N49Р30К51 + 6 т/га гною + побічна продукція;
11 – N66Р60К68; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною; 18 – 24 т/га гною.
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Вміст рухомого фосфору, мг/кг

Фосфатний режим ґрунту. Аніон ортофосфорної кислоти, що має
негативний заряд, здатен до хімічного поглинання і поступового накопичення в
ґрунті. Встановлено, що за 50-річний період систематичного ведення 10-пільної
польової сівозміни на контролі без добрив вміст валового фосфору знизився
на 9% і становив – 570 мг/кг, за застосування 12 т/га гною + N66Р60К68 він досягав у
ІІ ротації – 890 мг/кг, а в V – 1060 мг/кг, що у 1,7 раза вище вихідного рівня (630 мг/кг).
Важливою ознакою фосфатного режиму ґрунту є визначення ступеня рухомості
фосфору, що мав тенденцію до підвищення у часі і, особливо, за поєднаного
застосування підстилкового гною і мінеральних добрив, досягаючи за високих доз
добрив (N132Р90К136 + 12 т/га гною) – 0,99 мг Р2О5 в 1 л, за помірних доз (N66Р60К68) –
0,59 мг/л, на контролі без добрив – 0,06 мг/л.
Вміст водорозчинного фосфору на завершення п’ятої ротації сівозміни
підвищився за органічної системи удобрення у 7 разів, за помірної органомінеральної – у 8 разів, відновлюваної – у 11 разів, органо-мінеральної
максимальної (N132Р90К136 + 12 т/га гною) – у 13 разів порівняно з першою ротацією.
У V ротації вміст рухомого фосфору за рахунок сівозмінного чинника
(контроль без добрив) підвищився, порівняно з вихідним на 27% і становив
61 мг/кг (низький рівень забезпечення), за низьких доз мінеральних добрив
(N33Р30К34) – зріс до 145 мг/кг (середній рівень), за відновлюваної системи
удобрення – до 203 мг/кг (високий рівень), за внесення середньої дози (12 т/га +
N66Р60К60) – до 280 мг/кг, що є оптимальним за максимальної дози (N132Р90К136) на фоні
12 т/га гною – до 298 мг/кг (дуже високий рівень), визначаючи помірну органомінеральну і відновлювану системи удобрення як оптимум серед інших систем
застосування добрив (рис. 5).
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Рис. 5 Вміст рухомого фосфору в орному (0-20 см) шарі сірого лісового
ґрунту, І ротація – 1961-1970 рр., V ротація – 2001-2010 рр.:
1 – без добрив (контроль); 11 – N66Р60К68; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною;
16 – N132Р90К136 + 12 т/га гною; 18 – 24 т/га гною.
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Вміст рухомого калію,
мг/кг

За вмістом органічного фосфору перевага залишилась за органічною
системою удобрення (24 т/га гною) – 450 мг/кг та за високими фонами NPK + 12 т/га
гною – 400 мг/кг, тоді як за відновлюваної (N49Р50К51 + побічна продукція + 6 т/га гною)
системи удобрення – 250 мг/кг, на контролі без добрив – 60 мг/кг. Ощадний режим
накопичення цієї групи фосфору спостерігали за помірних навантажень сівозміни
добривами. Перерозподіл групового складу фосфатів в орному шарі ґрунту (у
відсотках до загального фосфору), свідчить, що у V ротації на удобрених фонах
відбулось зниження вмісту нерозчинного залишку фосфору на 44-76%, порівняно з І
ротацією і на 12-24% порівняно з контролем без добрив, що пояснює значне
підвищення рухомих фосфатів (І+ІІ групи) – до 23-32%, найдоступніших для
мінерального живлення. Найбільше підвищення органічних фосфатів упродовж
п’яти ротацій, відбулось за органо-мінеральної системи (N66Р60К68 + 12 т/га гною) –
до 26% та органічної – до 29%.
Калійний режим сірого лісового ґрунту у V-й ротації 10-пільної польової
сівозміни супроводжувався активною вбирною здатністю та поглинанням катіонів
калію кристалічною граткою мінералів, що позначилось на накопиченні у ґрунті
різних його форм. Вміст необмінного калію, за середніх навантажень мінеральними
добривами (до N66Р60К68), незалежно від систем удобрення, становив 550-560 мг/кг
ґрунту, а на контролі без добрив 475 мг/кг, тобто середньостатистичне підвищення
його за помірного навантаження сівозміни добривами відбулось до 15%.
Водорозчинні форми калію за різних систем удобрення становили 7-8 мг/кг, що
удвічі було більшим порівняно з контролем без добрив.
Вміст рухомого калію у вихідних зразках не перевищував 41 мг/кг ґрунту. На
контролі без добрив, на завершення І ротації сівозміни, він становив 53 мг/кг, що
знаходиться у межах низької забезпеченості ґрунту. На підвищених фонах
мінеральних добрив за різних систем удобрення у ІІІ-ІV ротаціях досягнуто
стабільного середнього рівня рухомого калію – 91-120 мг/кг, який зберігався у
V ротації на рівні 94-108 мг/кг. Оптимальний калійний режим сірого лісового ґрунту
забезпечено за внесення середніх доз добрив (рис. 6).
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Рис. 6 Вміст рухомого калію в орному (0-20 см) шарі сірого лісового ґрунту,
І ротація – 1961-1970 рр., V ротація – 2001-2010 рр.:
1– без добрив (контроль); 11 – N66Р60К68; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною;
16 – N132Р90К136 + 12 т/га гною; 18 – 24 т/га гною.
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ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВОПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ І ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА СТАН
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ
СВИНОКОМПЛЕКСІВ
Тваринницькі комплекси з відгодівлі 5 тис. та 78 - 108 тис. голів свиней за рік
розташовані в зонах Полісся і Лісостепу на типових для них ґрунтах – дерновопідзолистому і чорноземі типовому. Збільшення концентрації поголів'я і відходів на
одиницю площі визначає якісно інший характер їх впливу на показники потенційної
родючості ґрунту і стан навколишнього природного середовища.
Характерною особливістю промислових свинокомплексів є видалення
органічних відходів шляхом гідрозмиву, як найдешевшого способу очищення
тваринницьких приміщень. За агрохімічними властивостями рідкі стоки
свинокомплексів можна розглядати як продукт, придатний для ведення органічного
землеробства за умов дотримання вимог міжнародних стандартів органічного
виробництва продукції тваринництва. Проте в силу технічних і організаційних
причин, пов'язаних з навантаженням стоків на одиницю площі, великі
свинокомплекси породжують прецедент екологічної напруги в місцях утилізації
відходів.
За застосування помірних доз рідких і твердих відходів промислового
тваринництва, а також за їх поєднання з побічною продукцією рослинництва і
сидератами, фізико-хімічні показники ґрунтів стабілізувались на рівні близькому до
природного. Виходячи з екологічних і економічних міркувань, визначено
середньосівозмінну дозу рідких відходів і продуктів їх переробки у кількості
150–200 кг загального азоту на 1 га сівозмінної площі, як таку, що забезпечує
природне відтворення родючості ґрунту.
У дерново-підзолистому ґрунті за проведення вапнування один раз у
8-пільній сівозміні у дозі 6 т/га дефекату (60% СаСО3) і систематичного внесення
продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків ступінь насичення основами
за помірних доз надлишкового активного мулу (N50-100) підвищувався за ротацію
сівозміни від 46,6 до 53,4%, тоді як за високих доз НАМ – N450-900 він знизився до
10 абсолютних відсотків, із відповідним підвищенням гідролітичної кислотності до
5,16 мг-екв/100 г ґрунту і зміщенням реакції ґрунтового розчину рНсол. від значень
слабкокислої (5,1) до кислої рНсол. – 4,9.
Оптимальні фізико-хімічні показники за застосування продуктів біологічної
переробки стоків склались за помірних доз (N75-150) разом із побічною продукцією
рослинництва і сидератами. За внесення зростаючих доз твердої фракції
тваринницьких стоків (ТФС N200-400) відбувалось підвищення гідролітичної
кислотності з 1,7 до 2,98 мг-екв/100 г ґрунту.
У чорноземі типовому малогумусному систематичне внесення рідкого гною
свиней у зростаючих дозах (100, 200, 300, 400 кг N на 1 га) упродовж 2-х ротацій
10-пільної польової сівозміни визначалось підвищенням гідролітичної кислотності
від 1,3 мг-екв/100 г ґрунту на контролі до 2,27 мг-екв/100 г ґрунту за дози рідкого
гною N400. При нейтральній реакції ґрунтового розчину на контролі без добрив
(рНсол. – 6,7) за внесення рідкого гною в дозі N300 і за мінеральної системи
удобрення (N100P60K80) – відбулось зниження значень рН до 5,6-5,7 (слабкокисла
реакція).
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Гумусний стан ґрунтів за біоконверсії відходів тваринництва. У дерновопідзолистому ґрунті за утилізації продуктів біологічної переробки, в польовій
сівозміні найвищого вмісту загального гумусу отримано за внесення оптимальної
дози твердої фракції стоків N75 – 1,17 % із зростанням до контролю без добрив на
0,28 %, а за дози ТФС – N400 відбулось його зниження до 1,05 %, що пов’язано з
посиленням процесів мінералізації органічної речовини за великих навантажень
продуктами біологічної переробки стоків свиней.
У чорноземі типовому найвищого рівня загального гумусу досягнуто за
внесення рідкого гною свиней у дозі N300 – 4,12 % із перевищенням контрою без
добрив на 0,46 %. За мінеральної системи удобрення N100P60K60 і підвищення дози
Рг до N400 відбулась стабілізація вмісту гумусу на рівні 4,03 і 4,05 % із приростом
до контрою відповідно на 0,37 і 0,39 %.
Діяльність ґрунтових мікроорганізмів за внесення тваринницьких стоків.
На дерново-підзолистому ґрунті за високих навантажень стоками і продуктами їх
біологічної переробки (у дозах N 450-900) відбувалось пригнічення мікробіологічної
активності – кількість амоніфікаторів знизилась у 2-3 рази, актиноміцетів –
у 2-4 рази, кількість нітрифікуючих бактерій підвищилась – у 1,6 рази, а
денітрифікаторів – у 13 разів, порівняно з контролем без добрив і у 1,8 рази
порівняно з помірною дозою продуктів біологічної переробки стоків.
Систематичне внесення рідкого гною на чорноземі типовому малогумусному
у дозі N100 сприяло збільшенню загальної кількості мікрофлори до 18,5 млн/г, N300 –
до 23,2 млн/г, а за дози N400 зменшилось до 15,8 млн/г ґрунту. Кількість
нітрифікаторів була найбільшою за дози рідкого гною (N400) – 1277 тис./г ґрунту,
тоді як за дози N100 – на 40% менше. Кількість денітрифікаторів у чорноземі
типовому була невисокою і становила за дози Рг N400 – 868 тис. г, тоді як за
мінеральної системи удобрення (N100Р60К80) вона була на 9% вищою.
Нагромадження сполук азоту у ґрунтах за утилізації тваринницьких стоків
СВАТ «Агрокомбінат «Калита» (надлишковий активний мул, тверда фракція,
осади вертикальних відстійників). У тривалому досліді на дерново-підзолистому
супіщаному ґрунті встановлено, що вміст гідролізованого азоту під різними
культурами в орному (0-20 см) шарі, за винятком окремих років, відповідав
градації низької (57-84 мг/кг) забезпеченості, не зважаючи на кількість внесених
доз добрив. Це пов’язано з низьким вмістом гумусу (1,10 – 1,17%) і посиленими
процесами нітрифікації і денітрифікації. Кількість невикористаних рослинами
сполук азоту може спричиняти забруднення навколишнього природного
середовища нітратами. За наявності в 0-500 см шарі ґрунту на контролі без добрив
156 кг/га N-NO3 за внесення середньої дози (N75-150) надлишково активного мулу,
через 17 років ведення досліду вміст N-NO3 був у 6,6 рази вищим, а високої
(N450-900) – у 14,6 рази вищим порівняно з контролем без добрив, де він становив
102 кг/га (рис. 7).
Середнє навантаження стоків на полях господарства СВАТ «Агрокомбінат
«Калита» за нашими розрахунками, досягало 700 кг N на 1 га , що майже у 5 разів
більше від існуючих нормативів.
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Рис. 7 Вплив тривалого внесення надлишкового активного мулу на міграцію
нітратного азоту за профілем дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на глибину
до 500 см, СВАТ «Агрокомбінат «Калита»:
1 – без добрив (контроль); 2 – N75-150 – (2 дози); 3 – N450-900 (6 доз).
