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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Аналіз гумусового стану орних 

ґрунтів України за останні роки свідчить про те, що в порівнянні зі своїми 

цілинними аналогами він зазнав кількісних і якісних змін. За результатами 

агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель протягом 1986-2010 рр. 

вміст гумусу в ґрунтах зменшився на 0,22 %, а баланс гумусу в ґрунтах України є 

гостродефіцитним і коливається в межах - 0,4-0,8 т/га. Такі зміни спричинені 

інтенсифікацією сільського господарства і зменшенням внесення органічних добрив 

до ґрунту за останні 27 років з 10 т/га ріллі у 1990 році до 1 т/га у 2017 році. У 

середньому протягом 2000 – 2017 рр. в Україні вносили менше 1 т/га органічних 

добрив, тоді як мінімальна норма для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, 

залежно від ґрунтово-кліматичної зони, має становити від 8 до 14 т/га. Якщо 

врахувати, що для збільшення вмісту гумусу на 0,04 % потрібно 10 років за умов 

виведення ділянки з використання, то ці втрати потрібно буде компенсувати 

протягом багатьох десятків років. Одночасно зі зменшенням вмісту гумусу 

відбуваються і зміни його якісного складу, а саме зменшення частки 

важкорозчинної фракції гумусу, що більш резистентна до мінералізації.  

Підвищення продуктивності агроценозів вимагає негайного вирішення 

питань трансформації і збереження гумусових речовин у ґрунтовому профілі. 

Основною перепоною у вирішенні цього питання є усунення протиріч між 

економічними інтересами сільгоспвиробників і правом майбутніх поколінь на 

використання родючих ґрунтів.  

У сучасному суспільстві повинні бути переглянуті методи ведення сільського 

господарства (зокрема внесення добрив), віддаючи більш високий пріоритет 

збереженню і підвищенню вмісту гумусу в ґрунті за рахунок внесення органічної 

сировини місцевого походження. Кількість гумусу, що утворюється з органічних 

матеріалів, залежить не тільки від кількості їх внесення, а й від їх походження, 

якісного і кількісного складу органічної складової, умов середовища трансформації. 

Значна кількість теоретичних питань з вивчення трансформації органічної 

речовини в ґрунті потребує подальшого вивчення та доповнення, а роботи щодо 

оцінки органічних добрив як гумусоутворювачів, нажаль, до теперішнього часу не 

численні і не достатньо повноцінні, так як аналітичні матеріали у цьому напрямку 

обмежені. Дослідження процесів гуміфікації органічної речовини в певному типі 

ґрунту є головною невирішеною проблемою, яка потребує нагального вирішення.  

Про необхідність розвитку та удосконалення цього сегменту галузі 

сільського господарства і збереження ґрунтів наголошували у наукових працях 

І. В. Александрова, Д. С. Орлова, М. М. Кононова, О. О. Бацула, М. Ф. Овчиннікова, 

Є. В. Скрильник, F. Adani, A. Zornoza, S. Ghosh.  

Тривале використання чорноземів без внесення органічних добрив 

призводить до якісних і кількісних змін органічної речовини ґрунту, особливо 

активних компонентів у складі гумусу, здатних до швидкої трансформації і 

розкладанню під дією мікробіологічних процесів з вивільненням доступних 

біофільних елементів. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки зміни якісних і 
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кількісних характеристик  гумусового стану чорноземів під впливом  

органічних добрив. 

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

Експериментальні та теоретичні дослідження виконували впродовж 2015-

2017 рр. згідно з тематичними планами лабораторії гумусу і органічних добрив 

Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 

О. Н. Соколовського” в межах ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» (2011-2015 рр.), завдання 01.00.08.01.Ф. «Теоретичне та 

технологічне обґрунтування методів управління трансформацією гумусового стану 

ґрунтів за агрогенним впливом різної інтенсивності» (№ ДР 0111U002991); ПНД 

НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та 

управління» (2016-2020 рр.), завдання 01.03.03.01 Ф. «Наукові засади управління 

акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів за антропогенного 

впливу різної інтенсивності» (№ ДР 0116U000601) та завдання 01.03.03.02.П. 

“Розробка нових технологій виробництва конкурентоздатних добрив на основі 

природної та вторинної сировини для підвищення родючості ґрунтів, 

продуктивності сівозмін та охорони довкілля” (№ Д.Р. 0116U000611). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити вплив 

органічних добрив на трансформацію гумусового стану чорнозему опідзоленого. 

Відповідно до мети вирішувались такі завдання:  

- зробити порівняльну фізико-хімічну характеристику органічних добрив 

різного походження; 

- встановити вплив дії та післядії органічних добрив різних за якісним і 

кількісним складом органічної речовини на гумусовий стан чорнозему опідзоленого; 

- визначити вплив дії та післядії органічних добрив різних за якісним і 

кількісним складом органічної речовини на енергетичну характеристику гумусу 

чорнозему опідзоленого; 

- дослідити оптичні властивості гумусових кислот чорнозему 

опідзоленого після внесення органічних добрив різних за якісним і кількісним 

складом органічної речовини; 

- встановити зміни в структурі молекул гумінових кислот чорнозему 

опідзоленого під впливом дії та післядії органічних добрив різних за якісним і 

кількісним складом органічної речовини;  

- встановити економічну ефективність дії та післядії органічних добрив 

різних за якісним і кількісним складом органічної речовини на гумусовий стан 

чорнозему опідзоленого; 

- розрахувати баланс гумусу чорнозему опідзоленого за внесення 

курячого посліду і компостів на його основі.  

Об’єкт дослідження – процеси зміни гумусового стану чорнозему 

опідзоленого під впливом органічних добрив. 

Предмет дослідження – якісний і кількісний склад органічної речовини 

чорнозему опідзоленого. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані 

методи: польовий – для визначення впливу органічних добрив на гумусовий стан 

чорнозему опідзоленого; лабораторно-аналітичний – для визначення показників 
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складу зразків ґрунту та органічних добрив; розрахунково-порівняльний – для 

визначення коефіцієнтів кольоровості гумусових речовин, співвідношення C/N; для 

встановлення економічної та енергетичної ефективності органічних добрив; 

математико-статистичний (дисперсний аналіз) для оцінки достовірності  

отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Вперше на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому:  

- визначено вплив дії та післядії органічних добрив на основі курячого 

посліду різних за якісним і кількісним складом органічної речовини на гумусовий 

стан ґрунту; 

- встановлено особливості формування фізико-хімічних властивостей 

гумінових кислот під впливом дії і післядії органічних добрив на основі курячого 

посліду різних за якісним і кількісним складом органічної речовини на основі 

аналізу їх електронних спектрів; 

- визначено вплив дії та післядії органічних добрив на основі курячого 

посліду різних за якісним і кількісним складом органічної речовини на формування 

гідрофобних і гідрофільних властивостей гумінових кислот; 

- встановлено особливості формування молекулярної структури і 

міжмолекулярних зв’язків в гумінових кислотах під впливом дії і післядії 

органічних добрив на основі курячого посліду в залежності від якісних і кількісних 

характеристик їх органічної складової. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі результатів 

проведених досліджень встановлено закономірності трансформації гумусового 

стану чорнозему опідзоленого під впливом органічних добрив в залежності від 

якісних та кількісних характеристик їх органічної речовини і умов виготовлення, 

результати досліджень можуть бути використані для розробки заходів щодо 

покращення гумусового стану ґрунту в умовах дефіциту органічних добрив. 

