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АНОТАЦІЯ 

 Лисянський О. Л. Ефективність удобрення сидеральних культур на 

чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  
 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 06.01.04 «Агрохімія» (Сільськогосподарські науки). – 

Уманський національний університет садівництва МОН, Національний 

науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського», Харків, 2017. 

 

 Використання сидеральних культур в умовах гострого дефіциту 

органічних добрив дозволяє покращити баланс органічних речовин у ґрунті, 

стабілізувати його гумусовий стан, збільшити ємність балансу елементів 

живлення та покращити фізико-хімічні і біологічні властивості 

кореневмісного шару. При цьому залишаються не з’ясованими низка питань: 

яку культуру краще вирощувати, як її удобрювати. Особливо це актуально 

для умов Правобережного Лісостепу України, де сидеральні пари не 

практикувалися у зв’язку з достатнім виробництвом і внесенням гною. На 

вирішення цих завдань й були спрямовані дослідження за темою дисертації. 

 Робота відповідає державній інноваційній політиці за галузевим 

пріоритетом “Технологія вирощування пшениці озимої в сівозміні із 

застосуванням сидератів як попередників” згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.05.2012 № 397 “Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012–2016 роки” Закону України від 08.09.2011 № 3715 

“Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності”. 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення питання впливу різних видів і доз мінеральних добрив на 

продуктивність сидератів та основні показники родючості чорнозему 
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опідзоленого Правобережного Лісостепу України шляхом оптимального їх 

розподілення під сидерат та пшеницю озиму. Для досягнення поставленої 

мети використовували низку теоретичних й експериментальних досліджень: 

польові – для встановлення впливу удобрення сидерального пару на 

агрохімічні і фізико-хімічні показники чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового та післядію на пшениці озимій; лабораторно-аналітичні – 

для визначення агрохімічних і фізико-хімічних показників ґрунту та 

спостереження за рослинами і умовами навколишнього природного 

середовища; модельні – для створення штучних умов розвитку рослин; 

математичної статистики – для дисперсійного та кореляційно-регресійного 

аналізів результатів дослідження. 

 Дослідженнями встановлено, що найбільший приріст сухої речовини 

отримується за вирощування редьки олійної, буркуну білого та гречки на тлі 

N80P40K40, відповідно – 1,84; 2,91 та 2,81 т/га або 22; 31 та 39 %, вики ярої і 

гірчиці білої на фоні N40P40K40 – 2,56 та 3,17 т/га або 29 та 35 % більше 

порівняно з варіантом без внесення під них добрив. З підвищенням доз 

добрив загальний вихід сухої речовини зростає, у той час як частка її вмісту в 

біомасі зменшується. Це вказує на пряму залежність між дозою внесення 

мінеральних добрив та виходом сухої речовини (R2= 0,77–0,89 залежно від 

сидерату), та обернену – за вмістом у фітомасі (R2= –0,54–0,79) та підземній 

частині (R2= –0,48–0,85). 

 Встановлено, що удобрені сидерати за кількістю надходження 

органічної речовини в ґрунт прирівнюються до 40 т/га і більше гною. 

Зокрема, для досягнення такого еквіваленту гною під буркун білий і вику яру 

достатньо внести лише азотні добрива в дозі 40 кг/га д. р. Редька олійна та 

гречка характеризувалися меншим накопиченням сухої речовини. Вони 

формували еквівалентну їх кількість лише за внесення максимальної дози 

мінеральних добрив (N80P40K40). 

 Досліджувані сидерати залежно від рівня мінерального живлення 

акумулювали у біомасі 315–675 кг/га азоту, Р2О5 і К2О.  
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 Найменше акумулювання основних елементів живлення відмічене у 

варіанті без внесення добрив – 315–473 кг/га залежно від сидерату. 

Застосування лише азотних добрив у дозі 40 кг/га д. р. підвищувало цей 

показник на 9–15 %. Сумісне внесення фосфорних і калійних добрив (варіант 

P40K40) збільшували їх акумуляцію на 12–28 %, а доповнення азотних туків 

калійними або фосфорними – на 13–36 %. Внесення одинарної та подвійної 

дози азотних добрив на тлі P40K40 сприяло найбільшому приросту суми 

акумульованих елементів – відповідно на 101–194 та 116–202 кг/га N  P2О5 + 

K2О, або на 32–48 і 36–47 % порівняно з контролем. Мінеральні добрива, 

збільшуючи біомасу сидератів, зумовлюють інтенсивніше накопичення 

елементів живлення в урожаї та після заробляння до ґрунту рециркуляцію їх 

в агроекосистемі.  

 Коефіцієнт використання елементів живлення сидератами з добрив 

змінюється залежно від видів і доз їх внесення. Застосування фосфорних і 

калійних добрив сприяє підвищенню коефіцієнта використання азотних 

добрив. Водночас підвищення дози азотних добрив до 80 кг/га д. р. на тлі 

P40K40 зменшує його порівняно із дозою 40 кг/га д. р. до 49–95 % залежно від 

культури. Коефіцієнт використання фосфору та калію у варіанті N40P40K40 

відповідно становив від 28 % (редька олійна та вика) до 58 % (гречка) та від 

43 % (вика яра) до 70 % (гірчиця біла).  

 Встановлено, що під чистим паром у середньому мінералізується 

1,67 т/га гумусу, тоді як трансформація біомаси різних сидератів дозволяє 

відновлювати його в кількості 1,15–2,05 т/га залежно від їх удобрення. 

Застосування мінеральних добрив під сидерати покращувало цей показник.  

 Ізогумусовий показник істотно не залежав від доз і видів добрив, а 

змінювався залежно від виду культур на зелене добриво. Застосування в 

якості сидерату культур родини Капустяних (гірчиці білої, редьки олійної) 

ізогумусовий показник був на рівні 1,52–1,55 %, родини Бобових (буркуну 

білого однорічного, вики ярої) – 1,67–1,69 %, гречки – 1,52–1,60 % залежно 

від удобрення.  
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 Дослідженнями встановлено, що після удобрених сидератів показник 

рНвод перед сівбою пшениці озимої був на рівні 6,2–7,0 залежно від варіанту 

досліду. Зниження активної кислотності ґрунту після сидеральних парів 

пояснюється переміщенням з нижніх шарів кореневою системою рослин 

кальцію до орного шару ґрунту. 

 Вирощування сидератів з внесенням мінеральними добривами 

порівняно з чистим паром підвищує інтенсивність дихання ґрунту в 1,9–2,3 

рази, целюлозолітичну активність – на 15–20 %, нітрифікаційну здатність – 

на 15–48 % залежно від сидерату і особливостей удобрення.  

 Найефективніше використовували рослини запаси вологи ґрунту на 

формування одиниці врожаю за вирощування сидератів на ділянках, де 

вносили N40Р40К40 та N80Р40К40. При цьому коефіцієнти водоспоживання 

складали відповідно 207–302 і 209–298 м3/т, що відповідно на 26–84 та 30–

78 м3/т менше, ніж у варіанті без добрив. 

 Застосування мінеральних добрив сприяло зниженню транспіраційного 

коефіцієнту на 5–30 % залежно від культури та особливостей її удобрення. 

Найменше на зниження транспіраційного коефіцієнта впливають калійні 

добрива – 1–6 % залежно від культури, фосфорні добрива знижують його на 

4–16 %, азотні – на 4–22 %.  

 До часу сівби пшениці озимої вміст рухомих сполук основних 

елементів живлення, використаних із ґрунту на формування біомаси 

сидератів на ділянках загортання їх зеленої маси відновлюється і перевищує 

показники чистого пару. Виявлено, що найкращим сидератом за 

вирощування без добрив для накопичення запасів азоту мінеральних сполук 

у ґрунті є буркун білий однорічний, а для збільшення вмісту рухомих сполук 

фосфору та калію – гречка. Така ж закономірність простежувалася і за 

внесення мінеральних добрив. При цьому найбільше поживних речовин у 

ґрунті перед сівбою пшениці озимої накопичується за внесення всієї норми 

добрив (N80P40K40) безпосередньо під сидерат, або лише її частини – N40P40K40 

чи N40P40. 
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 Дослідження показали, що перенесення під сидерат азотних добрив у 

дозі 40 кг/га д. р. підвищувало врожай пшениці озимої на 0,4–0,8 т/га залежно 

від виду зеленого добрива, сама ж доза азоту на тлі P40K40 – на 0,9–1,3 т/га. 

Додаткове внесення N40 на тлі N40P40K40 підвищувало врожай зерна на 0,1–

0,5 т/га. Фосфорні та калійні туки у дозі по 40 кг/га д. р. підвищували 

урожайність, відповідно на 0,4–0,8 і 0,2–0,6 т/га залежно від сидерату. 

Додатковий приріст урожаю за рахунок перерозподілу мінеральних добрив у 

часі може складати 0,3–2,1 т/га порівняно з контролем залежно від сидерату 

та удобрення. 

 Встановлено, що найкращим є варіант з внесенням під сидерат 

N80P40K40 і P20K20 під пшеницю озиму, де формувався врожай зерна пшениці 

на рівні 6,8–7,2 т/га залежно від культури на зелене добриво. Внесення всієї 

дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму, як після сидерального 

пару, так і на тлі чистого пару, зумовило зниження врожайності відповідно 

на 29–44 та 14–25 %. 

 Розрахунки показали, що максимально економічно доцільною дозою 

перенесення мінеральних добрив, виділених для пшениці озимої, під 

сидеральний пар за вирощування буркуну білого однорічного та вики ярої є 

N40P40K40. Найбільший приріст чистого доходу порівняно з варіантом чистого 

пару забезпечує внесення N80P40K40 під редьку олійну і гірчицю білу та P20K20 

під пшеницю озиму, відповідно – 2758 і 2929 грн/га. 

 Встановлено, що перенесення азотних добрив під сидерат зумовлює 

підвищення рівня окупності 1 кг д. р. мінеральних добрив на 4,4–6,3 кг зерна, 

фосфорних на 2,1–4,1 та калійних – 1,1–2,8 кг зерна. 

 Обґрунтовано, що внесення N80P40K40 під сидерат та P20K20 під 

пшеницю озиму забезпечує найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 

2,9–5,0 залежно від сидерату. Енергетична собівартість однієї тони зерна 

пшениці при цьому складає 0,7–3,9 МДж. 

 Агроформуванням Правобережного Лісостепу України для підвищення 

ефективності мінеральних добрив, розширення біорізноманіття агроекосистеми, 
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покращання балансу органічних речовин і відтворення родючості чорнозему 

опідзоленого важкосуглинкового у ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима рекомендується вирощувати буркун білий однорічний, або 

вику яру на сидерат з внесенням N40P40 або N40P40K40. Перерозподіл 

мінеральних добрив під сидерат дозволяє підвищити урожайність пшениці 

озимої на 22–32 %.За вирощування в сидеральному пару гірчиці білої, редьки 

олійної чи гречки необхідно вносити N40P40K40  або N80P40K40. 

 Виробничу перевірку та впровадження основних результатів 

дисертаційної роботи проведено в 2015 році на площі 53 га у СТОВ 

«Журавське» (акт від 18.02.2016 р.) та на площі 107 га у СТОВ «Вільшанка» 

Городищенського району Черкаської області (акт від 19.02.2016 р.). На 

основі матеріалів досліджень отримано два патенти на корисну модель: 

№ 104798 «Спосіб визначення компенсувальної дози азоту при застосуванні 

на добриво рослинних решток» та № 105281 «Спосіб ресурсоощадного 

удобрення культур у ланці сидеральний пар–пшениця озима».  

 Ключові слова: сидеральний пар, мінеральні добрива, чорнозем 

опідзолений, сидеральні культури, ефективність добрив, пшениця озима, 

родючість, фізико-хімічні властивості, поживний режим ґрунту.   

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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1. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив видів і доз 

мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному 

Лісостепу // Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва. 2014. Вип. 86. Ч. 1: Агрономія. С. 13–17. (Польові 

спостереження та дослідження, проведено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, підготовка до друку). 

2. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Ефективність 

використання вологи різноудобреними сидеральними парами // Вісник 

аграрної науки Причорномор'я. 2015. Вип. 2 (85). Т. 1. С. 13–21. (Проведення 
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речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність 

пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу // 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 58. Ч. ІІ. 

С. 48–55. (Проведення польових та лабораторних досліджень, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження, підготовка до друку). 

4. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Алелопатичний вплив 
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SUMMARY 

 Lysianskyi A. L. Efficiency of fertilizer green manure crops on chernozem 

podzolized Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. – The qualification thesis with 

manuscript copyright. 

  

The Dissertation Thesis for degree of Candidate in the speciality of  

06.01.04 «Agrochemistry» (Agrarian Sciences). – Uman National University of 

Horticulture MES, National Scientific Center “Institute of Soil Science and 

Agrochemistry named after O.N. Sokolovsky”, Kharkiv, 2017. 

 

The use of green manure crops under the conditions of acute deficiency of 

organic fertilizers can improve the balance of organic substances in the soil, 

stabilize its humus state, increase the balance of fertilizer elements and improve the 

physico-chemical and biological properties of the root-containing layer. However, 

a number of issues remain unclear: which crop is better to grow and how to 

fertilize it. This is especially true for the conditions of Right-Bank Forest-Steppe of 

Ukraine where green manure fallow lands were not practiced due to the sufficient 

production and introduction of manure. The research on the thesis topic is aimed at 

solving these problems. 

The thesis corresponds to the state innovation policy according to the 

sectoral priority “Technology of growing winter wheat in the crop rotation with the 

use of green manure crops as predecessors” in accordance with the Resolution of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine as of May 17, 2012 № 397 “Some issues of the 

definition of medium-term priority directions of the innovation activity of the 

sectoral level in 2012-2016” of the Law of Ukraine as of September 9, 2011  

№ 3715 “On priority directions of the innovation activity”. To achieve this goal a 

number of theoretical and experimental researches were used: field - to determine 
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the influence of fertilizer of the sideral pair on the agrochemical and physico-

chemical indices of black earth of podzolized heavy-gravel and aftereffects on 

winter wheat; laboratory-analytical - to determine the agrochemical and physico-

chemical parameters of the soil and the monitoring of plants and environmental 

conditions; model - for the creation of artificial conditions for the development of 

plants; mathematical statistics - for dispersion and correlation-regression analysis 

of research results. 

The thesis gives the theoretical substantiation and a new solution of the issue 

on the influence of various types and doses of mineral fertilizers on the 

productivity of green manure crops and main indices of the podzolized chernozem 

fertility of Right Bank Forest-steppe in Ukraine by determining optimized doses 

for green manure crop and winter wheat. 

Studies have shown that the largest increase in dry matter is obtained after 

the cultivation of oilseed radish, white sweet clover and buckwheat on N80P40K40 

ground (1,84; 2,91 and 2,81 t/ha or 22; 31 and 39 %, respectively); after the 

cultivation of spring vetch and white mustard on N40P40K40 ground (2,56 and  

3,17 t/ha or 29 and 35% more) compared to the variant without applying fertilizers. 

With increasing doses of fertilizers the total dry matter output increases, while the 

proportion of its content in biomass decreases. This indicates a direct relationship 

between the dose of mineral fertilizers and the dry matter output (R2= 0,77–0,89 

depending on the green manure crop) and the inverse relationship by content in 

phytomass (R2 = -0,54-0,79) and underground part (R2 = -0,48-0,85). 

It is determined that fertilized green manure crops are equal to 40 t/ha and 

more manure by the amount of organic matter entering the soil. In particular, in 

order to achieve such an equivalent of manure for white sweet clover and spring 

vetch, it is enough to apply nitrogen fertilizers at a dose of 40 kg/ha. Oilseed radish 

and buckwheat are characterized by less accumulation of dry matter. They formed 

their equivalent amount after the maximum dose of mineral fertilizers (N80P40K40). 

Studied green manure crops accumulated 315-675 kg/ha of nitrogen, 

phosphorus and potassium in biomass, depending on the level of mineral nutrition. 
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The least accumulation of main fertilizer elements is noted in the variant 

without fertilizers – 315-473 kg/ha depending on the green manure crop. The 

application of only nitrogen fertilizers in the dose of 40 kg/ha increased this figure 

by 9-15%. The combined application of phosphorus and potassium fertilizers 

(P40K40 variant) increased their accumulation by 12-28% and the addition of 

potassium or phosphorus mineral fertilizers to nitrogen ones – by 13-36%. The 

application of a single and double dose of nitrogen fertilizers in P40K40 ground 

contributed to the largest increase of accumulated elements, by 101-194 and 116-

202 kg/ha NPK, respectively, or by 32-48 and 36-47% compared to the check 

variant. Mineral fertilizers, increasing the biomass of green manure crops, cause 

more intensive accumulation of fertilizer elements in the yield and their 

recirculation in the agricultural ecosystem. The coefficient of use of fertilizer 

elements by green manure crops from fertilizers varies depending on types and 

dosages of their application. Application of phosphorus and potassium fertilizers 

contributed to the increase of nitrogen usage rates. At the same time, an increase in 

the dose of nitrogen fertilizers to 80 kg/ha in P40K40 ground reduces it compared to 

a dose of 40 kg/ha to 49-95% depending on the crop. The coefficient of 

phosphorus and potassium use in N40P40K40 ground was from 28% (oilseed radish 

and spring vetch) to 58% (buckwheat) and from 43% (spring vetch) to 70% (white 

mustard), respectively. 

It is found that 1,62 t/ha of humus is mineralized on average after fallow 

land, while the transformation of biomass of various green manure crops allows it 

to be restored in the amount of 1,15-2,05 t/ha depending on the fertilization.  

The iso-humus indicator was not significantly dependent on doses and types 

of fertilizers but varied depending on the type of crop for green fertilizers. After 

usage of cabbage family crops as green manure crops (white mustard and oilseed 

radish) the iso-humus indicator was 1,52-1,55%, after legume family crops (white 

sweet clover and spring vetch) it was 1,67-1,69% and after buckwheat it was 1,52-

1,60% depending on the fertilizer. 
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Studies have shown that after fertilized green manure crops рНвод indicator 

before winter wheat sowing was at the level of 6,2-7,0 depending on the variant of 

the experiment. The decrease of the actual acidity of the soil after green manure 

crop fallow land is explained by the calcium movement from lower layers by the 

root system of plants to the arable layer of the soil. 

The growth of green manure crops with mineral fertilizers in comparison 

with fallow land increases the intensity of soil respiration by 1,9-2,3 times, 

cellulosolytic activation by 15-20%, nitrification capacity by 15-48% depending on 

the green manure crop and fertilizer peculiarities. 

Plants used soil moisture the most effectively to form a unit of yield when 

growing green manure crops in areas where N40Р40К40 and N80Р40К40 were applied. 

At the same time, coefficients of water consumption were 207-302 and  

209-298 m3/t, respectively, that is by 26-84 and 30-78 m3/t less compared to the 

variant without fertilizers. 

Application of mineral fertilizers contributed to a decrease in the 

transpiration coefficient by 5-30% depending on the crop and fertilizer 

peculiarities. Potash fertilizers influence the reduction of transpiration coefficient 

the least, phosphate fertilizers reduce it by 4-16% and nitrogen ones by 4-22%. 

By the time of wheat sowing the content of mobile compounds of main 

fertilizer elements used from the soil for the formation of biomass green manure 

crops in the areas the green mass embedding is restored and exceeds indicators of 

fallow land. It is found that the best green manure crop for cultivating without 

fertilizers for the accumulation of nitrogen reserves in the soil is white sweet clover 

and buckwheat to increase the content of mobile compounds of phosphorus and 

potassium. The same pattern was seen after application of mineral fertilizers. In 

this case, the most nutrients in the soil before sowing winter wheat accumulate 

after application of the entire fertilizer (N80P40K40) directly for green manure crop 

or only part of it (N40P40K40 or N40P40). 

Studies have shown that transferring nitrogen fertilizers for green manure 

crop at a dose of 40 kg/ha increased the yield of winter wheat by 0,4-0,8 t/ha 
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depending on the green fertilizer and the dose of nitrogen in P40K40 ground 

increased by 0,9-1,3 t/ha. N40 addition in N40P40K40 ground increased the grain 

yield by 0,1-0,5 t/ha. Phosphate and potassium mineral fertilizers at a dose of  

40 kg/ha increased yield by 0,4-0,8 and 0,2-0,6 t/ha, respectively, depending on the 

green manure crop. The yield addition can amount to 0,3-2,1 t/ha at the expense of 

redistribution of mineral fertilizers in time compared with the check variant 

depending on the green manure crop and fertilizer. 

It is shown that the best variant is to apply N80P40K40 and P20K20 before green 

manure crop for winter wheat where the wheat grain yield was at the level of 6,8-

7,2 t/ha depending on the green manure crop. The application of the entire dose of 

N80P60K60 directly for winter wheat as after both green manure crop fallow land 

and usual fallow land resulted in lower yields by 29-44 and 14-25%, respectively. 

Calculations have shown that the most economically feasible dose of 

mineral fertilizers for winter wheat for green manure crop fallow land growing 

white sweet clover and spring vetch is N40P40K40. The largest increase in net 

income compared with the variant of fallow land is provided by N80P40K40  

for oilseed radish and white mustard and P20K20 for winter wheat – 2758 and  

2929 UAH/ha, respectively. 

It is proved that transferring nitrogen fertilizers to green manure crops 

results in an increase in the payload of 1 kg of mineral fertilizers by 4,4-6,3 kg of 

grain, phosphorus by 2,1-4,1 and potassium by 1,1-2,8 kg of grain. 

It is substantiated that N80P40K40 application for green manure crop and 

P20K20 application for winter wheat provides the highest energy efficiency 

coefficient of 2,9-5,0 depending on the green manure crop. The energy cost of one 

ton of wheat grain in this case is 0,7-3,9 MJ. 

Agricultural formation of Right Bank Forest-Steppe in Ukraine to increase 

the efficiency of mineral fertilizers, expand biodiversity of agricultural ecosystems, 

improve the balance of organic substances and restore the fertility of podzolized 

clay-loam chernozem in the crop rotation, green manure crop fallow land-winter 

wheat is recommended to grow white sweet clover or spring vetch for green 
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manure crop with N40P40 or N40P40K40 application. Redistribution of mineral 

fertilizers for green manure crop can increase the yield of winter wheat by 22-32%. 

For growing of white mustard, oilseed radish and buckwheat in green manure crop 

fallow land it is necessary to apply N40P40K40 or N80P40K40. 

The production inspection and implementation of the main results of the 

dissertation work was conducted in 2015 on the area of 53 hectares at the 

CJSC "Zhuravske" (Act of 02/18/2016) and on the area of 107 hectares at the 

CJSC "Vilshanka" of the Gorodischensky District of Cherkassy Region (Act of 

19.02.2016 p.) On the basis of the research materials, two patents for the utility 

model were received: No. 104798 "Method of determining the compensating dose 

of nitrogen when applied to fertilizer of plant residues" and No. 105281 "Method 

of resource-saving fertilization of crops in the linkage of seeded wheat-winter 

wheat". 

Keywords: green manure crop fallow land, mineral fertilizers, podzolized 

chernozem, green manure crops, fertilizer efficiency, winter wheat, fertility, 

physico-chemical properties, nutrient regime of the soil.  
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ВСТУП 

 

 Обґрунтування вибору теми дослідження. Враховуючи високу 

вартість мінеральних добрив і недостатнє виробництво гною, доцільними є 

дослідження з виявлення альтернативних джерел органічних речовин, 

зокрема сидератів. Використання їх в умовах гострого дефіциту органічних 

добрив дозволить покращити баланс органічної речовини ґрунту, 

стабілізувати його гумусовий стан, збільшити ємність балансу елементів 

живлення покращити фізико-хімічні і біологічні властивості кореневмісного 

шару. Крім того, залишаються не з’ясованими питання, яку сидеральну 

культуру ліпше вирощувати та як її удобрювати.  

 Ефективність сидерації на тлі внесення мінеральних добрив вивчалась 

у дослідженнях А. Д. Балаєва, О. М. Берднікова, В. С. Бульо, К. І. Довбана, 

В. В. Іваніни, Є. В. Скрильника, В. В. Сорочинського, М. Н. Новикова, 

В. О. Ушкаренка. Водночас їх погляди щодо впливу сидерації на основні 

показники родючості ґрунтів та врожайність культур свідчать про 

проблематичність, важливість і складність вивчення цього питання. 

Особливо, це важливо для умов Правобережного Лісостепу України, де 

сидеральні пари не практикувалися у зв’язку з достатнім виробництвом і 

внесенням гною, задовільними умовами зволоження та дотриманням 

оптимальної структури сівозмін. Існуючий вакуум знань щодо теоретичних 

аспектів та практичного впровадження сидерації у Правобережному 

Лісостепу, свідчить про значну актуальність і вагоме науково-практичне 

значення досліджень. 

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

Основою дисертації є матеріали науково-дослідної роботи, яка виконувалась 

упродовж 2013−2015 рр. та була складовою частиною наукових досліджень 

Уманського національного університету садівництва на 2011–2015 рр. за 

програмою ,,Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу 

агроекосистем Правобережного Лісостепу України” (№ ДР 0101U004495), 
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підпрограми 2 “Розробити технології збереження родючості і раціонального 

використання ґрунтів” за завданням 2.1.5 “Розробити елементи біологічної 

системи удобрення в польовій сівозміні”, де автор був безпосереднім 

виконавцем досліджень як аспірант. Тема дисертаційної роботи відповідає 

стратегії державної інноваційної політики у рамках стратегічного пріоритету 

“Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” за 

галузевим пріоритетом “Технологія вирощування пшениці озимої в сівозміні 

із застосуванням сидератів як попередників” згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.05.2012 № 397 “Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012–2016 роки” в рамках стратегічних пріоритетних 

напрямів, затверджених Законом України від 08.09.2011 № 3715 “Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності”. 

 Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити 

ефективність різних видів і доз добрив під культури сидерального пару на 

чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу.  

 Відповідно до мети дослідження вирішувалися такі завдання: 

 − встановити вплив мінеральних добрив на основні показники росту та 

розвитку сидеральних культур і накопичення в них сухої речовини;  

 − визначити вміст і накопичення елементів живлення біомасою 

сидератів залежно від умов мінерального живлення; 

 − виявити зміни вмісту органічної речовини у ґрунті під впливом 

зелених добрив; 

 − з’ясувати вплив зеленого удобрення на агрохімічні, фізико-хімічні та 

біологічні показники родючості ґрунту; 

 − дати економічну та енергетичну оцінку ефективності удобрення 

сидеральних парів; 

 − встановити післядію різноудобрених сидеральних парів на 

врожайність пшениці озимої.  
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 Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 

використовували низку теоретичних й експериментальних досліджень: 

польові – для встановлення впливу удобрення сидерального пару на 

агрохімічні і фізико-хімічні показники чорнозему опідзоленого 

важкосуглинкового та післядію на врожайність пшениці озимої; 

лабораторно-аналітичні – для визначення агрохімічних і фізико-хімічних 

показників ґрунту, спостереження за рослинами і умовами навколишнього 

природного середовища; модельні – для створення штучних умов розвитку 

рослин; математичної статистики – для дисперсійного та кореляційно-

регресійного аналізів результатів дослідження. Лабораторні аналізи зразків 

ґрунту і рослинного матеріалу проведено за атестованими та 

стандартизованими методами з наступною статистичною обробкою даних. 

 Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України встановлено вплив різних видів і доз 

мінеральних добрив на особливості формування біомаси однорічних культур, 

що вирощуються на зелене добриво (буркун білий однорічний, гірчиця біла, 

редька олійна, вика яра, гречка), їх хімічний склад та основні показники 

родючості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового. Встановлено, що 

найбільш адаптованими та високопродуктивними культурами для 

вирощування в сидеральних парах на тлі удобрення є вика яра, гірчиця біла 

та буркун білий однорічний.  

 Удосконалено технологію вирощування буркуну білого однорічного в 

сидеральному пару. Дістало подальший розвиток питання впливу сидерації 

на комплекс агрохімічних, фізико-хімічних та біологічних показників 

чорнозему опідзоленого.   

 З економічного та енергетичного поглядів обґрунтовано доцільність 

перерозподілу в часі мінеральних добрив у ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні 

ефективності сидеральних парів за рахунок оптимізації удобрення культур на 
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зелене добриво, що сприяє підвищенню врожайності та якості зерна пшениці 

озимої, покращує родючість ґрунту та екологічний стан навколишнього 

природного середовища. 

 Запропоновано та обґрунтовано ресурсоощадну систему удобрення 

культур у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима.   