Упродовж повного навантаження поголів'ям свиней (108 тис.) середній вміст
нітратів у криницях селища Калита на початку 90-х років ХХ ст. становив 412 мг
NО3 на 1 л води, у 1996 р. – 644 мг/л, що, відповідно, у 8 і 13 разів перевищило
встановлені граничнодопустимі концентрації для питної води. У часи бездіяльності
комплексу (1996–2000 рр.) концентрація азоту нітратів у криницях селища
знизилася до 50 мг/л, у 2006 р. за відгодівлі 78 тис. голів вона здебільшого
перевищувала ГДК у 2–4, максимально – у 6 разів.
Нагромадження фосфору у ґрунтах за застосування відходів тваринництва.
За інтенсивного застосування продуктів біологічної переробки стоків, внаслідок
хімічної сорбції, відбувалось помітне нагромадження у ґрунті рухомих форм
фосфору, що спричинило фосфатне забруднення навколишнього природного
середовища.
При закладанні польового досліду у 1978 р. вміст рухомого фосфору в
орному (0-20 см) шарі дерново-підзолистого ґрунту становив 320 мг Р2О5 на 1 кг. За
1990–2000 рр. він знизився до 283 мг/кг або на 12%. За систематичного внесення
помірних і високих доз твердої фракції тваринницьких стоків відбувалось
подальше зафосфачення ґрунту. За внесення в досліді середньої дози твердої
фракції N75 (близько 25 т/га фізичної ваги) вміст фосфору підвищився на 39%, за
дози N300 (100 т/га) – у 3,2 рази порівняно з контролем без добрив. Фосфатне
забруднення знижувалось на 30% за поєднаного застосування соломи і продуктів
біологічної переробки тваринницьких стоків. За повного проектного навантаження
поголів'я свиней комплексу СВАТ “Агрокомбінат “Калита” (до 1996 р.) загальне
навантаження виробничої сівозміни фосфатами стоків і добрив становило 400 кг
Р2О5 на 1 га ріллі, після 2000 р. – 200 кг/га. За матеріалами агрохімічного
обстеження 1991 р. площі з позначкою вмісту Р2О5 “підвищений, високий і дуже
високий” становили 75% сільськогосподарських угідь господарства. Площі з
низьким вмістом Р2О5 не перевищували 2-4%. Виконане нами контрольне
агрохімічне обстеження ґрунтового покриву господарства у 1995 р. засвідчило,
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що середні запаси рухомого Р2О5 у польовій сівозміні досягли 2030 кг/га ґрунту,
що у 25 разів вище від природного фону. Визначено помітний вплив промислових
стоків на вміст фосфору у криничних водах селища Калита. В залежності від
віддаленості криниць від полів удобрення, вміст фосфору коливався від 0,18 до 3,4
і 7,4 мг/л, у поверхневих водах до 0,32 мг/л за екологічно безпечного нормативу –
до 0,05 мг/л.
Нагромадження в ґрунтах рухомого калію. У продуктах механічної і
біологічної переробки калій переходить у рідку фракцію і тому виникає потреба у
збалансуванні цього елемента за рахунок внесення мінеральних добрив і побічної
продукції рослинництва. В стічних водах СВАТ «Агрокомбінат «Калита»
співвідношення N:P:K становило 1:0,75:0,3, у твердій фракції – 1:0,24:0,10.
У зв'язку з дефіцитом калію у ґрунті у ІІ ротації польової сівозміни до схеми
досліду введено варіанти з доповненням відходів калійними мінеральними
добривами. За помірних навантажень надлишковим активним мулом і твердою
фракцією стоків, вміст рухомого калію у ґрунті залишався на рівні низької
забезпеченості, навіть з доповненням їх калієм мінеральних добрив (К60-120).
Міграція цієї форми калію за профілем ґрунту на глибину 1 м помітно
посилювалась навесні (травень) і була вищою за максимальної дози надлишкового
активного мулу (N450-900) у 1,3 раза, за мінеральної системи удобрення – у 1,6 раза, а
за поєднання НАМ і NРК – у 3,8 раза порівняно з контролем без добрив.
Надмірне застосування стоків свинокомплексу на полях господарства, в
залежності від відстані до них, викликало підвищення вмісту калію у криничних
водах с. Калита від 1-8 до 500-800 мг/л, у ставках – від 10 до 185 мг/л.
Визначення балансу поживних речовин у сівозміні досліду на дерновопідзолистому ґрунті показало, що інтенсивність балансу азоту за високих доз
добрив підвищилась від 100 до 210%, інтенсивність балансу фосфору на помірних
фонах (N75-150) становила 173%, на високих фонах (N450-900) – 616%, інтенсивність
балансу калію не перевищувала 70%.
На чорноземі типовому, завдяки його високій буферності, систематичне
внесення рідкого гною у дозах від 100 до 400 кг/га загального азоту мало помірний
вплив на поживний режим ґрунту. Вміст гідролізованого азоту за дози рідкого
гною N400 становив 132 мг/кг, на контролі без добрив – 120 мг/кг, вміст нітратів
відповідно, 21 і 11 мг/кг, тоді як вміст амонійного азоту практично залишався на
одному рівні – 13-14 мг/кг ґрунту.
За 25-річний термін ведення досліду вміст рухомого фосфору у чорноземі
типовому на контролі без добрив був на рівні 125 мг/кг (середній рівень
забезпеченості). За систематичного внесення рідкого гною його вміст максимально
досягав 178 мг/кг, за мінеральної системи удобрення – 188 мг/кг (підвищений
рівень забезпеченості). Не зазнав істотних змін і калійний фонд ґрунту. За вмісту на
контролі без добрив 105 мг/кг (середній рівень забезпеченості) його вміст за дози
Рг N400 підвищився на 46 %, що відповідає тій же градації забезпечення.
Визначений раніше вміст біогенних елементів у поверхневих, підґрунтових і
артезіанських водах не несе ознак хімічного забруднення навколишнього
природного середовища, що свідчить про екологічну безпечність антропогенних
навантажень на чорноземі в зоні діяльності свинокомплексу за відгодівлі до 5 тис.
голів за рік.
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ЗМІНА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ СІРОГО ЛІСОВОГО
ҐРУНТУ І ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА ЗАСТОСУВАННЯ
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ БІОАКТИВНИХ ДОБРИВ
Органо-мінеральне біоактивне добриво екобіом – нове покоління
полікомпонентних добрив, до складу якого входить органічна основа природного
(торф, сапропелі озерні, вугілля буре) та антропогенного походження (пташиний
послід, підстилковий гній), а також культивована біота, що врівноважує у ґрунті
процеси синтезу і деструкції органічної речовини. Мінеральна частина включає
внесення азотних, фосфорних і калійних добрив, меліорантів і сорбентів. Роботи
над створенням ОМБД екобіом розпочато у 1997 р., які тривають до цього часу.
Проведено біологічну експертизу в ННЦ “Інститут землеробства НААН”, в
науково-дослідних установах Правобережного і Лівобережного Лісостепу, в
Західному регіоні України, в Поліссі і південному Степу.
Характерною особливістю ОМБД екобіом є комплексний їх вплив на
поліпшення фізико-хімічних, агрохімічних і біологічних властивостей ґрунту та
пролонгованість дії за розкидного внесення за нативної вологості у середніх дозах
2-4 т/га, 0,4 т/га – на фоні мінерального азотного удобрення (N40-60), локально – в
дозі 0,8-1,0 т/га та у рядки при сівбі у гранульованій формі в дозах 0,15-0,30 т/га. За
внесення добрив гідролітична кислотність знижувалась в орному шарі сірого
лісового ґрунту на 30%. Визначено посилення процесів трансформації органічних
решток, внаслідок чого поліпшувалось мінеральне живлення рослин, вміст
рухомого фосфору підвищувався – на 40% (до 178 мг/кг), а обмінного калію – на
20% (до 75 мг/кг) порівняно з контролем без добрив.
За внесення з ОМБД врівноважених алохтонних і автохтонних
мікроорганізмів оптимізувалось співвідношення еколого-трофічних груп та
розвиток агрономічно корисної мікрофлори, серед якої домінуючими визначено
мікроміцети,
стрептоміцети,
спороутворювальні,
фосфатмобілізівні,
целюлозоруйнівні та вільноіснуючі азотофіксувальні мікроорганізми. Показники
сумарної чисельності основних таксономічних груп в орному шарі сірого лісового
ґрунту за застосування ОМБД у дозі 2 т/га досягали 18,4–22,3 млн/г, екологотрофічних груп – 75-89 млн/г за їх кількості на контролі без добрив відповідно 12 і
49 млн/г сухого ґрунту. Оптимізація життєдіяльності мікробних угруповань,
включених до складу ОМБД, забезпечила підвищення біологічної активності
ґрунту, процесів синтезу і деструкції його органічної речовини.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ЗА ТРАДИЦІЙНИХ І АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
Продуктивність польової сівозміни за різних систем удобрення на сірому
лісовому ґрунті. Продуктивність польової сівозміни без застосування добрив в
середньому за 5 ротацій залишилась майже незмінною порівняно з І ротацією –
відповідно 3,74 та 3,79 т/га зернових одиниць. Визначено, що за рахунок
сівозмінного чинника і вапнування в дозі 1,5 за гідролітичною кислотністю
упродовж піввікового періоду можна досягти стабілізації родючості сірого лісового
ґрунту із забезпеченням поступово зростаючої продуктивності польової сівозміни
(табл. 3).
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Таблиця 3
Продуктивність 10-пільної польової сівозміни в тривалому досліді
на сірому лісовому ґрунті ДПДГ «Чабани» ННЦ ІЗ НААН за І–V ротації,
основна продукція, 1961-2010 рр.
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Найвищу продуктивність за V ротацію сівозміни – 6,16 т/га з.о. отримано за
помірної органо-мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) системи удобрення, де
приріст у 1,6 раза був вищим порівняно з контролем без добрив. Внаслідок
оптимізації умов мінерального живлення продуктивність сівозміни за І ротацію
становила 5,65 т/га з.о. у наступній ІІ ротації вона підвищилась на 2,5%, у ІІІ – на
12%, у ІV – майже на 1,0% нижче, ніж у попередній ротації, а у V – на 9 % вище,
ніж за ІV і на 19% вище порівняно з І ротацією польової сівозміни. За органічної
(24 т/га гною) і відновлюваної (6 т/га гною + N49Р30К51 + побічна продукція) систем
удобрення без врахування дії стимуляторів росту зростання до контролю без
добрив становило, відповідно, 47 і 45%. За введення до відновлюваної системи
удобрення позакореневого підживлення стимулятора росту емістим-С
продуктивність сівозміни наближалась до оптимального органо-мінерального
удобрення за традиційного ведення сівозміни.
Продуктивність польової сівозміни на дерново-підзолистому ґрунті
за утилізації відходів тваринницьких свинокомплексів. За навантажень сівозмінної
площі надлишковим активним мулом (N75-150) продуктивність ланки сівозміни
(буряки кормові, овес, вико-овес, жито озиме) становила 5,21 т/га з.о.
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з приростом 68% до контролю без добрив (3,09 т/га), за подвійної дози НАМ
(помірне навантаження) – 83%, подальше зростання доз на 1 і 2 інтервали (N150-225 і
N450-900) підвищило продуктивність сівозміни лише на 8% порівняно з помірним
навантаженням стоками, а додавання до помірної дози НАМ К90 забезпечило удвічі
вищу продуктивність сівозміни порівняно з контролем без добрив. Внесення
твердої фракції стоків у ланці кормової сівозміни: ячмінь ярий, кукурудза на силос,
пшениця озима, люпин, де за дози N75 одержано приріст до 77% за продуктивності
на контролі без добрив 2,32 т/га з.о., за внесення високої дози (N150-300 + К85) вона
підвищилась лише на 3%. При цьому окупність одиниці твердої фракції приростом
врожаю продуктивності сівозміни була утричі меншою порівняно з помірним
навантаженням стоками сівозміни. Встановлено, що внесення ТФС N100 + солома
забезпечило приріст до контролю 37%, а за помірної дози азоту (солома 5 т/га +
N50) – 42% до контролю без добрив.
Продуктивність польової сівозміни на чорноземі типовому за внесення
рідкого гною свиней. У 5-пільній ланці сівозміни за 1977-1982 рр. (пшениця озима,
кукурудза на зерно, однорічні трави, райграс багатоукісний, редька олійна +
поукісні посіви) середня продуктивність сівозміни на контролі без добрив
становила 4,9 т/га з.о. За насичення сівозміни травами визначено оптимальною
дозою N300 – 81% приросту продуктивності до контролю. Встановлено
рівноцінність підстилкового гною, твердої фракції за внесення їх в еквівалентних
дозах (N100) з підвищенням продуктивності до 78%, за мінеральної системи
удобрення (N100Р60К80) – 74%.