Проведеними дослідженнями встановлена істотна перевага використання компостів 

на основі курячого посліду порівняно з ефективністю посліду в  

якості гумусоутворювачів. 

Матеріали досліджень впровадженні у навчальний процес Харківського 

національного аграрного університету імені В. В Докучаєва під час викладання 

дисциплін «Охорона і відтворення родючості ґрунтів», «Бонітування і якісна оцінка 

ґрунтів», «Технологія раціонального землекористування» для здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» за спеціальністю 201 «Агрономія» ОПП «Експертна оцінка 

ґрунтів» (довідка від 12.10.2018 № 1598/01-24). 

Результати досліджень перевіряли і впроваджували у виробничих умовах в 

ТОВ «ПАНАМАКС-АГРО» Великобурлуцького району Харківської області на 

площі 25,0 га (акт впровадження від 05.09.2018 р.). На основі матеріалів досліджень 

отримано патент на корисну модель: № 121447 «Спосіб отримання біологічно 

активного добрива». 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні мети та задач 

дослідження, опрацюванні літературних джерел за темою дисертаційної роботи, 

проведенні дослідних та аналітичних робіт, узагальненні експериментальних даних 
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та їх статистичній обробці. Основні положення та висновки сформульовані  

автором особисто.  

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві.  

Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки 

власні ідеї та отримані результати наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні напрямки 

міжнародної інтеграції ґрунтово-агрохімічних досліджень» (м. Харків, 12-13 травня 

2016 р.); Всероссийской конференции «Стратегическое управление социально-

экономическим развитием агропродовольственного комплекса России в условиях 

роста глобальной конкуренции» (г. Саратов, 25-26 октября 2016 г.); Державній 

науково-практичній конференції «Аграрна наука – виробництву» (м. Біла Церква,  

17 листопада 2016 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 26 листопада 2016 р.); V Міжнародній 

науковій конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона 

навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» 

(м. Харків, 01-02 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції, присвяченій Міжнародному Дню агрохіміка «Актуальні проблеми 

підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в 

агрофітоценозах» (м. Львів, 07-09 червня 2017 р.); Всеукраїнському науково-

практичному круглому столі для молодих вчених «Теорії і практики інноваційних 

розробок молодих вчених у ґрунтово-агрохімічній науці (м. Харків, 18-19 травня 

2017 р.); ХХ Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 10-річчю 

створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування освіта – наука – виробництво» (м. Харків,  

19-22 квітня 2017 р.); Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной 

науке» (г. Кайнар, 17 ноября 2017 г.); I молодежной научно-практической 

конференции с международным участием «Естественные, инженерные и 

экономические исследования в технике, промышленности, медицине и сельском 

хозяйстве» (г. Белгород, 18-17 декабря 2017 г.); IV Міжнародній науково – практичній 

конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Київ, 6-7 липня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати досліджень 

опубліковано в 16 наукових працях, із них 6 статей у наукових фахових виданнях 

(зокрема 1 – у закордонному фаховому виданні), 8 публікацій у матеріалах 

конференцій, 2 праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

шести розділів, висновків та списку використаних джерел, який включає  

175 найменування, в тому числі латиницею – 19 та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 176 сторінок комп’ютерного тексту, зокрема основного  

тексту – 110 сторінок. Робота містить 19 рисунків та 49 таблиць, з яких  

23 винесено в додатки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Зміна гумусового стану ґрунтів під впливом органічних добрив 

(огляд літератури) 
 

В розділі викладено результати досліджень вітчизняних і закордонних 

учених щодо вивчення трансформації гумусового стану ґрунтів під впливом 

органічних добрив. Зокрема висвітлено роль гумусу в ґрунті, розкрито механізм 

зміни якісного складу гумусу за різних систем удобрення, а також окреслено 

причини дефіциту гумусу ґрунтів України. Наведений аналіз літературних джерел 

засвідчив актуальність обраної тематики, підтвердив доцільність проведення 

досліджень за темою дисертації.  
 

Умови, об’єкт та методика проведення досліджень 
 

Дослідження ефективності дії та післядії курячого посліду і компостів на 

його основі на зміну параметрів гумусового стану ґрунту чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового на лесі з вирощуванням беззмінної кукурудзи проводили 

впродовж 2015 - 2017 рр. на Слобожанському дослідному полі ДП ДГ «Граківське» 

ННЦ «ІҐА ім. О. Н. Соколовського», де було закладено тимчасовий польовий 

дослід. Дослідне поле знаходиться на дволесовій терасі лівого берегу р. Уди. 

Ґрунтоутворююча порода на території району досліджень - лесоподібний важкий 

суглинок із вмістом фізичної глини 46 - 55 %. 

Середньорічна температура повітря на висоті 2 м над рівнем поверхні землі 

коливається від 6,8 - 7,0 °С. Вегетаційний період - 155 - 220 днів. Сума ефективних 

температур складає 2754 - 2965 °С. Середня багаторічна сума опадів  

становить 550 мм.  

Схема досліду: 

1. Контроль (без внесення добрив); 

2. Послід; 

3. Компост (послід + солома); 

4. Компост (послід + лушпиння). 

Загальна площа посівних ділянок – 48 м2, повторність - чотирикратна, 

розміщення ділянок - рендомізоване. Площа однієї облікової ділянки - 1 м2. Розмір 

захисних смуг: бічна - 0,5 м, крайова - 2 м. Закладка і проведення польового досліду 

виконано за методикою Доспехова. 

На всіх ділянках щороку вирощували кукурудзу на зелену масу. Кінцева 

густина стояння склала 5 рослин на ділянку, що відповідає густині стояння в 

польових умовах. Збір урожаю і відбір рослинних зразків для аналізу проводили в 

кінці серпня, коли кукурудза формує максимальну біомасу, і, відповідно, 

характеризується максимальним вмістом елементів та має найвищу  

кормову цінність. 