 Виробничу перевірку та впровадження основних результатів 

дисертаційної роботи проведено в 2015 році на площі 53 га у СТОВ 

«Журавське» (акт від 18.02.2016 р.) та на площі 107 га у СТОВ «Вільшанка» 

Городищенського району Черкаської області (акт від 19.02.2016 р.) (додаток 

А). На основі матеріалів досліджень отримано два патенти на корисну 

модель: № 104798 «Спосіб визначення компенсувальної дози азоту при 

застосуванні на добриво рослинних решток» та № 105281 «Спосіб 

ресурсоощадного удобрення культур у ланці сидеральний пар–пшениця 

озима» (додаток Б).  

 Особистий внесок здобувача полягає в визначенні та обґрунтуванні 

мети і завдань дослідження, плануванні та проведенні польових дослідів, 

відборі зразків ґрунту та рослин, виконанні лабораторних аналізів. Робота 

виконана особисто автором. Автор здійснив інформаційний пошук, 

проаналізував і узагальнив дані літературних джерел, оволодів сучасними 

методиками досліджень. Особиста участь дисертанта полягала також в 

статистичній обробці й аналізі отриманих даних, зіставленні їх з 

літературними даними, узагальненні результатів, формулюванні висновків. 

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві 

(додаток В). 

 Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення 

дисертації доповідалися і обговорювалися на Всеукраїнській науковій 

конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» 

(м. Умань, 23-24 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній Інтернет-

конференції «Наука на службі сільського господарства» (м. Миколаїв, 

5 березня 2013 р.), Всеукраїнських наукових конференціях молодих учених 
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(м. Умань, 14–15 березня 2013 р., 11–12 березня 2014 р., 6 травня 2015 р.),  

ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Прикладна наука 

та інноваційний шлях розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль, 

17–18 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату» (м. 

Херсон, 24 квітня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка 

Д. М. Прянишникова та Міжнародному Дню агрохіміка «Агрохімічні та 

агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання 

добрив» (м. Львів, 08–10 червня 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (м. Одеса,  

16–17 вересня 2015 р.), Всеукраїнській наукової конференції «Збереження 

біорізноманіття в контексті сталого розвитку», (м. Черкаси, 8–9 жовтня 

2015 р.), Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю, присвячену 85-річчю створення Пермської ДСГА і 150-річчю з дня 

народження академіка Д. М. Прянишникова «Агротехнологии ХХI века»  

 (г. Пермь, 11–13 ноября 2015 г.), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства» (м. Львів,  

18–19 лютого 2016 р.).  

 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, шести розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, 

який включає 310 найменувань, з яких 23 латиницею. У роботі подано  

54 таблиці, з яких 17 винесено в додатки, та 18 рисунків. Дисертаційну 

роботу викладено на 246 сторінках комп’ютерного тексту (з них основного – 

144 сторінки).  
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РОЗДІЛ 1 

ЗЕЛЕНІ ДОБРИВА: ТЕОРЕТИЧНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ (огляд наукової літератури) 

 

1.1 Доцільність застосування зелених добрив  

 

 За сучасних глобальних змін клімату, що нині відчуває людство, у тому 

числі й в Україні, завдання охорони родючості ґрунту і збільшення 

продуктивності та стійкості агрофітоценозів з урахуванням ґрунтово-

кліматичних особливостей зони, необхідно розв’язувати комплексно, в 

рамках адаптивно-ландшафтних енерго- і ресурсоощадних систем 

землеробства, які, поряд з відтворенням родючості та захистом ґрунтів від 

ерозії, забезпечують збереження агроландшафтів та екологічну безпеку 

середовища проживання людини. Тому в сучасному землеробстві країни 

важливе практичне значення має розроблення і впровадження у виробництво 

сидеральної системи землеробства [282].  

 В умовах нестійкого зволоження Південно-Західного Лісостепу та 

аридизації клімату через глобальне потепління зі зміщенням на Північ межі 

переходу Лісостепу з Степом [82] використання проміжних посівів 

обмежено, тому для надходження додаткових органічних речовин у ґрунт 

доцільно використовувати сидеральні пари.   

 Стабілізація і підвищення ґрунтової родючості за рахунок традиційних 

органічних (гною) і мінеральних добрив нині є нереальним [212]. У зв’язку з 

цим виникає потреба у використанні інших джерел, які були б не менш 

ефективними за гній та не вимагали значних матеріально-технічних витрат. З 

погляду науково-обґрунтованих підходів для поліпшення ситуації, що 

склалася, доцільним є використання сидератів [89, 177]. 

 Наголошується, що підтвердження ефективності застосування різних 

сидератів було б більш переконливим, якщо буде відома їх реакція на 

внесення мінеральних добрив, особливо азотних [21].  



26 

 
 

 Багато питань застосування сидератів на чорноземних ґрунтах і впливу 

на їх агрономічні характеристики, у першу чергу на азотний режим, в умовах 

недостатнього зволоження залишаються маловивченими [116]. 

 Наслідком нераціонального використання земель впродовж ХХ 

століття, відсутності сталої сільськогосподарської політики, порушення 

сівозмін, надання переваги більш «економічно вигідними культурам» та 

невдалих аграрних реформ − є збіднення біологічного різноманіття та 

порушення у землекористуванні співвідношень ріллі до кормових угідь, яке 

практично становить 1 : 0,2, за нормативу 1 : 1,6 [73]. У 1990 р. в структурі 

посівних площ України 45 % займали зернові культури, 12 % − технічні,  

6 % − картопля і овочево-баштанні, 37 % відводилось під кормові культури, а 

в 2012 р. зернові вже займали 55 %, технічні − 29 %, картопля і овочево-

баштанні − 7 %, кормові культури 9 % [31]. Тобто нині структура посівних 

площ перенасичена злаковими зерновими та технічними культурами, а площа 

кормових культур зменшилися в чотири рази. Оптимізована прогнозна 

модель структури посівних площ в агропромисловому комплексі Черкаської 

області включає 56,4 тис. га сидеральних парів або 4 %. Враховуючи реальні 

посіви соняшнику у структурі посівних площ (8−10 %), половину площ після 

соняшнику слід переводити в сидеральні пари.  У структурі попередників під 

пшеницю озиму сидеральні пари повинні займати 17−18 % [79]. 

 Прогнозоване глобальне вичерпання запасів фосфору через 50−125 

років [297] можливо частково відстрочити або нівелювати: коренева система 

сидератів (буркун, гірчиця та ін.) засвоює важкодоступні фосфати, а також 

кальцій і магній з глибоких шарів ґрунту, переміщує їх у надземну масу. 

Після заробки та мінералізації вони переходять в рухомі сполуки та 

використовуються наступними культурами. У середньому з глибоких 

горизонтів ґрунту в орний шар може надходити близько 20−25 кг/га P2О5,  

100 – CaО і 20 кг/га MgО [87, c. 57]. Крім того, частина органічних речовин 

ґрунту піддається мінералізації. Землеробський закон повернення вимагає їх 
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поновлення. Зазвичай він порушується, що призводить до поступової 

деградації ґрунтів та викликає серйозну стурбованість [183]. 

У Законі України «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» стан земельних 

ресурсів визначено як близький до критичного [230]. Тому необхідно 

обґрунтувати і розробити оптимальні системи удобрення, які найменше 

впливають на зміну природного ландшафту і не лише дають змогу 

отримувати стабільну продуктивність сільськогосподарських культур, але й 

підтримувати природну родючість ґрунту і стабільну екологічну ситуацію в 

регіоні [72, 84, 231].  

В умовах економічно нестійкого розвитку сільськогосподарського 

виробництва для збереження родючості ґрунтів необхідно проводити 

агротехнологічні заходи, які потребують мінімальних втрат. Одним із таких в 

Лісостеповій зоні є застосування сидеральних парів [29]. 

Різноманітність і специфіка сидератів вимагає теоретичного та 

технологічного обґрунтування їх вирощування та удобрення з метою 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище, підвищення продуктивності сівозмін з відтворенням органічної 

складової ґрунтів [47].  

 Ще у XVIIІ ст. А. Т. Болотов запропонував перейти до семипільних 

сівозмін, у яких після удобреного пару наступною культурою ідуть озимі, за 

ними ярі «кращі» (пшениця, ячмінь, льон), потім ярі «гірші», яким є овес, а 

п’ятою, шостою та сьомою культурами повинен бути переліг [15]. Це 

виходило із необхідності збагачувати ґрунт органічними речовинами не лише 

за рахунок гною, а й природної рослинності. Практично одночасно 

І. М. Комовим [141] було розпочато пропаганду освоєння плодозмінних 

сівозмін, де «то хліб, то овощ, то траву потрібно сіяти». Основою сівозміни 

він вважав бобові трави і коренеплоди. 

 Вперше придатність різних сільськогосподарських культур на 

сидеральне добриво (горох, кормові боби, люпин, гірчицю та суміші 
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кормових бобів з горохом) вивчали на Іванівській дослідній станції (нині 

Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН) [63]. 

 Термін «сидерація» запропонував у ХІХ сторіччі французький вчений 

Ж. Віль, що у перекладі з латинської означає зірковий, променевий, тобто 

добрива, які можна одержувати унаслідок перетворення сонячної енергії 

[283]. Заробку спеціальних посівів рослин, надземна маса яких частково або 

повністю заробляється у ґрунт, називають «сидерацією», а саму культуру 

сидератом. Під сидерацією слід розуміти заробку не тільки надземної маси, а 

й кореневої системи культури в орний шар ґрунту, тобто всієї рослинної 

біомаси. Заорювання надземної маси спільно з кореневою системою рослини 

вагоміше відображає суть сидерації [87, c. 28]. 

П. А. Костичев закликав до широкого впровадження на чорноземах 

зеленого добрива: «Сидеральне добриво на чорноземі взагалі може зробити 

господарів незалежними від багатьох умов, що нині обмежують 

господарства. І тому буде жаль, якщо наші господарі утримаються від 

наполегливих спроб не вводити це добриво в регулярну практику» [146,  

c. 213]. 

Введення в сівозміну сидератів є одним з основних заходів 

відшкодування втрати органічних речовин ґрунту. Так, Д. М. Прянишников 

зазначав: «Там, де для покращення ґрунтів особливо необхідно збагачення їх 

органічною речовиною, а гною з тієї чи іншої причини не вистачає, зелене 

добриво набуває особливо великого значення. Разом з гноєм та іншими 

органічними та мінеральними добривами зелене добриво в якості одного з 

елементів системи удобрення повинно стати досить потужним засобом 

підвищення врожаїв і покращення родючості ґрунту» [234, c.118]. Нині цей 

важливий резерв підвищення родючості ґрунту та врожаю 

сільськогосподарських культур знаходить всебічне визнання в дослідженнях 

наукових установ і широке застосування в господарствах України [131]. 
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В англомовній літературі поширенішим є термін «покривні культури». 

Під ним розуміють культури, які вирощують в першу чергу для створення 

рослинного покриву незалежно від того, чи буде рослинна маса в 

майбутньому зароблятися в ґрунт як органічне зелене добриво, чи 

залишатиметься на поверхні ґрунту у вигляді рослинних решток. Значення їх 

залежатиме від правильно визначеного основного завдання, яке потрібно 

вирішити за рахунок обґрунтованого підбору виду покривної культури [145, 

c.151].  

Щодо термінів «зелене добриво», «сидеральне добриво», в якості яких 

можуть бути використані покривні культури, то вони однаково трактуються у 

вітчизняній й англомовній науковій літературі. Американська спілка 

ґрунтознавців дає наступне визначення терміну «зелене добриво – це 

рослинний матеріал, який вноситься в ґрунт в зеленій або стиглій фазі для 

поліпшення стану ґрунту» [302].  

«Сидерація», як і «зелене добриво», досить умовні назви; у першому з 

них відображується роль сонячного променю (sidereus – що має відношення 

до небесних світил), а в другому – роль хлорофілоносних зелених органів 

рослин [1]. Я. С. Крим [154] захід із приорювання зеленої маси в ґрунт 

називав зеленим угноєнням. 

 Окремі вчені [268] використання кормових і сидеральних культур для 

створення сприятливих умов розвитку однієї, або групи культур у 

біологізованій системі землеробства називають «середовищеполіпшенням», а 

самі рослини які вирощуються для цього – «середовищеполіпшувальними 

культурами», «середовищеполіпшувальними кормовими культурами» та 

«середовищеполіпшувальними сидеральними культурами», а також 

біомеліорантами [232].  

 Виснаженому ґрунту для відновлення родючості необхідний 

відпочинок, тобто його треба залишити під паром або засіяти культурою, яка 

знижує або послаблює ґрунтовтому [66]. Так, після соняшнику в Степу 

рекомендується розміщувати переважно чистий пар, а в Лісостепу – ярі 
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парозаймальні культури. Видозміною зайнятого пару є сидеральний пар – 

поле на якому вирощуються парозаймальні культури на зелене добриво [104 

(c. 106), 125].  

Покривні культури добавляють біорізноманіття в землеробську 

систему та сприяють рециркуляції поживних речовин: азоту, фосфору, калію, 

кальцію, маргану та сірки, які акумулюються сидератами під час вегетації 

[243, 242].  

Зелене добриво є відновлювальним джерелом органічних речовин. 

Коренева система багатьох сидератів може діставати елементи живлення з 

глибоких шарів ґрунту, які після заробки зеленого добрива та його 

мінералізації стають доступними для рослин. Водночас, за заорювання 

зеленої маси бобових сидератів урожайністю 35–40 т/га у ґрунт потрапляє 

150–200 кг азоту, що еквівалентно 25−30 т гною [10, 34, 280]. На думку 

С. Еріксона [295], для запобігання збіднення орного шару ґрунту доступною 

сіркою (що спостерігається за відсутності рослинності, так і під злаками) 

доцільно застосовувати сидерати з підвищеним коефіцієнтом біологічного 

поглинання цього елементу. 

Тезис про те, що зелене добриво – найважливіше джерело азоту в 

ґрунті визнається практично всіма вченими. Водночас Д. М. Прянишников, 

разом із позитивним ефектом застосування зелених добрив на піщаних та 

бідних на азот і органічні речовини ґрунтах, відзначає, що в чорноземній 

смузі, де ґрунти багаті азотом, зелені добрива можуть навіть давати 

негативний результат, тому що за нормальної культури землеробства вони 

зазвичай не потребують азоту або він має не першочергове значення. Тому за 

цих умов їх головне значення нівелюється і проявляються лише негативні 

сторони: використання вологи, перехід елементів живлення з легкодоступних 

форм у зв’язані в органічні сполуки [234, c. 180]. За результатами досліджень 

Полтавського дослідного поля зроблено висновок, що на чорноземних 

ґрунтах зелене добриво не тільки не замінює гній, а навіть знижує врожай 

озимих культур [210, с. 66].  
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Незначний вплив сидерального добрива на вміст гумусу пояснюється 

тим, що під час інтенсивного розкладання зеленої маси молодих рослин, які 

багаті легкорозчинними поживними речовинами і азотом (бобові), але бідні 

лігніном, у формі гумусу в ґрунті закріплюється тільки незначна частина 

азоту [241]. Новоутворений гумус не компенсує його втрат, що виникають 

під час землеробського використання ґрунту. Дослідженнями із 

застосуванням ізотопів показано, що за розкладання свіжої рослинної 

речовини ґрунтово-біологічні процеси активізуються настільки, що це навіть 

викликає втрату існуючих запасів гумусу ґрунту.  

Аналізуючи аргументи на користь підвищення вмісту в ґрунті гумусу 

від внесення зелених добрив, А. Разінгер [303] підкреслює умовність такої 

дії. Так, за його даними, навіть за неодноразового застосування зелених 

добрив не спостерігається достовірного підвищення вмісту гумусу в ґрунті. 

На його думку, органічні речовини зелених добрив, насамперед, підвищують 

біологічну активність ґрунтів, тобто активізують обмін органічних речовин, 

що в свою чергу сприятливо впливає на вміст у ґрунті поживних речовин, 

його структуру та інші показники.  

Дослідженнями, проведеними К. І. Довбанем [85, 87] у тривалих 

стаціонарних дослідах на дерново-підзолистого ґрунтах Білорусі, 

підтверджено збільшення вмісту гумусу і загального азоту у верхніх шарах 

ґрунту за використання на сидерат люпину. Встановлено, що без внесення 

мінеральних добрив не відбувається накопичення гумусу, але тільки в тому 

випадку, якщо в ґрунт заороблювали не всю рослинну масу люпину, а тільки 

привезену фітомасу, вирощену на іншій ділянці. Якщо ж заорювання люпину 

багаторічного, буркуну білого та серадели проводиться з соломою або 

пожнивними рештками покривної зернової культури, під яку підсівають 

сидерат, то останні, виступаючи в ролі інгібітора нітрифікації, сприяють 

уповільненню розкладання зеленої маси сидерату і створює умови для 

накопичення гумусу в ґрунті.  
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В стаціонарному досліді Чернігівського інституту агропромислового 

виробництва УААН (нині Інститут сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН) рівень продуктивності сівозміни за 

варіантами, де застосовували сидерацію в поєднанні з мінеральними 

добривами, не поступався продуктивності сівозміни з внесенням гною 

(10 т/га) в поєднанні з мінеральними добривами [14]. Отже, прослідковується 

можливість заміни гною сидератами без зниження продуктивності сівозміни.  

За даними О. М. Бердникова [11], застосування сидератів (люпин, 

райграс, капустяні та ін.) у поєднанні з вапнуванням, гноєм і мінеральними 

добривами у 8-пільній сівозміні в умовах дерново-підзолистих ґрунтів 

Полісся значно поліпшує агрохімічні показники не тільки орного, а й 

підорного шару, що забезпечує розширене відтворення ґрунтової родючості. 

Після сидерації вміст гумусу шарі ґрунту в 0–30 см зростав з 2,16 % 

(вихідний стан) до 2,24 % у варіанті без добрив. Застосовування мінеральних 

добрив (N60P60К60) під сидерат підвищувало цей показник на 0,11 %. У 

підорному шарі теж спостерігали тенденцію до зростання вмісту органічної 

речовини [244]. 

Певну частку органічних сполук рослини залишають у педосфері вже 

під час вегетації за рахунок відмерлих частин вегетативних органів, 

регенерації кореневих систем, кореневих виділень та сприяння інтенсифікації 

мікробіологічних процесів [293]. У дослідженнях М. О. Предоляка [228] 

проведених на чорноземі типовому, встановлено, що у відтворенні 

гумусового стану ґрунту за його інтенсивного сільськогосподарського 

використання беруть участь рослинні рештки, кількість яких залежить від 

біологічних особливостей культур та удобрення. Негуміфікована біомаса 

сидератів сильніше сприяє поповненню кореневмісного шару органічними 

речовинами, ніж гній, оскільки містить легкогідролізовані сполуки, які 

швидше включаються в гумосоутворювальні процеси [236].  

 Сидеральний пар знижує кислотність ґрунту і рухомість алюмінію, 

забур’яненість полів, підвищує буферність, поліпшує структуру ґрунту, 
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активує життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів [28, 190]. Їх вирощування 

запобігає втратам елементів живлення внаслідок ерозії та міграції по 

профілю ґрунту [47]. Разом з тим, глибоке заорювання зеленої маси 

сидеральних небобових культур на сильно ущільнених і/або перезволожених 

ґрунтах через відсутність дренажу чи глибокого розпушування різко 

інтенсифікує розвиток глейових процесів і, як наслідок, підкислення 

ґрунтового середовища [8]. 

 Важливо в систему чергування культур включити сівбу буркуну, який 

здатний «перекачувати» кальцій з нижніх горизонтів ґрунту в верхні, а також 

інші макро- і мікроелементи. За рахунок цього знижується кислотність та 

зростає родючість ґрунту [36]. 

 На лесових ґрунтах розвиток кислотних процесів слід скерувати у 

напрямі поступової реградації верхніх горизонтів посиленням процесів 

висхідної міграції карбонатів кальцію. Пошук ефективних фітобіологічних 

«насосів» перекачки кальцію, як «стража родючості», з карбонатного 

підґрунтя у кореневмісний шар ґрунту слід віднести до актуальних і 

перспективних інноваційних способів хімічної меліорації ґрунтів. Сприяють 

процесу висхідної вертикальної міграції карбонатів бобові культури з добре 

розвиненою стрижневою кореневою системою, які повинні стати 

обов’язковим компонентом сівозміни [8].  

За даними В. Ф. Кормиліцина [144], сидерати більше, ніж гній, 

сприяють поліпшенню фізичних властивостей ґрунту: підвищують вміст 

водостійкості структури, збільшують пористість і вологоємність, зменшують 

ущільненість не тільки орного, а й підорного шарів за рахунок біодренажу 

кореневою системою. 

Сидерати володіють специфічною біологічною активністю у 

відношенні до бур’янів, зменшуючи їх кількість та негативну дію [26, 67, 

238]. У лабораторному досліді з вивчення впливу водних витяжок із зеленої 

маси гірчиці білої на проростки і схожість деяких поширених бур’янів 

установлено пригнічення проростків і зниження схожості гірчаку на 30 %, а 
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таких бур’янів, як ромашка непахуча, щириця звичайна – на 70–80 %. Отже, 

заорювання сидератів очищає ґрунт від бур’янів на самому початку їх 

розвитку – під час проростання [172].  

Загорнута зелена маса в ґрунт поліпшує поживний режим, водні, 

теплові і повітряні властивості ґрунту. Останнє є надзвичайно важливим для 

озимини на оглеєних ґрунтах, тому що поліпшення аерації підвищує 

насамперед водопроникність кореневмісного шару та його зволоження. Це 

також перешкоджає утворенню льодової кірки на озимих. Ті самі чинники 

прискорюють весняне розмерзання ґрунту, запобігають водній ерозії, 

створюють оптимальний поживний режим для рослин, що прискорює їх 

достигання та підвищує врожай. Деякі сидерати (суріпиця, гірчиця, гречка) є 

медоносними рослинами, тому, крім відновлення родючості ґрунтів, вони 

суттєво збагачують кормову базу бджільництва [5, 248]. 

На землях, що охороняються від дефляції, чисті пари потрібно за 

можливості замінювати сидеральними парам. В дефляційно небезпечних 

регіонах підбір сільськогосподарських культур необхідно здійснювати так, 

щоб якомога більша частка земель більший проміжок часу була надійно 

закрита рослинністю (рослинними рештками) [195]. 

Суттєвим є те, що сидеральні пари доцільно застосовувати не тільки на 

бідних ґрунтах легкого гранулометричного складу за достатнього 

зволоження (в Поліссі України), а й на важких за гранулометричним складом 

ґрунтах [19, c. 256].  

 Коефіцієнт засвоєння рослинами азоту в перший рік дії сидератів, 

особливо за раннього заробляння, в 2−2,5 рази вище підстилкового гною і 

сягає 50 % [1, 87]. 

 Зелені добрива можна розглядати як оптимальніше джерело збагачення 

ґрунту доступним азотом [289]. Багаті на азот рослинні рештки 

використовують для подолання дефіциту мінерального азоту [301]. Внесення 

в ґрунт свіжої органічної речовини стимулює накопичення азоту в мікробній 

біомасі та є важливою умовою збільшення його потенціально 
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мінералізаційних запасів. Розміри асиміляції мікроорганізмами азотовмісної 

біомаси багаторазово перевищують його мінералізовану кількість. Внесення 

фітомаси з вузьким (<18) відношенням C : N є ефективним засобом 

підвищення забезпеченості ґрунту мінеральними і мікробнозв’язаними 

сполуками азоту, добавляння рослинного матеріалу із широким (>50) 

відношенням C : N зумовлює накопичення тільки азоту мікробної біомаси. 

Засвоєний мікроорганізмами азот фітомаси постійно піддається мінералізації, 

реіммобілізації та стабілізації [194]. 

 Введення в структуру сівозміни сидерального пару, насиченого 

культурами-азотфіксаторами, дає змогу на 25–30 % зменшити внесення 

мінеральних азотних добрив [223]. Так, встановлено, що рівноцінні врожаї 

картоплі й кукурудзи одержано за внесення N90Р90К120 і N45Р90К120 на фоні 

30 т/га гною та поєднання останнього з сівбою сидерату (люпин 

вузьколистий). Реальна економія азотних добрив становить 45 кг/га 

д. р. [251].  

Одним з основних стримувальних чинників широкого впровадження 

сидеральних парів є проблема вологозабезпеченості ґрунтів [247]. Негативна 

роль зелених добрив може проявлятися через те, що покривні культури, 

використовуючи вологу для формування своєї біомаси, знижують вологість 

ґрунту для наступних культур. Також втрата вологи відбувається при оранці 

поля під час заробки сидератів [88]. Рослинні рештки не ключові чинники 

підвищення ефективності використання вологи, а лише окремі компоненти 

системи. Підвищення ефективності інтенсифікації вирощування 

сільськогосподарських культур обумовлено не збільшенням об’єму 

накопичення вологи, а тим, що в період літнього пару волога не втрачається 

випаровуванням, а використовується парозаймаючими культурами [219]. 

Разом з тим, на Великих рівнинах США проміжна озима культура, що 

вирощувалася для контролю за бур’янами, знижувала врожайність пшениці 

озимої через надмірну кількість використаної води. Вирощування на зелене 
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добриво проміжної ярої культури не впливало на врожайність за умови її 

вегетації до шести тижнів [2]. 

До кращих попередників пшениці озимої відносять: чистий, занятий і 

сидеральний пари, а серед непарових попередників: горох, люцерну, 

кукурудзу на зелений корм і силос, соя ранніх сортів достигання [22]. У 

Лісостепу врожай озимини після вики, зібраної на зелений корм або на сіно 

не поступається врожаю після чистих парів [130].  

Водночас чистий пар доцільно мати на сильно забур’янених, особливо 

багаторічними бур’янами полях, а також у засушливих районах Степової 

зони України після соняшнику чи повторного вирощування ярих зернових 

[19, с. 254]  

Сидерати позитивно впливають на перезимівлю зернових культур через 

активізацією їх фунгістазіса, що обмежує грибні хвороби рослин, зокрема 

снігову плісняву. Так, за повідомленням М. Н. Новикова та ін. [206] в одному 

із років їх досліджень у варіантах без сидерату посіви озимих повністю 

загинули від снігової плісняви, а після буркунового пару – збереглися на 80–

100 %. 

На чорноземі звичайному в якості сидеральних культур 

використовували горох, жито озиме, гречку, ріпак ярий, соняшник. Всі види 

зелених добрив щодо чистого неудобреного пару підвищували вихід зерна в 

ланці сівозміни: пар–пшениця озима–кукурудза на зерно–ячмінь ярий на 

0,11–0,48 т/га, а за збором кормових одиниць – на 0,30–0,93 т/га. При цьому 

ланки сівозміни з гороховим і житнім сидеральним паром за продуктивністю 

не поступалися ланці з угноєним (40 т/га) чистим паром [148]. 

У районах з нестійким зволоженням ефективність зелених добрив 

істотно залежить від погодних умов. У посушливі роки ефект від них 

незначний, у вологі він проявляється в сівозміні на першій, другій і навіть 

третій культурі після пару. Додатковий збір зерна в такі роки сягає 

0,79 т/га [178]. 
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Ще С. Ф. Третяков [132] встановив ефективність вирощування у 

сівозмінах посушливого Лісостепу України парів, зайнятих кормовими 

травами, вико-вівсяною сумішкою, люцерною, еспарцетом. Наголошував на 

обов’язковості їх введення в структуру посівних площ, значенні цих культур 

у сівозмінах для збереження та підвищення родючості ґрунту і екологічного 

стану довкілля. 

На відміну від гною та інших органічних добрив, застосування 

сидератів позитивно впливає на родючість ґрунту не тільки в тому шарі, куди 

зароблена удобрювальна маса, але і глибше. Це досягається за рахунок дії їх 

коренів, які після розкладання в ґрунтовій товщі утворюють отвори та 

поліпшують повітряно-водні властивості ґрунту (біодренаж). Оскільки 

підорні шари (глибше 35 см) не руйнуються знаряддями обробітку і будова їх 

не порушується, підвищення родючості в них зберігатиметься тривалий час 

[38].  Сидеральним парам також належить першочергове значення в системі 

протиерозійних заходів: вони гасять енергію рясних дощів, знижують і 

затримують потік дощової або снігової води [217]. Жодна з технологій 

боротьби з ерозійними процесами не конкурентна з вегетуючими рослинним 

покривом [86].  