За 1979-1996 рр. досліджень визначено високу продуктивність сівозміни на
чорноземі типовому за систематичного застосування рідкого гною під поукісні
посіви суміші кукурудзи, соняшника, гречки і гороху. Найвищу продуктивність
кормової сівозміни одержано за дози рідкого гною N300 – 8,2 т/га з.о., у поукісних
посівах – 5,4 т/га з.о., а продуктивність зернової групи – 4,31 т/га з.о. або була на
32% нижчою. З підвищенням дози рідкого гною до N400 продуктивність поукісних
посівів підвищилась на 4%, а зернових – знизилась на 12%, що пов’язано з їх
виляганням. На завершення ротації польової сівозміни (1997-2003 рр.)
систематичне внесення рідкого гною упродовж 25 років показало, що за дози N300 у
ланці польової сівозміни (пшениця озима, кукурудза на зерно, вико-овес, ячмінь)
продуктивність становила 4,64 т/га з.о., за дози N100Р60К80 – 4,05 т/га з.о. За
систематичного внесення помірних доз (N200-300) рідкого гною визначено високу
ефективність позакореневого підживлення посівів соняшника, пшениці ярої і
буряків цукрових стимулятором росту емістим-С, приріст урожайності яких
становив 15-21%, а від дії мінеральних добрив (N100Р60К80) – до 17%.
Продуктивність сільськогосподарських культур за застосування органомінеральних біоактивних добрив. Упродовж 1997-2010 рр. нами проведено польові
дослідження і виробничі випробування нового покоління органо-мінеральних
біоактивних добрив та встановлено їх вплив на формування потенційної і
ефективної родючості ґрунту. Науковий пошук здійснювали шляхом розроблення
адресних для культур композицій і визначення агрономічної цінності ОМБД за
вирощування різних сільськогосподарських культур.
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У польових дослідах, проведених у 1997–2005 рр., визначено порівняльну
ефективність органічних наповнювачів (підстилковий гній, торф перехідний і
низинний, буре вугілля), сорбентів (спучені перліт і вермикуліт), іонообмінників
(цеоліт, сапоніт). Доведено, що за збалансованого співвідношення компонентів їх
вплив на формування врожаю є рівнозначним, а їх залучення до складу добрив
визначається ціновою політикою на матеріали.
Високоефективним визначено внесення ОМБД під пшеницю озиму, де в
середньому за 2002–2005 рр. урожайність зерна майже подвоїлась: на контролі –
1,98 т/га, а за локального застосування ОМБД 1,0 т/га в нативній формі підвищився
у 1,91 раза, у рядки грануляту ОМБД 0,15 т/га – у 1,85 раза.
У середньому за 2008-2010 рр. в польовому досліді з кукурудзою,
проведеному на сірому лісовому ґрунті ДПДГ «Чабани» за врожайності на контролі
без добрив 26,2 т/га приріст зеленої маси кукурудзи за застосування 1 т/га ОМБД
становив 74%, 30 т/га гною – 61%, N60P60K60 – 49%.
На чорноземі типовому малогумусному у сівозміні із внесенням ОМБД,
виготовлених на органічній основі бурого вугілля, упродовж 2001-2003 рр.
найвищих показників продуктивності ланки пшениця яра – соняшник – буряки
цукрові досягнуто за внесення ОМБД у дозах 3,0-4,0 т/га нативної вологості, де
вона підвищувалась у 1,7–1,9 раза порівняно з контролем без добрив. Встановлено,
що ефективність мінеральних добрив у складі ОМБД була на 40% вищою
порівняно з внесенням еквівалентної їх дози у чистому вигляді, що пов’язано з
рівномірним засвоєнням елементів живлення упродовж вегетації внаслідок їх
трансформації у легкозасвоювані форми. У мережі проведених польових дослідів
визначено, що ефективність рядкового внесення ОМБД у дозі 0,25 т/га не
поступалась розкидному внесенню мінеральних добрив у помірній дозі – N60Р60К60.
Продуктивність ланки сівозміни за застосування ОМБД коливалось від 4,2 до
7,0 т/га з.о.
У серії польових дослідів, проведених у 2006–2010 рр. з ОМБД, виготовлених
на основі пташиного посліду, встановлено перевагу гранульованої форми над
сипучою та локального внесення у міжряддя або рядки при сівбі в невисоких дозах –
0,125–0,3 т/га.
В перспективі органо-мінеральні біоактивні добрива можуть мати значне
поширення в органічному землеробстві.
Вплив добрив на якість врожаю сільськогосподарських культур. Науково
обґрунтоване застосування засобів хімізації є одним із основних чинників, що
впливають на підвищення якості сільськогосподарської продукції. Нами проведено
вивчення якості зернових, технічних і кормових культур за екстенсивного ведення
господарства (без добрив) та за органічної, мінеральної, органо-мінеральної і
відновлюваної систем удобрення. В основній сільськогосподарській продукції,
вирощеній в польових дослідах, визначали вміст білка, протеїну, жиру, клітковини,
золи, крохмалю та зольних речовин – Р2О5 і К2О. Встановлено, що відсутність
добрив має помітний вплив на зниження азотовмісних сполук та зольних елементів.
Найкращі показники якості продукції пшениці озимої формувались за застосування
в сівозміні на сірому лісовому ґрунті помірних доз добрив (N66Р60К68 + 12 т/га
гною), де вміст білка в зерні перевищував 12%, на контролі без добрив – 10%.
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Вихід цукру з коренеплодів буряків цукрових на чорноземі типовому, за вивчення
ефективності рідкого гною свиней у дозі N300, становив 6,36 т/га, а за
позакореневого підживлення стимуляторами росту емістим-С підвищувався на
16%. За внесення продуктів біологічної переробки стоків СВАТ «Агрокомбінат
«Калита» у помірних дозах (N50) в зеленій масі вико-вівсяної суміші вміст протеїну
підвищився порівняно з контролем без добрив у 1,5 рази. Помірне азотне
навантаження органічними і мінеральними добривами створює ідентичні
показники якості продукції, що є характерним для органічної системи удобрення.
Найефективнішим у формуванні урожайності і якості основної продукції визначено
відновлювану систему удобрення.
Суто органічна система удобрення (24 т підстилкового гною на 1 га
сівозмінної площі) не мала переваг у формуванні показників якості продукції
порівняно з помірним навантаженням органічними і мінеральними добривами.
Формування якості основної продукції за застосування рідкого гною
свинокомплексів і продуктів його механічної і біологічної переробки відповідає
параметрам, одержаних за оптимальних доз традиційних органічних і мінеральних
добрив. За високих доз тваринницьких стоків не спостерігали поліпшення якості
продукції.
За застосування органо-мінеральних біоактивних добрив в оптимальних
дозах визначено якісні показники, що були характерними для оптимальних доз
традиційних видів добрив.
ЕКОНОМІЧНА І ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ДОБРИВ У ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ
У складних ринкових відносинах і за постійно зростаючих цін на засоби
хімізації особливого значення набуває раціональна і науково обґрунтована система
удобрення в сівозмінах.
Важливість комплексного підходу у складанні системи удобрення доведена
на моделях польових дослідів у зонах Полісся і Лісостепу. За 5 ротацій польової
10-пільної сівозміни на сірому лісовому ґрунті встановлено диференційований
вплив добрив за різних систем їх застосування у формуванні продуктивності і
економічної їх ефективності. За собівартості основної продукції на контролі без
добрив 1616 грн/т і оптимальних доз добрив найнижчий рівень її одержано за
відновлюваної системи удобрення, яка була лише на 13% вищою від контролю без
добрив, тоді як за органо-мінеральної – на 30%. За прибутку на контролі без добрив –
7484 грн/га, найвищий його рівень одержано за відновлюваної (6 т/га гною ВРХ +
N49Р30К51 + ПП) і органічної (12 т/га гною ВРХ) систем удобрення з приростом до
21%, за помірної (12 т/га гною ВРХ + N66Р60К68) органо-мінеральної – на 5% нижче,
а за підвищення доз мінеральних добрив, внесених по фону підстилкового гною
(12 т/га гною ВРХ + N99Р60К102), порівняно з попередньою оптимальною дозою,
нижче на 14%. Найвищий рівень рентабельності визначено за відновлюваної (68%)
і органічної (86%) систем удобрення, тоді як за органо-мінеральної системи з
високими дозами мінеральних добрив (12 т/га гною + N132Р90К136) рентабельність
вирощування сільськогосподарських культур у сівозміні знижувалась у 1,5-2 рази.
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За внесення продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків СВАТ
«Агрокомбінат «Калита» в середньому по сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті
за 1996-2005 рр. виявилось прибутковим внесення одинарної дози твердої фракції
(N75) – 7057 грн/га, за подвійної (N150+ К90) умовно чистий прибуток знизився на
48%, за потрійної – (N215) – на 29%, а 4-х доз (N300) – збитки становили 10%.
За застосування рідкого гною свиней на чорноземі типовому малогумусному
в польовій сівозміні з однорічними і багаторічними травами за 1997-2003 рр.
найнижчу собівартість – 1323 грн/т, найвищий прибуток – 16670 грн/га і найвищий
рівень рентабельності – 282% одержано за дози рідкого гною N300. За мінеральної
системи удобрення (N100Р60К80) собівартість була вищою у 2,5 рази, прибуток –
удвічі нижчим порівняно з цією дозою.
Економічна ефективність ОМБД, виготовленого на різній органічній основі
(перехідний торф, низинний торф, буре вугілля) з різними сорбентами була
співставна з рідким гноєм свиней за рівнем продуктивності. За вирощування
кукурудзи на силос найнижчу собівартість у межах 270 грн/т, найвищий прибуток
близько 14,3 тис. грн/га і рентабельність до 118% одержано за внесення ОМБД у
дозі 2 т/га. Найприбутковішим визначено локальне внесення ОМБД у дозі 0,4 т/га +
N60 та в рядки при посіві зернових культур у дозі 0,3 т/га, де рівень рентабельності
досягав 150%, що у 1,5 раза вище від розкидного способу їх внесення.
Встановлено, що енерговитрати у польовій сівозміні на сірому лісовому
ґрунті були найнижчими за органічної (24 т/га гною) і відновлюваної систем
удобрення - відповідно 13,0 та 18,0 ГДж/га з підвищенням за органо-мінеральної
помірної системи удобрення до 21,2 ГДж/га і збільшенням за високих доз NPK на
34%, порівняно з помірним удобренням. Енергоємність врожаю співпадала за
органічної і відновлюваної систем удобрення (160% до контролю без добрив), за
органо-мінеральної вона збільшувалась на 20-25%. Коефіцієнт енергетичної
ефективності за середніх доз добрив при різних системах удобрення перевищував
5-7 одиниць, на високих фонах NPK за мінеральної і органо-мінеральної систем
удобрення він був у межах 3-4 одиниці Найвищий коефіцієнт енергетичної
ефективності за внесення рідкого гною і продуктів його переробки (до 1012 одиниць) одержано за вирощування однорічних трав і кукурудзи, а озимих
зернових до 4 одиниць і ярих зернових до 3 одиниць. Найвищі коефіцієнти
енергетичної ефективності визначено за внесення ОМБД, де він досягав 1
5-17 одиниць, що пов’язано із зниженням енерговитрат на їх застосування.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та намічено шляхи
вирішення фундаментальних і прикладних завдань, що стосуються оптимізації
мінерального живлення рослин за традиційного і альтернативного ведення
землеробства в зонах Полісся і Лісостепу. На основі одержаних результатів в
тривалих польових дослідах визначено можливість простого та розширеного
відтворення родючості основних типів ґрунтів за систематичного навантаження
сівозмінної площі традиційними і альтернативними засобами хімізації та
встановлено їх параметри, що несуть загрозу хімічного забруднення
навколишнього природного середовища.
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1. Тривале, упродовж 25-50 років окультурення ґрунтів Полісся і Лісостепу на
моделях стаціонарних дослідів, визначило пріоритетність у формуванні їх
родючості, фізико-хімічних показників, перш за все, за сумою увібраних основ, де
переважають катіони кальцію та магнію, збереження і відтворення яких в
ґрунтовому вбирному комплексі має вирішальне значення в процесах
ґрунтоутворення.
Установлено, що застосування на сірому лісовому ґрунті упродовж 5 ротацій
польової 10-пільної сівозміни у дозі 4 т/га дефекату (за 1,5 гідролітичною
кислотністю, двічі за ротацію) за мінеральної, органічної та органо-мінеральної
систем удобрення стабілізувало кислотно-лужний баланс ґрунту і забезпечило вміст
суми увібраних основ у ґрунтово-вбирному комплексі: за внесення N33Р30К34 –
9,8 мг-екв/100 г ґрунту, 12 т/га гною – 10,2 мг-екв/100 г ґрунту, N33Р30К34 + 12 т/га
гною – 10,1 мг-екв/100 г ґрунту, зі збільшенням до вихідного показника – відповідно
на 2,2-2,5 мг-екв/100 г ґрунту. Підвищення доз мінеральних добрив на
1 га сівозміни до N132Р90К136 + 12 т/га гною призвело до зміщення реакції ґрунтового
розчину до значень сильнокислої (рНсол. – 4,69).