Для закладення досліду в якості місцевої органічної сировини використано 

знезаражений курячий послід та компости виготовлені на його основі з додаванням 

вологовбирних наповнювачів (лушпиння соняшника та солома пшениці) в 
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об’ємному співвідношенні 80 % посліду і 20 % наповнювача. Регульоване 

компостування проводили на відкритих майданчиках з примусовою аерацією та 

контролем вологості та температури. Органічні добрива вносили у дозі 10 т/га у 

перерахунку на масову частку загального азоту. Органічні добрива вносили щороку 

на нових ділянках перед посівом кукурудзи, рівномірно розподіляючи і закладаючи 

вручну лопатою в шар ґрунту 0 - 20 см. 

Зразки ґрунту відбирали з шарів ґрунту 0 – 10; 10 - 20 та 20 - 30 см згідно з 

ДСТУ 4287:2007 в кінці серпня 2015, 2016 і 2017 років, після збору врожаю. У 

процесі підготовки зразків до подальших аналітичних досліджень проводили їх 

змішування, отримуючи, таким чином, один лабораторний зразок для шару  

0 - 30 см. Зразок подрібнювали і просівали на ситі 1 мм. 

У відібраних зразках ґрунту визначали вміст: загального вуглецю за  

ДСТУ 4289:2004, азоту  за ДСТУ 4726:2007, рНсол. за ДСТУ ISO 10390-2007, 

групового та фракційного складу органічних речовин за ДСТУ 7828:2015, валового 

фосфору і калію за ДСТУ 4290:2004, оптичних властивостей препаратів гумінових 

кислот та інфрачервона спектроскопія дифузного відбиття з Фур’є перетворенням 

(за Д. С. Орловим). Молекулярно-масовий розподіл ГК та їх фракцій визначали за 

допомогою гель-фільтрації. Фракціонування ГК електрофорезом проводили в 10 % 

поліакриламідному гелі. 

Опрацювання і узагальнення результатів досліджень проводили 

використовуючи методи математичної статистики з використанням стандартних 

програм Excel, Origin та Statistica. 
 

Фізико-хімічна характеристика курячого посліду і 

компостів на його основі 
 

При порівнянні хімічного складу курячого посліду та компостів на його 

основі з іншими видами органічних добривами, визначено, що вміст азоту, фосфору 

та калію в посліді та компостах перевищує відповідні показники в осадах стічних 

вод (ОСВ), гної великої рогатої худоби (ВРХ) та свинячому гної. Визначено, що у 

процесі компостування послід втратив до 26,7 % органічного вуглецю (табл. 1).  

Таблиця 1 

Якісна характеристика органічної речовини посліду 

та компостів на його основі 

Сировина 
Сзаг, 

% 

Лужний витяг 

(NaOH), % Сгк/Сфк 
Ступінь 

гуміфікації 

Nзаг, 

% 
С/N 

Сзаг Сгк Сфк 

Послід 27,6 0,19 0,02 0,17 0,12 11 5,2 5 

Компост 

(послід +солома) 
21,9 0,08 0,02 0,06 0,33 25 3,1 7 

Компост 

(послід +лушпиння) 
13,9 0,58 0,23 0,35 0,66 40 2,0 7 

 

Концентрація у сухій масі посліду загальних форм фосфору і калію у процесі 

компостування збільшилась на 1,2 та 1,1 % відповідно. Вміст органічної речовини 

знаходився у межах від 46,8 до 73,5 %, а вміст загального вуглецю коливався в 

межах від 13,9 до 27,6 %. 
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Варто зазначити, що вміст загального вуглецю та органічної речовини в 

посліді та компостах на його основі поступаються вмістом тільки свинячому гною. 

У складі гумусових кислот досліджуваних добрив переважають фульвокислоти. У 

складі свіжого посліду міститься близько 77 % Сфк від загального вуглецю лужного 

витягу. Вміст вуглецю фульвокислот у компості з соломою удвічі перевищує вміст 

вуглецю гумінових кислот. У компості з лушпинням ці показники майже ідентичні, 

крім того цей зразок характеризується найвищим ступенем гуміфікації. 
Компост (послід + лушпиння) характеризується найвищим ступенем 

гуміфікації та ароматизації гумусових сполук, що вказує на перспективи його 

пролонгованого впливу на формування гумусового балансу ґрунту. Курячий послід 

повинен розглядатися як важливе джерело вуглецевмісних сполук для ґрунту та 

елементів живлення рослин після попереднього регульованого компостування. 
 

Зміна якісних і кількісних параметрів органічної речовини чорнозему 

опідзоленого під впливом органічних добрив 
 

Дія та післядія органічних добрив на гумусовий стан чорнозему 

опідзоленого. Дія посліду сприяла збільшенню вмісту загального вуглецю в ґрунті 

на 5 %, а внесення компосту (послід + солома) і компосту (послід + лушпиння) на 7 і 

12 % відносно контролю (табл. 2).  

Таблиця 2 

Груповий і фракційний склад гумусу в чорноземі опідзоленому під впливом дії 

органічних добрив,% до загального вуглецю ґрунту (СЗаг) 

Варіант Сзаг,% 
СГК, % СФК, % Сгум., 

% 1 2 3 ∑ 1а 1 2 3 ∑ 

Контроль (без 

добрив)  
1,70 2,5 33,4 8,8 44,7 3,0 10,1 6,9 16,0 36,0 19,3 

Послід 1,80 2,7 33,4 8,9 45,0 3,1 8,1 6,0 13,3 30,4 24,6 

Компост 

(послід + 

солома) 

1,83 3,7 34,1 9,8 47,6 3,1 8,0 5,7 11,2 28,0 24,4 

Компост 

(послід + 

лушпиння) 

1,9 4,0 35,2 9,8 49,0 2,9 8,1 4,7 11,7 27,3 23,7 

НІР05 0,11 1.1 1,7 3,5  0,1 0,7 2,7 3,0  2,6 
 

Внесення компосту (послід + солома) і компосту (послід + лушпиння) сприяє 

активізації новоутворення гумінових кислот першої фракції (ГК1)  

і зростанню їх відносної частки в складі гумусових кислот (ГК). Дія посліду і 

компостів на його основі не вплинула на вміст кислоторозчинних фракції 

фульвокислот (ФК1а), залишивши їх вміст на рівні контролю 3,0%. Вміст першої 

фракції фульвокислот (ФК1) розчинної безпосередньо в слабких лугах  

і пов’язаної з першою фракцією гумінових кислот, зменшується під дією посліду і 

компостів відносно контролю. Найменший вміст фракцій ФК1 визначено після 

внесення компосту (послід + солома) 8,0 %, який на 2,1 % менше, ніж на контролі. 