Сидерати, як попередники пшениці озимої, створюють умови для 

підвищення її врожаю за умови застосування повного мінерального добрива 

в основне удобрення (N60P60K60) або у весняне підживлення азотними 

добривами (N30). На інтенсивнішому фоні не завжди є можливість одержання 

прибавки врожаю через часткове вилягання рослин [138]. 

Додаткове внесення мінеральних добрив (N60P60K60) у варіанті із 

люпиновим сидератом не забезпечило істотного підвищення врожайності 

культур. Це свідчить про те, що в біомасі люпину було і без мінеральних 

туків достатньо поживних речовин для прямої дії і післядії зеленого добрива 

[20, с. 205]. 

На чорноземі типовому в чотирипільній зерно-буряковій сівозміні, 

попередником пшениці озимої сидеральним паром був еспарцет, підсіяний 



38 

 
 

під ячмінь ярий. Це сприяло підвищенню урожаю зерна пшениці на 15 % 

проти контролю [180]. Сидерати підвищують врожайність не лише за 

рахунок дії органічних речовин, але й завдяки збільшенню водопроникності і 

аерації кореневмісного шару ґрунту [176]. 

 Заорювання сидеральної маси гороху польового (26,2 т/га) зменшувало 

забур’яненість посівів і збільшувало вміст рухомих поживних речовин у 

ґрунті, що спряло підвищенню врожайності пшениці озимої до 4,02 т/га за 

врожайності на контролі – 2,77 т/га [197].  

 Встановлено, що сидеральні пари як попередники пшениці озимої, 

покращують якість продукції (об’єм хліба та його загальну хлібопекарську 

оцінку) [138], а використання вики озимої як сидеральної культури в якості 

попередника пшениці озимої сприяє підвищенню вмісту білка в зерні [89]. 

Отже, застосування сидеральних парів, як попередника пшениці озимої 

створює сприятливий біолого-хімічний, повітряний, водний та поживний 

режими ґрунту, що забезпечує оптимальні умови онтогенезу наступних 

культур, що, в свою чергу, на прикладі пшениці озимої, призводить до 

підвищення урожайності зерна та його якості. 

Післядію сидерації упродовж трьох і більше років підтверджують дані 

багатьох учених [148; 154; 249, с. 45]. Гюнтер Кант зазначає [124, c. 16], що 

післядія попередників може проявлятися від двох до десяти років.  

Отже, використання сидератів в умовах гострого дефіциту органічних 

добрив дозволяє покращити баланс органічних речовин у ґрунті, 

стабілізувати його гумусовий стан, збільшити ємність балансу елементів 

живлення та покращити фізико-хімічні і біологічні властивості 

кореневмісного шару. 

 

 1.2 Культури на зелене добриво та особливості їх вирощування  

 

Здійснюючи ціленаправлений підбір рослинних компонентів 

агроценозу для конкретних умов навколишнього середовища, можна 



39 

 
 

покращувати умови існування агроекосистеми. Гомогенність сортів чи видів 

призводять до зниження стійкості агроекосистеми [68]. 

Вирощування сільськогосподарських культур на зелене добриво має 

велике агрономічне і економічне значення. Приорювання сидератів дозволяє 

відновити органічну масу ґрунту. Дієвість такого удобрення залежить 

насамперед від виду культури та технології її вирощування [170]. 

Безперечною перевагою сидерату, як покривної культури, є запобігання 

забур’яненості та ерозійним процесам, покращення структури ґрунту і 

підвищення вмісту гумусу. Не менш важливим є зменшення вимивання 

поживних речовин, активізація мікробіологічної діяльності, покращення 

аерації та вологоутримувальної здатності ґрунтів, переведення поживних 

речовин у доступні форми та запобігання пересушування орного шару в 

проміжках між основними культурами. Багато сидератів (люпин, буркун, 

гречка, серадела, фацелія, капустяні) добре засвоюють з ґрунту та переводять 

у розчинну форму мікроелементи і фосфор [247].  

На думку М. Н. Новикова та В. М. Тужиліна [203] сидерацію потрібно 

розглядати як багатофакторний агротехнологічний захід землеробства, що 

позитивно впливає на ґрунт, продуктивність та якість вирощуваних культур і 

навколишнє природне середовище. За вирощування сидератів необхідно 

звернути увагу на підбір для конкретних ґрунтово-кліматичних умов. В 

кожному випадку слід висівати різновидові культури, які відрізняються за 

скоростиглістю. Найбільше для сидерації застосовують однорічні трави з 

коротким періодом росту. 

Висівати рослини на зелене добрив слід з метою одержання 

якнайбільшої органічної маси, а тому рослини для цього мають бути 

невибагливі до умов ґрунту [154]. Також важливо підібрати сидерат, який 

мав б низький коефіцієнт транспірації (для економії ґрунтової вологи), 

низьку норму висіву (для зниження витрат на насіння) та поряд з 

формуванням високого урожаю біомаси забезпечував раннє заробляння її у 

ґрунт [23].   
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Залежно від кількості тепла, опадів, умов місцевості, 

гранулометричного складу ґрунту, наявності добрив і насіння на сидерати 

можна висівати такі культури: бобові  люпин багаторічний і однорічний, 

буркун білий і жовтий, сераделу, вику озиму та яру, пелюшку, горох та ін; 

злакові  жито озиме, райграс, а також підсівні злакові та бобові багаторічні 

трави, використовуючи перший укіс на корм худобі, а отаву  на добриво. За 

наявності азотних добрив перспективно для сидерації використовувати 

капустяні культури (ріпак озимий та ярий, сурипицю озиму та яру, редьку 

олійну, гірчицу білу, перко), фацелію, кормовий горох та інші швидкорослі 

культури та їх суміші. В якості сидератів можуть знайти застосування 

астрагал, маш, чина, пожитник, люцерна, еспарцет, сочевиця, кінські боби, 

язвенник, шабдар, берс, соя, житняк, пайза, суданська трава та багато інших 

культур [87, c. 28].  

Потепління клімату суттєво змінює звичайні уявлення щодо 

різноманіття біологічного набору та технологічних можливостей деяких уже 

давно відомих культур. Добре відомі раніше культури можуть проявляти себе 

за цих умов з раніше не відомих сторін і демонструвати відмінну 

продуктивність [6]. Доцільно випробувати нові культури, що добре 

переносять посушливі періоди, маловимогливі до ґрунту, пристосовані до 

росту в пустелях. Це рослини з сімейства бобових (астрагал шорсткий, 

солодка гола, шорстка і уральська, горошок маловолосатий, мишачий і 

тонколистий, чина бульбова і лугову; еспарцет донський і великий, пожитник 

крупноквітковий, верблюча колючка помилкова або звичайна), тоноконогих 

(тростяник Кареліна, волоснець багатостебловий і гігантський, осока 

здутоплідна і колхидська) і багато інших культур. Головне, щоб земля не 

пустувала, а була покрита зеленим покривом [87, с. 28]. 

У Німеччині серед культур на зелене добриво переважають бобові 

(конюшини  лугова, пасовищна, гібридна, інкарнатна, перська, 

олександрійська), зернобобові (люпин, серадела, вика озима та яра, кормові 

боби, горох польовий), тонконогі (райграси уельський, німецький, гібридний, 
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однорічний), капустяні (ріпак ярий та озимий, редька олійна, гірчиця, 

суріпиця озима та яра), фацелія та ін. Також широко застосовуються різні 

суміші: райграсу однорічного з ріпаком або конюшиною персидською чи 

олександрійською, пелюшки та кормових бобів, вики ярої, пелюшки і 

ріпаку [294].  

Заслуговує на увагу використання ароматичних рослин в якості 

зеленого добрива: чорнобривців, нагідків, м’яти, герані та інших [101].  

Аналіз літератури показує, що у світовій практиці для сидерації 

використовуються понад 50 видів рослин.  

С. І. Коржков з колегами зауважують [250, c. 15]: «Пропаганда 

культивування випадкових культур різних родин (соняшнику, фацелії, 

суданської трави та ін.) дискредитує саму ідею ефективної сидерації, тому 

що ці рослини, засвоюючи поживні речовини ґрунту, лише перерозподіляють 

їх, істотно не поповнюючи валового вмісту».  

Слід зазначити, що сидерати та їх суміші повинні бути добре удобрені 

 саме тоді вони наближаються за своїм впливом на ґрунтову родючість до 

багаторічних трав і сприяють кращому пригніченню сегетальної 

рослинності [184]. Вирощування культур на сидерат без мінеральних добрив 

значно знижує ефективність сидерації через низький врожай біомаси [245]. 

Для отримання достатньої кількості сидеральної маси (15−20 т/га і більше) 

необхідно внести під їх посів 60−90 кг/га д. р. азотних, фосфорних і калійних 

добрив [79, 206]. При цьому рекомендується і під бобові сидерати 

застосовувати азотні добрива [206]. Водночас немає єдиної думки про 

доцільність внесення підвищених і навіть звичайних норм мінеральних 

азотних добрив під бобові, зокрема, під вику яру, буркун та ін. Вважається, 

що навіть невеликі дози добрив (N40–60) пригнічують діяльність бульбочкових 

бактерій. Зрозуміло й те, що високих врожаїв лише за рахунок азотфіксації не 

можна досягти [118, с. 101].  

 За повідомленням Л. П. Музики [189], при вирощуванні на сидерацію 

рослин родини капустяних з внесенням N60 у їх зеленій масі накопичується 



42 

 
 

азоту 195 кг/га, P2O5 – 67, K2O – 247 і CaO – 242 кг/га. За вирощування 

сидератів без внесення добрив ці показники на 21−27 % нижчі. У 

дослідженнях В. М. Польового [224] мінеральна система удобрення з 

внесенням під однорічні трави N60P60K60 зумовила врожайність зеленої маси 

на рівні 33,4 т/га, що в 2,2 рази більше, ніж у варіанті досліду без удобрення. 

Поєднання органічних і мінеральних добрив покращує умови живлення 

рослин і підвищує їх продуктивність [169]. 

Система удобрення під сидерат зумовлюється попередником і видом 

культури на зелене добриво. Якщо сидератом є зернобобові культури, то 

добрив взагалі не вносять або вносять лише фосфорні і калійні, призначені 

для основної культури. При цьому можна використовувати, особливо за 

вирощування люпинів, низьковідсоткові й важкорозчинні фосфорні і калійні 

туки. При вирощуванні на зелене добриво культур родини тонконогових, а 

також за розміщення їх після стерньових попередників доцільно третину чи 

половину норми азоту, призначеної для основної культури, внести під 

сидерати. Це підтверджено при вирощуванні картоплі, коли фосфорні та 

калійні добрива і половину норми азотних було внесено під сидерат. Біомаса 

сидерату в такому випадку збільшується вдвічі, зникає загроза накопичення 

нітратів у бульбах, рослини картоплі засвоюють поживні речовини 

пролонговано після мінералізації зеленого добрива [207]. 

 Внесення сидератів у чистому вигляді (без додавання мінерального 

азоту чи рідких органічних добрив) може навіть знизити врожайність першої 

культури через іммобілізацію мікрофлорою ґрунтових запасів азоту та 

зв’язування його на певний час у недоступні для рослин форми. Також 

іммобілізація азоту добрив у ґрунті різко збільшується за внесення у ґрунт 

рослинних решток з низьким вмістом азоту. Тому в системі удобрення 

обов’язково треба передбачати додавання до подрібненої маси не менш ніж 

10 кг/т мінерального азоту або 6−8 т рідкого гною, гноївки, рідкого 

пташиного посліду [207, 209]. Також варто зауважити, що чим менше 

міститься азоту в фітомасі, тим більша його іммобілізація з ґрунтового азоту. 
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Тобто, мікроорганізми надають більшу перевагу азоту рослинного матеріалу, 

і за низькому вмісті азоту в рослинних рештках вони змушені 

використовувати ґрунтовий азот [194].  

Бобові трави здатні фіксувати азот, що дає можливість зменшити 

використання азотних добрив. Однорічні бобові культури мають велике 

видове різноманіття та широке поширення. До переваг бобових сидератів 

слід віднести і те, що навіть при зніманні зеленої маси на корм худобі, вміст 

гумусу і азоту в ґрунті не знижується завдяки великій масі кореневих решток 

[251]. Крім зв’язування азоту, їх цінність в тому, що уникається ущільнення 

підґрунтя та утворення водонепроникного шару. Серед них відзначається 

буркун. Посухо- та зимостійкий, продуктивне насінництво та невисока норма 

висіву також є важливими чинниками на його користь [248]. Ще однією зі 

специфічних особливостей бобових культур є високий вміст кальцію [174].  

В умовах Північного Степу в якості сидерату, як попередника пшениці 

озимої доцільно вирощувати: горох, вику яру, буркун білий, еспарцет, 

гірчицю білу, ріпак ярий та озимий, гречку та редьку олійну [83]. 

Найповніше вимогам сидерації в парах відповідають багаторічні бобові 

трави. Вони не вимагають додаткових витрат на підготовку ґрунту та сівбу, 

тому що роботи проводяться під покривні культури, крім того вони мають 

здатність засвоювати азот із повітря [184].  

Однією з цінних бобових культур, що формує високі врожаї зеленої 

маси є буркун білий однорічний. Він володіє комплексом цінних 

господарських та еколого-біологічних особливостей. Тому інтродукція цієї 

рослини сприятиме біологізації рослинництва та впровадженню екологічно 

безпечних прогресивних технологій [188]. Буркун – дуже пластична рослина, 

яка росте на багатьох типах ґрунтів, водночас не витримує ґрунтової 

кислотності. На ґрунтах важкосуглинкового складу, де материнською 

породою є маловодопроникні суглинки, він також росте добре. Має 

розгалужену стрижневу кореневу систему, яка проникає в ґрунт на глибину 

до 3–4 м [118, с. 228]. 
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Буркун білий однорічний – посухостійкий, жаротривкий, 

технологічний з високими і сталими врожаями. За його використання на 

зелене добриво, в ґрунт потрапляє до 150–200 кг/га азоту. Також він є гарним 

медоносом. Водночас дефіцит рекомендацій з вирощування буркуну 

однорічного вимагає розробки і удосконалення основних елементів 

технології його вирощування [24]. У буркуну багато твердого насіння (до 60–

80 %), тому перед сівбою його необхідно скарифікувати [118, с. 229]. 

Ґрунтові шкідники (дротяники, псевдодротянки та ін.) повністю 

зникали з тих полів, де вирощувався буркун. Вважається, що причиною цього 

є дикумарин – отруйна речовина, що утворюється при розкладанні 

рослинних решток. Також, під впливом буркуну різко скорочується в ґрунті 

кількість одного з основних шкідників – зернової нематоди [216]. 

Вика яра є високоякісним попередником завдяки здатності 

накопичувати у ґрунті за до 80–100 кг/га біологічного азоту, а також 

залишати після себе в ґрунті велику кількість органічної маси [4]. 

Необхідність внесення мінеральних добрив безпосередньо під вику виникає 

на малородючих ґрунтах. На родючих ґрунтах після удобрення попередників 

можна обмежитися передпосівною обробкою насіння молібденом і 

внесенням у рядки під час сівби гранульованого суперфосфату в дозі 

10 кг/га д. р. У разі розміщення на малородючих ґрунтах уносять фосфорні та 

калійні добрива [130]. Водночас, наростання великої фітомаси вики ярої 

досягається за внесення невеликої стартової дози азотних добрив при сівбі. 

Залежно від удобрення врожайність зеленої маси може змінюватися від 18,0 

до 36,0 т/га [250]. Вика, посіяна без підтримуючого злакового компоненту 

стелиться по-поверхні ґрунту, затінюючи бур’яни, захищає ґрунт від вітру і 

ударів капель дощу. В ценозах з викою змінюється склад бур’янового 

компоненту, деякі з них гинуть ще в ґрунті у фазу проростання [200]. 

Мичкувата коренева система вики має габітус співрозмірний з надземною 

масою, пронизує ґрунт на глибину більше 1 м, збільшуючи поростіть ґрунту 

[273].  
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Якщо структура посівних площ насичена злаковими культурами (до 

60 %) [31, 78], то вимоги щодо санітарного розриву за рахунок сидерації 

зростають [124, с. 35]. Використання культур цієї ботанічної групи в 

Правобережному Лісостепу України недоцільне. 

Завдяки значній кількості поживних речовин, які залишаються після 

гречки, зниженню забур’яненості полів та поліпшенню агрофізичних і 

хімічних властивостей ґрунтів, вирощування сприяє поліпшенню стану 

ґрунтів [103]. Гречка внаслідок недостатньо розвиненої кореневої системи і 

високої вимогливості до поживних речовин добре реагує на удобрення. 

Засвоєння елементів живлення рослинами гречки проходить нерівномірно, 

так у фазу бутонізації співвідношення між N : Р2О5 : К2О в рослинах 

становить 2,4 : 1 : 4,6 [64]. Після гречки ґрунт рихлий, чистий від бур’янів, 

що позитивно впливає на врожай озимих та інших культур [262].  

У ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області 

перший урожай біомаси гречки дискують у фазу перших стиглих плодів. 

Зароблені плоди проростають і у фазу «цвітіння–утворення перших стиглих 

плодів у рослин» проводиться повторне дискування. За достатнього 

зволоження формується й третій урожай зеленої маси гречки, який також 

використовують як сидерат. Завдяки такій технології в ґрунт надходить в 

близько 65 т біомаси, в якій накопичується 200 кг азоту, 135 – Р2О5 та 305 кг 

К2О [102].  

В якості зеленого добрива в сидеральних парах використовуються 

рослини з родини Капустяних: гірчиця біла, редька олійна, суріпиця, озимий 

та ярий ріпак. Особливістю цих культур є те, що вони вирізняються коротким 

вегетаційним періодом і в стислі терміни здатні накопичувати 20 30 т/га 

фітомаси. Це дозволяє якісно підготувати ґрунт і створити найсприятливіші 

умови для росту та розвитку наступних посівів озимих [236].  

За використання на сидерацію рослин родини Капустяних слід мати на 

увазі, що біомаса редьки олійної, ріпаку, свіріпи та інших культур суттєво 

залежить від наявності в ґрунті азоту та рівня ґрунтової родючості. За 
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низьких запасів азоту і на бідних ґрунтах такі сидерати малоефективні [251]. 

Серед культур цієї родини найвідомішою є гірчиця. Вона має близько 40 

видів та різновидів, серед яких найбільшого поширення отримали гірчиця 

сиза (сарапетська) і гірчиця біла [39].  

Корені і післяжнивні рештки гірчиці пригнічують розвиток багатьох 

хвороб, збудники яких живуть у ґрунті. Відрізняється здатністю засвоювати 

поживні речовини з важкодоступних сполук і переводить їх у засвоювані 

форми [39, 107].  

 Застосування гірчичних сидератів дає можливість компенсувати значну 

частину в біологічних формах мінеральних фосфорних і калійних добрив, а 

найголовніше – підвищує урожай та якість вирощеної продукції. Потужні 

стрижневі корені гірчиці добре дренують ґрунт, пронизуючи його на глибину 

до 160 см і більше. Гірчиця біла накопичує до 30,0 т/га фітомаси. Її висівають 

в ранні строки, а заробляють у ґрунт у фазі «бутонізація–початок 

цвітіння» [107]. Під гірчицю білу, коренева система якої характеризується 

високою засвоюваною здатністю, доцільно вносити фосфорне борошно. 

Норма внесення добрив – N45–90P40–60K40–60 [170].  

Посіви гірчиці не можна розміщувати після інших Капустяних культур, 

льону олійного, буряку, які мають спільні шкідники і хвороби, а також після 

соняшнику. Це добрий попередник для зернових колосових, її розміщують 

поміж двома полями пшениці озимої, що попереджає захворювання 

кореневими гнилями, пошкодження жужелицею та підвищує врожай зерна 

пшениці [107]. 

Гірчиця має менший, порівняно з іншими спорідненими культурами 

родини Капустяних, рівень толерантності до ураження основним шкідником 

сходів – капустяною блішкою, втрати яких можуть сягати 30–100 %. У 

питанні захисту сходів гірчиці білої від капустяних блішок на перший план 

виходить чинник максимально раннього (надраннього) терміну проведення 

сівби культури, що дає змогу «втекти» від масового розповсюдження 
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дорослих особин шкідника. Стосовно способу хімічного захисту культури, то 

перевагу надають протруєнню насіннєвого матеріалу [106]. 

Редька олійна є вологолюбивою культурою, здатною формувати 

високий урожай зеленої маси впродовж короткого вегетаційного 

періоду [126]. За 40–50 діб вегетації формується від 30–40 до 70 т/га 

листостеблової маси [237], яка містить 12–14 % сухої речовини [152]. 

 За сівби в сидеральних парах редька олійна є гарним попередником для 

озимих культур. Серед інших Капустяних сидератів відзначається меншою 

вимогливістю до ґрунтів і стабільністю врожаїв. Ефективно поглинає 

елементи живлення з глибоких шарів ґрунту. Добре розпушує, структурує, 

дренує, як орний, так і глибші шари ґрунту. Адаптується до погодних умов, 

швидко росте на холоді, посухостійка, пригнічує нематоди. Наявність у всіх 

частинах редьки ефірних масл служить профілактичним засобом від 

накопичення шкідників (дротяники) і грибкових хвороби (ризоктоніозу, 

парші картоплі), пригнічує нематоду (крім бурякової). Покращує умови 

життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і черв’яків. Також ефективно 

пригнічує розвиток бур’янів [184], у тому числі – пирію повзучого [158]. 

 Важливе значення в системі захисту від бурякової нематоди має 

вирощування стійких до неї сортів гірчиці та редьки олійної, які можна 

використовувати як для «провокаційних» посівів, так і для вирощування в 

сидеральних парах, що є ще ефективнішим. Також, проти бурякової 

нематоди можна висівати вику яру та гречку [123]. Особлива актуальність 

цього питання в тому, що нині деякі господарства в сівозміни з буряком 

вводять ріпак, а то й кукурудзу, що не рекомендовано за багатьма чинниками 

[248]. 

 Проте Гюнтер Кант зауважує [124, с. 26], що можливості сидератів у 

боротьбі з шкідниками і хворобами часто переоцінюють. 

Сидерати – повноправна культура в сівозміні, тому потрібно 

дотримуватися санітарного розриву при вирощуванні в сівозміні 

самонесумісних культур та культур з обмеженою самосумісністю [124, c. 35]. 
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Також кожний вид сидерату має свої особливості використання на 

добриво. Так, зелену масу капустяних під озимі зернові культури доцільно 

подрібнювати, задискувати і через 14 діб заорювати [264], бобових культур – 

подрібнювати і заорювати без попередньої експозиції у верхньому шарі 

ґрунту [3]. Ці особливості пов’язані з хімічним складом сидеральних культур 

і, насамперед, співвідношенням C : N у біомасі, що визначає швидкість її 

мінералізації та доступність елементів живлення для наступних культур. 

Отже, зелені добрива є важливим чинником стійкості та саморегуляції 

польової агроекосистеми завдяки здатності засвоювати елементи живлення  з 

важкодоступних сполук ґрунту і вводити їх у біологічний колообіг, 

здійснювати переміщення елементів живлення з нижніх шарів ґрунту в 

орний. Також сидеральні пари покращують мікробіологічну активність 

ґрунту, його агрохімічні та агрофізичні показники, знижують міграцію 

нітратів по ґрунтовому профілю, що має важливе екологічне значення. 

 

 1.3 Методологічні підходи до оцінювання ефективності 

сидеральних парів  

 

 Гній – класичне органічне добриво, його іноді називають перлиною 

землеробства, проте сидерати перевершують його в багатьох відношеннях. 

По-перше, вони дешевші, їх не потрібно транспортувати на поле, що 

економічно суттєво; по-друге, вони не містять у такій кількості насіння 

бур’янів, та по-третє, від сидератів тільки за один сезон ґрунт додатково 

отримує від 100 до 400 кг/га біологічно зв’язаного азоту [179]. 

 В 2012 році площі під сидератами не перевищували в Україні 

254 тис. га, або 0,82 % до площі ріллі, в т. ч. в Степу – 0,3 %, в Лісостепу – 

1,4 і в Поліссі – 1,0 % за середньої урожайності 12,3 т/га [75]. 

Одним з основних критеріїв оцінки культур для сидерації є їх вплив на 

режим вологості ґрунту під наступними посівами озимих, тому що у чистих 

парах вологи накопичується більше, ніж у сидеральних. За роки досліджень 
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до часу заробки фітомаси сидератів запаси доступної вологи у верхньому 

шарі ґрунту (0–60 см) у сидеральних парах були на 20,8–35,2 мм, а в 

півтораметровому – на 62,1–85,1 мм нижче, ніж під чистим паром. Однак для 

дружних сходів озимих та гарного їх розвитку восени в усіх варіантах 

досліду доступної вологи було достатньо. При цьому водопроникність ґрунту 

в сидеральних парах була вищою, ніж у чистих, що забезпечує кращу 

акумуляцію зимових і ранньовесняних опадів. До моменту відновлення 

весняної вегетації пшениці озимої між чистим і сидеральних парами 

відмінності у вмісті доступної вологи орного (0–30 см) і підорного (30–60 см) 

шарів ґрунту були незначні [284]. 

Відомо, що для поповнення запасів вологи у ґрунті в посушливих 

регіонах, один раз на п’ять років, необхідно застосовувати чистий пар, але 

зазвичай це не можливо у зв’язку з посиленням деградації ґрунту. Проте 

нерідко запаси доступної вологи на сидеральних парах бувають вищі, ніж на 

чистих, особливо в підорному шарі. Пов’язують це з тим, що на чистих парах 

ґрунт під впливом багаторазових культивацій дуже ущільнюється, а на 

сидеральних парах, вода, завдяки проникненню кореневої системи без 

особливих перешкод накопичується в нижчих шарах ґрунту, навіть у 

весняно-літній період [217]. Тому вважають, що чисті пари є радикальним 

агротехнологічним заходом покращення водного режиму кореневмісного 

шару ґрунту, і є обов’язковим елементом польових сівозмін у Степу і 

бажаним – у південно-східних районах Лісостепу [104, c. 130].  

Встановлено, що знизити вплив погодних умов на продуктивність 

культур п’ятипільної зернової сівозміни можна за рахунок післяжнивних 

посівів гірчиця білої на зелене добриво. В екстремально посушливі періоди 

вирощування зернових у цій сівозміні під впливом зароблених у ґрунт 

післяжнивних решток значно покращувався водний режим: запаси доступної 

вологи у верхньому шарі (0–40 см) ґрунту були на 15–25 %, вищими ніж у 

сівозміні без сидератів [218]. 
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 В посушливих регіонах в сівозміни часто включать чисті пари. Проте 

це вважається ознакою екстенсивного господарювання. Оцінуючи значення 

парів у якості попередника, потрібно виходити із того, що врожайністю 

наступної культури повинні окупуватися витрати двох років. Крім того чисті 

пари проблематичні в екологічному плані (вітрова ерозія) [117, c. 129].  

 Ефективність зеленого добрива зазвичай оцінується лише приростом 

урожаю першої удобрювальної культури, а також витратами на його 

вирощування [13, 251]. Тобто, заміна азотних добрив покривними 

культурами виправдана тільки у випадку збільшення врожаю основних 

сільськогосподарських культур [242]. Навіть за такого підходу сидерати є 

економічно найвигідним добривом. Від одиниці їхньої маси прибуток у три 

рази вищий, ніж від безпідстилкового гною [236].  

 Прийнято порівнювати за удобрювальними властивостями та 

показниками сидерацію із внесенням підстилкового гною. Так, наприклад, 

вважають, що заробляння однієї тони зеленого добрива еквівалентно 

внесенню 0,5 т/га гною [12, 125], або такої ж кількості гною [198]. Дослідами 

Пензенського НДІ встановлено, що заробляння фітомаси з 1 га сидерального 

пару за кількістю органічних речовин еквівалентна внесенню 31–43 т гною, а 

за сумарною кількістю NPK – 20–30 т [115]. Для перерахунку сидеральних 

добрив за природної вологості в стандартний підстилковий гній 

рекомендується використовувати коефіцієнт 0,25 [185].   

 Для підвищення вмісту гумусу в орному шарі на 1 %, потрібно внести 

85 т/га органічних добрив на пісках, 95 т/га – на легких суглинках, 105 т/га – 

на ґрунтах середнього та важкого гранулометричного складу [119]. 

 Ефективність зеленого добрива залежить від рівня врожайності 

сидерату. У люпину білого і буркуну жовтого вона на рівні 35 т/га, кормових 

бобів – 34 т/га [7]. Збагачення ґрунту елементами живлення при застосуванні 

сидерації залежить як від накопиченої ними біомаси, так і вмісту в них 

елементів живлення перед заробкою в ґрунт [140]. В середньому на одному 
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гектарі площі в біомасі накопичується 290–415 кг азоту, 65–97 кг P2О5 і  

252–338 кг K2О [162].  