2. Поєднане внесення вапнуючих матеріалів і добрив у 10-ти пільній зернобуряковій сівозміні на сірому лісовому ґрунті за п’ять її ротацій формувало
розширене відтворення вмісту гумусу зі зростанням до вихідного показника
(1,45%): за мінеральної системи удобрення (N66P60K68) – на 0,09%, за органічної
(24 т/га гною) – на 0,25%, за відновлюваної (N33Р30К34 + 12 т/га гною та N33Р30К34 +
6 т/га гною + пп) – на 0,15%. Найвищі показники на кінець п’ятої ротації визначено
за органічної системи (24 т гною на 1 га сівозміни) – 1,88%. За органо-мінеральної
та органічної систем удобрення формувався фульватно-гуматний тип гумусу зі
співвідношенням Сгк:Сфк = 1,8–2,0. Новоутворення лабільних форм органічної
речовини за помірних доз добрив наближались до природних значень і становили
0,179-0,195%, на вищих фонах їх вміст був в 1,2-1,7 раза більше – 0,215-0,337%.
Визначено, що розширеного відтворення родючості сірого лісового ґрунту за
показниками вмісту гумусу досягнуто починаючи з 30-річного використання
агрогрунтів за систематичного застосування помірних доз органічних і мінеральних
добрив.
3. Установлено, що за традиційної органо-мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68)
та органічної (24 т/га гною) систем удобрення у поєднанні з вапнуванням
покращились умови поживного режиму сірого лісового ґрунту з підвищенням
біологічної активності ґрунту, порівняно з контролем без добрив, у 2,1 раза. Вміст
гідролізованого азоту у ґрунті визначено максимальним на кінець І ротації
86-104 мг/кг ґрунту, у ІІ– IV ротаціях його вміст зменшився на 36-38%, у V ротації –
підвищився лише до 81% порівняно з І ротацією. Зменшення гідролізованої фракції
азоту на фоні зростання вмісту гумусу у ґрунті свідчить про спрямованість
трансформаційних процесів у бік гуміфікації.
За органо-мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) та органічної (24 т/га гною)
систем удобрення за п’ять ротацій сівозміни на сірому лісовому ґрунті вміст
валового фосфору підвищився від 620 до 1040 мг/кг, а за високих доз добрив (12 т/га
гною + N132Р90К136) – до 1120 мг/кг ґрунту. Визначено підвищення усіх фракцій
фосфатів: водорозчинної – з 2 до 55-65 мг/кг, рухомої – з 53 до 203 мг/кг, органічної –
на 10%; вміст нерозчинних фосфатів зменшився з 198 до 80 мг/кг ґрунту.
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Найвищий вміст рухомого калію на кінець V ротації визначено за органомінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) та органічної (24 т/га гною) систем
удобрення, що супроводжувалось підвищенням рівня забезпеченості ґрунту калієм
з вихідного низького (41 мг/кг) до середнього (94-106 мг/кг ґрунту).
За відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною + N66Р30К51 + пп) визначено
позитивний вплив побічної продукції на накопичення рухомого калію в орному
(0-20 см) шарі ґрунту, де його вміст був рівнозначним подвійній дозі калію за
мінеральної системи удобрення (N99Р60К102) – 90 мг/кг ґрунту.
4. Установлено, що застосування упродовж 25 років на дерново-підзолистому
ґрунті низьких доз твердої фракції стоків (ТФС) СВАТ «Агрокомбінат Калита» та
їх комбінацій з соломою і сидератами формувало розширене відтворення
родючості ґрунту. Найкращих параметрів родючості досягнуто за внесення ТФС
N75 де вміст гумусу – становив 1,17% зі зростанням до контролю без добрив на
0,28%. За дози ТФС N75 вміст рухомого фосфору у ґрунті підвищився до контролю
без добрив в 1,4 раза, а за дози ТФС
N300 – у 3,2 раза, що спричинило
зафосфачування ґрунту. Вміст рухомого калію у ґрунті за доз ТФС N100-200
залишався низьким (70-75 мг/кг), що потребувало додаткового внесення калійних
добрив у дозі К60-120.
Застосування надлишкового активного мулу (НАМ) на дерново-підзолистому
ґрунті підкислювало реакцію гуртового розчину і потребувало внесення вапна з
розрахунку 6 т/га сівозміни для стабілізації його родючості. За удобрення ґрунту
стоками свиней доза їх внесення не має перевищувати в розрахунку на азот
200-225 кг/га. За дози N400 і вище визначено різке підвищення кислотності ґрунту,
зменшення суми увібраних основ у 1,9 раза, збільшення вмісту рухомих фосфатів у
25 разів до природного фону та забруднення підґрунтових вод нітратами. За
високих навантажень стоками (N400) вимивання азоту нітратів у товщу ґрунту до
500 см збільшилось порівняно з контролем без добрив у 14,6 разів: на контролі без
добрив – 102 кг/га, за дози надлишкового активного мулу N225 – 657, дози N675 –
1488 кг/га.
Інтенсивність балансу азоту у польовій сівозміні за високих доз стоків
становив 100-210 %, фосфору за помірних їх доз (N75-150) – 173 %, на високих фонах
(N450-900) досягає – 616 %, а калію – не більше – 70 %.
За інтенсивних навантажень стоками визначено пригнічення розвитку
ґрунтової біоти, зокрема, актиноміцетів і амоніфікаторів з наступним біоспалахом у
міру мінералізації органічної речовини нітрифікаторів, особливо денітрифікаторів –
у 13 разів, фосфатмобілізівної мікрофлори у 4 рази, які помітно впливали на
процеси нітратного забруднення і зафосфачування ґрунту.
5. У виробничих сівозмінах СВАТ «Агрокомбінат «Калита» з утилізованими
стоками вносили до 700 кг/га загального азоту, що у 5 разів більше від
нормативного навантаження. Середній вміст азоту нітратів на початку 90-х рр.
ХХ ст. в криницях с. Калита становив – 644 мг/л. За час бездіяльності
свинокомплексу вміст N-NО3 знизився до нормативних показників.
За час інтенсивного внесення стоків на землях агрокомбінату зафосфачування
ґрунтового покриву виявилось у 25 разів вищим від природного фону. Вміст
фосфору у поверхневих водах досягав 0,32 за безпечного нормативу 0,05 мг/л.
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Вміст калію у питній воді криниць с. Калита коливався від 1-8 до 500-800 мг/л,
у ставках – 10-185 мг/л води, що вказує на локальність забруднення.
6. У чорноземі типовому малогумусному найвищих показників родючості
досягнуто за внесення рідкого гною свиней (Рг) у дозі N300, де його вміст у ґрунті на
кінець ІІ ротації досягав – 4,12% з перевищенням контролю без добрив на 0,46%.
Високі дози гною підвищувала нітрифікаційну активність ґрунту і збільшили у 2,94,0 рази чисельність фосформобілізівної мікрофлори. За високих навантажень
рідким гноєм свиней вміст рухомого фосфору на кінець ІІ ротації відповідав
середньому рівню – 170-178 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на
45-53 мг/кг ґрунту; рухомого калію – середньому рівню – 152-159 мг/кг з
перевищенням контролю без добрив на 47-54 мг/кг ґрунту, залишаючи вміст
поживних речовин на рівні середньої забезпеченості незалежно від доз добрив.
Застосування помірних доз рідкого гною свиней N200-300 на чорноземі з високою
буферністю і насиченням сівозміни однорічними і багаторічними травами є
агрономічно доцільним і екологічно безпечним і таким, що забезпечує високий фон
природної і ефективної його родючості.
Найстабільніший розвиток ґрунтової мікрофлори на чорноземі типовому
визначено за поєднання рідкого гною N200 та соломи пшениці озимої. За дози Рг
N400 кількість нітрифікуючи бактерій була удвічі вищою від контролю без добрив і
на 27% від дози Рг N300.
7. У збереженні природної родючості сірого лісового ґрунту та чорнозему
типового визначено ефективним застосування нових видів органо-мінеральних
біоактивних добрив (авторська розробка). Найвищих показників родючості сірого
лісового ґрунту досягнуто за дози ОМБД екобіом НТц (низиний торф, цеоліт) у
3 т/га та ОМБД екобіом ПТс (перехідний торф, сапоніт) у 2 т/га: вміст гумусу –
1,24%, рухомого фосфору – 155-173 мг/кг грунту, калію – 68-70 мг/кг ґрунту за
показників на контролі без добрив – відповідно 1,14%, 125 та 61 мг/кг ґрунту. На
чорноземі типовому найефективнішим визначено ОМБД екобіом БВц (буре
вугілля, цеоліт) у дозі 3 т/га: вміст гумусу – 3,88%, рухомого фосфору – 171 мг/кг
ґрунту, калію – 113 мг/кг ґрунту за показників на контролі без добрив – відповідно
3,40%, 124 та 88 мг/кг ґрунту. Органо-мінеральні біоактивні добрива екобіом,
збагачені агрономічно цінними мікроорганізмами, сприяли підвищенню біологічної
активності ґрунту, що поліпшувало його поживний режим.
8. Продуктивність польової 10-пільної сівозміни на контролі без добрив на
завершення V ротації становила 3,79 т/га зернових одиниць з приростом за
внесення добрив у І ротації – на 0,78-2,40 т/га з.о., ІІ ротації – на 1,08-3,18 т/га з.о., з
ІІІ ротації – на 1,39-3,64 т/га з.о. Найвищих показників продуктивності на
завершення 5 ротації досягнуто за внесення на 1 га сівозміни 12 т/га гною +
N66Р60К66 – 6,16 т/га з.о. Подальше підвищення дози мінеральних добрив до
N99Р60К100 на фоні 12 т/га гною знизило окупність 1 кг NРК приростом врожаю на
14%, підвищивши продуктивність сівозміни лише на 2%. За відновлюваної (6 т/га
гною + N49Р30К51 + пп) і органічної (24 т/га гною) систем удобрення продуктивність
сівозміни становила відповідно – 5,58 і 5,49 т/га з.о. За відсутності гною
відновлювана система удобрення може бути ефективною альтернативою
традиційній органо-мінеральній системі удобрення.
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9. Установлено, що за 1996-2003 рр. на дерново-підзолистому ґрунті
застосування твердої фракції тваринницьких стоків (ТФС) у дозі N75 забезпечило
продуктивність сівозміни – 4,10 за дози N75 + К90 – 4,57 т/га з.о. з перевищенням
контролю без добрив удвічі. За внесення надлишкового активного мулу (НАМ)
найвищої продуктивності сівозміни досягнуто за дози N225 – 5,65т/га з.о. з
перевищенням контролю без добрив на 2,56 т/га з.о. За внесення осадів
вертикальних відстійників найвищої окупності 1 т приросту врожаю (30,8 кг/т)
одержано за дози ОВВ N75-150 з продуктивністю 5,14 т/га з.о. Подальше зростання
доз внесення продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків знижувало
окупність одиниці добрив у 4-5 разів і створювало екологічну напругу у
навколишньому природному середовищі.
10. На чорноземі типовому найвищих показників продуктивності сівозміни
досягнуто за внесення рідкого гною свиней (Рг) у дозі N200-300 за насичення
сівозміни багаторічними і однорічними травами, відповідно, – 8,52-8,89 т/га з.о.
Рівнозначно високоефективним визначено внесення підстилкового гною ВРХ (N100)
та твердої фракції рідкого гною свиней (N100), за яких продуктивність сівозміни
становила 8,66 та 8,73 т/га з.о.
Визначено доцільність вирощування на зелену масу поукісних посівів,
продуктивність яких була на 25 % вищою порівняно із зерновою групою у
сівозміні. Дія рідкого гною і рідкої фракції поступалась дії підстилкового гною до
40% за внесення добрив в еквівалентних дозах (N100). Мінеральна система
удобрення поступалась за продуктивністю систематичному внесенню рідкого гною
у дозі N300 до 14 %.
11. Доведено, що застосування органо-мінеральних біоактивних добрив на
сірому лісовому ґрунті і чорноземі типовому в короткотривалих дослідах і в
сівозміні забезпечували формування продуктивності від 4,4 до 7,6 т/га зернових
одиниць. Зокрема, на сірому лісовому ґрунті урожайність зеленої маси кукурудзи
підвищилась до 25 т/га, зерна пшениці озимої – до 2,3 т/га, на чорноземі зерна
пшениці озимої – 2,3 т/га, насіння соняшника – 1,1 т/га, буряків цукрових –
20,1 т/га. Визначено рівнозначність, за впливом на урожайність, різних органічних
наповнювачів – підстилкового гною, пташиного посліду, бурого вугілля, торфу
перехідного і низинного, озерних сапропелів, а також ідентичність дії сорбентів –
вермикуліту і перліту, та іонообмінників цеоліту і сапоніту. Встановлено високу
ефективність ОМБД за локального і рядкового їх внесення у дозах 0,1-0,3 т/га, що
не поступалась розкидному удобренню мінеральних добрив у дозах N60P60K60.