Найбільший вміст фракцій ФК1 визначено на контролі - 10,1 %. 
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Після внесення компосту (послід + солома) та компосту  

(послід + лушпиння) збільшилася кількість гумінових кислот, пов’язаних з кальцієм, 

становила 34,1 і 35,2 %. 

Збільшення вмісту фракцій ГК2 під дією компосту (послід + солома) і 

компосту (послід + лушпиння) вказує на утворення більш стійких гумусових сполук 

з високим ступенем бензоідності. Вміст другої фракції фульвокислот  

(ФК2), вилучених слабким лугом після декальціонування разом з гуміновими 

кислотами, пов’язаними з кальцієм, обернено пропорційний вмісту фракцій ГК2 і 

помітно нижче контролю. 

Вміст гумінових кислот третьої фракції (ГК3), пов’язаних зі стійкими 

півтораокислами (R2O3) і глинистими мінералами, змінився в сторону збільшення 

під дією компостів на 11%, а після внесення посліду вміст фракцій ГК3 залишився 

незмінним, на рівні контролю. На всіх експериментальних ділянках після внесення 

органічних добрив зберігається загальна тенденція до зменшення вмісту третьої 

фракції фульвокислот (ФК3), які міцно зв’язні із стійкими півтораокислами (R2O3) і 

глинистими мінералами. 

Післядія посліду і компосту (послід + солома) не вплинула на нагромадження 

гуміну в загальному складі гумусу, тому його вміст залишився на рівні контролю. 

Натомість післядія компосту (послід + лушпиння) сприяє перетворенню внесеної 

органічної речовини в малорухомі і стабільні форми гумусу, збільшивши вміст 

гуміну на 3,3 % відносно контролю (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Груповий склад гумусу в чорноземі опідзоленому під впливом післядії 

органічних добрив 
 

Післядія посліду і компостів на його основі забезпечила збільшення частки 

СГК в СЗаг, що вказує на посилення ступеня гуміфікації. Під впливом післядії посліду 

і компостів на його основі співвідношення між кількістю гумінових і фульвокислот 

збільшилася з 1,18 до 1,88, що відповідає фульватно-гуматному і гуматному типу 

гумусоутворення. 

Післядія другого року компосту (послід + лушпиння) сприяє збільшенню 

масової частки стабільних фракції ГК3 на 4 % відносно контроля за рахунок 

незначного зменшення вмісту ГК1 та ГК2 на 1 та 3 % відповідно (рис. 2). 
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Рис. 2. Вміст фракцій гумінових кислот в чорноземі опідзоленому під 

впливом органічних добрив 
 

Післядія другого року посліду не вплинула на розподіл фракцій в структурі 

гумінових кислот, який залишився на рівні контролю. За результатами дослідження 

групового і фракційного складу чорнозему опідзоленого можна зробити висновок, 

що зміни в складі гумусу після внесення посліду і компостів на його основі 

проявляються, головним чином, в підвищенні вмісту рухомих, молодих гумусових 

кислот.  

Високою ефективністю дії і післядії на якісний і кількісний склад гумусу 

чорнозему опідзоленого характеризується компост (послід + лушпиння). Дія і 

післядія компосту (послід + лушпиння) сприяла збільшенню вмісту ГК і гуміну за 

рахунок зниження частки ФК, зміщенню типу гумусоутворення з фульватного в 

сторону гуматного та підвищенню ступеня гуміфікації органічної речовини 

чорнозему опідзоленого.  

Разом з посиленням гуматності і насиченням важко розчинними фракціями 

гумусу, внесення компосту (послід + лушпиння) забезпечує максимальний вміст 

рухомих форм гумінових кислот, істотно підвищує агрономічну цінність гумусу 

чорнозему опідзоленого та його резистентність до мінералізації. 

Дія та післядія органічних добрив на енергетичну характеристику 

гумусу чорнозему опідзоленого. Дія органічних добрив сприяє акумуляції енергії у 

гумусі чорнозему опідзоленого порівняно з неудобреним контролем. Максимальне 

нагромадження енергії у гумусі чорнозему опідзоленого забезпечила дія компосту 

(послід + солома) та (послід + лушпиння) на 13 та 17 % більше, ніж на контролі 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Вплив органічних добрив на енергетичну характеристику гумусу  

чорнозему опідзоленого 

Варіант 
Запаси енергії, ГДж/га 

Дія Післядія Післядія 2 року 

Контроль (без добрив) 8790 8590 9570 

Послід 9590 9160 9540 

Компост (послід + солома) 9920 9160 9390 

Компост (послід + лушпиння) 10350 9940 9860 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Без добрив 

(контроль)

Послід Компост 

(послід + 

солома)

Компост 

(послід + 

лушпиння)

Сгк3, % 

до суми 

ГК

Сгк2, % 

до суми 

ГК

Сгк1, % 

до суми 

ГК
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Менш ефективна дія посліду, яка сприяла нагромадженню енергії в гумусу на 

8 % більше, ніж на контролі. Післядія органічних добрив менш ефективно сприяє 

нагромадженню енергії в гумусі, екстрагованому з чорнозему опідзоленого 

порівняно з дією посліду і компостів на його основі. Максимальне нагромадження  

енергії у гумусі чорнозему опідзоленого забезпечила післядія компосту (послід + 

лушпиння), що на 15 % більше, ніж на контролі. 

Менш ефективна післядія посліду та компосту (послід + солома), яка сприяла 

нагромадженню енергії в гумусі на 6 %  більше, ніж на контролі. Післядія другого 

року посліду і компостів на його основі не мала значного впливу на нагромадження 

енергії в гумусі чорнозема опідзоленого. Найбільше нагромадження енергії 

визначено після застосування компосту (послід + лушпиння) на 3 % більше, ніж без 

внесення добрив. Зростання запасів енергії у гумусі чорнозему опідзоленого під 

впливом дії та післядії компосту (послід + лушпиння) свідчить про його високий 

енергетичний потенціал. 

Дія та післядія органічних добрив на оптичні властивості гумусових 

кислот чорнозему опідзоленого. Дія посліду і компостів на його основі приводить 

до зменшення відношення оптичної щільності лабільних гумусових сполук за 

довжиною хвиль 465 і 650 нм (Е4/Е6) порівняно з контролем, що свідчить про 

переважання в будові молекул ГК1 ароматичного ядра з конденсованою сіткою 

атомів вуглецю (табл. 4).  