 Ефективність органічних добрив залежить від ступеня стійкості їх до 

розкладання і мінералізації. Чим легше й швидше це проходить, тим вища їх 

ефективність як добрива. За швидкого розкладання органічних решток 

швидше утворюється гумус і вивільнюються зольні елементи. Цим 

обумовлена ступінь доступності рослинам зольних елементів та азоту. Дози 

внесених у ґрунт органічних добрив, необхідних для поповнення втрат 

запасів гумусу, залежать від кількості цих втрат, а отже, від вихідного вмісту 

гумусу в ґрунті [119]. 

Для хімічного складу сидератів характерне вузьке співвідношення 

С : N. Внесення органічних добрив з вузьким співвідношенням вуглецю і 

азоту підсилює біологічну активність ґрунту та процеси мінералізації 

органічних речовин і призводить до накопичення поживних речовин. 

Екологічні функції зелених добрив проявляються в мобілізації таких 

елементів живлення, як фосфор, калій, кальцій, магній, манган та ін. із 

глибших генетичних горизонтів ґрунту, а також з важкодоступних сполук і 

залучення їх до колообігу речовин [283]. Органи різних видів рослин у ранні 

періоди вегетації значно відрізняються за вмістом загального азоту. Тому 

відношення C : N у рослинному матеріалі і є показником здатності до 

розкладання [194]. 

Також одним із методів розрахунку доцільності сидерації є 

перерахунок основних поживних речовин у фізичну масу мінеральних 

добрив (туків) та розрахунок загальної вартості мікроелементів, внесених у 

ґрунт [102, 242].  

 До переваг зеленого добрива належить дешевизна і можливості 

застосування в широких масштабах при відносно невеликих витратах. У 

цьому відношенні вони вигідно відрізняються від інших органічних добрив, 

які вимагають значних транспортних витрат з доставки до поля, особливо на 

віддалені площі. За сидерації витрати складаються тільки з вартості насіння, 
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сівби і заорювання сидерату. Зазначені переваги зелених добрив набувають 

особливої значення нині у зв’язку з необхідністю зниження витрат енергії на 

виробництво сільськогосподарської продукції та відтворення родючості 

ґрунтів. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і зростання 

продуктивності землеробства супроводжуються збільшенням витрат 

невідновлюваної енергії, у тому числі і в результаті зростання обсягу 

застосування мінеральних добрив, які відносяться до виключно енергоємної 

продукції [187].   

 За відстані 1,5 км енерговитрати на транспортування і внесення гною 

більш ніж у три рази перевищують енерговитрати на внесення еквівалентної 

(за вмістом поживних елементів) кількості мінеральних добрив, і тому за 

відстані 4,5 км перевага органічних добрив зводиться нанівець. Високі 

витрати, пов’язані з транспортуванням і внесенням гною, лежать в основі 

нижчої економічної та енергетичної його ефективності в порівнянні з 

сидератами [186].  

 У польовій зернопаровій сівозміні повинен бути сидеральний пар, на 

тлі якого першою культурою вирощується пшениця озима, другою – 

пшениця або ячмінь [271].  

 За використання сидератів мінеральні добрива, передбачені під 

просапну культуру (всі або значну їх кількість), слід вносити під сидерат. Це 

забезпечує високий врожай сидератів, підвищує коефіцієнт використання 

мінеральних добрив, забезпечує значний екологічний ефект. Вирощування 

сидератів без мінеральних добрив значно знижує їх ефективність через 

низький урожай сидеральної маси [245]. 

 Отже, до основних параметрів та методів оцінки сидеральних парів як 

органічних добрив є їх вплив на збільшення врожаїв наступних культур, 

здатність впливати на позитивну динаміку поповнення вмісту органічних 

речовин у ґрунті, вологозабезпеченість кореневмісного шару, надходження 

елементів живлення та енергетичної і економічної ефективності від 

вирощування культур на зелене добриво.   
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 Зроблений огляд літературних джерел дає підстави стверджувати, що 

нині питання застосування сидеральних парів є досить актуальними. 

Накопичений досвід є ґрунтовним, проте потребує подальших досліджень й 

вивчення в умовах Правобережного Лісостепу України та в контексті 

глобальних змін клімату, що й зумовило тематику та задачі наших 

досліджень.  

 Аналіз наукових джерел, який подано в розділі, висвітлено нами в 

працях [43, 44, 54, 57, 165, 166]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1 Ґрунтово-кліматичні та погодні умови  

 

 Дослідження проводилися впродовж 2013–2015 рр. на базі навчально-

науково-виробничого відділу Уманського національного університету 

садівництва, розташованому в Маньківському природно-

сільськогосподарському районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу 

Лісостепової Правобережної провінції України з географічними 

координатами 48°46' північної широти, 30°14' східної довготи. Висота над 

рівнем моря – 245 м. Ця місцевість є перехідним екотоном між лісостеповою 

і степовою смугами Правобережної України [254]. Південний Лісостеп 

Правобережної України з чорноземами звичайними, частково типовими і 

темно-сірими ґрунтами настільки збезлісеній та розораний, що його можна 

віднести до степової смуги [81].  

 Досліди закладали на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому на 

лесі. Глибина гумусового профілю чорнозему опідзоленого становить 80–

90 см, вміст гумусу 3,1 %. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла (рНсол = 

5,6–6,0), гідролітична кислотність 1,5–2,5 смоль/кг ґрунту, ступінь 

насиченості основами – 85–93 %. В обмінних катіонах близько 80 % 

становить кальцій. Чорнозем опідзолений займає 18 % загальної площі зони 

Лісостепу України і найбільш поширений у Правобережній його частині. 

 Рельєф дослідного поля являє собою вирівняне, підвищене плато 

вододілу з пологами 2–3° схилами південно-східної та північно-західної 

експозицій. Підземні води залягають на глибині 22–24 м, тому вони не 

впливають на властивості і будову ґрунту, а також водоспоживання 

сільськогосподарських культур. Морфологічні особливості окремих 

генетичних горизонтів чорнозему опідзоленого важкосуглинкового 

характеризуються такими ознаками: 
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 Не (0–45 см) – гумусний слабоелювіальний темно-сірого кольору, білястий 

від крем’янкової присипки, орний шар пилувато-грудочкової структури, 

слабоущільнений, а підорний грудочкувато-зернисто-горіхуватий, щільний; 

перехід поступовий, помітний за структурою, складом і кольором. 

 Нрі (45–70 см) – гумусний слабоілювіальний, верхній перехідний, добре і 

рівномірно гумусований, темно-сірий з буруватим відтінком, дрібно-

грудочкувато-горіхуватої структури, щільний, видно крем’янкову присипку, 

червоточини та кротовини; перехід поступовий.  

 РІh (70–105 см) – порода слабоілювійована слабогумусована сіро-бурого 

кольору крупно горіхуватої структури, яка частково з глибиною  переходить 

у горіхувато-призматичну. На поверхні структурних агрегатів і вертикальних 

тріщин видно характерний блиск від вмитих колоїдів R2O3; перехід 

поступовий.  

 Рі (h) (105–135 см) – порода слабоілювійована зі слідами гумусу у вигляді 

окремих карманів та потьоків, буро-палевого кольору, структура 

грудочкувато-стовпчаста, вертикальні стінки структурних окремостей 

покриті іржаво-бурою плівкою R2O3 з характерним блиском. Горизонт 

щільний, зрідка пронизаний кротовинами, перехід хвилястий, але добре 

помітний.  

 Рк (135 см і глибше) – материнська порода лес палевого та темно-палевого 

кольору, дрібнозернистої структури, нещільний, карбонати у вигляді 

прожилок, міцелію, окремих дрібних скупчень, є сліди землерийок.  

 Лінія скипання карбонатів знаходиться на глибині 135–140 см. 

  

 За даними метеостанції «Умань» в районі проведення досліджень 

середньобагаторічна сума опадів за рік становить 633 мм, температура 

повітря – (+7,4) °С, відносна вологість повітря – 76 %. Середня температура 

січня (– 5,7) °С, а середня липнева температура (+19) °С. Більшість опадів 

випадає у весняно-літній період. Кількість діб з опадами досягає 130–150 на 
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рік. Біля 80 % опадів приходиться в період з додатними температурами, в 

тому числі 40 % літом; на весну, осінь і зиму припадає відповідно 24, 22 і 

18 % опадів. Кількість діб зі сніговим покривом змінюється від 30 до 125. 

Запас води у сніговому покриві змінюється від 35 до 45 мм [253]. За 

кількістю опадів район характеризується періодичними посухами (2–3 роки, а 

в окремі періоди і 3–5 років за десятиліття посушливі) і відноситься до 

підзони нестійкого зволоження. 

 Кліматичні особливості регіону визначаються розташуванням території 

у межах центральної частини помірно-континентального кліматичного поясу. 

Річна сума сонячної радіації становить 4200–4400 МДж/м2. Річна сума 

температур вище (+10) °С становить 2800–3200 °С. Безморозний період 

триває 180–190 діб, а період активної вегетації 160–220 діб [82, c. 47].  

 З потеплінням клімату зміщуються дати переходу середньодобових 

температур через (+0,1)–(+ 5) °С. Це, у свою чергу, спричинює зміни росту і 

розвитку більшості сільськогосподарських культур, що призводить як до 

розтягування, так і до скорочення тривалості міжфазних періодів та 

вегетаційного сезону в цілому. В зоні Лісостепу стійкий перехід 

середньодобової температури нижче (+5) °С і припинення біологічної 

вегетації наступає 6 листопада, на весні відновлення вегетації та стійкий 

перехід середньодобової температури через (+ 5) °С настає 29 березня. Зима 

нестійка, з частими відлигами, під час яких нерідко розтає сніг, а потім за 

від’ємних температур повітря утворюється льодова кірка [127]. 

 В цілому агрокліматичні умови регіону сприятливі для вирощування 

сільськогосподарських культур.  

 У роки проведення досліджень спостерігалася нерівномірна кількість 

опадів відносно середньобагаторічної величини. Сумарна річна кількість 

опадів у 2013, 2014 та 2015 рр. складала відповідно – 555; 572 та 519 мм 

(рис. 2.1, табл. Г.1–Г.3). 
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 Рис. 2.1 Кількість опадів у період проведення досліджень (за даними 

метеорологічної станції «Умань») 
 

 За час досліджень зафіксовано підвищення температурного режиму 

порівняно з середньобагаторічним показником (рис. 2.2).   

 
 Рис. 2.2 Температура повітря в період проведення досліджень (за 

даними метеорологічної станції «Умань») 
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 За даними Всесвітньої метеорологічної організації, за останні 20 років 

зафіксовано значне підвищення температури повітря. Подібні дані одержали 

й на метеостанції «Умань», де впродовж 1963–1990 рр. середня річна 

температура становила 7,4 °С, а за 2003–2015 рр. – 9,0 °С. 

 Як видно з рис. 2.3 відносна вологість повітря за 2013–2015 рр. у 

середньому складала 75 %. Літом спостерігалася найнижча середня вологість 

повітря (в серпні – 65 %), найвища – взимку (в січні – 87 %). 

 
 Рис. 2.3 Відносна вологість повітря в період проведення досліджень (за 

даними метеорологічної станції «Умань») 

 

 Весна 2013 року була вологішою в порівнянні з багаторічними 

значеннями. Максимальна кількість опадів зафіксована у квітні – 168,1 мм. 

Температурні показники березня–травня переважали на 0,3–3,8 °С 

середньобагаторічні значення. За відносною вологістю повітря травень 

перевищив рівень середньобагаторічних даних, проте квітень був сухішим на 

3 %, а березень – на 7 %.  
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 Літо 2013 р. було посушливе. За червень–серпень випало 155,4 мм 

опадів, що на 77,6 мм менше порівняно до середньобагаторічною величиною. 

Середньомісячна температура повітря влітку була на рівні 19,8–20,5 °С, що 

вище за багаторічні показники на 1,0–2,9 °С. Відносна вологість повітря в 

червні була 72 %, у липні – 71 і в серпні – 69 %.  

 Осінь була вологою та теплою. У вересні випало 89,1 мм опадів, що на 

46,1 мм більше звичайного. В жовтні та листопаді відповідно було на 27,7 та 

6,2 мм менше опадів за середньобагаторічні показники. За тепловим 

режимом листопад відзначився вищою на 4,4 °С температурою повітря 

відносно середньобагаторічного рівня. Відносна вологість повітря в вересні 

та жовтні була у відповідності з багаторічним показником, а в листопаді на 

4 % нижчою. Перший заморозок на поверхні ґрунту відмітили 19 листопада.  

 Особливістю весняно-літнього періоду 2014 року були активні 

синоптичні процеси, які обумовили відсутність тривалих посушливих 

періодів у літні місяці. У березні, порівняно з середньобагаторічною 

кількістю, випало на 23 мм опадів менше. Водночас квітень і травень були 

аномально вологими – опадів випало відповідно на 52 та 71 мм більше. 

 За температурними показниками березень був дуже теплим, 

переважаючи середньобагаторічний показник на 6,2 °С, квітень та травень – 

був у межах норми. За відносною вологістю повітря, березень був сухішим 

на 17 %, а квітень й травень перевершили рівні середньобагаторічних даних 

відповідно на 4 % та 9 %. 

 Літо було відносно посушливим. За червень–серпень випало 141,5 мм 

опадів, що на 87,5 мм менше середньобагаторічної кількості. 

Середньомісячна температура повітря червня була такою ж, а липня і серпня 

вищою на 2,5–2,6 °С за багаторічні показники. Відносна вологість повітря в 

червні була на рівні 72 %, липні – 70 і в серпні – 65 %.  

 Агрометеорологічні умови осені 2014 р. були сприятливими для сівби 

озимих культур. Вересень був вологим і перевищував середньобагаторічний 

показник на 39,6 мм, жовтень – 2,7 мм. Температурний режим осені мав 
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певні особливості. У жовтні середня температура була близькою до норми, 

однак у третій декаді відбулося різке похолодання (до мінус 5–14 °С) та 

утворився перший сніговий покрив. Перший заморозок на поверхні ґрунту 

було відмічено 25 жовтня. За відносною вологістю повітря вересень–

листопад 2014 року були на 2–6 % нижчими від середньо багаторічної 

величини.  

 Зима 2015 року була тепла і малосніжна, що ослабило озимі рослини та 

рано настала проблема з вологою. Весна була ранньою, зі значними 

перепадами температури. Земля швидко визріла, що дозволило розпочати 

посівну в ранні строки – з середини березня. Завдяки періодам ефективних 

дощів, проблем зі зволоженням ґрунту до середини травня не було. 

 Не типово аномально теплим і сухим був початок літа. Ґрунтова посуха 

розпочалась з 2-ї половини травня. За період квітень–серпень середня 

кількість опадів склала лише 76 % норми. Ситуація значно погіршилася у 

липні–серпні, коли на тлі майже сухої погоди відмічалися тривалі хвилі тепла 

із температурами повітря до (+34)°С упродовж 10–20 діб.  

 У першій та другій декадах вересня 2015 утримувалася жорстка 

ґрунтова посуха, спричинена тривалим дефіцитом опадів. Кількість яких за 

період з 1-го серпня по 20 вересня (період накопичення та формування запасів  

доступної вологи у ґрунті під посів озимини) становила лише 54 % норми.  

Дощі першої декади вересня покращили зволоження верхніх шарів 

ґрунту, однак волога швидко втрачалася упродовж другої декади внаслідок 

аномально жаркої для вересня погоди із надзвичайно низькою вологістю 

повітря та суховійними явищами. У третій декаді вересня посуха 

припинилася, покращилися умови для сівби, росту і розвитку озимих 

культур. 

 Загалом, за роки досліджень спостерігалось скорочення вегетації 

сільськогосподарських культур за рахунок дуже раннього настання високих 

температур повітря, що сприяло ранньому відновленню вегетації посівів 

озимини і раннім строкам сівби ярих культур.  
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 Надалі ризики погоди, яка спостерігалася в останні роки досліджень – 

будуть зростати [82, c. 124]. Це наслідки глобального потепління: 

підвищення кількості та тривалості посушливих періодів літом і аномально 

теплі зимові періоди з відсутністю снігового покриву. Вони стають 

звичайним явищем у різних ґрунтово-кліматичних зонах України [139]. 

 Отже,  чорнозем опідзолений важкосуглинковий дослідного поля 

Уманського національного університету садівництва характеризується 

високою родючістю, та за умов належного рівня агротехнології здатний 

забезпечити отримання високих і сталих урожаїв районованих сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур. З погляду глобальних змін клімату, 

агрометеорологічні умови в роки проведення досліджень можна оцінити як 

добрі та близькі до типових у Правобережному Лісостепу. 

 

 2.2 Методика проведення досліджень  
 

 Експериментальну частину роботи з вивчення ефективності внесення 

різних доз і видів мінеральних добрив під сидеральні пари проводили у 

короткотерміновому досліді. На зелене добриво висівали буркун білий 

однорічний сорту “Донецький однорічний” з нормою висіву насіння 20 кг/га, 

гірчицю білу “Ослава” – 20, редьку олійну “Журавка”– 20, вику яру 

“Єлізавета” – 150 та гречку “Антарія” – 150 кг/га. За контроль був чистий 

пар. Кожну культуру удобрювали за такою схемою:  

 1) без добрив – контроль;   5) N40P40;  

 2) N40;      6) N40P40K40; 

 3) P40K40;      7) N80P40K40. 

 4) N40K40;  

 Такий вибір культур обґрунтовано належністю до різних біологічних 

груп і відповідно різним впливом на родючість ґрунту та врожайність 

наступних культур. Вони також дають можливість розширити сівозміну, 

збільшити її біорізноманіття та, за необхідності, розірвати зерновий ланцюг. 
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Скло 

Рядки 
сівби 

Посівна площа дослідної ділянки 36 м2 (3,6 м х 10 м), облікова – 25 м2  

(2,5 м х 10 м). Розміщення ділянок послідовне, повторність дослідів  

триразова. 

 Сівбу сидератів проводили на початку квітня–середині травня залежно 

від видових особливостей досліджуваних культур – звичайним рядковим 

способом сівалкою СЗТ–3,6. Попередником була пшениця озима. Насіння 

капустяних культур перед сівбою обробляли протруйником Круїзер 350 FS 

проти чорної блішки з нормою 4 л/т.  

 Оскільки  буркун білий однорічний характеризується тривалим 

періодом проростання насіння та появи сходів, то для боротьби з бур’янами, 

застосовували досходове внесення гербіциду: після сівби культури, у поперек 

висіву рядків, розміщували у триразовій повторності скляні поверхні 

розміром 0,25 м2, що зумовлювало під цими поверхнями ефект парника та 

ранішу на 2–3 доби, ніж для решти поля появу сходів буркуну (рис. 2.4). І, як 

тільки спостерігали появу перших сходів під склом, проводили внесення 

гербіциду суцільної дії (діюча речовина – гліфосат).  

  

 

 

 

 

 Рис. 2.4 Схема накладання скляних поверхонь на рядки буркуну білого 

однорічного 
  

 За настання фази цвітіння буркуну білого, цвітіння плодоутворення 

гречки, цвітіння початку утворення бобів вики ярої та стручків у капустяних 

культур сидерати скошували в другій декаді червня першій декаді липня за 

допомогою мульчувальника МР 2,7. Заробку зеленої маси проводили 

плугом ПЛН–4–35 на глибину 25–27 см. Впродовж літа й початку осені ґрунт 

утримували у стані напівпару. Потім вивчали вплив різноудобрених 

сидеральних парів на урожайність пшениці озимої.  
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 Норми внесення мінеральних добрив під пшеницю озиму уніфіковані 

за різними видами сидеральних культур і водночас диференційовані залежно 

від рівня удобрення сидератів (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Схема внесення мінеральних добрив під пшеницю озиму після різних 

парових попередників 

Сидеральний пар 
Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка Варіант 

досліду 
Вид 

добрива 
внесення мінеральних добрив, кг/га д. р. 

N 80 80 80 80 80 80 
P2O5 60 60 60 60 60 60 Без добрив 

(контроль) 
K2O 60 60 60 60 60 60 

N 80 40 40 40 40 40 
P2O5 60 60 60 60 60 60 N40 
K2O 60 60 60 60 60 60 

N 80 80 80 80 80 80 
P2O5 60 20 20 20 20 20 

P40K40 
 

K2O 60 20 20 20 20 20 
N 80 40 40 40 40 40 

P2O5 60 60 60 60 60 60 
N40K40 
 

K2O 60 20 20 20 20 20 
N 80 40 40 40 40 40 

P2O5 60 20 20 20 20 20 
N40P40 
 

K2O 60 60 60 60 60 60 
N 80 40 40 40 40 40 

P2O5 60 20 20 20 20 20 
N40P40K40 
 

K2O 60 20 20 20 20 20 
N 80 – – – – – 

P2O5 60 20 20 20 20 20 N80P40K40 

K2O 60 20 20 20 20 20 
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 Таким чином, під пшеницю озиму сумарна норма мінеральних добрив, 

з врахуванням кількості їх внесення під сидеральний пар, становила 

N80P60K60. В якості абсолютного контролю використовували удобрений 

чистий пар (N80P60K60). Отже всі варіанти були вирівняні за кількістю 

внесених з мінеральними добривами елементами живлення. Технологія 

вирощування пшениці озимої була загальноприйнятою для Правобережного 

Лісостепу України. 

 Відповідно до схеми досліду застосовували такі види мінеральних 

добрив: аміачна селітра (ДСТУ 7370 [97]), суперфосфат гранульований 

(ГОСТ 5956 [62]), калій хлористий (ГОСТ 4568 [61]). Під сидерати фосфорні 

та калійні добрива вносили розкидним способом під зяблеву оранку, азотні – 

під передпосівну культивацію. Компенсуючі дози фосфорних і калійних 

туків – під передпосівну культивацію пшениці озимої, азотних – 

підживленням розкидним способом на провесні.  

 Відбір і підготовку зразків ґрунту для проведення аналізів проводили у 

відповідності до ДСТУ 4287 [93] та ДСТУ ІSO 11464 [99]. Для визначення 

основних агрохімічних показників ґрунту відбирали зразки з шару 0–60 см 

через кожні 20 см.  

 Згідно з програмою досліджень у науковій лабораторії масових аналізів 

(свідоцтво № А 06–203 в) та на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства 

Уманського національного університету садівництва проводили такі 

визначення:  

 − вміст у ґрунті нітратного (N−NO3
−) та амонійного азоту (N−NH4

+) − 

згідно з ДСТУ 4729 [95]; 

 − вміст рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті – за модифікованим 

методом Чирикова згідно ДСТУ 4115 [70]; 

 − рН водної суспензії – згідно з ДСТУ ISO 10390 [98];  

 −  вміст  загального  азоту,  фосфору  та  калію  в  рослинах згідно з 

МВВ 31–497058–019–2005 [240], кальцію – комплексометричним методом [40].  
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Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив розраховували 

різницевим методом; 

 – співвідношення вуглецю до азоту в біомасі сидератів методом 

Анстета в модифікації Пономарьової і Ніколаєвої [40]; 

 − вміст загального гумусу – згідно з ДСТУ 4289 [94]; 

 − вміст рухомих (лабільних) органічних речовин – за методом 

М. А. Єгорова після спалювання за методом Б. А. Нікітіна (ДСТУ 4732) [96]; 

 − вміст вологи у ґрунті – гравіметричним методом згідно з 

ДСТУ ISO 11465 [100]; 

 − нітрифікаційну здатність за методом Кравкова. Компостування 

ґрунту впродовж 12 діб у термостаті за температури (+28°С) і вологості 60 % 

від повної вологоємності [226]; 

 − целюлозоруйнівну активність – методом розкладання лляного 

полотна впродовж 30 діб [226];  

 − виділення С–СО2 з кореневмісного шару ґрунту – за методом 

Штатнова через два місяці після заробляння сидератів [214]; 

 − стійкість ґрунтових агрегатів (3–5 мм) до розпадання у воді – за 

методом Андріанова [214]. 

 Обліки, спостереження та якісні аналізи рослин у досліді проводили за 

методиками: 

 – висоту рослин визначали за допомогою мірної лінійки, площу 

листкової поверхні – методом висічок, схожість та густоту стояння рослин за 

загальноприйнятими методиками [214]; 

 – чисту продуктивність фотосинтезу визначали за методикою 

О. О. Ничипоровича [201]; 

 − вміст сухої речовини у рослинах – гравіметричним методом згідно з 

ДСТУ ISO 11465 [100]; 

 − облік фітомаси сидератів проводили методом пробних майданчиків 

(снопів) у чотириразовій повторності з наступним зважуванням; 
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 − кількість кореневих решток сидератів у ґрунті підраховували за 

методом Станкова [258]. Окремі корені досліджуваних культур сягають 

глибини двох і більше метрів, але основна їх маса зосереджена в шарі 0–

40 см, де і визначали їх вміст. Враховували також обсяг відмерлих коренів, як 

20 % від маси кореневих решток, і кореневих виділень – як 10 % від маси 

кореневих решток [205]. 

 Вивчення показників водовбирної здатності сидератів проводили в 

умовах модельного досліду. Для цього подрібнені до 5 см рештки рослин 

масою 15–20 г висушували до стану абсолютно сухої речовини в сушильній 

шафі за температури 100–105 0С, зважували і переносили у мішечки із 

поліаміду розміром 6 х 8 см. Всі зразки одночасно занурювали на одну 

годину в посудини з водою. Потім наважки рослинного матеріалу виймали з 

води і давали можливість стекти надлишку води, після чого зразки 

зважувалися. Дослід закладали у десятиразовій повторності.  

 Алелопатичну активність водних екстрактів біомаси сидератів 

визначали прямим біотестуванням за методикою А. М. Гродзінського [69]. 

Екстрагування проводили впродовж 24 годин за температури (+20)°С. Щоб 

відтворити умови, які складаються в полі після подрібнення культур на 

зелене добриво перед зароблянням їх у ґрунт, екстрагований матеріал 

подрібнювали до 5–8 см. Дослід проводили в лабораторних умовах згідно з 

ДСТУ 4138 : 2002. Сидеральні рослини відбирали перед зароблянням. 

Досліджували вплив водних екстрактів біомаси на схожість, енергію 

проростання, довжину і кількість корінців та довжину і масу проростків 

пшениці озимої. Співвідношення решток до дистильованої води  1 : 100. 

Дослід закладали у восьмиразовій повторності. 

 Для оцінки впливу сидератів на врожай та показники якості зерна 

пшениці озимої визначали вміст білка за ДСТУ 4117 [90], масу 1000 зерен за 

ДСТУ 4138 [91], натуру зерна за ДСТУ 4233 [92], склоподібність за 

ГОСТ 10987 [60]. 
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 Діагностику азотного живлення пшениці озимої у польових умовах 

проводили приладом «N-тестер» вимірюванням показників на листках 

першого та другого ярусів у фазу цвітіння у триразовій повторності у 

тридцяти точках на кожній ділянці. 

 Економічну та енергетичну ефективність перенесення частини 

мінеральних добрив з під пшениці під сидерат розраховували за 

загальноприйнятими методиками [263, 265], з урахуванням витрат за 

технологічними картами і цінами ІV кварталу 2015 року. 

 Для оцінки тісноти зв’язку між показниками, що вивчалися, 

використовували шкалу Р. Е. Чеддока, яка за R2 0,1–0,3 – слабка; 0,3–0,5 – 

помірна; 0,5–0,7 – істотна; 0,7–0,9 – висока; 0,9–0,99 – дуже висока [252]. 

Математичну та статистичну обробку даних проводили методом 

дисперсійного аналізу двохчинникового польового досліду, 

використовуючи пакет стандартних програм «Microsoft Excel 2003».  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК СИДЕРАТІВ І 

ЗАСВОЄННЯ НИМИ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ 

 

 У якості сидератів використовуються різні культури. Вибір того чи 

іншого виду зелених добрив визначається біологічними особливостями 

певної культури і характером їх дії: для збільшення в ґрунті вмісту азоту 

застосовують бобові, для покращення структурного стану кореневмісного 

шару та збільшенню рухливості сполук фосфору – капустяні [27, 177]. Вплив 

зеленого добрива на потенційну родючість ґрунту залежить, насамперед, від 

кількості заробленої в ґрунт біомаси [176, 212]. Відзначається висока 

ефективність сидеральних культур на тлі застосування мінеральних добрив. 