12. Установлено, що застосування органічних, мінеральних та органомінеральних біоактивних добрив у оптимальних дозах підвищувало якісні
показники основної продукції. Зокрема за оптимального удобрення на сірому
лісовому ґрунті, порівняно з контролем без добрив, збір білка в зерні пшениці
озимої збільшувався на 80%, збір цукру – до 49%. На чорноземі типовому – за
застосування рідкого гною збір цукру становив 7,36 т/га, на контролі без добрив –
1,71 т/га. За внесення тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» вміст
протеїну в зеленій масі вико-вівса підвищився в 1,5 раза. За органічної системи
удобрення якість продукції визначалась на рівні помірних доз як органічних, так і
мінеральних добрив та за їх поєднання.
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13. Найвищої економічної ефективності застосування добрив у 10-пільній
польовій сівозміні на сірому лісовому ґрунті отримано за органічної (24 т/га) та
відновлювальної (6 т/га гною + N49Р30К51 + побічна продукція) систем удобрення:
чистий прибуток – 8206 і 9051 грн/га, рентабельність – 65% і 68%. За помірної
органо-мінеральної (N66Р60К60 + 12 т/га гною) системи удобрення чистий прибуток
зменшився до 7076 грн/га, за рентабельності – 65% за показників на контролі без
добрив – відповідно 7484 грн/га та 102%.
На дерново-підзолистому ґрунті доведено економічну доцільність
застосування невисоких доз продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків
СВАТ «Агрокомбінат «Калита» (N50-100): чистий прибуток – 7057 грн/га,
рентабельність – 68%, за показників на контролі без добрив – відповідно
4071 грн/га та 67%. Застосування підвищених і високих доз N300-400 продуктів
біологічної переробки тваринницьких стоків визначено збитковим і
нерентабельним.
На чорноземі типовому високоефективним заходом встановлено
застосування рідкого гною у дозах N200-300: рентабельність – 182-248%, зменшення
собівартості продукції до контролю без добрив більше ніж удвічі.
За застосування органо-мінеральних біоактивних добрив найвищий
економічний ефект у польових дослідах в зонах Полісся і Лісостепу одержано за
дози їх внесення 2-3 т/га: прибуток – 13343-14370 грн/га, рентабельність –
107-118% на контролі без добрив – відповідно 8626 грн/га та 115%.
14. У польовій 10-пільній сівозміні на сірому лісовому ґрунті максимального
коефіцієнта енергетичної ефективності агротехнологій досягнуто за органічної
(12 т/га гною) системи удобрення – 7,54 за показника на контролі без добрив 7,04.
Відновлювальна (6 т/га гною + N49Р30К51 + побічна продукція) та органо-мінеральна
(N66P60K68 + 12 т/га гною) систем удобрення коефіцієнт енергетичної ефективності
по відношенню до контролю без добрив зменшився на 15% та 16%, за абсолютного
показника Кее – 5,96 та 5,93.
Енергетично ефективним на дерново-підзолистому ґрунті визначено внесення
продуктів біологічної переробки в дозі (N75), на чорноземі типовому – застосування
рідкого гною у дозах N200-300.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
Для підприємств зони Лісостепу рослинницько-тваринницького напряму
господарювання:
– на сірих лісових ґрунтах зі спеціалізацією ВРХ рекомендовано вносити
підстилковий гній поєднано з помірними дозами мінеральних добрив (N 66Р60К66 +
12 т гною на 1 га сівозміни) – продуктивність сівозміни 6,16 т/га з.о.;
– на чорноземах типових зі спеціалізацію свинарство з відгодівлі до 5 тис. голів
за рік рекомендовано застосовувати рідкий гній у сівозмінах насичених
багаторічними і однорічними травами у дозах N200-300 та продукти його механічної
переробки (тверду фракцію рідкого гною свиней) у дозі N100 – продуктивність
сівозміни – 8,52-8,89 та 8,73 т/га з.о.
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Для підприємств зони Лісостепу рослинницько-тваринницького напряму з
вираженим дефіцитом органічних добрив рекомендовано застосовувати нові
органо-мінеральні біоактивні добрива (ОМБД) у дозі 2-3 т/га з продуктивністю до
7,2 т/га з.о. Для виробництва ОМБД визначено рівнозначну ефективність різних
органічних наповнювачів – підстилкового гною, пташиного посліду, бурого
вугілля, торфу перехідного і низинного, озерних сапропелів, а також ідентичність
дії сорбентів – вермикуліту і перліту, та іонообмінників – цеоліту і сапоніту із
обов’язковим додаванням агрономічно цінних основних еколого-трофічних груп
ґрунтових мікроорганізмів – біоти.
Для підприємств зони Лісостепу рослинницького напряму господарювання
на сірих лісових ґрунтах рекомендовано відновлювану систему удобрення (6 т/га
гною + N49Р30К51 + пп) із залученням у біологічний кругообіг побічної продукції
рослинництва (соломи, стебел, гички) і стимуляторів росту – продуктивність
сівозміни 6,72 т/га з.о.
Для великих індустріальних підприємств зони Полісся з відгодівлі 70-108 тис.
голів свиней за рік на дерново-підзолистих ґрунтах рекомендовано застосувати
тверду фракцію тваринницьких стоків у дозі N50-100 в поєднанні із соломою
зернових культур, сидератів, а також калійних добрив для зернових К 60 і просапних
культур К120, або надлишковий активний мул у дозах N150-300: продуктивність
сівозміни – відповідно до 5,0 т/га з.о. Для запобігання хімічного забруднення
навколишнього природного середовища не допускати перевищення встановлених
оптимальних доз внесення продуктів переробки рідкого гною.
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отримання експериментальних даних, інтерпретація, формування висновків та
написання статті).
11. Трансформація органічної речовини ґрунтів Полісся і Лісостепу при
застосуванні добрив / Е.Г. Дегодюк, Л.І Нікіфоренко, С.Е. Дегодюк, Л.В. Бобер,
Н.В. Штупун, Л.Б. Бітюкова. Землеробство. 2003. Вип. 75. С. 3-9 (аналіз стану
проблеми, участь у проведенні досліджень, отримання експериментальних даних,
їх оброблення та інтерпретація, підготовка висновків, написання статті).
12. Вплив вторинної продукції рослинництва та органо-мінеральних
біоактивних добрив на врожайність сільськогосподарських культур /
С.Е. Дегодюк, О.І. Вітвіцька, С.З. Гуральчук, Т.С. Ковбаса, Р.А. Павліченко.
Землеробство. 2004. Вип. 76. С. 15-23 (збір, обробка і обгрунтування матеріалу,
підготовка висновків, написання статті).
13. Дегодюк С.Е., Бобер Л.В., Літвінова О.А. Вплив тривалого внесення
добрив на вміст і якість гумусу сірого лісового ґрунту. Вісник аграрної науки. 2009.
№ 1. С. 57-60 (аналіз підходів, планування досліджень, обробка та узагальнення
експериментальних даних, підготовка висновків, написання статті).
14. Вплив органічних та органо-мінеральних добрив на кількісні і якісні
показники врожаю картоплі та поживний режим ґрунту / В.С. Бульо,
В.В. Сорочинський, Ю.М. Оліфір, О.Й. Качмар, С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк.
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Передгірське та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51, Ч. 2.
С. 33-39 (аналіз вибірок із бази даних, узагальнення та інтерпретація результатів
досліджень, формування висновків).
15. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Вплив добрив на баланс поживних речовин
в сірому лісовому ґрунті. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства
УААН». 2009. Вип. 4. С. 145-150 (теоретичне обгрунтування, узагальнення та
аналіз результатів досліджень, підготовка висновків, написання статті).
16. Вплив добрив у сівозміні на родючість ґрунту і продуктивність культур /
С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.І. Вітвіцька, Ю.Д. Боднар. Збірник наукових праць
ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2010. Вип. 4. С. 3-10 (аналіз стану
проблеми, розроблення програми досліджень, узагальнення і обробка
експериментальних даних, підготовка висновків та написання статті).
17. Дегодюк С., Літвінов О., Боднар Ю. Вплив тривалого застосування
добрив на гумусний режим сірого лісового ґрунту. Вісник Львівського
національного аграрного університету. Сер. Агрономія. 2011. № 15 (2). С. 88-93
(аналіз стану проблеми, інтерпретація експериментальних даних, їх обробка і
узагальнення, підготовка висновків, написання статті).
18. Адаптація «органічної» системи землеробства до природних і соціальних
умов України / Е. Дегодюк, С. Дегодюк, С. Гуральчук, М. Проненко, Є. Бондар.
Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Агрономія. 2011. №
15 (2). С. 238-246 (аналіз стану проблеми, розроблення методики, узагальнення,
інтерпретація та обробка результатів досліджень, підготовка висновків,
написання статті).
19. Нитратное
загрязнение
окружающей
природной
среды
животноводческими стоками промышленного свинокомплекса в зоне Полесья /
С.Э. Дегодюк, Э.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, Е.А. Литвинова, А.В. Кириченко,
О.И. Витвицкая. Прыроднае асяроддзе Палесся: Асаблівасці і перспектывы
разцвіцця. 2012. Вып. 5. С. 71-73 (уточнення критеріїв нітратного забруднення
довкілля, отримання експериментальних даних, опрацювання і обробка
результатів досліджень, підготовка висновків, написання статті).
20. Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та
енергетичних потреб в Україні / С. Дегодюк, Е. Дегодюк, О. Літвінова,
А. Кириченко. Вісник Львівського національного аграрного університет. Сер.
Агрономія. 2013. № 17 (1). С. 205-211 (аналітичний огляд проблеми, нормативне
оцінювання, перспективні розробки, підготовка висновків та написання статті).
21. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Вплив тривалого
застосування добрив на розподіл фосфору за фракціями ґрунтового профілю.
Збалансоване природокористування. 2014. №. 2. С. 73-77 (обґрунтування
теоретичних аспектів, опрацювання експериментальних даних, підготовка
висновків, написання статті).
22. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Баланс поживних речовин
за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівозміні. Вісник аграрної
науки. 2014. № 7. С. 16-19 (аналізування стану проблеми, проведення розрахунків
балансу поживних речовин та написання статті).
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23. Дегодюк С.Е., Кириченко А.В. Вплив тривалого застосування добрив на
трансформацію фізико-хімічних показників і загального гумусу в сірому лісовому
ґрунті. Збалансоване природокористування. 2015. №. 1. С. 46-49 (проведення
польових і експериментальних досліджень, опрацювання результатів досліджень,
підготовка висновків, написання статті).
24. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого
застосування добрив на вміст обмінного калію в сірому лісовому ґрунті.
Збалансоване природокористування 2015. № 4. С. 67-71 (аналізування стану
проблеми і опрацювання експериментальних даних, їх обробка, написання статті).
25. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого
застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого
лісового ґрунту. Землеробство. 2016. №1 (90). С. 43-47 (уточнення критеріїв і
нормативів застосування добрив, проведення польових досліджень, опрацювання
результатів досліджень, підготовка висновків та написання статті).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
26. Сыпко А.А., Дегодюк С.Э., Чумаченко Л.А. Проблемы животноводческих
комплексов и утилизации их отходов. Проблемы использования земли в условиях
реформирования сельскохозяйственного производства и проведения земельной
реформы: тезисы междунар. науч.-практ. конф. 8-9 июня 1995 г. Киев-Чабаны:
Институт земледелия УААН, С. 201-202 (аналізування стану проблеми, збір і
узагальнення матеріалу, написання тези).
27. Дегодюк С.Е., Чумаченко Л.А. Вплив систематичного використання
тваринницьких стоків Калитянського свинокомплексу на міграцію біогенних
елементів і продуктивність ланки сівозміни. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип.
до V з’їзду УТГА. 6-10 липня 1998 р. Харків,1998. Ч. 2. С.128-129 (аналіз підходів до
проблеми, проведення досліджень, отримання експериментальних даних та
написання тези).
28. Бітюкова Л.Б., Драч Ю.О., Дегодюк С.Е. Біодіагностика родючості і
екологічного стану ґрунтів при утилізації відходів тваринницьких комплексів.
Вісник аграрної науки. Спецвип., присвячений 100-річчю Інституту землеробства,
2000. Травень’05. С. 81-84 (обґрунтування теоретичних аспектів, проведення
експериментальних досліджень, збір і оброблення матеріалу, участь у підготовці
висновків і написанні статті).
29. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Черній І.П. Еколого-агрохімічні і правові
аспекти мінерального живлення рослин. Фізіологія рослин в Україні на межі
тисячоліть. Київ: НАНУ, 2001. T.1. С. 187-199 (обґрунтування теоретичних
аспектів, проведення аналітичних досліджень, формування висновків, написання
статті).
30. Дегодюк С.Е., Вержбицька О.А. Окультуреність ґрунту - основа сталих
урожаїв культур інтенсивної сівозміни. Проблеми сучасного землекористування:
матеріали наук.-практ. конф. мол. вчених, 26-28 листопада 2002 р. Київ-Чабани.
2002. С. 4-5 (теоретичне обґрунтування, проведення польових досліджень,
узагальнення результатів, підготовка висновків, написання тези).
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31. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Шляхи аграрних реформ в Україні. Збірник
наукових праць Інституту землеробства УААН. Спецвип., присвячений Всеукр.
наук.-практ. конф. «Стан земельних угідь та поліпшення їх використання».
2-3 червня 2005 р. Київ, 2005. С. 15-23 (аналітичний огляд стану проблеми,
узагальнення матеріалу, підготовка висновків та написання статті).
32. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Гуральчук С.З. Порушення і відновлення
біосферних функцій педосфери як інтегральні показники антропогенезу. Агрохімія і
ґрунтознавство. Спецвип. до VII з’їзду УТГА. 24-27 липня 2006 р. Харків, 2006.
Кн. 3. С. 214-216 (теоретичне обґрунтування відновлення біосферних функцій,
систематизування знань, узагальнення та аналізування проблеми, підготовка
висновків, написання тези).
33. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Біологічний азот у землеробстві України.
Розширене використання у землеробстві біологічного азоту як складової частини
концепції продовольчої та енергетичної незалежності України на етапі
євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук. конф. 6-8 червня 2006 р. Київ-Чабани,
2006. С. 13-22 (теоретичне обґрунтування використання біологічного азоту у
землеробстві, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, написання
статті).
34. Дегодюк Е.Г. Дегодюк С.Е. Спеціалізація землеробства в Україні
залежно від зміни клімату. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства
УААН». Спецвип. за матеріалами Всеукр. наук. конф. «Наукові основи
землеробства в контексті змін клімату». 2008. С. 69-77 (аналіз статистичних
даних, розроблення перспективних моделей землеробства, підготовка висновків та
написання статті).
35. Дегодюк С. Зміни потенційної та ефективної родючості ґрунту в
польовій сівозміні впродовж 45-річного застосування добрив за різних систем
удобрення. Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і
використання добрив: матеріали Міжнарод. наук. практ. конф., присвяченої 90річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і агрохімії, 23-25 вересня
2009 р. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. С. 110-116.
36. Екологічні, агрохімічні, фізіологічні й агрономічні аспекти
мінерального живлення рослин / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, С.З. Гуральчук,
О.А. Літвінова, Н.Г. Буслаєва, Ж.З. Гуральчук, А.В. Кириченко. Фізіологія рослин:
проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць у 2-х т.; головн. ред.
В.В. Моргун. Київ: Логос, 2009. Т.1. С. 210-231 (уточнення критеріїв мінерального
живлення рослин, інтерпретація і узагальнення та аналіз результатів досліджень,
підготовка висновків та написання статті).
37. Органо-мінеральні біоактивні добрива – перспектива для відтворення
родючості ґрунту / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, О.І. Вітвіцька, А. В. Кириченко,
Є.А. Бондар. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до VІІІ з’їзду УТГА, 5 - 9 липня
2010 р. Харків, 2010. Кн. 1. С. 39-45 (уточнення критеріїв і нормативів
застосування біоактивних добрив, проведення досліджень, інтерпретація і
узагальнення експериментальних даних, формування висновків та написання
статті).
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38. Возобновляемое земледелие как модель «органического» производства
продукции / С.Э. Дегодюк, О.А. Литвинова, С.З. Гуральчук, А.В. Кириченко,
Ю.Д. Боднар. Пути совершенствования технологий производства продукции
растениеводства: материалы І междунар. науч.-практ. конф., 21 октября 2011 г.,
аг. Тулово: Республиканское унитарное предприятие «Витебский зональный
институт сельского хозяйства Национальной академии наук Белоруссии»,
аг. Тулово. 2011. С. 53-56 (обґрунтування української моделі органічного
землеробства, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, участь у
написанні статті).
39. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Гуральчук С.З. Вплив тривалого
застосування добрив на баланс поживних речовин у польовій сівозміні. Сучасне
ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання: матеріали
міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та
охорони ґрунтів імені проф. М.К. Шикули, 29-30 травня 2012 р. Київ:
Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ: ТОВ
«НВП «Інтерсервіс», 2012. С. 70-71 (аналізування проблеми, проведення польових
дослідів, узагальнення матеріалу, підготовка висновків, написання тези).
40. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Наукове забезпечення та
перспективи розвитку органічного землеробства в Україні. Органічне виробництво
і продовольча безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 квітня 2013 р.
Житомир: «Полісся», 2013. С. 308-316 (обґрунтування теоретичних аспектів,
узагальнення та аналіз результатів, підготовка висновків, написання статті).
41. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А. Проблеми охорони довкілля
України, прогноз екологічних ризиків і шляхи їх подолання. Екологія/Ecology-2013:
збірник наукових статей ІV Всеукр. з'їзду екологів з міжнар. участю, 25-27 вересня
2013 р. Вінниця, 2013. С. 107-110 (визначення понять екологічних ризиків,
теоретичне обґрунтування, узагальнення та аналіз результатів досліджень,
підготовка висновків та написання статті).
42. Ткаченко М.А., Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Стратегія застосування
побічної продукції рослинництва для сільськогосподарських потреб в України.
Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості: матеріали міжнар. конф., 27-29
липня 2016 р. Київ, 2016. С. 56-58 (співавтор ідеї, практичні підходи,
статистичний аналіз, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків,
написання тези ).
43. Дегодюк Е., Дегодюк С., Юшин О. Основні концептуальні положення
еколого-біосферної моделі відновлювального земле- і природокористування в
Україні. Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства: доповіді
учасників ІІ міжнарод. наук. - практ. конф. 20-22 червня 2006 р. с. П’ядики. ІваноФранківськ: Симфонія-Форте, 2006. С. 10-15 (участь у розробленні моделі екологобіосферного природокористування, визначення концептуальних положень
відновлюваного землеробства, написання статті).
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
44. Озерні сапропелі України: збірник технологій і рекомендацій щодо
використання сапропелів, у т. ч. на забруднених радіонуклідами землях,
нормативних актів, довідкових матеріалів / М.Й. Шевчук, Е.Г. Дегодюк,
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В.І. Холоша, Б.С. Прістер, А.І. Педос, В.П. Скоробагатько, А.О. Можар,
М.В. Лобода, В.П. Кухарук, М.П. Грабовський, Н.В. Штупун, П.І. Витриховський,
С.Е. Дегодюк, М.А. Лапа, М.В. Козлов, А.Б. Дегусаров, І.М. Мерленко, П.В.
Денисюк, О.І. Фіщук, В.А. Гаврилюк, А.С. Леймунський: за ред. Е.Г. Дегодюка,
М.Й. Шевчука. Луцьк: Надстир'я, 1996. 188 с. (аналіз стану проблеми,
інтерпретація експериментальних даних, участь у написанні рекомендацій (назва
рек.)).
45. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Павліченко Р.А. У третє тисячоліття з
новою ідеологією відновлюваного землеробства. Вісник Харківського державного
аграрного університету. 2001. Вип. 4. С. 24-26 (співавтор ідеї, аналіз стану
проблеми, узагальнення і розроблення перспективи впровадження, підготовка
висновків та написання статті).
46. Управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій та
вдосконалення системи моніторингу в басейнах малих річок : методичні
рекомендації / М.Д. Мельничук, В.М. Боголюбов, Е.Г. Дегодюк, Т.В. Князькова,
В.І. Лаврик, С.Е. Дегодюк. Київ. 2007. С. 34-50 (участь у написанні підрозділу 7.2
«Відновлення басейнів малих річок» С. 40-45 і 7.5 «Відновлювана система
землеробства в басейнах малих річок» С. 48-50, комплексний екологічний аналіз,
розроблення системних положень).
47. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур з різною
ротацією в зоні Лісостепу / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, М.М.
Проненко, П.І. Бойко, Н.П. Короленко. Сучасні системи удобрення
сільськогосподарських культур з різною ротацією за основними ґрунтовокліматичними зонами України; за ред. А.С. Заришняка, М.В. Лісового. К.: Аграрна
наука, 2008. С. 29-58 (розроблення систем удобрення в коротко ротаційних
сівозмінах, аналіз експериментальних даних, підготовка висновків, участь у
написанні рекомендацій).
48. Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних
препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці озимої /
В.В. Волкогон, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон, А.М. Москаленко, Ю.М. Халеп, Л.М.
Токмакова, Н.В. Луценко, Н.П. Штанько, М.С. Комок, С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк,
С.З. Гуральчук, О.А. Літвінова, О.І. Предко. Чернігів, 2011. 24 с. (проведення
польових досліджень, аналіз експериментальних даних, збір і оброблення
матеріалу, участь у написанні рекомендацій).
49. Раціональне застосування органо-мінеральних біоактивних добрив у
землеробстві: рекомендації / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, Є.А. Бондар,
О.А. Літвінова, С.З. Гуральчук, Т.С. Дегодюк, В.Є. Дишлюк; за ред.
Е.Г. Дегодюка. Київ: Аграрна наука, 2013. 36 с. (аналізування вибірок з ОМБД,
проведення польових і аналітичних досліджень, аналіз експериментальних даних,
написання рекомендацій).
50. Дегодюк Е.Г., Булигін С.Ю. Культура сидерації. Наукові основи
ефективного застосування зелених добрив у господарствах різних форм власності;
за ред. В.Ф. Камінський, Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, С.З.
Гуральчук, М.М. Єрмолаєв. К.: Аграрна наука, 2013. 80 с. (аналізування стану
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проблеми, узагальнення результатів досліджень, обробка даних, участь у
написанні висновків та рекомендацій).
51. Застосування побічної продукції рослинництва і сидератів у
відновлюваному землеробстві України / В.Ф. Камінський, М.А. Ткаченко,
Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова; за ред. Е.Г. Дегодюка. К.: Аграрна
наука, 2013. 60 с. (аналізування стану проблеми, інтерпретація і узагальнення
експериментальних даних, формування висновків, написання рекомендацій).
52. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України. К.:
ЕКМО, 2006. 305 с. (співавтор ідеї розробки теоретичних, прикладних і правових
аспектів в екології, аналіз і узагальнення експериментальних даних, збір і
оброблення матеріалу, участь у написанні монографії).
53. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
/ В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, О.Г. Тараріко, Б.С. Носко, В.І. Кисіль,
А.Г. Сердюк, А.М. Малієнко, Е.Г. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, С.Ю. Булигін, А.Я.
Бука, А.І. Фатєєв, П.І. Бойко, В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, В.М. Костромін, І.П.
Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. Орлянський, Д.О. Тімченко, О.О. Бацула, Є.В.
Скрильник, О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. Максименко, М.А. Ткаченко, В.О.
Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. Тітенко, М.В. Пономарчук, В.П. Кирилюк, В.М.
Коритник, Я.П. Цвей, Ф.Й. Брухаль, Ю.М. Скурятін, П.Д. Гринчук, Д.В. Літвінов,
Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк, Г.Б. Кушицька, І.С. Шаповал, І.П. Браженко, О.П.
Райко, М.В. Коломієць, С.Е. Дегодюк, Ю.О. Драч, С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко,
А.О. Христенко, І.Б. Стрельцова, Г.А. Юнакова, В.П. Максимова, А.І Буджерак,
Г.В. Дишлева, О.Г. Опанасенко, О.М. Козяр, О.В. Ступенко, С.Г. Корчинська, О.А.
Корчинська, О.І. Вітвіцька, Н.Г. Буслаєва, С.З. Гуральчук; редкол.: М.В. Зубець
(голова) та ін. К.: Аграрна наука, 2004. 776 с. (написання розділу 3 «Система
удобрення сільськогосподарських культур». С. 129-160, збір матеріалу,
розроблення систем удобрення, визначення концептуальних положень
відновлюваного землеробства, узагальнення експериментальних даних).
54. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
/ В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, Е.Г. Дегодюк, О.Г. Тараріко, Б.С. Носко,
В.І. Кисіль, А.М. Малієнко, С.Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв,С.А. Балюк, С.Ю.
Булигін, А.Я. Бука, А.І. Фатеєв, М.М. Мірошниченко, А.С. Заришняк, О.О. Бацула,
П.І. Бойко, В.Г. Молдован, Д.В. Літвінов, Л.С. Квасніцька, М.В. Пономарчук, В.В.