Таблиця 4 

Дія органічних добрив на оптичну щільність ГК, екстрагованих з 

чорнозему опідзоленого 

Варіант 
Контроль 

(без добрив) 
Послід 

Компост (послід + 

солома) 

Компост (послід 

+ лушпиння) 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 о
п

ти
ч
н

о
ї 

щ
іл

ь
н

о
ст

і 
за

 д
о
в
ж

и
н

о
ю

 

х
в
и

л
ь
, 
н

м
 

ГК1 

Е4 
0,424 

0,184 

0,289 

0,245 

0,283 

0,242 

0,372 

0,257 

Е6 
0,061 

0,380 

0,052 

0,058 

0,052 

0,061 

0,069 

0,070 

Е4/Е6 
6,916 

4,869 

5,568 

4,200 

5,461 

3,931 

5,397 

3,667 

ГК2 

Е4 
0,712 

0,893 

0,866 

0,870 

0,736 

0,820 

0,939 

0,936 

Е6 
0,260 

0,327 

0,315 

0,321 

0,280 

0,298 

0,355 

0,351 

Е4/Е6 
2,738 

2,727 

2,748 

2,706 

2,627 

2,757 

2,643 

2,667 

ГК3 

Е4 
1,570 

1,949 

1,682 

1,723 

1,657 

2,067 

1,417 

1,910 

Е6 
0,551 

0,796 

0,612 

0,673 

0,603 

0,752 

0,532 

0,767 

Е4/Е6 
2,847 

2,446 

2,750 

2,561 

2,748 

2,748 

2,662 

2,491 

Примітка. Над рискою – дія; під рискою – післядія. 
 

Внесення посліду і компостів на його основі має менший вплив на 

формування будови молекул гумінових кислот зв’язаних, з кальцієм. Проте 

простежується незначне звуження співвідношення Е4/Е6 яке свідчить про те, що 
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новоутворені гумусові сполуки після внесення посліду та компостів на його основі є 

більш складними в хімічному відношенні порівняно з контролем. Ступінь 

конденсованості молекул гумінових кислот міцно зв’язаних с мінеральною 

частиною ґрунту зменшується після внесення посліду та компостів на його основі. 

Тільки дія посліду і компосту (послід + лушпиння) сприяє зменшенню відношення 

Е4/Е6 на 3 % відносно контролю.  

Встановлено, що післядія посліду і компостів на його основі сприяє 

збільшенню ступеня конденсованості молекул гумінових кислот (табл. 4). Так, 

співвідношення оптичних щільностей гумінових кислот, екстрагованих з чорнозему 

опідзоленого і сформованих під впливом дії посліду і компостів на його основі, 

перевищує співвідношення Е4/Е6 гумінових кислот, сформованих під впливом 

післядії посліду і компостів на його основі. Співвідношення Е4/Е6 гумінових кислот 

першої фракції, екстрагованих з чорнозему опідзоленого після внесення посліду і 

компостів на його основі має нижчі значення порівняно з контролем, що свідчить 

про збільшення ступеня конденсованості гумусових сполук. Найвища ступінь 

конденсованості молекул гумінових кислот встановлена під впливом післядії 

компосту (послід + лушпиння), на що вказує зменшення відношення Е4/Е6 на 24 % 

порівняно з контролем. Післядія посліду також сприяє зменшенню кількості 

аліфатичних ланцюгів в будові молекул гумінових кислот першої фракції, 

екстрагованих з чорнозему на 13 % відносно контролю. 

Встановлено, що післядія посліду і компостів на його основі не сприяє 

ускладненню будови молекул гумінових кислот, міцно зв’язаних з мінеральною 

частиною ґрунту. Так, якщо на контрольному варіанті без внесення добрив, 

співвідношення Е4/Е6 становило 2,446, то на варіантах з внесенням компосту 

(послід + лушпиння), послід та компост (послід + солома), це співвідношення 

становить 2,491; 2,561 та 2,748 відповідно. Тобто післядія посліду і компостів на 

його основі сприяє тенденції до утворення молекул гумінових кислот третьої 

фракції з розвиненою аліфатичною сіткою. 

Дія та післядія органічних добрив на баланс гумусу чорнозему 

опідзоленого. Результати досліджень свідчать, що за роки дослідження баланс 

гумусу на контролі без внесення добрив був дефіцитним, втрати гумусу за три роки 

склали (-0,88) т/га за рахунок мінералізації. За рахунок внесення курячого посліду, 

компосту (послід + солома) та компосту (послід + лушпиння) вдалося досягти 

формування позитивного балансу гумусу на рівні 0,13; 0,19; 0,1 т/га відповідно. 

Покращення балансу гумусу за внесення органічних добрив відбулося переважно за 

рахунок надходження органічної речовини разом з добривами.  
 

Зміна фізико-хімічних властивостей гумінових кислот  

під впливом органічних добрив 
 

Електроні спектри гумінових кислот чорнозему опідзоленого після 

внесення органічних добрив. На основі значення оптичної щільності в видимому 

діапазоні можна зробити висновок, що дія посліду і компостів сприяє посиленню 

ароматичності гумінових кислот та збільшенню їх стійкості до мінералізації (рис. 3).  
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а       б 

 

Рис. 3. Дія органічних добрив на електронні спектри поглинання гумінових 

кислот, екстрагованих з чорнозему опідзоленого: а – видимий діапазон;  

б – ультрафіолетовий діапазон. 
 

Дія компосту (послід + лушпиння) на чорнозем опідзолений приводить до 

збільшення інтенсивності поглинання в області 210 - 250 нм і зміщенню її в частину 

спектра з більшою довжиною хвиль. Характер нахилу кривих визначених по 

співвідношенню D 465/665, дозволяє стверджувати, що гумінові кислоти 

екстраговані з чорнозему опідзоленого після внесення компосту (послід + 

лушпиння) володіють більш конденсованим ядром в порівнянні з ГК які утворилися 

в наслідок внесення курячого посліду і компосту (послід + солома). 

Найбільшу оптичну щільністю гумінових кислот, екстрагованих з чорнозему 

опідзоленого визначено у післядії компосту (послід + лушпиння), що вказує на 

посилення ароматичності гумінових кислот та збільшенню їх стійкості до 

мінералізації (рис. 4). 
 

 
   а       б 

Рис. 4. Післядія органічних добрив на електронні спектри поглинання 

гумінових кислот, екстрагованих з чорнозему опідзоленого: а – видимий діапазон;  

б – ультрафіолетовий діапазон. 
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Найбільш інтенсивні спектри поглинання в УФ діапазоні визначені у післядії 

компосту (послід + лушпиння), що свідчить про його більший пролонгований вплив 

на молекулярну структуру гумінових кислот порівняно з післядією посліду.  