Так, внесення N120Р120К120 за умов достатнього зволоження ґрунту забезпечує 

приріст 0,49 т/га зеленої маси сидерату на добу. В посушливі роки цей 

показник знижується на 10–18 % [143].  

 На основі багаторічних досліджень за узагальненими даними після 

бобових сидератів у кореневмісний шар надходить 6,4–8,0 т/га сухої 

речовини, 60–100 кг/га азоту, 40–60 кг/га P2О5, 40–60 кг/га K2О, 100–120 кг/га  

СаО і 40 кг/га MgO, капустяних – 4,0–5,2 т/га сухої речовини та 40–60 кг/га 

азоту, 40–45 кг/га P2О5, 30–40 кг/га K2О, 40–60 кг/га СаО і 20–30 кг/га MgO 

[153]. 

 

 3.1 Ріст та розвиток сидератів і накопичення ними біомаси   

  

 Однією з найважливіших фізіологічних характеристик рослин, що має 

важливе значення в подальшому розвитку і формуванні врожаю, є схожість 

насіння [161]. Польова схожість насіння гречки за висіву 5 млн схожих 

насінин на гектар становить 67 % [261], гірчиці білої – 63–83 % [137, 161], 

редьки олійної – 36–44 % [285], вики ярої – 54–97 % [33, 149, 239], буркуну 

51–80 % [33, 239].   
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 Від енергії проростання та схожості насіння залежить активність 

формування проростків і подальший розвиток рослин [285]. 

 Результати досліджень свідчать, що чинник удобрення мав вагомий 

вплив на повноту сходів і формування густоти посівів сидератів (табл. 3.1). 

 В середньому за три роки повнота сходів культур залежно від удобрення 

складала: буркуну білого – 63,2–70,4 %; гірчиці білої – 80,0–88,0 %; редьки 

олійної –73,5–81,0%; вики ярої – 93,0–97,5%; гречки – 63,4–70,2 %. Отже, 

мінеральні добрива можуть підвищувати польову схожість насіння до 8 % 

залежно від їх видів і доз внесення. 

Таблиця 3.1 

Вплив мінеральних добрив на формування густоти посівів сидератів 

(2013–2015 рр.) 

Варіант досліду Густота рослин, шт/м2 

Удобрення Культура 

Повно-

та 

сходів, 

% 

на період 

сходів 

перед 

зароблянням 

Коефіцієнт  

виживання  

рослин 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 63,2 158 139 0,88 

Гірчиця біла 80,0 160 138 0,86 

Редька олійна 73,5 147 122 0,83 

Вика яра 93,0 186 156 0,84 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 63,4 317 266 0,84 

Буркун білий 63,6 159 140 0,88 

Гірчиця біла 83,0 166 141 0,85 

Редька олійна 74,5 149 122 0,82 

Вика яра 94,0 188 156 0,83 

N40  

Гречка 66,4 332 276 0,83 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 
Буркун білий 64,8 162 143 0,88 

Гірчиця біла 85,0 170 146 0,86 

Редька олійна 75,5 151 125 0,83 

Вика яра 95,0 190 158 0,83 

P40K40  

Гречка 65,2 326 271 0,83 

Буркун білий 66,4 166 144 0,87 

Гірчиця біла 84,0 168 141 0,84 

Редька олійна 74,5 149 122 0,82 

Вика яра 94,5 189 153 0,81 

N40K40  

Гречка 68,6 343 281 0,82 

Буркун білий 67,2 168 146 0,87 

Гірчиця біла 85,5 171 142 0,83 

Редька олійна 77,0 154 125 0,81 

Вика яра 96,0 192 157 0,82 

N40P40  

Гречка 68,6 343 281 0,82 

Буркун білий 67,6 169 145 0,86 

Гірчиця біла 87,0 174 139 0,80 

Редька олійна 78,5 157 122 0,78 

Вика яра 97,0 194 157 0,81 

N40P40K40  

Гречка 69,8 349 283 0,81 

Буркун білий 70,4 176 143 0,81 

Гірчиця біла 88,0 176 134 0,76 

Редька олійна 81,0 162 120 0,74 

Вика яра 97,5 195 154 0,79 

N80P40K40  

Гречка 70,2 351 274 0,78 
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 На формування густоти сходів сидератів окрім погодних умов, норми 

висіву та морфологічних особливостей культур також мав вплив рівень фону 

живлення. В середньому за три роки застосування мінеральних добрив під 

сидерати збільшувало густоту сходів до 149–351 шт/м2, проти 147–317 шт/м2 

на контролі. Так, збільшення від внесення самих азотних (N40) та сумісного 

внесення калійних і фосфорних (P40K40) добрив було для буркуну білого 

відповідно – 0,6 і 2,5 %, гірчиці білої – 3,8 і 6,3%, редьки олійної – 1,4 і 2,7%, 

вики ярої – 1,1 і 2,2 % та гречки – 4,7 і 2,8 %. Тоді як поєднання калійних або 

фосфорних туків з азотними добривами забезпечувало вагоміше збільшення 

густоти сходів. Варіант досліду із застосуванням подвійної дози азотних 

добрив на фосфорно-калійному фоні (N80P40K40) забезпечив найістотніше 

збільшення густоти сходів сидератів: буркуну білого – на 11,4 %; гірчиці 

білої – 10,0; редьки олійної – 10,2; вики ярої – 4,8 та гречки на 10,7 %. 

 Аналогічні закономірності впливу особливостей удобрення на густоту 

сидератів були і в період перед їх зароблянням у ґрунт. 

 Удобрення знижувало коефіцієнт виживання сидеральних рослин. Так, 

цей показник на ділянках без застосування добрив залежно від культури 

становив 0,83–0,88, а за внесення повного мінерального добрива (N40P40K40, 

N80P40K40) – 0,74–0,86. Проте, навіть за таких умов, рівень густоти рослин 

перед їх зароблянням був депресивним лише на ділянці N80P40K40, варіант із 

внесенням N40P40K40 був для редьки олійної на рівні контролю, а для вики 

ярої, гірчиці білої, буркуну білого та гречки вищим за нього відповідно на 

0,6; 0,7; 4,3 і 6,4 %.  

 Найкращим варіантом з точки зору виживання рослин є внесення N40P40 

з коефіцієнтом виживання на рівні 0,81–0,87 та з рівнем густоти рослин на  

1–5 % вищим, ніж у варіанті без добрив.  

 Інтегральним показником, який характеризує стан онтогенезу рослин, є 

висота травостою. Встановлено, що величина його істотно залежить як від 

біологічних особливостей культур, так і рівня удобрення (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Висота сидеральних рослин перед скошуванням залежно від видів і доз 

мінеральних добрив (2013–2015 рр.) 

Сидерат 

Буркун 

білий 

Гірчиця  

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка Варіант досліду 

висота рослин, см 
Без добрив (контроль) 92 107 93 77 72 

N40 99 125 102 86 82 

P40K40 97 118 100 89 81 

N40K40 99 124 106 90 86 

N40P40 105 130 110 91 89 

N40P40K40 108 134 116 94 92 

N80P40K40 113 139 119 95 94 

2013 р. 5,7 6,3 5,8 4,8 4,3 

2014 р. 5,9 7,3 6,0 4,9 4,9 НІР05 

2015 р. 3,7 5,3 4,2 3,8 3,6 

 

 Складові повного мінерального добрива по-різному впливали на висоту 

сидератів. Найбільший вплив мали азотні добрива, внесені у дозі 40 кг/га д. р. 

При цьому висота рослин порівняно з фосфорно-калійним фоном 

підвищувалася на 6–16 % залежно від культури. За висотою рослин перед 

зароблянням їх у ґрунт максимально удобрений варіант (N80P40K40) не мав 

істотних переваг порівняно з варіантом N40P40K40. Фосфорний компонент 

повного мінерального добрива сприяв підвищенню висоти рослин на 5–10 %. 

Найменший вплив на цей показник мали калійні добрива. 

 Серед усіх сидератів, незалежно від доз добрив, найвищі рослини 

формувала гірчиця біла, завдяки видовим особливостям цього біотипу, а 

найнижчі – гречка. 
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 Окремі результати наших досліджень підтверджують дані інших 

учених [118, c. 228; 176]. 

 Важливе значення у формуванні врожаю культур має асиміляційна 

поверхня. Встановлено, що наростання площі листкової поверхні посівів на 

зелене добриво значною мірою залежало від культури та рівня її 

мінерального живлення (рис. 3.1).  
 

 
 Рис. 3.1 Площа листкової поверхні сидератів залежно від видових 

особливостей посівів та фону живлення, 2013–2015 рр.:  

 1) без добрив – контроль; 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40 

 

 Внесення лише азотних (N40) та фосфорних і калійних (P40K40) добрив 

збільшувало площу листкової поверхні відповідно на 6–12 та 4–10 % залежно 

від культури. Поєднання азотних туків з калійними або фосфорними у дозі 

40 кг/га д. р. зумовлювало збільшення цього показника на 10–31 %. 

Застосування повного мінерального добрива (N40P40K40) сприяло збільшенню 

площі листкової поверхні на 17–39 %, подвійної дози азоту на фоні P40K40  

на – 23–51 % до контролю.  
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 Слід відзначити, що найкраще на удобрення реагували рослини гречки, 

площа листкової поверхні якої залежно від дози і виду добрив збільшувалася 

на 9–51 %, найгірше – вика яра (6–23 %).   

 Серед усіх сидератів, незалежно від удобрення, найбільшу площу 

листкової поверхні формувала редька олійна 41,5–53,7 тис. м2/га, найменшу – 

буркун білий і гречка, відповідно 19,7–24,9 та 19,1–28,8  тис. м2/га.  

 Чиста продуктивність фотосинтезу залежно від удобрення та культури 

на зелене добриво становила 0,77–1,68 г/(м2  добу) (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Чиста продуктивність фотосинтезу сидератів залежно від видів і доз 

мінеральних добрив (2013–2015 рр.) 

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка Варіант  

досліду 
чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2 добу 

Без добрив (контроль) 1,46 0,97 0,77 1,39 1,47 

N40 1,50 1,01 0,80 1,46 1,59 

P40K40 1,58 0,99 0,81 1,51 1,68 

N40K40 1,49 1,08 0,78 1,45 1,59 

N40P40 1,59 1,10 0,79 1,53 1,67 

N40P40K40 1,53 1,11 0,80 1,52 1,59 

N80P40K40 1,51 1,03 0,82 1,46 1,54 

 

 При застосуванні мінеральних добрив у дозах N40 і P40K40 

спостерігається збільшення чистої продуктивності фотосинтезу – відповідно 

на (3–8 % та 2–14 %) порівняно з рослинами без удобрення. За поєднання 

фосфорних або калійних туків з азотними приріст склав – 1–14 %. 

 Внесення повного мінерального добрива (N40P40K40) забезпечувало 

найбільшу чисту продуктивність фотосинтезу рослин – 0,80–1,59  г/м2 за 
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добу або більше за контроль на 4–14 %, тоді як збільшення в їх складі в два 

рази частки азоту (варіант N80P40K40) істотно її не збільшувало. 

 Урожайність сидератів у значній мірі залежала від погодних умов 

(табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Урожайність фітомаси сидератів перед зароблянням в ґрунт залежно від 

удобрення  

Варіант досліду Рік дослідження 

2013 2014 2015 

Середнє за три 

роки Удобрення 

(чинник А) 

Культура 

(чинник В) урожайність фітомаси, т/га 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 21,7 21,9 18,0 20,5 

Гірчиця біла 30,0 23,5 14,5 22,7 

Редька олійна 33,9 28,0 20,5 27,5 

Вика яра 17,2 29,0 19,5 21,9 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 15,2 21,3 19,5 18,7 

Буркун білий 23,9 26,8 19,5 23,4 

Гірчиця біла 33,0 31,5 17,0 27,2 

Редька олійна 36,0 36,0 25,0 32,3 

Вика яра 22,9 33,5 22,0 26,1 

N40  

Гречка 17,6 24,4 22,0 21,3 

Буркун білий 24,8 25,9 20,5 23,7 

Гірчиця біла 33,5 28,0 16,5 26,0 

Редька олійна 35,7 31,0 27,0 31,2 

Вика яра 24,5 36,0 22,5 27,7 

P40K40  

Гречка 18,0 23,2 21,0 20,7 
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Продовж. табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 24,5 26,4 20,0 23,6 

Гірчиця біла 34,0 33,5 23,6 30,4 

Редька олійна 37,4 37,5 21,5 32,1 

Вика яра 26,7 34,5 21,0 27,4 

N40K40  

Гречка 19,7 25,0 31,0 25,2 

Буркун білий 28,7 28,0 23,5 26,7 

Гірчиця біла 35,0 34,0 26,5 31,8 

Редька олійна 41,8 38,5 24,0 34,8 

Вика яра 27,0 37,0 29,5 31,2 

N40P40  

Гречка 21,2 28,6 30,0 26,6 

Буркун білий 30,5 29,2 25,0 28,2 

Гірчиця біла 37,9 35,0 27,5 33,5 

Редька олійна 44,3 42,5 26,5 37,8 

Вика яра 29,5 38,0 26,0 31,2 

N40P40K40  

Гречка 22,9 29,3 35,5 29,2 

Буркун білий 31,7 31,5 26,8 30,0 

Гірчиця біла 39,1 38,2 36,0 37,8 

Редька олійна 47,0 48,0 31,0 42,0 

Вика яра 30,6 39,5 26,5 32,2 

N80P40K40  

Гречка 24,4 33,8 37,0 31,7 

2013 р. А – 1,76; В – 1,52; АВ –4,02 

2014 р. А – 1,42; В – 1,20; АВ –3,18 НІР05 

2015 р. А – 1,08; В – 0,93; АВ – 2,43 
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 Так, у 2013 та 2014 роках у травні–червні випала значна кількість 

опадів, відповідно 149 і 199 мм за середньобагаторічної їх кількості – 142 мм 

(табл. Д. 1, табл. Д.2), що зумовило накопичення зеленої маси на рівні 15,2–

48,0 т/га. У 2015 році після сівби буркуну білого, гірчиці білої, редьки 

олійної та вики ярої спостерігалося погіршення погодних умов зі зниженням 

температури повітря та утворенням снігового покриву, що відтермінувало 

появу сходів капустяних культур і вики ярої на 20–25 діб і знизило їх 

продуктивність до рівня 14,5–37,0 т/га. Слід відзначити, що найстабільніші в 

середньому за роки досліджень були врожаї фітомаси гречки та вики ярої. 

Також упродовж років дослідження мало місце скорочення періоду 

проходження фаз вегетації культур (явище неотенії), що можна пояснити 

різким настанням теплої погоди (особливо в 2014 та 2015 рр.).  

 Отже, погодні умови впливали на появу сходів, ріст та розвиток 

рослин, що в свою чергу змінювало накопичення фітомаси сидератів і 

залежало, як від їх біологічних особливостей, так і особливостей удобрення. 

 Як видно з даних табл. 3.4, внесення мінеральних добрив позитивно 

впливало на наростання фітомаси сидератів. Так, приріст фітомаси від 

внесення лише азотних (N40) та сумісного внесення калійних і фосфорних 

(P40K40) добрив був приблизно на однаковому рівні для буркунового пару, 

відповідно – 2,9 і 3,2 т/га, гірчичного – 4,5 і 3,3 т/га, редькового – 4,8 і  

3,7 т/га, викового – 4,2 і 5,8 т/га та гречаного – 2,6 і 2,0 т/га. Тоді як 

поєднання калійних або фосфорних туків з азотними забезпечувало вагоміше 

збільшення накопичення зеленої маси. Варіант досліду із застосуванням 

подвійної дози азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (N80P40K40) у 

середньому за три роки забезпечив найбільший приріст фітомаси 

сидеральних культур: буркуну білого – 9,5 т/га, гірчиці білої – 15,1, редьки 

олійної – 14,5, вики ярої 10,3 та гречки – 13,0 т/га. Це підтверджує дані, 

одержані в інших дослідах [135, 143]. 
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 Вагомим є те, що зі збільшенням проективного покриття ґрунту 

рослинністю та зі збільшенням фітомаси і висоти рослин, інтенсивність 

дефляції зменшується [195, с. 35]. Тобто, внесені мінеральні добрива, поряд з 

підвищенням густоти рослин, їх висоти та врожайності фітомаси сприяли 

збільшенню проективного покриття ґрунту. 

 Значна частка біомаси рослин знаходиться в ґрунті. Вивчення 

післязбиральних і кореневих решток є важливим об’єктом дослідження 

агрофітоценозу. Частка підземної продукції в загальній є вагомою і чим 

кращі водно-мінеральні умови живлення, тим вона вища [147]. Від точності 

визначення маси коренів залежать результати вивчення біологічного 

колообігу органічних речовин і елементів живлення в посівах, оцінювання 

культур як попередників і пов’язані з ними висновки [164].  

 Зазначається [164], що в однорічних культур частка кореневої маси у 

загальній їх біомасі може складати 50 % і більше. Мінеральні добрива 

збільшують частку кореневих решток польових культур на 5–14 % [192], і 

навіть 40–43 % [110]. 

 Величина запасів органічної речовини пожнивно-кореневих решток на 

період їх визначення в кінці вегетації рослин не відображає динаміки 

процесів, які характеризуються первинною продукцією. Чиста первинна 

продукція перевищує кількість пожнивно-кореневих решток [192]. Це 

пояснюється тим, що значна кількість органічної речовини надходить у ґрунт 

з кореневими виділеннями та відмерлими коріннями. Відмерлі коріння 

становлять до 20 % від маси живих, а кореневі виділення – 10 % [205]. 

Подібної думки притримувався і Н. З. Станков [258], який, аналізуючи власні 

та літературні дані, дійшов висновку, що в ґрунт надходить органічна 

речовина неврахованих прижиттєво відмерлих корінців і кореневих виділень, 

маса яких у сумі складає близько 30 % маси врахованих коренів. Виходячи з 

цих міркувань, на основі одержаних експериментальних даних зроблено 

розрахунки надходження в ґрунт органічної речовини залежно від сидерату 

та його удобрення (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Маса кореневих решток сидеральних культур у шарі ґрунту 0–40 см 

залежно від удобрення перед зароблянням у ґрунт (2013–2015 рр.) 

Варіант досліду Живі 

корені  

Відмерлі 

корені 

Кореневі 

виділення 
Всього 

Удобрення 

(Чинник А) 

Культура 

(Чинник В) вміст, т/га 
1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 7,63 1,53 0,76 9,92 

Гірчиця біла 6,05 1,21 0,61 7,87 

Редька олійна 9,48 1,90 0,95 12,33 

Вика яра 11,67 2,33 1,17 15,17 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 5,58 1,12 0,56 7,26 

Буркун білий 8,41 1,68 0,84 10,93 

Гірчиця біла 6,57 1,31 0,66 8,54 

Редька олійна 9,74 1,95 0,97 12,66 

Вика яра 13,04 2,61 1,30 16,95 

N40  

Гречка 6,10 1,22 0,61 7,93 

Буркун білий 8,66 1,73 0,87 11,26 

Гірчиця біла 7,38 1,48 0,74 9,60 

Редька олійна 10,11 2,02 1,01 13,14 

Вика яра 13,55 2,71 1,36 17,62 

P40K40  

Гречка 6,48 1,30 0,65 8,43 

Буркун білий 8,36 1,67 0,84 10,87 

Гірчиця біла 7,44 1,49 0,74 9,67 

Редька олійна 9,64 1,93 0,96 12,53 

Вика яра 13,36 2,67 1,34 17,37 

N40K40  

Гречка 6,90 1,38 0,69 8,97 
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Продовж. табл. 3.5 
1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 9,45 1,89 0,95 12,29 

Гірчиця біла 8,45 1,69 0,85 10,99 

Редька олійна 11,15 2,23 1,12 14,50 

Вика яра 14,22 2,84 1,42 18,48 

N40P40  

Гречка 7,64 1,53 0,76 9,93 

Буркун білий 9,85 1,97 0,99 12,81 

Гірчиця біла 9,15 1,83 0,92 11,90 

Редька олійна 12,00 2,40 1,20 15,60 

Вика яра 14,56 2,91 1,46 18,93 

N40P40K40  

Гречка 8,52 1,70 0,85 11,07 

Буркун білий 10,16 2,03 1,02 13,21 

Гірчиця біла 9,78 1,96 0,98 12,72 

Редька олійна 12,45 2,49 1,25 16,19 

Вика яра 15,07 3,01 1,51 19,59 

N80P40K40  

Гречка 8,98 1,80 0,90 11,68 

2013 р. А – 0,60; В – 0,51; АВ – 1,34 
2014 р. А – 0,78; В – 0,66; АВ – 1,75 НІР05 
2015 р. А – 0,48; В – 0,39; АВ – 1,04 

  
 За впливом на наростання кореневої маси мінеральні добрива діяли 

дещо по-іншому, а ніж на фітомасу. Так, найбільший приріст спостерігався за 

сумісного внесення фосфорних і калійних (P40K40), азотних і фосфорних 

(N40P40) та за повного мінерального добрива (N40P40K40, N80P40K40), а у 

варіантах досліду з внесенням N40 та N40K40 відмічено найменший приріст. 

 З підвищенням урожайності культур кількість кореневих решток 

збільшується, але частка їх у загальній біомасі знижується [205]. 

Співвідношення кореневих решток із надземною масою неоднакове залежно 

від ґрунтово-кліматичних умов, рівня врожаїв, біологічних особливостей 

культур, агротехнології їх вирощування. У районах з посушливим кліматом 
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частка кореневих решток у загальній біомасі рослин більша [128]. На 

чорноземах близько 28 % усієї біомаси сидеральних культур складають 

кореневі системи рослин, тоді як на сірих лісових ґрунтах – 19 % [255, с. 107]. 

 Дослідження показали, що внесення мінеральних добрив, незалежно 

від виду і дози, сприяють збільшенню як надземної, так і підземної маси 

сидератів. Водночас з підвищенням урожайності сидератів маса кореневої 

системи збільшується, але частка їх у загальній біомасі знижується. Так, у 

контрольному варіанті без добрив співвідношення кореневих решток до 

фітомаси складало 27–53 %, тоді як на тлі удобрення – 23–50 % (табл. 3.6). 

Це пояснюється тим, що за несприятливих умов (нестача вологи і погіршення 

мінерального живлення) збільшення надземної маси рослин стримується, а 

коренів – посилюється, в той час як за підвищеної вологості ґрунту і 

внесення добрив рослини – навпаки [205, 128]. 

Таблиця 3.6 

Частка кореневих решток у біомасі сидератів залежно від видів і доз 

мінеральних добрив, 2013–2015 рр.  

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка Варіант 

удобрення 
частка кореневих решток у біомасі сидератів, % 

Без добрив 
(контроль) 

37,2 26,7 34,5 53,3 29,8 

N40 35,9 24,2 30,2 50,0 28,6 

P40K40 36,5 28,4 32,4 48,9 31,3 

N40K40 35,4 24,5 30,0 48,8 27,4 

N40P40 35,4 26,6 32,0 45,6 28,7 

N40P40K40 34,9 27,3 31,7 46,7 29,2 

N80P40K40 34,9 25,9 29,6 46,8 28,3 
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 Важливим показником кореневої системи рослин є коефіцієнт її 

продуктивності – співвідношення надземної та кореневої маси [258]. Тобто 

скільки одна масова частина коренів сприяє утворенню та функціонуванню 

певної кількості масових частин надземної маси (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Коефіцієнт продуктивності кореневих систем рослин залежно від 

удобрення (2013–2015 рр.) 

Варіант удобрення 
Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Без добрив (контроль) 2,7 3,7 2,9 1,9 3,3 

N40 2,8 4,1 3,3 2,0 3,5 

P40K40 2,7 3,5 3,1 2,0 3,2 

N40K40 2,8 4,1 3,3 2,0 3,7 

N40P40 2,8 3,7 3,1 2,2 3,5 

N40P40K40 2,8 3,6 3,2 2,1 3,4 

N80P40K40 2,9 3,9 3,4 2,1 3,5 

 

 Як видно з даних табл. 3.7, гірчиця біла і гречка мають найбільші 

коефіцієнти продуктивності кореневої системи. Найменша вона була у вики 

ярої. Застосування мінеральних добрив сприяє підвищення коефіцієнту 

продуктивності кореневої системи  сидератів на 3–17 %, за виключенням 

внесення P40K40 під гречку та гірчицю білу, що зумовлювало зниження 

відповідно на 3 та 5 %.   

 Отже, покращення умов живлення за рахунок внесення мінеральних 

добрив сприяє підвищенню частки, як надземної, так і підземної біомаси 

сидератів, позитивно впливає на інтенсивність формування листкової 

поверхні та продуктивність фотосинтезу. Найвагоміший вплив має азотна 

складова системи їх удобрення.  
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 3.2 Накопичення сухої речовини 

 

 Нині органічні добрива майже не вносяться. До того ж вони й не 

потрібні, бо за умов коли всі рослинні рештки основних і пожнивних культур 

залишаються на полі досягається навіть бездефіцитний баланс органічного 

вуглецю і, що важливо зазначити, екологічніше, ніж коли рештки 

використовуються для потреб тваринництва та повертаються на поле вже як 

гній [182]. Зниження ефективності органічних добрив відбувається в таких 

випадках: під час внесення у весняний період – на 10–15 %; у результаті 

несвоєчасного загортання у ґрунт – до 10 %; внаслідок нерівномірного 

внесення на полях – на 10–15 %; за відсутності типових гноєсховищ –  

до 30 %; у разі використання недосконалої техніки для внесення – до 20 %. 

Коефіцієнт корисної дії гною, з урахуванням зазначених вище чинників, 

досить низький і становить 10–15 %, тоді як з органічними добривами можна 

вносити майже 60 % елементів живлення від загальної потреби у добривах 

[246]. Втрати органічної речовини з гною в середньому становлять 40 %, 

однак у деяких випадках можуть досягати 60 %. При цьому втрачається 30–

40 % азоту, 10 – фосфору і 20 % калію [279]. За середньої дози гною 35 т/га 

під пшеницю озиму та просапну культуру в 8–9-ти пільній сівозміні в ґрунт 

щорічно надходить 8,0–9,0 т/га сирої або 2,0–2,3 сухої органічної речовини, а 

з рослинними рештками в середньому до 3,5–4,0 т/га [164]. 

 Іншої думки дотримується Б. С. Носко [209, с. 37], наголошуючи, що за 

врожайності зерна кукурудзи 10,0–12,0 т/га з ґрунту виноситься 400–500 кг 

азоту. Якщо враховувати, що з добривами вносять 75–100 кг азоту, то решта 

його використовується з ґрунтових запасів. За середнього вмісту азоту в 

гумусі близько 5 %, для забезпечення його дефіциту в 300–400 кг його 

мінералізується 1,2–1,4 т/га. Такі втрати гумусу в сівозміні без багаторічних 

трав компенсувати за рахунок післязбиральних решток неможливо.    
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Результати досліджень свідчать, що внесення мінеральних добрив 

зумовлює зниження вмісту сухих речовин, як у фітомасі, так і в кореневих 

рештках рослин на сидерат (табл. 3.8).  

 Таблиця 3.8 

Уміст сухих речовин в біомасі сидератів залежно від удобрення  

(2013–2015 рр.) 