Гангур, І.П. Браженко, І.В. Крамаренко, В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, О.О. Бацула,
І.П. Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. Орлянський, Д.О. Тімченко, Є.В. Скрильник,
О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. Максименко, М.А. Ткаченко, Т.І. Григора,
В.О. Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. Тітенко, Н.М. Тараріко, С.О. Гаврилов,
В.П. Кирилюк, Ю.М. Скурятін, Ф.С. Галиш, Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк,
Г.Б. Кушицька, І.С. Шаповал, О.П. Райко, М.В. Коломієць, Ю.О. Драч,
С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко, А.О. Христенко, І.Б. Стрельцова, Т.А. Юнакова, В.П.
Максимова, А.І Буджерак, Г.В. Дишлева, С.Г. Корчинська, О.А. Корчинська, Н.Г.
Буслаєва, О.І. Вітвіцька, С.З. Гуральчук, О.В. Шерстобоєва, В.Є. Дишлюк, О.А.
Літвінова, М.М. Проненко, М.В. Лісовий, М.М. Гічка, М.В. Куценко, О.І.
Фурдичко, О.С. Осипчук, В.І. Гамалєй, С.Г. Корсун, Л.І. Шкарівська, В.П. Патика,
Н.А. Макаренко, О.С. Щербатенко, А.Б. Дегусаров, М.В. Козлов, А.В. Вдовиченко,

43

М.Д. Кучма, Л.І. Моклячук, В.В. Макаренко, В.І. Бондар, А.І. Парфенюк, Н.В.
Карачинська, О.П. Соляник, А.Г. Мартин, А.П. Стадник; редкол.: М.В. Зубець
(голова) та ін. К.: Аграрна наука, 2010. 980 с. (написання підрозділу 3.5 «Системи
удобрення сільськогосподарських культур», С. 149-214, збір матеріалу,
розроблення систем удобрення, узагальнення експериментальних даних).
55. Сучасні
системи
землеробства
і
технології
вирощування
сільськогосподарських культур / В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, І.П. Шевченко, Л.П.
Коломієць, М.І. Шквир, М.М. Єрмолаєв, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, М.А. Ткаченко,
Ю.О. Драч, С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, О.А. Літвінова, А.М.
Малієнко, С.О. Гаврилов, Ф.Й. Брухаль, В.М. Юла, П.В. Романюк, В.В. Камінська,
Л.М. Кононюк, В.П. Величко, О.В. Шморгун,А.В. Голодна, С.П. Дворецька, М.І.
Драган, О.Г. Любчич, Р.Є. Грищенко, П.С. Вишнівський, Л.В. Губенко, Д.С.
Шляхтуров, М.С. Корнійчук, Т.С. Віннічук, С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, Л.І.
Шкарівська, М.В. Душко; за ред. д. с.-г. н. В.Ф. Камінкького. Київ: ВП
«Едельвейс», 2012. 196 с. (написання розділу «Система удобрення
сільськогосподарських культур у сівозмінах». С. 58-82, збір матеріалів,
розроблення систем удобрення, узагальнення експериментальних даних).
56. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах
України / В.Ф. Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, А.С Заришняк, М.А.
Ткаченко, П.С. Вишнівський, Г.А.Мазур, А.В. Боговін, П.І. Бойко, Е.Г. Дегодюк,
М.М. Єрмолаєв, М.С. Корнійчук, С.Г. Корсун, В.Г. Кургак, Д.В. Літвінов, А.М.
Малієнко, І.М. Малиновська, І.Т. Слюсар, Н.М. Асанішвілі, М.І. Блащук, Т.С.
Вінничук, В.М Вірьовка, С.О. Гаврилов, А.В. Голодна, Т.М. Гордієнко, Т.І.
Григора, Р.Є. Грищенко, Л.В. Губенко, С.П. Дворецька, С.Е. Дегодюк, О.В.
Демиденко, Ю.О. Драч, М.О. Дрозд, М.В. Душко, Т.В. Єгупова, В.В. Камінська,
В.М. Коломієць, Л.П. Коломієць, О.І. Костенко, О.А. Літвінова, Л.М. Кононюк,
К.М. Олійник, О.Г. Опанасенко, С.В. Поліщук, М.М. Пташнік, В.В. Расевич, П.В.
Романюк, С.М. Слюсар, О.П. Соляник, Н.М. Тараріко, О.А. Тарасенко, І.С.
Шаповал, І.П. Шевченко, Д.С. Шляхтуров, О.В. Шморгун, В.М. Юла. К.: В.П.
«Едельвейс», 2015. 428 с. (участь у написанні розділів: 3 «Басейновий підхід до
оптимізації агроландшафтів», С. 30-50; 8 «Оптимізація мінерального живлення
сільськогосподарських культур за різних систем землеробства», С. 147-190; 13
«Технології зниження радіонуклідного забруднення продукції рослинництва», С. 351400, співавтор басейнового підходу, аналізування і систематизація теоретичних і
практичних положень).
57. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні / Я.М. Гадзало,
В.Ф. Камінський, А.С. Заришняк, В.М. Жук, В.Ф. Петриченко, П.І. Бойко,
А.М. Малієнко, Е.Г.Дегодюк, В.В. Пиндус, Д.В. Літвінов, Т.І. Гордієнко,
В.М. Вірьовка, С.О. Гаврилов, Ф.Й. Брухаль, Л.М. Красюк, С.Е. Дегодюк,
О.А. Літвінова, А.В. Кириченко, Ю.Д. Боднар, В.М. Патика, І.М. Малиновська,
О.І Маклюк, О.Є. Найдьонова, М.С. Корнійчук, Т.С. Вінничук, С.В. Поліщук,
В.М. Юла, В.В. Камінська, К.М. Олійник, Н.М. Асанішвілі, П.С. Вишнівський,
Д.С. Шляхтуров, Р.С. Грищенко, Л.В. Губенко, С.П. Дворецька, О.Г. Любчич,
Т.М. Рябокінь, С.І. Корнієнко, О.Д. Вітанов, О.В. Куц, Т.В. Парамонова,
А.А. Бондарчук, Т.М. Куприянова, М.М. Фурдига, А.Ф. Борівський, І.В. Гриник,
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П.В. Кондратенко, М.О. Бублик, О.А. Кіщак, В.М. Жук, І.В. Шевчук, В.В. Власов,
Н.А. Мулюкіна, А.В. Штірбу, О.В. Олефір, В.Г. Кургак, Н.Я. Гетман, Ю.А. Векленко,
К.П. Ковтун, Ю.В. Терновий, О.З. Щербина, В.Я. Ятчук, І.Т. Слюсар, О.І Костенко,
А.В. Шаповал, Ю.А. Никитюк, Л.А. Глущенко, О.А. Бойко, А.В. Вдовиченко,
О.М. Коморна, Н.І. Паляничко, С.Г. Корсун, Л.І. Шкарівська, Г.В. Давидюк;
за ред. Я.М. Гадзала, В.Ф. Камінського. К.: Аграр. наука, 2016. 592 с. (участь у
написанні розділу 4, підрозділу 4.3 «Особливості удобрення сільськогосподарських
культур в органічних технологіях» С. 145-174, аналізування стану проблеми,
систематизація теоретичних і практичних положень, співавтор ідеї застосування
органо-мінеральних добрив в органічному землеробстві).
58. Органо-мінеральне біоактивне добриво “Екобіом-північ” / Е.Г. Дегодюк,
С.Е. Дегодюк, Р.М. Касьян, В.М. Фомін. Пат. на винахід 53881 А Україна (UA):
МПК7 С05F15/00, C05G3/00.; № 2002010309; заявл. 11.01.02; опубл. 17.02.03. Бюл.
№ 2 (співавтор ідеї, розроблення композиції ОМБД для грунтово-кліматичних умов
Полісся і Лісостепу, проведення біологічної експертизи).
59. Органо-мінеральне
біоактивне
добриво
“Екобіом-південь”
/
Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, Р.М. Касьян, В.М. Фомін. Пат. на винахід 53882 А
Україна (UA): МПК7 С05F15/00, C05G3/00.; № 2002010310; заявл. 11.01.02; опубл.
17.02.03. Бюл. № 2 (співавтор ідеї, розроблення композиції ОМБД для грунтовокліматичних умов Степу, проведення біологічної експертизи).
60. Біологічно-активна компонента (“Біота”) для органо-мінеральних
біоактивних добрив нового покоління / Е.Г. Дегодюк, Ю.О. Драч,
С.Е. Дегодюк, Л.Б. Бітюкова, Р.М. Касьян, Л.К. Патюк, В.М. Фомін. Пат. на
винахід 53902 А Україна (UA): МПК7 А01С3/00, С05G1/00.; № 2002021153; заявл.
12.02.02; опубл. 17.02.03. Бюл. № 2 (співавтор ідеї, визначення таксономічних груп
ефективності комплексу мікроорганізмів для виробництва ОМБД).
АНОТАЦІЯ
Дегодюк С.Е. Агрохімічні та агроекологічні основи відтворення
родючості ґрунтів в системах землеробства Полісся і Лісостепу України. – На
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських
наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, 2020.
У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне
вирішення наукової проблеми з відтворення родючості ґрунтів Полісся і Лісостепу
України шляхом оптимізації традиційних і альтернативних систем удобрення у
польових сівозмінах, започатковано нові методологічні підходи розв’язання
питання щодо відновлюваного землеробства, створення сучасного покоління
органо-мінеральних
біоактивних
добрив,
визначено
критерії
захисту
навколишнього природного середовища .
За 5 ротацій 10-пільної польової сівозміни (1961-2010рр) на сірому лісовому
ґрунті на фоні вапнування за 1,5 гідролітичною кислотністю встановлено
підвищення суми увібраних основ від 7,2 у першій до 10,5 мг-екв/100 г ґрунту у 5-й
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ротації та досягненням вмісту загального гумусу: за органічної системи удобрення
(24 т/га гною) – 1,88%, органо-мінеральної (12 т/га підстилкового гною + N66P60K68) –
1,77%, за відновлюваної (6 т/га гною + N49P30K51 + побічна продукція) – 1,65%.
Вміст гумусу виявився найнижчим – за дози N66P60K68 – 1,54%, N99P60K102 – 1,4%, за
вихідного його вмісту – 1,45 %.
Визначено, що розширене відтворення родючості ґрунту можливо отримати
за систематичного застосування органічних і мінеральних добрив у помірних дозах,
починаючи із 30-річного використання агрогрунтів із досягненням на кінець 5
ротації (2001-2010 рр.) середнього рівня гідролізованого азоту (91-94 мг/кг),
підвищеного і високого рухомого фосфору (187-298 мг/кг) і середнього рівня
рухомого калію (94-106 мг/кг).
За 25-річного застосування продуктів біологічної переробки тваринницьких
стоків комплексу з відгодівлі 70-108 тис. голів свиней за рік у дерновопідзолистому супіщаному ґрунті в польовій сівозміні досягнуто оптимальних
показників його родючості за застосування дефекату (6 т/га за 1,5 Нг за ротацію) та
твердої фракції стоків свиней (ТФС N75), де вміст гумусу – становив 1,17 % з
підвищенням до контролю без добрив на 0,23 %. Встановлено, що за внесення
високих доз твердої фракції і надлишкового активного мулу від N150-300 до N450-900
вміст гідролізованого азоту, переважно, залишався на низькому рівні (57-70 мг Р2О5
на 1 кг ґрунту), а вміст рухомого фосфору підвищувався на порядок більше від
середнього забезпечення, досягаючи 1156 мг/кг, що вказує на зафосфатчування
ґрунту, визначено низький рівень забезпечення рухомим калієм – 62-72 мг/кг, а
також відбувалось гальмування мікробіологічних процесів у ґрунті і забруднення
підґрунтових вод нітратами.
За утилізації стоків комплексу з відгодівлі до 5 тис. голів свиней впродовж 25
років у польовій сівозміні на чорноземі типовому за застосування рідкого гною у
дозах від 100 до 400 кг загального азоту визначено підвищення гідролітичної
кислотності від 1,3 до 2,27 мг-екв/100 г ґрунту, гумусу від 3,66 до 4,12 % із
середнім рівнем забезпечення гідролізованим азотом, рухомих форм фосфору і
калію.
Для відтворення потенційної родючості ґрунтів встановлено перспективність
застосування нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом
(авторська розробка), внесених у дозах не більше 2-3 т/га, та доведено рівнозначну
ефективність різних органічних наповнювачів – підстилкового гною, пташиного
посліду, бурого вугілля, торфу перехідного і низинного, озерних сапропелів, а
також ідентичність дії сорбентів – вермикуліту і перліту, та іонообмінників –
цеоліту і сапоніту.