Інфрачервона спектроскопія гумусових кислот чорнозему опідзоленого 

за внесення органічних добрив. Отримані ІЧ спектри дифузного відбиття (рис. 5), 

мають характерні для класу гумусових речовин смуги поглинання структурних 

елементів, які містять подібний набір структурно-функціональних складових і 

відрізняються інтенсивністю поглинання.  

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 5. ІЧ спектри фракції гумінових кислот, екстрагованих з чорнозему 

опідзоленого за удобрення органічними добривами: а – контроль; б – послід,  

в – компост (послід + солома), г – компост (послід + лушпиння) 
 

На всіх варіантах досліду визначена наявність гідроксильних груп (–ОН), 

пов’язаних міжмолекулярними водневими зв’язками, що підтверджується спектрами 

поглинання в області 3600 – 3300 см-1. Збільшення інтенсивної смуги поглинання з 

максимумом при 1505 см-1 під впливом післядії компосту посту (послід + лушпиння) 
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підтверджує формування ароматичних структур, що свідчить про їх зрілість 

порівняно з внесенням посліду. 

Висока інтенсивність коливань в області 1470 – 1370 см-1, з максимумом при 

1450 см-1, під впливом дією компосту (послід + солома) та компосту 

(послід + лушпиння) формується за рахунок деформаційних коливань (–СН) та 

вказує про зрілість сформованих ГК порівняно з дією посліду. Внесення компосту 

(послід + лушпиння) обумовлює формування стійких ГК ароматичної структури, на 

що вказує інтенсивність смуг поглинання за довжини хвиль 1505; 1620; 950 см-1. 

Внесення посліду сприяє формуванню менш стійких ГК за рахунок збільшення 

аліфатичності, на що вказує інтенсивність смуг поглинання за довжини хвиль 2950; 

550 см-1. Отже, внесення компосту (послід + лушпиння) сприяє формуванню стійких 

гідрофобних сполук в чорноземі опідзоленому.  

Молекулярно-масовий розподіл молекул гумінових кислот чорнозему 

опідзоленого після внесення органічних добрив. Після внесення курячого посліду 

і компостів на його основі інтенсивність накопичення фракції А гумінових кислот 

зросла порівняно з контрольним варіантом (рис. 6), в результаті утворення типових 

високомолекулярних гумусових сполук при розкладанні органічних добрив. 

Найбільша інтенсивність накопичення фракції А визначена після внесення компосту 

(послід + лушпиння). Найнижча інтенсивність фракції А зафіксована на контролі, де 

вдалося виявити лише сліди фракції А, що вказує на слабку стійкість ГК порівняно з 

удобреними варіантами. Виявлено збільшення інтенсивності фракцій В у складі ГК, 

екстрагованих з чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його 

основі, за рахунок зменшення електрофоретичної рухомості (ЕР) і збільшення 

розміру молекул в загальному вмісті ГК відносно контрольного варіанту. 

 
 

Рис. 6. Електрофорез ГК, екстрагованих з чорнозему опідзоленого під 

впливом органічних добрив в 10 % поліакриламідному гелі: А, В, С + D – 

електрофоретичні зони в матриці поліакриламідиого гелю  

(а - компост (послід + лушпиння); б - компост (послід + солома); в - послід;  

г – контроль). 
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Гумінові кислоти, екстраговані з чорнозему опідзоленого, характеризуються 

високою електрофоретичною рухомістю, тому велика їх частина зосереджена в зоні 

(С + D). Збільшення інтенсивності фракції (С + D) ГК, екстрагованих з чорнозему 

опідзоленого визначено після внесення курячого посліду і компостів на його основі. 

Найбільш інтенсивна смуга в зоні (С + D) визначена після внесення компосту 

(послід + лушпиння). 

 

Економічна ефективність дії та післядії органічних добрив на якісні і кількісні 

характеристики гумусу чорнозему опідзоленого 

 

Вартість посліду і компостів на його основі. Визначення вартості посліду 

та компостів на його основі виконано з врахуванням ціни поживних елементів і 

органічних речовин у складі добрива. Найбільшу вартість визначено компосту 

(послід + лушпиння) 565,15 грн/т, за рахунок високого вмісту NPK у перерахунку на 

вологу речовину та найвищого коефіцієнту гуміфікації. Найменша вартість у 

курячого посліду 310,24 грн/т, за рахунок низького значення коефіцієнту гуміфікації 

та найменшого вмісту NPK. 

Вартість відтворення гумусу за рахунок внесення посліду і компостів на 

його основі. Економічна доцільність застосування гною обумовлюється 

порівнянням витрат на його отримання, навантаження, транспортування і внесення з 

ефектом від застосування. Розрахунок вартості відтворення гумусу здійснювався за 

ціною посліду і компостів на його основі з врахуванням витрат на внесення. 

Найбільша вартість відтворення гумусу визначена після внесення посліду 

(4456,00 грн/т), яка на 38 та 75 % більше порівняно з внесенням компостів 

(послід + солома) та (послід + лушпиння) відповідно.  

Критична відстань транспортування органічного добрива, за якої 

економічний ефект від його застосування на гумус чорнозему опідзоленого, 

зводиться до нуля становила при внесенні компостів (послід + лушпиння) – 816 км, 

(послід + солома) – 335 км, для посліду – 249 км. 

За результатами економічної оцінки визначено, що найбільш ефективним 

заходом відновлення та підвищення вмісту гумусу є внесення компосту (послід + 

лушпиння). Отже, компостування вихідної сировини дозволяє знизити затрати на 

транспортування добрив та підвищує економічну ефективність їх застосування.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення 

питань пов’язаних з дегуміфікацією ґрунтів, в наслідок інтенсифікації рослинництва 

і дефіциту органічних добрив, що виявляється в теоретичному, практичному та 

економічному обґрунтуванні застосування компостів на основі курячого посліду  

з волого-поглинальними матеріалами, для збереження оптимальних якісних і 

кількісних властивостей гумусу чорнозему опідзоленого. 
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Одержані експериментальні результати дозволяють зробити наступні 

висновки: 

1. Встановлено, що регульоване компостування курячого посліду з волого-

поглинальними матеріалами сприяє утворенню цінного органічного добрива, яке за 

своїми властивостями не поступається іншим видам добрив, а саме:  

вміст азоту – 2,0 %, вміст фосфору та калію – 5,4 і 3,7 % відповідно, рН – 8,2, вміст 

органічної речовини – 46,8 %, вологість – 34,2 %. 