У фітомасі культур У кореневих рештках 
Бу

рк
ун

 б
іл

ий
 

Гі
рч

иц
я 

 б
іл

а 

Ре
дь

ка
 о

лі
йн

а 

В
ик

а 
яр

а 

Гр
еч

ка
 

Бу
рк

ун
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іл
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Гі
рч

иц
я 

 б
іл

а 

Ре
дь

ка
 о

лі
йн

а 

В
ик

а 
яр

а 

Гр
еч

ка
 

Варіант 
досліду 

уміст сухих речовин, % 
Без добрив 
(контроль) 

29,3 29,1 20,0 25,2 26,6 33,1 32,8 23,9 29,6 30,6 

N40 28,2 25,5 18,7 24,1 25,2 31,7 28,7 22,7 28,6 29,1 

P40K40 28,8 27,4 19,0 24,8 26,5 32,3 30,7 23,0 29,2 30,4 

N40K40 28,1 25,2 18,1 23,5 23,6 31,6 28,5 22,3 28,0 27,5 

N40P40 28,4 26,2 18,3 23,4 24,9 30,9 29,7 22,3 27,9 28,7 

N40P40K40 27,7 26,3 17,6 23,1 23,8 30,4 30,1 21,7 27,7 27,6 

N80P40K40 27,1 23,2 16,3 22,0 21,1 30,4 26,4 20,5 26,6 24,8 

2013 р. 1,3 1,4 1,0 1,4 1,3 1,4 1,6 1,3 1,7 1,5 

2014 р. 1,7 1,2 0,9 0,9 1,2 1,9 1,4 1,1 1,1 1,3 

Н
ІР

05
 

2015 р. 1,3 1,3 0,8 1,2 1,2 1,4 1,5 1,0 1,5 1,4 

 

 Внесення лише азотних туків у нормі 40 кг/га д. р. зумовлює зниження 

вмісту сухої речовини в фітомасі на 1,1–3,6 абсолютних відсотки, фосфорні 

та калійні компоненти знижують цей показник відповідно на 0,4–0,5 та  

0,3–0,7 абсолютних відсотки у буркуну білого, редьці олійній, виці ярій та на 
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1,1 % у гречці на тлі калійного компоненту. У гречки та гірчиці білої 

фосфорний компонент повного добрива збільшував вміст сухої речовини на 

0,2 та 1,1 абсолютних відсотка. Застосування N40 та N80 на тлі P40K40 зумовлює 

зменшення вмісту сухої речовини до 17,6–27,7 та 16,3–27,1 % проти 20,0–

29,3 % у контрольному варіанті.  

 Аналогічні закономірності спостерігалися і в кореневих рештках: 

мінеральні добрива знижували вміст сухих речовин на 0,8–6,4 % порівняно з 

контролем.   

 Встановлено, що вміст сухих речовин у фітомасі залежно від культури 

та застосування добрив складає 16,3–29,3 %, у кореневих рештках  

20,5–33,1 %. Водночас, за даними одних вчених, вміст сухої речовини в 

підземній частині більший, ніж у надземній [35], других – навпаки [239], 

третіх – приблизно на одному рівні з незначними змінами в той чи інший бік 

[204].   

 До орного шару ґрунту за рахунок вирощування на сидерат рослин 

редьки олійної надходить 6,11 т/га, гірчиці білої – 5,37 т/га повітряно-сухої 

органічної маси [281]. Вика накопичує в надземній масі 5,6 т/га абсолютно 

сухої речовини, в корінні 2,4 т/га, або 30 % від загальної і 43 % від надземної 

маси [292]. Після буркуну білого кількість кореневих і стерньових решток 

досягає 12,0 т/га сухої маси [118, с. 228].  

 В середньому за три роки досліджень найбільший приріст сухої 

речовини отримано за вирощування редьки олійної, буркуну білого та гречки 

на фоні N80P40K40, відповідно – 1,84; 2,91 та 2,81 т/га або 22; 31 та 39 %, вики 

ярої і гірчиці білої на фоні N40P40K40 – 2,56 та 3,17 т/га або 29 та 35 % більше 

порівняно з варіантом без внесення під них добрив (табл. 3.9). 

 Отже, з підвищенням доз добрив загальний вихід сухої речовини 

зростав, у той час як частка її вмісту в біомасі зменшувалася. Це вказує на 

пряму залежність між дозою внесення мінеральних добрив та виходом сухої 

речовини (R2= 0,77–0,89 залежно від сидерату), та обернену – за вмістом у 

фітомасі (R2= –0,54–0,79) та підземній частині (R2= –0,48–0,85). 
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Таблиця 3.9 

Урожайність сухої речовини біомаси сидератів залежно від удобрення 

(2013–2015 рр.) 

Сидерати (чинник В) 

Буркун 

білий 

Гірчиця  

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Варіант  

удобрення  

(чинник А) 
урожайність сухої речовини, т/га 

Без добрив  

(контроль) 9,31 9,20 8,50 8,80 7,17 

N40 10,16 9,38 8,94 9,95 7,66 

P40K40 10,53 10,13 9,01 10,79 8,04 

N40K40 10,13 10,44 8,91 10,13 8,39 

N40P40 11,42 11,60 9,70 11,27 9,45 

N40P40K40 11,76 12,37 10,20 11,36 9,52 

N80P40K40 12,22 12,13 10,34 11,30 9,98 

2013 р. Чинник А – 0,21; В – 0,18; АВ – 0,48 

2014 р. Чинник А – 0,19; В – 0,16; АВ – 0,42 НІР05 

2015 р. Чинник А – 0,24; В – 0,20; АВ – 0,54 

 

 Дослідженнями встановлено, що удобрені культури сидерального пару 

за кількістю надходження органічної речовини в ґрунт прирівнюються до 

40 т/га і більше гною. Це є науково-обґрунтованої нормою (один раз на 5 

років) під культури суцільної сівби на полях комплексного інтенсивного 

окультурення чорнозему опідзоленого [287]. Зокрема, для досягнення такого 

еквіваленту гною за вирощування буркуну білого та вики ярої достатньо 

внести лише азотні добрива в дозі 40 кг/га д. р. (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Еквіваленти гною за надходженням у ґрунт сухої органічної речовини з 

біомасою сидератів залежно від удобрення та культури (2013–2015 рр.)  

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка Варіант 

удобрення 
еквіваленти гною, т/га 

Без добрив 37 37 34 35 29 

N40 41 38 36 40 31 

P40K40 42 41 36 43 32 

N40K40 41 42 35 41 34 

N40P40 46 46 39 45 38 

N40P40K40 47 49 41 45 38 

N80P40K40 49 49 41 45 40 

 

 Редька олійна та гречка характеризувалися меншим, накопиченням 

сухої речовини. Вони формували еквівалентну кількість органічної речовини 

лише за внесення максимальної дози мінеральних добрив (N80P40K40). 

 Між урожаєм сухої наземної та кореневої маси сидератів існує тісний 

кореляційний зв’язок. Коефіцієнти кореляції у сумішей вики з рижієм і вики 

з суріпицю склали відповідно 0,97 та 0,98  [114]. Кількість органічної 

речовини, яка міститься в рослинних рештках сидератів становить від 9,7 до 

41,2 % від загальної біомаси рослини [111]. 

 Внесення мінеральних добрив дещо знижувало частку кореневих 

решток у загальному зборі сухої речовини (табл. 3.11). Так, у контрольному 

варіанті частка кореневих решток в урожаї сухої речовини складала 28,0–

35,9 %, а за внесення різних видів і доз мінеральних добрив – 26,1–34,6 %. 
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Найбільше на цей показник впливало застосування повного мінерального 

добрива, найменше – внесення лише фосфорних і калійних добрив.  

Таблиця 3.11 

Частка кореневих решток у загальній масі сухої речовини сидератів 

залежно від видів і доз мінеральних добрив (2013–2015 рр.) 

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Варіант досліду 

частка кореневих решток, % 

Без добрив  

(контроль) 
35,2 28,0 34,7 35,9 31,0 

N40 34,2 26,1 32,1 34,3 30,2 

P40K40 34,6 29,1 33,5 33,7 31,9 

N40K40 33,9 26,4 32,0 33,8 29,4 

N40P40 33,2 28,1 33,3 32,0 30,2 

N40P40K40 33,1 28,9 33,2 32,6 30,6 

N80P40K40 32,8 27,7 32,1 32,8 30,5 

 

  Дослідженнями встановлено тісну залежність (R² = 0,88–0,96) між 

урожаєм сухої речовини фітомаси (х) та підземної частини (у) рослин на 

сидерати. Цей зв’язок описувався такими регресійними рівняннями: 

– для буркуну білого: y = 23,201 ln(x) – 62,537; R² = 0,92; 

– для гірчиці білої: y = 63,673 ln(x) – 138,730; R² = 0,88; 

– для редьки олійної: y = 20,415 ln(x) – 53,167; R² = 0,88; 

– для вики ярої: y = 24,533 ln(x) – 62,395; R² = 0,96; 

– для гречки: y = 23,680 ln(x) – 70,460; R² = 0,92. 

 Отже, регулюванням мінерального живлення сидератів, особливо 

азотного, можна дієво впливати на уміст і накопичення в них сухої 

речовини.   



89 

 
 

 3.3 Уміст елементів живлення в урожаї сидератів  

 

 Сидерати, накопичуючи елементи живлення, оберігають їх від фізико-

хімічного закріплення, вимивання та інших втрат, таким чином, 

перетворюють і роблять більш доступними для рослин, в тому числі і 

важкорозчинних сполук ґрунту, а також елементів живлення, внесених 

раніше з органічними та мінеральними добривами [169]. Надземна маса 

сидератів є збалансованою за вмістом елементів живлення у сухій речовині 

[155].  

 Внесення мінеральних добрив не лише підвищує врожайність зеленої 

маси, але й істотно змінює хімічний склад у бік збільшення вмісту азоту, 

фосфору, калію і кальцію [170]. 

 Встановлено, що хімічний склад біомаси зелених добрив залежить від 

культур та їх удобрення (табл. 3.12, 3.13).  

 З даних табл. 3.12 видно, що вміст вуглецю в сухій речовині фітомаси 

рослин не залежав від рівня їх мінерального живлення і був стабільним у 

межах кожної культури: буркун білий – 41,3–41,5 %; гірчиця біла – 39,4–39,6; 

редька олійна – 39,1–39,2; вика яра – 40,0–40,2 та гречка 39,2–39,4 %. 

 Вміст азоту в фітомасі сидератів залежав від фону мінерального 

живлення культур.  Так, найменший вміст азоту встановлено в фітомасі 

сидератів у варіанті без внесення добрив. Застосування фосфорних і калійних 

добрив суттєво не покращувало цей показник. Внесення азотних добрив (в 

дозі N40) сприяло підвищенню вмісту азоту на 2–4 %. Застосування 

мінеральних добрив у дозі N40К40 та N40Р40 забезпечило зростання вмісту 

азоту в рослинах на 2–5 %. Найбільші значення досліджуваного показника 

були у варіанті N80P40K40 – 2,13–3,74 % у перерахунку на суху речовину. 

 За вмістом азоту в сухій фітомасі сидерати можна розмістити в такий 

спадаючий ряд: буркун білий, вика яра, гречка, гірчиця біла, редька олійна.  
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Таблиця 3.12 

Хімічний склад фітомаси сидеральних культур залежно від видів і доз 

мінеральних добрив (2013–2015 рр.) 

Варіант досліду 
С N P2О5 K2О СаО 

Удобрення Культура 
хімічний склад, % на суху речовину 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 41,4 3,60 0,72 1,49 3,87 

Гірчиця біла 39,5 1,99 0,50 1,74 1,11 

Редька олійна 39,1 1,98 0,48 1,72 1,00 

Вика яра 40,1 3,42 0,62 1,46 1,53 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 39,3 2,34 1,20 2,96 3,23 

Буркун білий 41,3 3,66 0,73 1,51 3,87 

Гірчиця біла 39,5 2,05 0,51 1,76 1,10 

Редька олійна 39,1 2,05 0,49 1,73 1,01 

Вика яра 40,0 3,49 0,63 1,47 1,53 

N40  

Гречка 39,3 2,42 1,23 2,98 3,23 

Буркун білий 41,4 3,59 0,74 1,71 3,88 

Гірчиця біла 39,4 1,98 0,53 1,96 1,11 

Редька олійна 39,1 1,96 0,51 1,93 1,02 

Вика яра 40,1 3,41 0,66 1,68 1,54 

P40K40  

Гречка 39,4 2,32 1,25 3,17 3,24 

Буркун білий 41,5 3,68 0,73 1,69 3,88 

Гірчиця біла 39,5 2,08 0,51 1,94 1,11 

Редька олійна 39,2 2,07 0,49 1,92 1,02 

Вика яра 40,1 3,50 0,63 1,66 1,54 

N40K40  

Гречка 39,2 2,43 1,22 3,15 3,24 
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Продовж. табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 41,4 3,66 0,74 1,51 3,89 

Гірчиця біла 39,6 2,06 0,53 1,77 1,14 

Редька олійна 39,1 2,06 0,51 1,73 1,03 

Вика яра 40,2 3,49 0,64 1,48 1,53 

N40P40  

Гречка 39,3 2,43 1,23 2,99 3,24 

Буркун білий 41,4 3,68 0,76 1,70 3,89 

Гірчиця біла 39,4 2,09 0,55 1,96 1,12 

Редька олійна 39,1 2,08 0,55 1,92 1,05 

Вика яра 40,1 3,50 0,67 1,67 1,54 

N40P40K40  

Гречка 39,3 2,46 1,28 3,15 3,25 

Буркун білий 41,5 3,74 0,77 1,72 3,86 

Гірчиця біла 39,5 2,14 0,58 1,98 1,12 

Редька олійна 39,0 2,13 0,54 1,95 1,04 

Вика яра 40,0 3,56 0,67 1,68 1,52 

N80P40K40  

Гречка 39,3 2,50 1,28 3,17 3,25 

2013 р. 1,9 0,14 0,04 0,10 0,11 

2014 р. 2,4 0,16 0,04 0,12 0,13 НІР05 

2015 р. 2,2 0,15 0,04 0,11 0,12 
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  Порівняно з азотом, сидерати містили значно менше фосфору. 

Найменшим його вміст був у варіанті без добрив. За внесення лише азотних 

туків та поєднання їх з калійними у дозі на 40 кг/га д. р. вміст фосфору не 

зростав. Використання мінеральних добрив у нормі Р40К40 та N40Р40 збільшило 

вміст фосфору в сидератах на 3–7 %. Внесення 40 та 80 кг д. р. азотних 

добрив на фосфорно-калійному фоні (P40K40) сприяло підвищенню вмісту 

фосфору в фітомасі сидератів до 0,55–1,28 % на суху речовину, або 

відповідно на 6–15 та 7–16 % порівняно з контролем.  

 Вміст калію в сухій речовині, залежав від умов мінерального живлення 

сидератів. Так, найменший вміст його був у варіанті без внесення 

мінеральних добрив (залежно від культури на рівні 1,49–2,96 % у 

перерахунку на суху речовину). Застосування азотних добрив окремо та в 

поєднанні з фосфорними суттєво не покращувало цей показник. На 

фосфорно-калійному фоні вміст калію збільшувався на 7–15 %. За внесення 

азотних туків та поєднання їх з калійними у дозі 40 кг/га д. р. вміст калію 

підвищувався на 6–13 %. Застосування максимальної дози мінеральних 

добрив (N80P40K40) зумовлювало приблизно однакову величину вмісту калію, 

як і у варіанті Р40К40. 

 Важливим елементом живлення рослин є кальцій. Як показали 

дослідження, фітомаса культур на зелене добриво залежно від умов 

мінерального живлення мало відрізнялася між собою за вмістом кальцію. 

Вагомий вплив на цей показник мали біологічні особливості рослин на 

сидерат. Так, найменший вміст кальцію в фітомасі відмічено у капустяних 

культур: редьки олійної – 1,00–1,05 % і гірчиці білої – 1,10–1,14 %; середній – 

для вики ярої – 1,52–1,54 %; найбільший – гречки – 3,23–3,25 % та буркуну 

білого – 3,86–3,89 % на суху речовину.  

 Підземна частина сидератів є значною частиною їх біомаси. Водночас 

вміст елементів живлення в фітомасі та кореневих рештках рослин 

відрізняється (табл. 3.13).    
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Таблиця 3.13 

Хімічний склад кореневих решток сидеральних культур залежно від 

видів і доз мінеральних добрив (2013–2015 рр.) 

Варіант досліду 
С N P2О5 K2О СаО 

Удобрення Культура 
хімічний склад, % на суху речовину 

1 2 3 4 5 6 7 
Буркун білий 41,8 2,06 0,72 0,94 0,97 

Гірчиця біла 40,1 1,20 0,38 1,28 0,85 

Редька олійна 40,0 1,19 0,32 1,31 0,37 

Вика яра 40,7 1,97 0,35 0,97 0,53 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 40,4 1,26 0,75 1,61 1,07 

Буркун білий 41,8 2,11 0,72 0,96 0,98 

Гірчиця біла 40,2 1,26 0,39 1,30 0,86 

Редька олійна 40,0 1,26 0,33 1,32 0,38 

Вика яра 40,6 2,04 0,35 0,98 0,53 

N40  

Гречка 40,4 1,34 0,75 1,63 1,08 

Буркун білий 41,7 2,04 0,74 1,06 0,98 

Гірчиця біла 40,2 1,19 0,41 1,40 0,87 

Редька олійна 40,0 1,16 0,35 1,42 0,39 

Вика яра 40,6 1,96 0,39 1,09 0,55 

P40K40  

Гречка 40,3 1,23 0,80 1,72 1,07 

Буркун білий 41,8 2,16 0,73 1,04 0,96 

Гірчиця біла 40,2 1,32 0,39 1,38 0,87 

Редька олійна 40,0 1,29 0,33 1,42 0,39 

Вика яра 40,7 2,09 0,36 1,08 0,55 

N40K40  

Гречка 40,4 1,36 0,77 1,70 1,08 
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Продовж. табл. 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 41,8 2,14 0,74 0,96 0,97 

Гірчиця біла 40,1 1,30 0,41 1,31 0,86 

Редька олійна 40,0 1,30 0,35 1,32 0,40 

Вика яра 40,6 2,07 0,37 0,99 0,53 

N40P40  

Гречка 40,4 1,39 0,78 1,64 1,09 

Буркун білий 41,8 2,17 0,76 1,05 0,97 

Гірчиця біла 40,0 1,34 0,43 1,39 0,87 

Редька олійна 40,0 1,33 0,39 1,42 0,38 

Вика яра 40,8 2,09 0,40 1,07 0,57 

N40P40K40  

Гречка 40,4 1,41 0,83 1,70 1,08 

Буркун білий 41,7 2,24 0,77 1,06 0,96 

Гірчиця біла 40,1 1,40 0,46 1,40 0,86 

Редька олійна 40,1 1,39 0,38 1,42 0,37 

Вика яра 40,7 2,16 0,40 1,08 0,54 

N80P40K40  

Гречка 40,5 1,47 0,83 1,71 1,09 

2013 р. 2,0 0,08 0,04 0,06 0,04 

2014 р. 2,3 0,10 0,03 0,08 0,05 НІР05 

2015 р. 2,2 0,09 0,03 0,07 0,04 
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  Так, вміст вуглецю, подібно до фітомаси сидератів, не залежав від 

рівня мінерального живлення і був стабільним, але дещо вищим: для буркуну 

білого – 41,7–41,8 %; гірчиці білої – 40,0–40,2 %; редьки олійної –  

40,0–40,1 %; вики ярої – 40,6–40,8 % та гречки 40,3–40,5 % на суху речовину.  

 Вміст азоту в кореневих рештках сидератів залежав від фону 

мінерального живлення культур.  Найменшим він був у фітомасі рослин у 

варіанті без внесення добрив. Застосування фосфорних і калійних добрив 

(P40K40) суттєво не покращувало цей показник. Внесення азотних добрив в 

дозі N40 сприяло підвищенню вмісту азоту на 2–6 %. Мінеральні добрива у 

дозах N40К40 та N40Р40 забезпечували зростання вмісту азоту в рослинах 

відповідно на 5–10 та 4–10 %. Найбільші значення досліджуваного показника 

були у варіанті N80P40K40 – 1,39–2,24 % у перерахунку на суху речовину. За 

внесення N40P40K40 величина вмісту азоту в сидератах була на 5–12 % вищою 

за контрольний варіант. 

 Вміст фосфору в кореневих рештках рослин, подібно до фітомаси, був 

значно нижчим порівняно з азотом. За внесення азотних туків та поєднання 

їх з калійними у дозі 40 кг/га д. р. вміст фосфору істотно не змінювався. 

Застосування мінеральних добрив у дозах Р40К40 та N40Р40 збільшило вміст 

фосфору в сидератах відповідно на 3–11 та 3–9 %.  

 Внесення N40P40K40 та N80P40K40 сприяло підвищенню вмісту фосфору в 

коренях сидератів до 0,38–0,83 % на суху речовину, або відповідно на 6–22 та 

7–21 % порівняно з контролем.  

 Вміст калію в коренях сидератів змінювався залежно від умов 

мінерального живлення. Найменше значення цього показника відмічалося у 

варіанті без внесення мінеральних добрив (0,94–1,61 % у перерахунку на 

суху речовину). 

 Застосування азотних добрив та поєднання їх з фосфорними суттєво не 

покращувало цей показник. За рахунок внесення фосфорних і калійних 

добрив (P40K40) вміст калію збільшувався на 7–13 %. За внесення азотних і 

калійних туків у дозі по 40 кг/га д. р. вміст калію підвищувався на 6–11 %. 
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Азотні добрива на фоні Р40К40 істотно не впливали на вміст калію в сухій 

речовині сидератів. 

 Дослідженнями встановлено, що кореневі рештки культур відрізнялися 

від фітомаси за вмістом кальцію. Найменшим він був у кореневих рештках 

редьки олійної – 0,37–0,40 % та вики ярої – 0,53–0,55 %; середній – гірчиці 

білої – 0,85–0,87 % та буркуну білого – 0,96–0,98 %; найбільший – гречки – 

1,07–1,09 % на суху речовину. Проте рівень мінерального живлення істотно 

не впливав на вміст кальцію в кореневих рештках. 

 Отже, мінеральні добрива залежно від видів і доз внесення можуть 

збільшувати вміст макроелементів у біомасі сидератів.    
 

 3.4 Засвоєння елементів живлення з ґрунту і добрив 

 

 Стосовно рівнів засвоєння елементів живлення сидератами 

М. Шкарда [279, с. 252] зазначає: «Зелене добриво засвоює поживні речовини 

із ґрунтових запасів і внесених добрив і віддає їх рослинам».  

 Чорноземи важкого гранулометричного складу на лесових породах 

містять підвищену кількість апатитів, польових шпатів і тришарових 

алюмосилікатів. Фосфор і калій цих мінералів рослинам безпосередньо не 

доступний, але частково екстрагується розчином сильних кислот, у тому 

числі 0,5 н оцтовою кислотою [270]. Тому на цих ґрунтах необхідно 

вирощувати культури, які здатні засвоювати елементи живлення з 

важкодоступних форм. Такою, наприклад, є гречка, кореневі виділення якої 

містять органічні кислоти – лимонну, оцтову, щавлеву, мурашину [118, 

с. 143; 249].  

 Результати досліджень показують високу здатність сидератів на тлі 

застосування мінеральних добрив до рециркуляції елементів живлення в 

польовій агроекосистемі (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14 

Накопичення макроелементів сидератами залежно від удобрення (2013–2015 рр.) 

Варіант досліду Фітомаса Коріння Біомаса 

N P2О5 K2О СаО N P2О5 K2О СаО N P2О5 K2О СаО 
Удобрення Культура 

накопичення елементів живлення, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Буркун білий 217 43 90 233 68 24 31 32 285 67 121 265 

Гірчиця біла 132 33 115 73 31 10 33 22 163 43 148 95 

Редька олійна 110 27 95 56 35 9 39 11 145 36 134 67 

Вика яра 182 33 78 81 69 12 34 18 251 45 112 99 

Без добрив 
(контроль) 

Гречка 116 59 147 160 28 17 36 24 144 76 183 184 

Буркун білий 245 49 101 259 73 25 33 34 318 74 134 293 

Гірчиця біла 142 35 122 76 33 10 34 22 175 45 156 98 

Редька олійна 124 30 105 61 37 10 39 11 161 40 144 72 

Вика яра 213 38 90 93 79 13 38 20 292 51 128 113 

N40 

Гречка 129 66 159 173 31 17 38 25 160 83 197 198 

Буркун білий 247 51 118 267 74 27 39 36 321 78 157 303 

Гірчиця біла 142 38 141 80 35 12 41 26 177 50 182 106 

Редька олійна 117 31 116 61 35 11 43 12 152 42 159 73 

Вика яра 226 44 112 102 81 16 45 23 307 60 157 125 

P40K40 

Гречка 127 68 173 177 31 20 44 27 158 88 217 204 
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Продовж. табл. 3.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Буркун білий 247 49 113 260 74 25 36 33 321 74 149 293 
Гірчиця біла 160 39 149 85 36 11 38 24 196 50 187 109 
Редька олійна 123 29 114 60 39 10 42 12 162 39 156 72 
Вика яра 219 39 104 96 81 14 42 21 300 53 146 117 

N40K40 

Гречка 144 72 186 192 34 19 42 27 178 91 228 219 
Буркун білий 279 56 115 297 81 28 36 37 360 84 151 334 
Гірчиця біла 172 44 148 95 42 13 43 28 214 57 191 123 
Редька олійна 133 33 112 67 42 11 43 13 175 44 155 80 
Вика яра 248 46 105 109 86 15 41 22 334 61 146 131 

N40P40 

Гречка 160 81 197 214 40 22 47 31 200 103 244 245 
Буркун білий 290 60 134 306 85 30 41 38 375 90 175 344 
Гірчиця біла 184 48 172 98 48 15 50 31 232 63 222 129 
Редька олійна 142 37 131 72 45 13 48 13 187 50 179 85 
Вика яра 247 47 118 109 89 17 45 24 336 64 163 133 

N40P40K40 

Гречка 170 89 218 225 43 25 52 33 213 114 270 258 
Буркун білий 307 63 141 317 90 31 43 38 397 94 184 355 
Гірчиця біла 188 51 174 98 47 15 47 29 235 66 221 127 
Редька олійна 150 38 137 73 46 13 47 12 196 51 184 85 
Вика яра 255 48 120 109 91 17 45 23 346 65 165 132 

N80P40K40 

Гречка 166 85 210 215 43 24 50 32 209 109 260 247 
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 До моменту заробляння сидерати накопичують в своїй біомасі значну 

кількість елементів живлення. Найбільше накопичується азоту та кальцію, 

дещо менше калію і мало фосфору. Величина винесення макроелементів 

залежала, як від видових особливостей рослин, так і умов мінерального 

живлення. Так, вика яра та буркун білий у варіанті без добрив накопичували 

251–285 кг/га азоту, в той час як така традиційна для Лісостепової зони 

культура як гречка – лише 144 кг/га. Різницю в 107–141 кг/га азоту 

пояснюється тим, що ці бобові культури здатні фіксувати за допомогою 

бульбочкових бактерій атмосферний азот.  

 Внесення добрив  в дозах N40 і P40K40 та поєднання азоту з фосфорними 
або калійними туками збільшувало накопичення азоту біомасою бобових 
культур до 292–360 кг/га, гречки до 158–200 кг/га. Тобто різниця між цими 
культурами 122–163 кг/га азоту. 
 Повне мінеральне добриво (N40P40K40) збільшувало накопичення азоту 
біомасою вики ярої та буркуну білого відповідно до 213 та 375 кг/га, гречки – 
до 213 кг/га. Внесення подвійної дози азоту (N80P40K40) зумовило найбільший 
приріст досліджуваного показника для вики ярої на 97 кг/га, буркуну білого – 
112, гречки – 65 кг/га порівняно з варіантом без добрив.     
 Щодо накопичення азоту біомасою капустяних культур, то в 
середньому за три роки досліджень у варіанті без внесення добрив воно було 
на рівні 145–163 кг/га. Внесення мінеральних добрив збільшувало його 
накопичення редькою олійною та гірчицею білою відповідно на 5–35 і  
7–44 % порівняно з контролем.  
 Фосфору найбільше накопичували буркун білий та гречка, відповідно 
67–94 і 76–114 кг/га P2О5 залежно від фону мінерального живлення. В 
середньому за роки досліджень найменше P2О5 було в біомасі редьки олійної, 
гірчиці білої та вики ярої, відповідно 36–51; 43–66 і 45–65 кг/га. Внесення 
мінеральних добрив збільшувало накопичення фосфору в біомасі 
досліджуваних сидератів на 5–54 % порівняно до контролю.   
 За накопиченням калію сидерати в порядку зростання розміщувалися в 
такій послідовності залежно від удобрення: вика яра – 112–165 кг/га, буркун 
білий 121–184 кг/га, редька олійна – 134–184 кг/га, гірчиця біла –  
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148–222 кг/га та гречка – 183–270 кг/га. Застосування різних доз і видів 
мінеральних добрив збільшувало накопичення калію в біомасі досліджуваних 
сидератів на 5–52 % порівняно до контролю.   
 Кальцій накопичувався в біомасі рослин на зелене добриво подібно до 
калію. Проте, культури за кількістю СаО розміщувалися в іншому порядку 
зростання залежно від удобрення: редька олійна – 67–85 кг/га, гірчиця біла – 
95–129 кг/га, вика яра – 99–133 кг/га, гречка – 184–258 кг/га та буркун білий 
265–355 кг/га. Застосування різних доз і видів мінеральних добрив 
збільшувало накопичення кальцію в біомасі досліджуваних сидератів  
на 3–40 % порівняно до контролю.    
 Співвідношення N : P2О5 : K2О в напівперепрілому гної становить 
1 : 0,5 : 1,2 [41]. Дослідженнями встановлено, що найближче до цього 
показника для гною наближалася біомаса гречки зі співвідношенням 
1 : 0,5 : 1,3 потім у порядку віддалення розміщувалися гірчиці біла та редька 
олійна – 1,0 : 0,3 : 1,0; буркуну білий і вика яра – 1,0 : 0,2 : 0,5. Низьке 
співвідношення в бобових культурах P2О5 та K2О до азоту пояснюється 
високим накопиченням останнього в біомасі. Чинник умов мінерального 
живленням не мав істотного впливу на формування співвідношення 
N : P2О5 : K2О.   
 Отже, мінеральні добрива, збільшуючи біомасу сидератів, зумовлюють 
інтенсивніше накопичення елементів живлення в їх урожаї та після 
заробляння до ґрунту рециркуляцію поживних елементів в агроекосистемі. За 
результатами проведених досліджень встановлено кореляційні залежності 
між виносом і вмістом в рослинах N, P2О5, K2О, відповідно для буркуну 
білого 0,27; 0,83; 0,46; гірчиці білої – 0,77; 0,87; 0,62; редьки олійної – 0,79; 
0,93; 0,65; вики ярої – 0,99; 0,99; 0,99 та гречки – 0,73; 0,66; 0,40. Також 
встановлено кореляційний зв'язок між виносом N, P2О5, K2О і врожайністю 
сидератів, відповідно для буркуну білого 0,99; 0,95; 0,60; гірчиці білої – 0,95; 
0,92; 0,85; редьки олійної – 0,97; 0,94; 0,85; вики ярої – 0,99; 0,99; 0,99 та 
гречки – 0,95; 0,91; 0,92. Тобто зі збільшенням біомаси зростає вміст і 
накопичення елементів живлення, тому потрібно намагатися максимально 
підвищити врожайність сидератів.   
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 У середньому за три роки досліджувані сидерати залежно від рівня 
мінерального живлення акумулювали 315–675 кг/га азоту, фосфору й 
калію (рис. 3.2).  