Найвищу економічно доцільну продуктивність сівозміни на сірому лісовому
ґрунті визначено за помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною +
N66P60K68)– 6,16 т/га з.о. та органічної (24 т/га гною) – 5,49 т/га з.о., але за сучасного
ресурсного забезпечення перспективною є відновлювана система удобрення (6 т/га
гною + N49P30K51 + побічна продукція) з продуктивністю 5,58 т/га з.о. За утилізації
продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків на дерново-підзолистому
грунті оптимальними є їх дози під зернові культури N50-100, просапні – N150-300. На
чорноземі типовому за систематичного внесення рідкого гною свиней у сівозміні,

46

насиченій кормовими культурами, оптимальні дози за вмістом загального азоту
становлять 200-300 кг/га із продуктивністю – 8,2 т/га з.о. Ощадними встановлено
низькі дози органо-мінеральних біоактивних добрив 2-3 т/га, що підвищували
продуктивність сільськогосподарських культур до 5,0 – 7,2 т/га з.о.
Вивчені системи удобрення забезпечили конкурентоздатну собівартість
продукції, одержання середнього прибутку – 12-18 тис. грн/га, з рівнем
рентабельності від 65 до 248% і коефіцієнтом енергетичної ефективності від
4-5 до 17 одиниць.
Ключові слова: агрохімічні та агроекологічні заходи, біоконверсія,
відтворення родючості ґрунтів, економічна й енергетична ефективність, органомінеральні біоактивні добрива, традиційні і альтернативні системи удобрення,
продуктивність, охорона довкілля.
АННОТАЦИЯ
Дегодюк С.Э. Агрохимические и агроэкологические основы
воспроизводства плодородия почв в системах земледелия Полесья и Лесостепи
Украины. - На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук по специальности 06.01.04 - агрохимия. - Национальный научный центр
«Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского », Харьков, 2020.
В диссертационной работе приведены теоретическое обоснование и
практическое решение научной проблемы по восстановлению плодородия почв
Полесья и Лесостепи Украины путем оптимизации традиционных и
альтернативных систем удобрения в полевых севооборотах, обоснованы новые
методологические подходы решения вопросов по возобновляемому земледелию,
создание современного поколения органо-минеральных биоактивных удобрений,
определены критерии защиты окружающей среды.
За 5 ротаций 10-польного полевого севооборота (1961-2010 гг.) на серой
лесной почве на фоне известкования по 1,5 гидролитической кислотностью
установлено повышение суммы поглощенных оснований от 7,2 в первой до
10,5 мг-экв/100 г почвы в 5 -й ротации с достижением содержания общего гумуса:
по органической системе удобрения (24 т/га навоза) - 1,88%, органо-минеральной
(12 т/га подстилочного навоза + N66P60K68) - 1,77%, по возобновляемой (6 т/га
навоза + N49P30K51 + побочная продукция) - 1,65%. Содержание гумуса оказалось
самым низким - по дозам N66P60K68 - 1,54%, N99P60K102 - 1,4%, при исходном его
содержании - 1,45%. Определено, что расширенное воспроизводство плодородия
почвы возможно при систематическом применении органических и минеральных
удобрений в умеренных дозах, начиная с 30-летнего использования агропочв, с
достижением на завершение 5 ротации (2001-2010 гг.) среднего уровня
гидролизуемого азота (91-94 мг/кг), повышенного и высокого – подвижного
фосфора (187-298 мг/кг) и среднего уровня подвижного калия (94-106 мг/кг).
Определено, что 25-летнее применение продуктов биологической
переработки животноводческих стоков комплекса по откорму 70-108 тыс. голов
свиней в год на дерново-подзолистой почве в полевом севообороте обеспечило
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оптимальные показатели плодородия при применении дефеката (6 т/га за 1,5 Нг по
ротацию) и твердой фракции стоков свиней (ТФС N75), где содержание гумуса
составило 1,17% с повышением к контролю без удобрений на 0,23%.
Установлено, что за внесение высоких доз твердой фракции и избыточного
активного ила от N150-300 до N450-900 содержание гидролизуемого азота,
преимущественно оставалось на низком уровне (57-70 мг Р2О5 на 1 кг почвы), а
содержание подвижного фосфора повышалось на порядок больше среднего
обеспечения, достигая 1156 мг/кг, что указывает на зафосфачивание почвы,
установлен низкий уровень ее обеспечения подвижным калием – 62-72 мг/кг, а
также определено торможение микробиологических процессов в почве и
загрязнение подпочвенных вод нитратами, а поверхностных – биогенными
элементами.
Доказано, что при утилизации стоков комплекса по откорму до 5 тыс. голов
свиней в течение 25 лет в полевом севообороте на черноземе типичном при
применении жидкого навоза в дозах от 100 до 400 кг общего азота происходило
повышение гидролитической кислотности от 1,3 до 2,27 мг-экв/100 г почвы, гумуса
от 3,66 до 4,12% при среднем уровне обеспечения гидролизуемым азотом,
подвижных форм фосфора и калия.
Для воспроизводства потенциального плодородия почв определена
перспективность применения нового поколения органо-минеральных биоактивных
удобрений экобиом (авторская разработка), внесенных в дозах не более 2-3 т/га, и
установлено равноценную эффективность при производстве ОМБУ органических
наполнителей – подстилочного навоза, птичьего помета, бурого угля, торфа
переходного и низинного, сапропелей озерных, а также идентичность действия
сорбентов – вермикулита и перлита, и ионнообменников – цеолита и сапонита.
Самую высокую экономически целесообразную продуктивность севооборота
на серой лесной почве определено при умеренной органо-минеральной системе
удобрения (12 т/га навоза + N66P60K68 - 6,16 т/га з.е.) и органической (24 т/га навоза)
- 5,49 т/га з.е., однако при современном ресурсном обеспечении наиболее
перспективной является возобновляемая система удобрения (6 т/га навоза +
N49P30K51 + побочная продукция) с производительностью 5,58 т/га з.е. При
утилизации продуктов биологической переработки животноводческих стоков на
дерново-подзолистой супещаной почве установлены оптимальные их дозы под
зерновые культуры – N50-100, пропашные - N150-300. На черноземе типичном при
систематическом внесении жидкого навоза свиней в севообороте, насыщенного
кормовыми культурами, оптимальными являются дозы по содержанию общего
азота 200-300 кг/га с продуктивностью - 8,2 т/га з.е. Ресурсощадящими определены
низкие дозы органо-минеральных биоактивных удобрений – 2-3 т/га, что повышали
продуктивность сельскохозяйственных культур до 5,0 - 7,2 т/га з.е.
Изученные
системы
удобрения
обеспечили
конкурентоспособную
себестоимость с получением средней прибыли - 12-18 тыс грн/га, и уровнем
рентабельности от 65 до 248%, коэффициентом энергетической эффективности от
4-5 до 17 единиц.
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Ключевые слова: агрохимические и агроэкологические меры, биоконверсия,
воспроизводство
плодородия
почв,
экономическая
и
энергетическая
эффективность, органо-минеральные биоактивные удобрения, традиционные и
альтернативные системы удобрения, производительность, охрана окружающей
среды.
ANNOTATION
Degodiuk S.E. Agrochemical and agroecological bases of soil fertility
reproduction in Polissya and Forest-steppe systems of Ukraine. - On the rights of the
manuscript.
Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences in the specialty
06.01.04 - Agrochemistry. - National Scientific Center “Institute for Soil Science and
Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky ”, Kharkiv, 2020.
The dissertation presents the theoretical substantiation and practical solution of the
scientific problem of reproduction of soil fertility in Polissya and Forest-steppe of
Ukraine by optimization of traditional and alternative fertilization in field crop rotation,
new methodological approaches of solving the problem of restoration agriculture,
creation of new generation of organic-mineral bioactive fertilizers, the criteria for
environmental protection for the systematic application of fertilizers in farms of different
specialization and intensification are defined.
The influence of 50 years of application of traditional types of fertilizers on
organic, mineral and organo-mineral fertilizer systems, as well as the principles of a new
renewable fertilizer system with maximum involvement of renewable organic resources
(manure, straw, siderata, growth promoters on organic basis) with reduction of mineral
fertilizers doses up to 30-50% are stated to obtain field crop rotation productivity at a
level approaching the efficiency of intensive agriculture. Stabilization of acid-alkaline
balance and enhanced humus reproduction was achieved by 5 rotations of 10-fields
rotation planted in 1961 on gray forest dusty-loamy soil, for liming (4 t/ha of defecation)
twice during rotation with differentiation of total humus content, from fertilizer systems:
for organic (24 t/ha of manure) - 1,88%, organo-mineral (12 t/ha of bedding manure +
N66P60K68) – 1.77%, for recoverable (6 t/ha of manure + N49P30K51 + side production) 1.65%, which was accompanied by a corresponding increase in the amount of absorbed
bases from 7 , 2 mg-eq/100 g of soil in I rotation to 10.5 mg-eq/100 g of soil in V rotation
of field rotation. During the 50-year mineral fertilizer system, this index remained at the
same level, and the humus content was the lowest - at doses N66P60K68 - 1.54%,
N99P60K102 - 1.4%, and its initial content - 1.45%. In the course of organo-mineral and
organic fertilizer systems, a fulvate-humate type of humus formation with a ratio of Cha:
Cfa ꞊ 1.8-2.0 was formed during this time. The highest gross phosphorus reserves in the
soil are formed by organo-mineral (12 t/ha manure + N66P60K68) fertilizer system with
increasing its content at the end of the fifth rotation from 620 to 1040 mg/kg, and at high
doses of mineral fertilizers - up to 1120 mg/kg, with the level of soil supply of mobile
potassium increased from the original low (41 mg/kg) to medium (94-106 mg/kg).
In sod-podzolic soils in field rotation, extended reproduction of fertility was
achieved with the use of lime (6 t/ha at 1.5 Ng per rotation) and solid fraction of pig
drains (SFD N75) where the humus content was 1.17%. increasing to control without
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fertilizers by 0.23%. For SFD75 N75 dose, mobile phosphorus content in soil increased by
39%, and at high dose N400 increased 3.2 times and amounted to 1156 mg/ha. The
systematic use of any doses of pig farm runoff resulted in a low level of supply of mobile
potassium (62-72 mg/kg), which required the application of potassium fertilizers at doses
K60-120.
The stabilization of the agrochemical indicators of soil fertility was achieved with
the introduction of excess activated sludge (EAS) dose up to N200. High doses of EAS
(N300-900) resulted in soil acidification, excessive phosphorylation due to inhibition of
microbial processes and contamination of groundwater with nitrates.
The highest fertility rates of typical chernozem are achieved by the systematic
application of liquid manure of pigs at a dose of N200-300 for 25 years, where the humus
content in the soil was 3.90-4.12% with excess of control without fertilizers by
0.24-0.46%. High doses of manure increased the biological activity of chernozem,
increased 2.9-4.0 times the number of phosphorous-mobilizing microflora, maintained
the average level of soil supply with mobile forms of phosphorus and potassium,
exceeding the control without fertilizers by 45-54 mg/kg of soil.
High efficiency in reproduction of potential soil fertility of the new generation of
organic-mineral bioactive fertilizers Ecobiom (author's development), applied at doses of
no more than 2-3 t/ha, has been determined. Equivalent efficiency of various organic
fillers - litter manure, bird manure, brown coal, peat transitional and lowland, lake
sapropels, as well as the identity of sorbents activity- vermiculite and perlite, and ion
exchangers - zeolite and saponite have been established.
The highest economically feasible productivity in field 10-crop rotation on gray
forest soil was determined by a moderate organo-mineral fertilizer system with
application of 12 t/ha of manure + N66P60K68 - 6.16 t/ha of cereal units and organic
(24 t/ha of manure)- 5.49 t/ha of c.u., but with modern resource support a renewable
fertilizer system (6 t/ha of manure + N49P30K51 + by-products) with a productivity of
5.58 t/ha of c.u. The utilization of the products of biological processing of livestock
runoff of a large pig complex (up to 108 thousand heads) determined the optimal doses
for cereals N50-100, tilled crops - N150-300, which increased the average productivity up to
5.0 t/ha of c.u. On the typical chernozem for the systematic application of liquid manure
of pigs of the pig complex (up to 5 thousand heads) in crop rotation, saturated with forage
crops, doses with a total nitrogen content of 200-300 kg/ha are optimal. Doses of organomineral bioactive fertilizers (2-3 t/ha), which increased the productivity of crops up to
5.0 -7.2 с.u. t/ha, were determined as savings.
Defined fertilizer systems have provided competitive cost of production, obtaining
average profit - 12-18 thousand UAH/ha, with profitability level from 65 to 248% and
energy efficiency factor of 4-5 to 17 units.
Keywords: agrochemical and agro-ecological measures, bioconversion, soil
fertility reproduction, economic and energy efficiency, organo-mineral bioactive
fertilizers, traditional and alternative fertilizer systems, productivity, environment
protection.