2. Визначено, що дія та післядія компостів на основі курячого посліду 

впливає на гумусовий стан чорнозему опідзоленого. Найефективніший плив на 

органічну складову ґрунту під впливом дії встановлено у компосту  

(послід + лушпиння) дія якого сприяє: збільшенню вмісту загального та лабільного 

вуглецю (до 6 та 60 % відповідно) порівняно з дією посліду; нагромадженню 

гумінових кислот (до 49 %); акумуляції гумінових кислот другої фракції (до 5 %); 

збільшенню вмісту стійких до мінералізації гумінових кислот третьої фракції  

(до 11 %); забезпеченості органічної речовини азотом в межах середнього рівня; 

інтенсифікації процесів першої та другої стадії гуміфікації, про що свідчить 

збільшення співвідношень СГК1 / СФК1, СГК1 / СГК3 і СГК2 / СФК2. 

3. Найзначніший вплив післядії визначено у компосту (послід + лушпиння), 

який сприяє збільшенню вмісту загального та лабільного вуглецю  

(до 3 % та 67 % відповідно) порівняно з послідом; нагромадженню гумінових кислот 

та гуміну (до 15 % і 17 % відповідно); акумуляції гумінових кислот другої фракції 

(до 5 %); збільшенню вмісту стійких до мінералізації гумінових кислот третьої 

фракції (до 23 %) та інтенсифікації процесів першої та другої стадії гуміфікації. 

Післядія другого року застосування компостів на основі курячого посліду не мала 

суттєвого впливу на вміст загального та лабільного вуглецю, гуміну, збагаченість 

гумусу азотом та інтенсивність першої стадії гуміфікації порівняно з післядією 

другого року внесення посліду. Проте, встановлено збільшення вмісту другої та 

третьої фракції гумінових кислот (до 11 % та 26 % відповідно) та посилення 

інтенсивності другої стадії гуміфікації за рахунок полімеризації структур гумусових 

молекул під впливом компосту (послід + лушпиння).  

4. Встановлено, що внесення компостів (послід + солома)  

та (послід + лушпиння) сприяє підвищенню загальних запасів енергії гумусу 

порівняно з послідом на 4 % та 8 %, відповідно. Найбільше енергії 

нагромаджуються в гумусових кислотах, 59 % від загальної. Післядія компостів на 

загальні запаси енергії в гумусі зберігається протягом 1 року після застосування. 

5. Визначено, що внесення компостів (послід + солома) та  

(послід + лушпиння) сприяє формуванню позитивної тенденція до звуження 

співвідношень Е4/Е6 вуглецю гумінових кислот першої та другої фракції чорнозему 

опідзоленого на 3 % та 2 % відповідно, порівняно з послідом. Післядія компостів на 

оптичні властивості гумінових кислот зберігається протягом 1 року після 

застосування. Високою ефективністю впливу на оптичні властивості гумінових 

кислот чорнозему опідзоленого характеризується дія та післядія компосту  

(послід + лушпиння). 
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6. Встановлено, що дія та післядія компостів на основі курячого посліду 

сприятливо впливає на формування молекулярної структури гумусових кислот, 

порівняно з послідом. Внесення посліду і компостів на його основі впливає на 

формування більш тісних міжмолекулярних зв’язків і збільшення розміру молекул 

гумусових кислот, екстрагованих з чорнозему опідзоленого. Молекули найбільшого 

розміру утворюються під впливом компосту (послід + лушпиння),  

на що вказує формування максимального значення піку на кривій молекулярного 

розподілу. Про збільшення розміру та поверхневого заряду молекул 

гумінових кислот, екстрагованих з чорнозему опідзоленого після застосування 

компосту (послід + лушпиння), також свідчать результати визначення 

електрофоретичної рухомості. 

Визначено, що внесення компосту (послід + солома) та  

(послід + лушпиння) сприяє ароматизації гумусових кислот та формуванню 

подвійних вуглець-вуглецевих зв’язків бензольних кілець, порівняно з послідом, на 

що вказує формування найбільшого кута падіння кривої спектрів поглинання у 

видимому діапазоні та інтенсивних смуг поглинання в області 215-230 нм. 

Застосування компосту (послід + лушпиння) сприяє формуванню стійких 

гідрофобних гумусових кислот за рахунок збільшення ароматичних структур  

в будові їх молекул, на що вказує формування інтенсивної смуги поглинання в 

інфрачервоній зоні спектра з максимумом при 1505 см-1. Внесення компосту  

(послід + солома) та компосту (послід + лушпиння) сприяє посиленню 

деформаційних коливань (–СН) в молекулах гумусових кислот екстрагованих,  

з чорнозему опідзоленого, на що вказує формування інтенсивних смуг поглинання  

в області 1470 - 1370 см-1 інфрачервоного діапазону. Післядія компостів  

на молекулярну структуру гумусових кислот зберігається протягом 1 року після 

застосування. Це свідчить про їх більшу «зрілість» порівняно з внесенням посліду. 

7. Визначено, що заходи з відтворення гумусу на чорноземі опідзоленому 

економічно доцільно проводити шляхом внесення компосту (послід + лушпиння), за 

застосування якого вартість відтворення однієї тони гумусу, з урахуванням 

коефіцієнту гуміфікації органічної речовини найнижча – 1100,88 грн/т.  

За розрахунку ринкової вартості посліду, компостів (послід + солома)  

та (послід + лушпиння), на основі цін на мінеральні добрива, визначено, що не 

компостований послід в якості органічного добрива доцільно транспортувати  

на відстані яка не перевищує 249 км. Найбільша критична відстань перевезення  

816 км, визначена для компосту (послід + лушпиння). 

8. В цілому за трирічний період досліджень, за рахунок внесення органічних 

добрив на чорноземі опідзоленому сформувався позитивній баланс гумусу,  

з максимальним його нагромадженням за внесення компосту  

(послід + солома) – 0,19 т/га. Збільшення вмісту гумусу за внесення органічних 

добрив відбулося переважно за рахунок надходження органічної речовини в складі 

добрив. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ  

 

1. Землекористувачам, які займаються вирощуванням рослинницької 

продукції, для оптимізації гумусового стану ґрунту в умовах дефіциту органічних 

добрив рекомендується застосовувати компости на основі курячого посліду з 

додаванням соняшникового лушпиння, враховуючи критичні відстані 

транспортування, що забезпечить накопичення гумусових речовин у ґрунті  

з найменшими економічними витратами. 

2. Птахофабрикам рекомендується проводити компостування посліду разом з 

волого-поглинаючими матеріалами рослинного походження для підвищення 

меліоративних властивостей посліду та безпечної утилізації відходів виробництва. 