 
 

 Рис. 3.2 Вплив удобрення сидератів на акумулювання в їх біомасі 

сумарної кількості азоту, фосфору й калію (2013–2015 рр.):  

 1) без добрив – контроль; 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40 

 

 Найменше акумулювання основних елементів живлення відмічене у 

варіанті без внесення добрив – 315–473 кг/га залежно від сидерату. 

Застосування лише азотних добрив у дозі 40 кг/га д. р. підвищувало цей 

показник на 9–15 %. Сумісне внесення фосфорних і калійних добрив (P40K40) 

збільшували їх акумуляцію на 12–28 %, а доповнення азотних туків 

калійними або фосфорними – на 13–36 %. Внесення одинарної та подвійної 

дози азотних добрив на фоні P40K40 сприяло найбільшому приросту 

акумульованих елементів – відповідно на 101–194 та 116–202 кг/га NPK, або 

на 32–48 і 36–47 % порівняно з контролем.    
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 Як видно з рис. 3.3, внесення фосфорних і калійних добрив сприяло 

підвищенню коефіцієнтів використання азоту з добрив. Водночас 

підвищення дози азотних добрив до 80 кг/га д. р. на фоні P40K40 зменшує його 

порівняно із дозою 40 кг/га д. р.  
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 Рис. 3.3 Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив 

сидератами за рахунок накопичення їх фітомасою (2013–2015 рр.):  

1 – буркун білий; 2 – гірчиця біла; 3 – редька олійна; 4 – вика яра;  

5 – гречка 

 
 Зазвичай коефіцієнт використання елементів живлення з добрив 

розраховують тільки з врахуванням накопичення фітомасою, однак, 

дослідження показують, що цей показник значно вищий, якщо його 

вираховувати на всю біомасу (фітомаса + підземна частина) (рис. 3.4). 

 Високі показники використання азоту з добрив, розраховані різницевим 

методом, можна пояснити утворенням великої кількості «екстра-азоту». Його 

загальна кількість на чорноземах може сягати 24–36 % від виносу азоту з 

врожаєм культур [278]. За даними Гамзикова Г. П., Кострика Г. І., 

Ємельянова В. Н. [30], за додаткового внесення фосфору на чорноземі 

опідзоленому частка «екстру-азоту» зростає у три рази, а за повного 

Азоту у варіантах Фосфору у варіанті Калію у варіанті 

       N40      N40P40K40        N80P40K40           N40P40K40            N40P40K40 
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удобрення лише – у два рази. Це пояснюється типом ґрунту, достатньо 

забезпеченим калієм. 
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 Рис. 3.4 Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив 

сидератами за рахунок накопичення їх біомасою (2013–2015 рр.):  

1 – буркун білий; 2 – гірчиця біла; 3 – редька олійна; 4 – вика яра;  

5 – гречка 
 

 Доповнення азотних добрив фосфорними і калійними збільшувало 

коефіцієнт використання азоту буркуном білим з 83 до 135 %, гірчицею 

білою з 30 до 138 %, редькою олійною з 40 до 88 %, гречкою з 40 до 138 %. 

Поряд з цим для вики ярої додаткове внесення фосфорних і калійних добрив 

знизило цей показник з 78 до 53 %. Підвищення дози азотних добрив до 

80 кг/га д. р. зумовлювало зменшення коефіцієнта використання азоту з 

мінеральних добрив до 49–95 % залежно від культури.  

 У варіанті N40P40K40 коефіцієнт використання фосфору з добрив 

рослинами буркуну білого становив 40 %, гірчиці білої – 33 %, гречки –  

58 %, редьки олійної та вики ярої – 28 %.  

 Коефіцієнт використання калію сидератами у варіанті N40P40K40 був від 

43 % (вика яра) до 70 % (гірчиця біла).   

Азоту у варіантах Фосфору у варіанті Калію у варіанті 

       N40      N40P40K40        N80P40K40           N40P40K40            N40P40K40 



104 

 
 

 Отже, встановлено, що на ефективність використання елементів 

живлення з мінеральних добрив найвагоміший вплив має рівень їх азотного 

живлення. 

 Встановлено, що сидеральні культури значно різняться засвоєнням 

елементів живлення на формування одиниці біомаси (рис. 3.5). 

  

Рис. 3.5 Засвоєння елементів живлення на формування 1 т біомаси 

різних сидератів (2013–2015 рр.) 

 
 Так, в 1 т біомаси найбільше азоту та кальцію накопичує буркун білий 

однорічний, відповідно 9,1–9,4 і 8,2–8,7 кг, фосфору та калію – гречка, 

відповідно 2,5–3,0 і 6,0–7,4 кг. Найменше на одиницю біомаси азоту, 

фосфору та кальцію накопичувала редька олійна, калію – вика яра.  

 За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

 1. Показано, що найкращим варіантом щодо коефіцієнта виживання 

рослин на зелене добриво є внесення N40P40 (коефіцієнт виживання – 0,81–

0,87), густоти рослин при цьому вища на 1–5 %, ніж у варіанті без добрив.  

 2. З підвищенням урожайності сидератів маса кореневої системи 

сидератів збільшується, але частка їх у загальній біомасі знижується.  
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У контрольному варіанті без добрив співвідношення кореневих решток до 

фітомаси складає 27–53 %, тоді як на тлі удобрення – 23–50 % 

 3. Внесення мінеральних добрив під культури сидерального пару за 

надходженням органічної речовини у ґрунт еквівалентно гною в нормі  

31–49 т/га. За вирощування на сидерат буркуну білого, або вики ярої можна 

обмежитися внесенням під них лише N40P40 або N40P40K40 для забезпечення 

надходження 11–12 т/га органічної речовини.  

 4. Встановлено, що зі збільшенням дози внесених добрив підвищується 

і накопичення елементів живлення в біомасі сидератів. Найбільше 

накопичується азоту та кальцію, дещо менше калію та значно менше 

фосфору. Біонакопичення макроелементів залежить, як від видових 

особливостей рослин, так і умов мінерального живлення сидератів. 

 5. Коефіцієнт використання елементів живлення сидератами з добрив 

змінюється залежно від видів та доз їх внесення. Застосування фосфорних і 

калійних добрив сприяє підвищенню коефіцієнтів використання азоту. 

Водночас підвищення дози азотних добрив до 80 кг/га д. р. на фоні P40K40 

зменшує його порівняно із дозою 40 кг/га д. р. до 49–95 % залежно від 

культури. Коефіцієнт використання фосфору у варіанті N40P40K40 становив 

від 28 % (редька олійна та вика) до 58 % (гречка), калію від 43 % (вика яра) 

до 70 % (гірчиця біла).   

 Результати досліджень, подані в розділі, висвітлено нами в працях [50, 

52, 53, 167].  
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РОЗДІЛ 4 

 ВПЛИВ ЗЕЛЕНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ТА 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТУ 

 

 Дослідженнями Крупенікова І.А. з’ясовано [156], що невичерпну 

родючість чорноземів необхідно підтримувати як мінеральними, так і 

органічними добривами з метою відтворення і підвищення родючості. За 

повідомленням Г. А. Мазура [175] втрати гумусу в ґрунтах Лісостепу сягають 

6,6 т/га і для їх компенсації необхідно вносити 132 т/га підстилкового гною 

без врахування поточних процесів мінералізації. Зрозуміло, що за нинішніх 

умов це неможливо.  

 Деградаційні процеси, що охопили ґрунти, негативно впливають на їх 

стан і продуктивність сільськогосподарських угідь [113]. Виходячи з того, що 

родючість ґрунту без гною або без інших органічних речовин деградує, то за 

енергетичною ефективністю сидеральний пар порівняно з угноєним є 

кращим [271]. Вплив сидерації на ґрунт визначається кількістю та якістю 

внесеної біомаси, а також залежить від мікробіологічної активності та 

гідротермічного режиму ґрунту [307, 309, 310]. 

 Щорічне надходження в шар ґрунту 0–30 см свіжої біомаси у нормі 

40 т/га в перерахунку на суху речовину забезпечує майже такий самий рівень 

вмісту водорозчинного гумусу, що й на цілинних землях [77].  

 Отже, в нинішніх умовах основним джерелом органічних речовин 

ґрунту є рослини. Насичення ґрунту органікою – це надійний і досить 

ефективний засіб підвищення його родючості [74, с. 207]. 

 

 4.1 Зміни в органічній частині ґрунту  

 

 Найважливішим показником, який визначає рівень ґрунтової 

родючості, є вміст гумусу [212]. Проте, за останні 130 років втрати гумусу в 

Україні склали до 25 % і прогнозується подальше його зниження [9]. 
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 Для збереження родючості орних ґрунтів необхідно регулярно вносити 

органічні речовини, що дозволяють оптимізувати гумусний стан ґрунту, який 

тісно корелює з його фізико-хімічними властивостями [160, 300].  

 Для гуміфікації свіжої органічної речовини важливе значення має 

співвідношення в ній вуглецю до азоту [215, с. 102].  Оптимальний режим 

трансформації рослинних решток у ґрунті проходить за співвідношення 

(C : N) 26–30 : 1 [121].  

 Встановлено, що залежно від культур, органів сидератів та удобрення 

вуглецево-азотне співвідношення змінювалося від 11 до 35 (рис. 4.1). 

 
 Рис. 4.1 Відношення С : N у біомасі сидератів залежно від удобрення, 

2013–2015 рр.:  

 1 – буркун білий; 2 – гірчиця біла; 3 – редька олійна; 4 – вика яра;  

5 – гречка 

 

 Внесення азотних добрив дозі 40 кг/га д. р. звужувало відношення С : N 

у фітомасі та кореневих рештках, відповідно на 2–4 і 2–6 % залежно від 

культури, та сама ж доза азоту на тлі P40K40, відповідно – на 2–6 та 5–13 %. 

Тоді як додаткове внесення N40 на тлі N40P40K40 знижувало досліджуваний 

показник на 2–4 %. Фосфорні та калійні туки в дозі по 40 кг/га д. р. істотно не 

звужували азотно-вуглецеве співвідношення в біомасі сидератів.  
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  Отже, найвужче азотно-вуглецеве співвідношення було в фітомасі 

бобових культур – 11,1–11,8 та 18,8–20,7 у кореневих рештках, а найширше в 

кореневих рештках капустяних культур – 28,8–34,5 залежно від доз та видів 

мінеральних добрив. Інші вчені [305] також вказують на широке 

співвідношення C : N залежно від виду рослин – від 13 до 33, за 

співвідношення С : N у гноєві 19–29 [304]. 

 Низка вчених відзначають підвищення вмісту гумусу в ґрунті за 

рахунок сидерації [80, 129, 169, 173, 273, 288, 292, 306], або лише просте його 

відтворення [260, 18, 213]. Інші [215, с. 102; 222], вказуючи на надто вузьке 

співвідношення C : N у зеленій масі сидератів, що сприяє швидкому їх 

розкладу до кінцевих продуктів без гуміфікації. Також зазначається [76, 

с. 83], що внаслідок інтенсивної мінералізації рослинних решток проходить 

деяке збільшення запасів загального гумусу в ґрунті. Водночас, на думку 

автора, термін «гумусонакопичення» у цьому випадку, мабуть, 

використовувати недоцільно. 

 Встановлено, що внесення різних доз і видів мінеральних добрив під 

сидерати істотно не впливло на вміст гумусу в ґрунті (табл. 4.1). 

 Таблиця 4.1 

Вплив різних видів сидератів та їх удобрення на вміст гумусу в шарі 

ґрунту 0–40 см перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидерат (чинник В) 

Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
удобрення 
(чинник А) 

Шар 
ґрунту, см 

вміст гумусу, % 
1 2 3 4 5 6 7 

0–20 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 Без добрив 
(контроль) 20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

0–20 3,12 3,11 3,11 3,11 3,11 
N40 

20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 



109 

 
 

Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 
0–20 3,12 3,11 3,11 3,12 3,11 

P40K40 
20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

0–20 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 
N40K40 

20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 
0–20 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

N40P40 
20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

0–20 3,10 3,12 3,12 3,12 3,12 
N40P40K40 

20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 
0–20 3,13 3,12 3,12 3,12 3,12 

N80P40K40 
20–40 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 

2013 р. А – 0,07: В – 0,06; АВ – 0,17 

2014 р. А – 0,08: В – 0,07; АВ – 0,19 НІР05 

2015 р. А – 0,07: В – 0,06; АВ – 0,15 

  Примітка. Вміст гумусу в ґрунті під чистим паром у шарі 0–20 см – 3,08 %,  

у шарі 20–40 см – 3,05 %.  

  

За умов чистого пару спостерігалося зниження гумусованості ґрунту, 

як в орному, так і підорному його шарах порівняно з сидеральними парами. 

Результати досліджень узгоджуються з даними інших учених [17, 114, 163, 

193] та пояснюються тим, що органічна речовина сидератів упродовж 

першого року мінералізується на 60–80 %, перетворюється в гумус –  

10–30 %, входить в біомасу мікроорганізмів 3–8 % і приблизно скільки ж 

залишається негуміфікованою [291].   

Встановлено, що під чистим паром в середньому мінералізується 

1,67 т/га гумусу, тоді як трансформація біомаси різних сидератів дозволяла 

відновлювати його в кількості 1,15–2,05 т/га залежно від їх удобрення 

(рис. 4.2). 
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 Рис. 4.2 Вплив удобрення сидератів на зміну вмісту гумусу в ґрунті 

(шар 0–40 см) порівняно з чистим паром (2013–2015 рр):  

 1) без добрив – контроль; 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40 

 

 Застосування мінеральних добрив під сидерати покращувало цей 

показник. Так, внесення азотних добрив у дозі 40 кг/га д. р. під різні сидерати 

збільшувало гумусованість ґрунту на 0,04–0,19 т/га порівняно з варіантом без 

добрив, тоді як фосфорні добрива в дозі 40 кг/га д. р. у складі повного 

мінерального добрива – на 0,20–0,29 т/га та калійні – на 0,11 т/га. 

Застосування N40 на тлі P40K40 і N40P40K40 покращувало баланс гумусу в ґрунті, 

відповідно на 0,08–0,31 та 0,01–0,07 т/га порівняно з контролем. Водночас 

додаткове внесення N40 на тлі N40P40K40 під гірчицю білу і гречку недоцільне 

через зниження гумусованості відповідно на 0,04 та 0,08 т/га. 

 Відновлення гумусованості ґрунту після сидеральних парів порівняно з 

чистим паром можна пояснити як процесами гуміфікації біомаси, так і 

вузьким співвідношенням у ній вуглецю до азоту, що зумовлювало 

посилення діяльності ґрунтових мікроорганізмів та розкладання мортмаси 

післяжнивних решток попередника (пшениці озимої). Це підтверджується 

С. М. Крамарьовим [150, с. 83]: «Найкращі умови для розвитку процесу 

гумуфікації складаються весною і на початку літа. В цей час у ґрунті 

достатній запас вологи від осінньо-зимових опадів і сніготанення, 
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сприятливий температурний режим. У період літньої посухи мікробіологічні 

процеси суттєво послаблюються, що захищає гумусові речовини від швидкої 

мінералізації. При розкладанні рослинних решток, багатих зольними 

елементами і азотом, утворюються сполуки (особливо багаті кальцієм), які 

насичують гумусові речовини. Це сприяє закріпленню їх у ґрунті у вигляді 

гуматів і збережені у верхніх горизонтах чорноземів нейтральної реакції. 

Разом з гумусом у ґрунті закріплюються елементи живлення рослин у формі 

складних органо-мінеральних речовин, створених у результаті взаємодії 

гумусових кислот з зольними елементами рослинних решток і мінеральною 

частиною ґрунту».   

 Для балансових розрахунків запасів гумусу в ґрунті також 

використовують ізогумусові коефіцієнти – кількість гумусу, що утворюється 

в ґрунті з різних органічних матеріалів (відсоток на суху речовину). Для 

соломи такий коефіцієнт складає 10 %, коренів і кореневих шийок рослин – 

18 %, гною – 20 – 40 %, а для молодих рослин і зелених добрив 0 [41, с. 114]. 

Для сидератів показник «0» може пояснюватися тим, що в їх складі відсутній 

лігнін, що має пряме відношення до процесу гуміфікації. Відомо, що лігнін 

досить стійкий до розкладання і близький за складом до гумусових речовин, 

та є основним джерелом ґрунтового гумусу [308]. Однак встановлено [269], 

що гумусові та гумусоподібні речовини можуть утворюватися з різних 

органічних решток навіть за низького вмісту в їх складі лігніну. Вміст 

лігнину в сухій масі сидератів складає 4–11 %, у гноєві 22 % [304]. Тому 

використання зелених добрив інтенсифікує процеси гуміфікації лише в 

перший рік досліджень. Потім мінералізаційні процеси переважають над 

новоутвореним гумусу і його втрати становлять в середньому 0,003 % за рік 

[210, с. 223]. Тому при розрахунку балансу гумусу за методом ізогумусових 

коефіцієнтів не в рік заробки сидератів, а за довший проміжок часу, 

помилково може вважатися відсутність позитивної їх дії на гумусовий стан 

ґрунтів. 
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 Результати досліджень показують, що ізогумусовий показник істотно 

не залежав від доз і видів добрив, а змінювався залежно від виду культур на 

зелене добриво (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Ізогумусовий показник сидератів залежно від удобрення 

(2013–2015 рр.) 

Ізогумусовий показник, % 

Сидерат 
Варіант досліду 

Буркун 

білий 

Гірчиця  

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Без добрив (контроль) 1,68 1,52 1,52 1,68 1,60 

N40 1,67 1,54 1,53 1,68 1,61 

P40K40 1,68 1,52 1,52 1,69 1,60 

N40K40 1,69 1,52 1,55 1,68 1,61 

N40P40 1,68 1,53 1,52 1,69 1,61 

N40P40K40 1,68 1,52 1,52 1,67 1,68 

N80P40K40 1,68 1,52 1,52 1,69 1,52 

 

  При застосуванні в якості сидерату культур родини капустяних – 

гірчиці білої та редьки олійної ізогумусовий показник був на рівні 1,52–

1,55 %, родини бобових – буркуну білого однорічного та вики ярої – 1,67–

1,69 %, гречки – 1,52–1,60 % залежно від удобрення.  

 Встановлено, що коефіцієнт гуміфікації сирої сидеральної біомаси 

залежить від виду рослин на зелене добриво та їх удобрення (табл. 4.3). 

 На ділянках без добрив коефіцієнт гуміфікації біомаси редьки олійної 

становив 0,023, вики ярої – 0,027, гречки – 0,033, гірчиці білої – 0,035 та 

буркуну білого однорічного – 0,036. Внесення різних доз і видів мінеральних 

добрив зумовлювало зменшення коефіцієнта гуміфікації сидератів. Так, 

найнижчий показник гуміфікації виявлено у варіанті досліду з внесення 

максимальної дози добрив (N80P40K40) – 0,020–0,034 залежно від сидерату. 
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Внесення лише фосфорних і калійних добрив (P40K40) істотно не впливало на 

цей показник. За даними інших учених [298], коефіцієнт гуміфікації біомаси 

найбільше залежить від співвідношення C : N у біомасі та фази росту і 

розвитку сидератів. 

Таблиця 4.3 

Коефіцієнт гуміфікації біомаси сидератів залежно від видових 

особливостей рослин та фону живлення, 2013–2015 рр. 

Сидерат 

Варіант досліду Буркун 

білий 

Гірчиця  

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Без добрив (контроль) 0,036 0,035 0,023 0,027 0,033 

N40 0,035 0,031 0,022 0,026 0,031 

P40K40 0,036 0,033 0,022 0,027 0,032 

N40K40 0,035 0,031 0,022 0,026 0,030 

N40P40 0,035 0,032 0,021 0,026 0,031 

N40P40K40 0,035 0,031 0,021 0,026 0,029 

N80P40K40 0,034 0,028 0,020 0,025 0,026 

2013 р. 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 

2014 р. 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 НІР05 

2015 р. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

 Для оцінки родючості ґрунту і направленості процесів трансформації 

сполук вуглецю вагоме значення має врахування вмісту рухомих форм 

гумусових речовин [162]. 

 Так, вміст рухомих органічних речовин у шарі ґрунту 0–40 см після 

сидеральних парів порівняно з чистим паром був більшим на 0,059–

0,125 абсолютних відсотка залежно від удобрення та сидерату. Найвищий 

показник на тлі застосування мінеральних добрив був за варіанту внесення 

під буркун білий однорічний N80P40K40 – 0,278 %, найнижчий за внесення під 
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гречку азотних добрив у нормі 40 кг/га д. р. – 0,225 %. Дослідженнями 

встановлено, що найвагоміше на вміст рухомих органічних речовин впливав 

вид культури на сидерат (рис. 4.3).  
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 Рис. 4.3 Вміст рухомих органічних речовин залежно від виду сидерату 

та його удобрення в шарі ґрунту 0–40 см, (2013–2015 рр.):  

 1) без добрив (контроль); 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40. 

 

 Отже, застосування сидеральних парів як на тлі удобрення, так і без 

добрив порівняно з чистим паром сприяє збереженню вмісту гумусу в ґрунті.  

 

 4.2 Кислотність ґрунту 

 

 В процесі інтенсивного сільськогосподарського використання орних 

земель проходить декальцинація ґрунтів. Цей процес є початком їх 

деградації, у результаті чого відбувається підкислення ґрунтового розчину, 

втрати органічної речовини, погіршення агрофізичних параметрів і 

мікробіологічної активності ґрунтів, зниження (до 40 %) ефективності 

внесених добрив, погіршення якості продукції [275]. 
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 Ефективним заходом в оптимізації кислотно-основної рівноваги є 

систематичне застосування органічних добрив, механізм позитивного впливу 

яких залишається малодослідженим та суперечливим, оскільки основна його 

функція полягає у відтворенні органічної частини ґрунту. Встановлено, що 

сидерати майже не змінюють кислотність ґрунтового розчину чорноземів 

завдяки їх високій буферній здатності. Сидерати накопичують кальцій, 

поглинаючи його коренями з нижніх шарів ґрунту [29]. Проте на сірих 

лісових ґрунтах сидерати мало відрізнялися  від  мінеральної  системи  

удобрення, зумовлюючи зростання кислотності ґрунту [17]. 

 Кислотність чорноземів вилужених під впливом добрив і випадання 

кислих атмосферних опадів починає поступово збільшуватися. Тому на цих 

ґрунтах в практику застосування мінеральних добрив через 1–2 роки 

необхідно включати додавання вапна в нормі 0,5–1 кг/га на 1 кг/га добрив. 

На чорноземах опідзолених вапно потрібно додавати щорічно. З цього 

питання потрібно мати дані польових дослідів [136, с. 116]. Вважається [266], 

що надходження в орний шар ґрунту разом з післязбиральними рештками 

261–315 кг/га СаСО3 є цілком достатнім для нейтралізації негативного 

впливу фізіологічно кислих мінеральних добрив. 

 Враховуючи викладене, визначено вплив внесених мінеральних добрив 

під сидерати на кислотність ґрунту (табл. 4.4). 

 Встановлено, що величина активної кислотності ґрунту (рН водної 

суспензії) у шарі 0–20 см після різних парів у варіанті без добрив становила 

6,5–6,9, за показника на чистому пару – 6,5.  

 У середньому за три роки досліджень після удобрених сидератів 

показник рНвод на період сівби пшениці озимої був на рівні 6,2–7,0 залежно 

від варіанту досліду. Тобто заробляння сидератів до ґрунту зумовлювало 

нейтралізацію негативного впливу фізіологічно кислих мінеральних добрив. 

Встановлено істотну різницю в значенні рНвод ґрунтового розчину за 

внесення мінеральних добрив під сидеральний пар з буркуну білого 

однорічного, гречки та редькою олійною. 
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Таблиця 4.4 

Вплив удобрення сидератів на активну кислотність ґрунту  

в шарі 0–20 см перед сівбою пшениці озимої (рНвод) (2013–2015 рр.) 

Сидерат 

Варіант досліду 
Чистий 

пар Бу
рк

ун
 

бі
ли

й 

Гі
рч

и-

ця
  б

іл
а 

Ре
дь

ка
 

ол
ій

на
 

В
ик

а 

яр
а 

Гр
еч

ка
 

Без добрив (контроль) 6,5 6,9 6,6 6,5 6,7 6,8 

N40 - 6,7 6,3 6,2 6,6 6,7 

P40K40 - 6,8 6,6 6,4 6,8 6,8 

N40K40 - 6,8 6,5 6,2 6,5 6,7 

N40P40 - 6,9 6,4 6,3 6,7 6,8 

N40P40K40 - 7,0 6,3 6,2 6,7 6,9 

N80P40K40 - 6,9 6,4 6,3 6,6 6,9 

2013 р. 0,5 

2014 р. 0,4 НІР05 

2015 р. 0,4 

 

 Зниження актуальної кислотності ґрунту після сидеральних парів 

пояснюється переміщенням з нижніх шарів кореневою системою рослин 

кальцію до орного шару ґрунту. Кореляційним аналізом встановлено 

незначний зв’язок між значенням рНвод ґрунтового розчину та надходженням 

кальцію в кореневмісний шар разом із біомасою сидератів для буркуну 

білого однорічного, гірчиці білої і редьки олійної (відповідно, R2=0,27; 0,25; 

0,20), помірний для гречки (R2=0,40) та відсутній зв’язок для вики ярої 

(R2=0,02).  

 Отже, за сидеральних парів відбувається переміщенням з нижніх шарів 

кореневою системою рослин кальцію до орного шару ґрунту в результаті 

чого спостерігається зниження актуальної кислотності ґрунту. 
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 4.3 Біологічна активність ґрунту 

 

 Один із найважливіших показників екологічного стану та 

життєдіяльності ґрунту є його біологічна активність [229]. Інтегральним її 

показником є кількість виділеного вуглекислого газу, яка вказує на 

інтенсивність «дихання» ґрунту і трансформацію органічної речовини. 

Інтенсивність біологічної активності ґрунту за показником виділення 

вуглекислого газу залежить від типу ґрунту, вологості, температури, а також 

наявності органічної речовини та співвідношення вуглецю до азоту [267]. 

Продукування вуглекислого газу є кількісною характеристикою мінералізації 

органічних добрив [193].   

 Встановлено, що найістотніше на інтенсивність дихання ґрунту 

впливав вид культури на зелене добриво (табл. 4.5).  