Для використання в якості волого-поглинаючого наповнювача при компостуванні 

доцільно використовувати  соняшникове лушпиння. 
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1. Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального 

використання в сільському господарстві / Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, 

Гетманенко В. А., Ю. М. Товстий. Вісник аграрної науки. 2016. № 7. С. 12–16 (відбір 

зразків, проведення лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, 
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С. 53–57 (аналіз літературних джерел, відбір зразків, проведення лабораторних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів, участь у написанні статті, 

підготовка до друку). 

3. Скрильник Є. В., Товстий Ю. М., Попірний М. А. Оптичні властивості 

гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на 

його основі. Ґрунтознавство. 2017. №3–4. С. 30–37 (аналіз літературних джерел, 

проведення польових та лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення 
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польових та лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, участь 

у написанні статті, підготовка до друку). 
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2018. № 4. С. 17–25 (аналіз літературних джерел, проведення польових та 

лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, участь у написанні 
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Аграрна наука – виробництву: матер. держ. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 17 
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спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство (Біологічні науки). – Національний 

науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені  

О.Н. Соколовського», Харків, 2019. 

Дисертацію присвячено визначенню закономірностей трансформації 

гумусового стану чорнозему опідзоленого під впливом органічних добрив різного 

генезису в залежності від якісних і кількісних характеристик органічної речовини її 

складу та технологічних умов виготовлення. 

Встановлено, що внесення посліду і компостів на його основі, приводить до 

перерозподілу групово-фракційного складу гумусу чорнозему опідзоленого за 

рахунок внесення органічних речовин з добривом, а також сприяє збільшенню 

вмісту загального та лабільного вуглецю, нагромадженню агрономічно цінних 

гумінових кислот першої та другої фракції. 

Визначено, що внесення компостів на основі посліду сприяє формуванню 

стійких до мінералізації гумінових кислот за рахунок збільшення розміру, 

ускладнення структури і зменшення електрофоретичної рухомості молекул ГК, що 

сприяє стабілізації гумусових речовин у чорноземі опідзоленому. 

Розрахована вартість відтворення органічної речовини чорнозему 

опідзоленого за рахунок внесення посліду і компостів на його основі, а також 

визначена критична відстань транспортування посліду та компостів на його основі 

за якої економічний ефект від їх застосування на відтворення гумусу чорнозему 

опідзоленого зводиться до нуля.   

Ключові слова: гель-фільтрація, групово-фракційний склад гумусу, гумінові 

кислоти, електронні та інфрачервоні спектри поглинання, електрофорез, органічні 

добрива, трансформація гумусового стану, чорнозем опідзолений. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Товстый Ю. Н. Трансформация гумусового состояния чернозёма 

оподзоленного под влиянием органических удобрений. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.18 – почвоведение (Биологические науки). – Национальный 

научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», 

Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена определению закономерностей трансформации 

гумусового состояния чернозема оподзоленные под влиянием органических 

удобрений различного генезиса в зависимости от качественных и количественных 

характеристик органического вещества ее состава и технологических условий 

изготовления. 

Установлено, что внесение помета и компостов на его основе, приводит к 

перераспределению группово-фракционного состава гумуса чернозема 

оподзоленного за счет внесения органических веществ с удобрением, а также 

способствует увеличению содержания общего и лабильного углерода (до 8 и  

67 %), накоплению агрономически ценных гуминовых кислот первой и второй 

фракции (до 67 и 5 % соответственно).  

Внесение помета и компостов на его основе способствовало увеличению 

обеспеченности гумуса азотом до среднего уровня и интенсификации процессов 

первой и второй стадии гумификации, о чем свидетельствуют расширение 

соотношений СГК1 / СФК1, СГК1 / СГК3 і СГК2 / СФК2. Высокой эффективности 

воздействия на качественный и количественный состав гумуса чернозема 

оподзоленные характеризуется компост (помет + шелухи). 

Определено, что внесение компостов на основе помета способствует 

формированию устойчивых к минерализации гуминовых кислот за счет увеличения 

размера, усложнение структуры и уменьшение электрофоретической подвижности 

молекул ГК, что способствует стабилизации гумусовых веществ в черноземе 

оподзоленном. 

Рассчитана стоимость воспроизводства органического вещества чернозема 

оподзоленного за счет внесения помета и компостов на его основе. Определено, что 

наиболее экономически целесообразно проводить воспроизводство органического 

вещества на черноземе оподзоленном посредством внесения компоста (помет + 

шелухи), при использовании которого стоимость воспроизводства одной тонны 

гумуса самая низкая и составляет 1100,88 грн/т.  

Определено критическое расстояние транспортировки помета и компостов на 

его основе, при котором экономический эффект от их применения на 

воспроизводство гумуса чернозема оподзоленного сводится к нулю. Наибольшее 

расстояние транспортировки рассчитано для компоста (помет + шелухи) 816 км, а 

наименьшее для помета 249 км. 

Ключевые слова: гель-фильтрация, группово-фракционный состав гумуса, 

гуминовые кислоты, электронные и инфракрасные спектры поглощения, 

электрофорез, органические удобрения, трансформация гумусового состояния, 

чернозем оподзоленный. 
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SUMMARY 
 

Tovstyi Iu. M. Transformation of the soil humus state of podzolized 

chernozem under the influence of organic fertilizers. - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in biological sciences by specialty 03.00.18 – Soil 

Science (Biological Sciences). - National Scientific Center «Institute for Soil Science and 

Agrochemistry Research named after O. N. Sokolovsky», Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the determination of the laws of the transformation 

of the humus state of podzolized chernozem under the influence of organic fertilizers of 

various genesis, depending on the qualitative and quantitative characteristics of the organic 

matter of its composition and technological conditions of production. 

It was indicating that the introduction of poultry manure and composts on its basis 

leads to redistribution of the group-fractional composition humus of podzolized 

chernozem by the introduction of organic substances with fertilizers. It also contributes to 

the increase of the content of total and labile carbon, the accumulation of agronomically 

valuable humic acids of the first and second fractions. 

It is determined that the introduction of composts on the basis of poultry manure 

contributes to the formation of resistant to humeralization of humic acids by increasing the 

size, complication of the structure and reducing the electrophoretic mobility of molecules 

HA, which helps stabilize the humus substances in podzolized chernozem. 

Estimated cost of reproduction of organic matter of podzolized chernozem by 

introduction of poultry manure and composts on its basis, and also determined the critical 

distance of transport of poultry manure and composts on its basis, on the basis of which 

the economic effect of their application on the reproduction of humus of podzolized 

chernozem is reduced to zero. 

Key words: gel filtration, group-fractional composition of humus, humic acids, 

electronic and infrared absorption spectra, electrophoresis, organic fertilizers, 

transformation of the soil humus state, chernozem podzolic. 