 На контролі (без добрив) найбільша емісія С–СО2 з ґрунту, не залежно 

від удобрення, спостерігається при зароблянні сидеральної маси вики ярої та 

буркуну білого, відповідно 544 і 555 мг/(м2  год). Це пояснюється тим, що 

біомаса цих рослин, порівняно з іншими досліджуваними культурами, 

містить вищий вміст азотних сполук, тому повніше споживається ґрунтовими 

мікроорганізмами та інтенсивніше піддається процесам мінералізації. 

Найменша емісія С–СО2 з ґрунту була на неудобреному сидеральному пару з 

гречкою – 489 мг/(м2  год). 

 Внесення мінеральних добрив підвищувало кількість емісії С–СО2. 

Застосування лише азотних (N40) та сумісного фосфорних і калійних добрив 

(P40K40) зумовлювало приблизно однакове збільшення інтенсивності дихання 

ґрунту після буркунового пару на 4 %, гірчичного – 5–6, редькового – 5, 

викового та гречаного – на 3–4 % до контролю. За повного мінерального 

добрива (N40P40K40) емісія С–СО2 істотно зростала. Варіант досліду з 

подвійною дозою азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (N80P40K40) в 

середньому за три роки забезпечив найінтенсивніше виділення вуглекислого 
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газу при зароблянні рослинної маси: буркуну білого – на 11 %, гірчиці білої – 

16, редьки олійної – 14, вики ярої – 12, гречки – на 15 %.  

 Таблиця 4.5 

Вплив удобрення сидератів на виділення С–СО2 з ґрунту через два місяці 

після їх заробляння (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар (чинник В) 

Буркун 

білий 

Гірчица 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка Удобрення (чинник А) 

виділення С–СО2 з ґрунту, мг/(м2  год) 

Без добрив (контроль) 555 513 499 544 489 

N40 576 539 525 571 507 

P40K40 578 541 526 582 504 

N40K40 583 556 531 590 528 

N40P40 596 564 537 601 536 

N40P40K40 605 573 552 604 550 

N80P40K40 616 596 570 611 561 

2013 р. А – 13; В – 11; АВ – 29 

2014 р. А – 18; В – 15; АВ – 39 НІР05 

2015 р. А – 14; В – 12; АВ – 31 

 Примітка. Під чистим паром – 271 С–СО2 мг/(м2  год). 

   

 Продукування вуглекислого газу на фоні чистого пару було в 1,9–2,3 

рази меншим, ніж після удобрених сидератів. Це підтверджує результати 

досліджень інших учених [25].   

 Отже, внесення мінеральних добрив під сидерати сприяє підвищенню 

емісії С–СО2. Найбільший вплив на цей показник має азотна складова 

повного мінерального добрива. Підвищення дози внесення азотних добрив до 

80 кг/га д. р. було ефективним під гірчицю білу, редьку олійну та гречку. Під 
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усі сидеральні культури найменш ефективним було внесення калійних 

добрив. При вирощуванні на сидерат буркуну білого або вики ярої можна 

обійтися внесенням лише N40P40, у такому випадку буде збільшення на 10–

11 % емісії С–СО2 порівняно із сидерацією без застосування мінеральних 

добрив.  

 Целюлозоруйнівна активність – один із найважливіших показників 

біологічного стану ґрунту. Чим інтенсивніше проходять процеси розкладу 

целюлози, тим скоріше здійснюється колообіг елементів живлення і краще 

ними забезпечені рослини [157]. Провідна роль у трансформації свіжої 

негуміфікованої зеленої маси сидератів належить діяльності мікроорганізмів, 

зокрема целюлозоруйнівних бактерій. Сидерація посилює життєдіяльність 

останніх і підвищує біологічну активність ґрунту [274]. 

 Целюлозоруйнівна активність одного й того ж ґрунту більше залежить 

від якості свіжої органічної маси, яка надходить у ґрунтове середовище у 

вигляді гною, сидерату чи післязбиральних решток, ніж від агрофізичних 

показників родючості. Якщо ця маса багато азотом, то целюлозоруйнівна 

здатність ґрунту буде високою, а коли в ній зростає частка клітковини, її 

деструкція буде проходити повільніше, що свідчитиме про зниження 

активності цієї групи  мікроорганізмів [105]. 

 Як видно із рис. 4.4, швидкість розкладання целюлози лляних волокон 

значною мірою залежала від виду пару. За 30 діб експозиції інтенсивність 

розкладання целюлози на фоні внесення різних видів і доз мінеральних 

добрив під сидеральні пари порівняно з контролем практично не змінювалася 

і становила 67–72 % залежно від культури на зелене добриво. За чистого пару 

зменшення маси лляного полотна становило 52 %. Це пояснюється тим, що 

свіжа біомаса сидератів, характеризуючись високим вмістом азоту і білкових 

речовин, вузьким співвідношенням С : N, відразу після заробляння викликає 

бурхливий мікробіологічний процес [80, 129.]. Чисельність мікроорганізмів в 

порівнянні з чистим паром зростає в 1,57–1,65 рази [163]. 
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 Рис. 4.4 Вплив різноудобрених сидератів на розкладання лляного 

полотна в шарі ґрунту 0–30 см (2013–2015 рр.):  

1) без добрив (контроль); 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40. 

 

 Вирощування сидератів, поряд зі збагаченням ґрунту органічною 

речовиною, дозволяє направлено впливати на ґрунтово-мікробіологічні 

процеси і пов’язаним з ними колообіг поживних речовин у складній системі 

ґрунт–добриво–рослина [120]. Мульча, внесена в пару, створює передумови 

для закріплення азотних сполук мікробним комплексом, що здійснює 

розкладання органічних речовин, гальмує процеси нітрифікації у першу 

половину літа, призупиняє надмірне залучення у колообіг поживних речовин. 

Завдяки цьому зменшуються їх втрати не тільки внаслідок водної та вітрової, 

але й від біологічної ерозії ґрунту [195, с. 102]. 

 Дослідженнями встановлено, що показник нітрифікаційної здатності в 

шарі 0–20 см змінювався від 15,7 до 23,5 мг/кг ґрунту (табл. 4.6).  

 Найвищим він був у варіантах з внесенням максимальної дози 

мінеральних добрив (N80P40K40). Найменшу нітрифікаційну здатність мав 

ґрунт на ділянках чистого пару – 15,7 мг/кг. 
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 Внесення лише азотних добрив (N40) підвищувало нітрифікаційну 

здатність на 3–6 % залежно від сидерату порівняно з варіантом без добрив. 

Фосфорні та калійні добрива в дозі по 40 кг/га д. р. збільшували 

досліджуваний показник відповідно на 4–11 та 2–6 %. Застосування N40 на тлі 

P40K40  підвищувало нітрифікаційну здатність ґрунту на 8–16 % залежно від 

сидерату порівняно з контролем.  

Таблиця 4.6 

Нітрифікаційна здатність ґрунту шару 0–20 см залежно від внесення 

різних видів і доз мінеральних добрив під сидерати (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар  
Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна Вика яра Гречка Удобрення  

нітрифікаційна здатність ґрунту,  
мг N–NО3/кг ґрунту 

Без добрив (контроль) 19,1 17,3 17,9 18,7 17,6 

N40 20,3 18,1 18,5 19,7 18,7 

P40K40 21,0 19,7 20,0 20,9 18,9 

N40K40 21,9 20,4 20,8 21,7 19,8 

N40P40 22,6 20,9 21,4 22,6 20,7 

N40P40K40 23,1 21,3 22,0 23,0 21,9 

N80P40K40 23,5 21,7 22,6 23,3 22,4 

 Примітка. Під чистим паром – 15,7 мг/кг ґрунту. 
  

 Отже, застосування різних доз і видів мінеральних добрив під 

сидеральні пари покращувало нітрифікаційну здатність порівняно з чистим 

паром у середньому за три роки досліджень на 15–48 %. 

 

 4.4 Поживний режим ґрунту 

 

 Основне завдання удобрення ґрунту – створити у кореневмісному шарі 

сприятливі умови для перетворення недоступних речовин у доступні форми, 

нині стає неможливим, через зменшення внесення мінеральних добрив і 
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зведення застосування гною майже до нуля. Тому все більшої актуальності 

набуває пошук інших джерел органічних добрив, як альтернативи гною, які 

забезпечать оптимальне надходження в ґрунт біогенних елементів і 

вирізнятимуться високою екологічністю і нижчими витратами [225]. 

Невисока природня забезпеченість чорноземів рухомими формами поживних 

речовин зумовлює високу ефективність добрив, яка збільшується з 

підвищенням культури землеробства та ступеня зволоження [270]. 

 Використаний сидератами для створення біомаси азот з ґрунту не 

вилучається і після їх заорювання знову йде на поповнення вмісту органічної 

речовини і азотного фонду ґрунту подібно азотному балансу цілинних 

ґрунтів [209, с. 35]. 

 Як видно з даних табл. 4.7, вміст нітратного азоту, змінюючись по 

профілю ґрунту, був більшим у шарі 0–20 см. Це пояснюється, як 

перемішуванням шарів ґрунту при зароблянні сидератів, так й 

інтенсивнішими мінералізаційними процесами у верхньому шарі ґрунту, 

через те, що до нього  було зароблено свіжу фітомасу сидератів з вузьким 

співвідношенням C : N у той час як у шарі 20–40 см переважно містилися 

кореневі рештки з ширшим, ніж у надземній масі азотно-вуглецевим 

співвідношенням. 

 Застосування мінеральних добрив у сидеральних парах підвищувало 

вміст нітратного азоту в шарі ґрунту 0–20 см до 10,2–13,7 мг/кг ґрунту проти 

10,2–11,2 мг/кг на контролі без добрив залежно від сидерату. Так, збільшення 

його вмісту від азотних добрив (варіант N40) було після буркуну білого, 

гірчиці білої, редьки олійної, гречки на 5 % і вики ярої – на 6 %. Внесення 

лише фосфорних і калійних добрив (варіант P40K40) істотно не впливало на 

цей показник, тоді як поєднання калійних або фосфорних туків з азотними 

забезпечувало істотне підвищення вмісту нітратного азоту в ґрунті. Варіант 

досліду із застосуванням подвійної дози азотних добрив на фосфорно-

калійному фоні (N80P40K40) у середньому за три роки забезпечив найістотніше 

підвищення вмісту нітратного азоту (на 22–25 % залежно від сидерату). 
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Таблиця 4.7 

Вміст азоту мінеральних сполук у ґрунті після різних парів та їх 

удобрення перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар 

Чи
ст

ий
 

па
р Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 

Вика 

яра 
Гречка 

Варіант 

удобрення 

Шар 

ґрунту, 

см 
вміст азоту мінеральних сполук, мг/кг ґрунту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0–20 9,1 
18,6 

11,1 
21,8 

10,2 
19,9 

10,5 
19,4 

11,2 
21,0 

10,2 
21,6 Без добрив 

(контроль) 
20–40 8,3 

17,3 
8,4 
21,4 

7,4 
20,7 

7,6 
20,4 

8,2 
20,9 

7,1 
17,9 

0–20 11,6 
23,7 

10,7 
20,2 

11,1 
19,9 

11,9 
23,1 

10,7 
22,5 N40 

20–40 9,1 
21,8 

8,2 
20,9 

8,4 
20,7 

9,1 
21,6 

7,8 
19,2 

0–20 11,2 
22,6 

10,2 
20,1 

10,6 
19,5 

11,4 
22,2 

10,3 
21,5 P40K40 

 
20–40 9,6 

22,2 
8,5 
21,8 

8,8 
21,3 

9,5 
22,2 

8,2 
19,3 

0–20 11,6 
24,0 

10,8 
20,9 

11,1 
20,1 

11,9 
23,5 

10,7 
22,7 N40K40 

 
20–40 9,2 

22,0 
8,3 
21,3 

8,5 
20,7 

9,3 
21,3 

8,1 
19,6 

0–20 11,7 
24,7 

10,9 
21,2 

11,2 
20,2 

12,0 
24,1 

10,7 
22,7 N40P40 

 
20–40 9,1 

22,4 
8,2 
21,2 

8,4 
21,0 

9,1 
21,9 

8,1 
20,2 

0–20 11,9 
25,3 

11,1 
21,8 

11,4 
20,7 

12,1 
24,3 

10,8 
23,2 N40P40K40 

 
20–40 

 

9,2 
22,6 

8,3 
21,0 

8,5 
20,8 

9,2 
21,9 

8,2 
20,6 
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Продовж. табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0–20 13,5 
26,7 

12,7 
22,8 

13,0 
21,8 

13,7 
25,5 

12,4 
24,1 N80P40K40 

20–40 
 

9,4 
22,6 

8,5 
21,4 

8,7 
21,2 

9,4 
21,9 

8,5 
20,7 

2013 р. 0,6/1,1 
0,4/1,0 

0,5/0,9 
0,3/0,9 

0,5/0,9 
0,3/0,9 

0,6/1,1 
0,4/1,0 

0,5/1,1 
0,4/0,9 

2014 р. 0,6/1,0 
0,3/0,9 

0,5/1,0 
0,4/1,0 

0,6/1,0 
0,4/0,9 

0,6/1,0 
0,4/1,0 

0,5/1,1 
0,4/1,0 

НІР05 

2015 р. 0,6/1,1 
0,4/1,0 

0,5/1,0 
0,4/0,9 

0,5/0,9 
0,3/0,9 

0,6/1,0 
0,4/0,9 

0,6/1,0 
0,3/0,9 

 Примітка. Над рискою – вміст N–NO3
−, під рискою – N–NH4

+; до риски – НІР05 в 

шарі ґрунту 0–20 см, після риски – НІР05 в шарі ґрунту 20–40 см. 

 

 Після сидеральних парів, порівняно з чистим паром, вміст нітратного 

азоту в шарі ґрунту 0–20 см був більшим на 12–51 % залежно від удобрення 

та сидерату. У шарі 20–40 см його вміст був вищим на 10–14 % за 

використання в якості сидерату буркуну білого однорічного, за виключенням 

варіантів без добрив та внесення фосфорних і калійних добрив (P40K40). Після 

сидеральних парів з редькою олійною та викою ярої депресивним був варіант 

без добрив. Внесення мінеральних добрив під ці культури сприяло 

підвищенню досліджуваного показника відповідно на 1–6 та 9–13 %.  

 Застосування на зелене добриво гірчиці білої та гречки позитивно 

впливало на вміст нітратного азоту в шарі ґрунту 20–40 см лише на тлі 

максимальної дози добрив (N80P40K40) та був на рівні чистого пару. У 

варіантах без добрив та з внесенням фосфорних і калійних добрив (P40K40) 

спостерігалося зниження цього показника на 10–14 %. За решти варіантів 

удобрення відмічалося неістотне зниження вмісту нітратного азоту в 

підорному шарі ґрунту порівно з чистим паром.      
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 Як видно з даних табл. 4.7, внесення мінеральних добрив під сидерати 

збільшувало вміст амонійного азоту в ґрунті в шарах 0–20 та 20–40 см.  

Так, цей показник на ділянках без застосування добрив становив відповідно 

18,4–21,8 та 17,9–21,4 мг/кг ґрунту, а за внесення повного мінерального 

добрива (N40P40K40, N80P40K40) в шарі 0–20 см – 20,7–25,3 мг/кг ґрунту і в шарі 

20–40 см – 21,8–26,7 мг/кг ґрунту залежно від виду сидерального пару. Слід 

зазначити, що після капустяних сидератів вміст амонійного азоту в шарі  

20–40 см був більш, або приблизно таким, як і в шарі 0–20 см. Для решти 

сидератів цей показник був вищим у верхньому шарі ґрунту. В іншому 

досліді, у рік дії сидератів вищий вміст азоту амонійних сполук був у 

підорному шарі ґрунту [80].  

 Сидеральні пари на тлі удобрення зумовлюють підвищення вмісту 

амонійного азоту в шарах ґрунту 0–20 і 20–40 см відповідно на 2–44 і 3–31 % 

порівняно з чистим паром. Використання на сидерати редьки олійної без 

удобрення та з внесенням лише фосфорних і калійних добрив (P40K40) у шарі 

0–20 см зумовлювало неістотне (на 1 %) зниження досліджуваного показника 

порівняно з чистим паром.    

 За чистого пару складаються сприятливіші умови мінералізації, 

водночас вміст нітратного та амонійного азоту в досліджуваних шарах ґрунту 

був менший, ніж після сидеральних парів у зв’язку з міграцією нітратів униз 

по профілю ґрунту. Сидерати, використовуючи азот для потреб росту і 

розвитку, запобігають їх міграції. 

 Отже, до часу сівби пшениці озимої вміст азоту мінеральних сполук на 

ділянках сидерального пару відновлюється та навіть перевищує показники 

чистого пару.   

 Сумарна величина нітратного і амонійного азоту служить надійним 

показником забезпеченості ґрунту даним елементом живлення і може 

використовуватися для агрохімічного оцінювання ґрунтів [80]. 
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 Встановлено, що запаси мінерального азоту в ґрунті після 

різноудобрених сидеральних парів перед сівбою пшениці озимої були 

вищими, ніж за умов чистого пару (табл. 4.8). 

 Таблиця 4.8 

Запаси мінерального азоту (N–NO3
− + N–NH4

+) в шарі ґрунту 0–40 см після 

різних парів та удобрення перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидеральні пари Чистий 
пар Буркун 

білий 
Гірчиця 

біла 
Редька 
олійна Вика яра Гречка Варіант 

удобрення 
запаси мінерального азоту, кг/га 

Без добрив 
(контроль) 

134 158 146 145 154 143 

N40 166 151 151 165 151 

P40K40 159 147 146 158 144 

N40K40 167 154 151 166 153 

N40P40 170 155 153 169 155 

N40P40K40 173 156 154 169 157 

N80P40K40 

 

181 164 162 177 165 

 

 У варіанті досліду без застосування мінеральних добрив запаси 

мінерального азоту становили 143–158 кг/га залежно від сидерального пару. 

Внесення азотних, фосфорних і калійних добрив в дозі 40 кг/га д. р. 

підвищувало запаси мінерального азоту в 40-сантиметровому шарі ґрунту, 

відповідно на 5–11; 2–6; 1–3 кг/га порівняно з контролем залежно від 

культури. Застосування N40 на тлі P40K40 збільшувало запаси мінерального 

азоту на 8–14 кг/га або 5–9 % залежно від сидерального пару порівняно з 

варіантом без добрив. Підвищення дози азотних добрив до N80 на тлі P40K40 

сприяло додатковому накопиченню 8 кг/га мінерального азоту порівняно з 

варіантом N40P40K40. При цьому запас мінерального азоту після удобрених 
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сидеральних парів був на 7–35 % вищим, ніж за чистого пару. Це обумовлено 

інтенсивнішою діяльністю ґрунтової біоти, яка сприяє утворенню 

мінеральних форм азоту, завдяки кращому утриманню вологи та вищому 

вмісту органічної речовини за сидерації.  Досліди з міченим азотом (15N) 

показали, що в перший рік після заробляння сидератів у чорноземних ґрунтах 

закріплюється 62 % азоту зеленої маси і лише 37 % азоту мінерального 

добрива [116]. 

 Формування сприятливого для розвитку рослин фосфатного режиму 

ґрунту є однією з передумов ефективного використання добрив [122]. На 

думку Б. С. Носка [211] досягнення забезпеченості ґрунту рухомими 

фосфатами на рівні 140–160 мг/кг ґрунту та утримання цієї рівноваги 

впродовж тривалого періоду є агрохімічним фундаментом стабільного і 

високопродуктивного вирощування культур. Застосовуючи сидерати, можна 

підвищити кількість рухомих фосфатів в орному і підорному шарах ґрунтів 

впродовж не менше 3–4 років після їх заорювання [33].  

 Встановлено, що після сидерального пару перед сівбою пшениці озимої 

вміст рухомих сполук фосфору в шарі ґрунту 0–20 см у середньому за три 

роки, порівняно з чистим паром, підвищувався на 5–16 мг/кг ґрунту залежно 

від культури та удобрення (табл. 4.9). Найменший приріст (4–8 %) був у 

варіанті без добрив. Внесення лише азотних (40 кг/га д. р.) та сукупне 

внесення фосфорних і калійних (P40K40) та азотних і калійних (N40K40) добрив 

зумовлювало вміст рухомих фосфатів на рівні 124–133 мг/кг ґрунту. 

Найбільший вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті (129–135 мг/кг) 

виявлено за внесення мінеральних добрив у дозах N40P40K40 та N80P40K40, або 

ж на 8–13 % більше порівняно з чистим паром. Варіант внесення азотних і 

фосфорних добрив (N40P40) не поступався варіантам застосування повного 

мінерального добрива за досліджуваним показником. Це можна пояснити 

посиленням процесів мінералізації органічних сполук у ґрунті чистого пару, 

а також поглинанням і підтягуванням фосфатів коренями сидератів з нижніх 

горизонтів. 
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  Таблиця 4.9 

Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті після різних парів та їх 

удобрення перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар Чистий 
пар Буркун 

білий 
Гірчиця 

біла 
Редька 
олійна Вика яра Гречка Варіант 

удобрення 
вміст рухомих сполук фосфору (P2О5), мг/кг 

Без добрив 
(контроль) 

119 
86 

126 
92 

125 
89 

124 
89 

124 
90 

128 
93 

N40 
127 
92 

125 
90 

124 
89 

125 
90 

128 
93 

P40K40 
132 
97 

129 
94 

128 
93 

130 
95 

133 
98 

N40K40 
127 
92 

126 
90 

124 
89 

125 
90 

129 
94 

N40P40 
132 
97 

130 
95 

128 
93 

130 
95 

134 
99 

N40P40K40 
133 
98 

130 
95 

129 
94 

130 
95 

135 
100 

N80P40K40 

 

133 
98 

131 
96 

129 
94 

131 
96 

135 
101 

2013 р. 7 
5 

5 
4 

6 
4 

6 
5 

6 
5 

2014 р. 6 
5 

7 
4 

5 
3 

5 
5 

7 
5 НІР05 

2015 р. 6 
4 

6 
3 

5 
4 

6 
4 

6 
4 

 Примітка. Над рискою – вміст у шарі ґрунту 0–20 см, під рискою – вміст у шарі 

ґрунту 20–40 см. 
 

 Застосування мінеральних добрив у сидеральних парах підвищувало 

вміст рухомих сполук фосфору в орному шарі ґрунту на 3–6 % порівняно з 

контролем (без добрив). Відмічено також, що вміст рухомих сполук фосфору 

в орному шарі був вищим, ніж у шарі 20–40 см у всіх варіантах. Це 

обумовлено як генетичними особливостями ґрунту, так і інтенсивністю 

мінералізаційних процесів у тому чи іншому шарі ґрунту.  
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 За умов замкненого колообігу калію, як і в цілинних ґрунтах, у процесі 

генезису ґрунту відбуваються постійний процес його переміщення з 

материнської породи в гуміфікований горизонт за рахунок засвоєння 

кореневою системою рослин [208]. Аналогічна закономірність проявляється і 

в наших дослідженнях (табл. 4.10). 

 Таблиця 4.10 

Вміст рухомих сполук калію в ґрунті після різних парів та удобрення 

перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар 
Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна Вика яра Гречка Варіант 

досліду 

вміст рухомих сполук калію в ґрунті (К2О), мг/кг 

Без добрив 
(контроль) 

121 
96 

123 
109 

126 
112 

124 
110 

122 
108 

129 
115 

N40 
124 
110 

127 
113 

125 
111 

124 
110 

131 
117 

P40K40 
131 
117 

133 
119 

131 
117 

131 
117 

137 
123 

N40K40 
130 
116 

134 
120 

131 
117 

130 
116 

138 
124 

N40P40 
126 
112 

130 
116 

127 
113 

126 
112 

135 
121 

N40P40K40 
133 
119 

137 
123 

133 
118 

131 
117 

142 
128 

N80P40K40 

 

135 
120 

138 
124 

134 
119 

133 
118 

143 
127 

2013 р. 6 
5 

6 
4 

5 
4 

6 
4 

6 
5 

2014 р. 7 
6 

8 
6 

7 
7 

6 
5 

7 
7 

НІР05 

2015 р. 6 
5 

6 
6 

6 
5 

6 
4 

7 
6 

 Примітка. Над рискою – вміст у шарі ґрунту 0–20 см, під рискою – вміст у шарі 

ґрунту 20–40 см. 
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 Вміст рухомих сполук калію в ґрунті після парів змінювався залежно 

від виду сидератів та їх удобрення. Так, найменші значення досліджуваного 

показника в шарах ґрунту 0–20 і 20–40 см були у варіантах без добрив 

(контроль) та N40 – 122–131 мг/кг. Застосування азотних і фосфорних добрив 

(N40P40) істотно не впливало на цей показник у шарі ґрунту 0–20 см.  За 

внесення азотних і калійних туків та фосфорних і калійних у дозі по 

40 кг/га д. р. вміст рухомих сполук калію збільшувався на 6–7 %. Варіанти із 

застосуванням повного мінерального добрива N40P40K40 та N80P40K40 

підвищували вміст рухомих сполук калію на 7–10 %. При цьому його вміст у 

шарі 0–20 см був на 8–17 % вищим, ніж за чистого пару.  

 Аналогічні закономірності впливу особливостей удобрення на вміст 

рухомих сполук калію після сидеральних парів були і в підорному шарі 

ґрунту за показника 110–128 мг/кг залежно від видів та доз мінеральних 

добрив і сидератів. Поряд з цим вміст рухомих сполук калію в шарі ґрунту 

20–40 см після сидеральних парів був на 13–23 % вищим, ніж за чистого 

пару.  

Отже, за результатами експериментальних досліджень можна зробити 

такі висновки:  

  1. Встановлено, що азотно-вуглецеве співвідношення у фітомасі 

бобових культур складає 11,1–11,8 та 18,8–20,7 в кореневих рештках і є 

найширшим у кореневих рештках капустяних культур – 28,8–34,5 залежно 

від доз та видів мінеральних добрив. 

 2. Сидеральні пари не впливають на вміст гумусу в ґрунті. За умов 

чистого пару спостерігається зниження гумусованості ґрунту як в орному, 

так і підорному його шарах на 0,01–0,04 % порівняно з сидеральними 

парами. 

 3. Показано, що в ґрунті за чистого пару мінералізується 1,67 т/га 

гумусу, тоді як трансформація біомаси сидератів дозволяє відновлювати його 

в кількості 1,15–2,05 т/га залежно від їх удобрення.  
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 4. З’ясовано, що при застосуванні в якості сидератів культур родини 

капустяних – гірчиці білої та редьки олійної ізогумусовий показник 

становить 1,52–1,55 %, родини бобових – буркуну білого однорічного та вики 

ярої – 1,67–1,69 %, гречки – 1,52–1,60 % залежно від удобрення. 

 5. Визначено коефіцієнт гуміфікації рослинної біомаси: редьки олійної – 

0,023, вики ярої – 0,027, гречки – 0,033, гірчиці білої – 0,035 та буркуну 

білого однорічного – 0,036. Виявлено, що застосування під сидерати 

мінеральних добрив зумовлює зменшення коефіцієнта гуміфікації сидератів. 

 6. Визначено, що вирощування сидератів на чорноземі опідзоленому 

важкосуглинковому з внесенням мінеральних добрив порівняно з чистим 

паром покращує основні показники біологічної активності ґрунту.   

 Результати досліджень, подані в розділі, висвітлено нами в працях [48, 

59, 256, 299].  
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РОЗДІЛ 5 

 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ЗЕЛЕНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙ 

ТА ЯКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

 В останні десятиліття спостерігається тенденція до підвищення 

температурного режиму та недостатня кількість опадів в зв’язку з 

глобальним потеплінням. Яскравим прикладом є погодні умови, які склалися 

наприкінці літа–початку осені 2015 року (див. розділ. 2.1). В таких умовах 

непарові попередники озимини не дають змогу накопичувати достатню для її 

сходів кількість доступної вологи у ґрунті, тому на перший план виходять 

чисті та зайняті пари. Проте, застосування чистих парів у Лісостепу не 

рекомендовано через низку негативних чинників [104, с. 130; 195, с. 139], 

допускаються вони в цій зоні лише за сильного забур’янення полів [19, 

с. 254]. Щодо зайнятих парів, то їх використання обмежено через кризові 

явища в тваринництві, за цієї ж причини традиційне органічне добриво цієї 

зони – гній нині майже не вноситься. В результаті цього формується 

від’ємний баланс органічних речовин у ґрунті. Отже, зважаючи на вище 

зазначене актуальним є вивчення таких агротехнологічних заходів, які б 

забезпечували оптимальну кількість доступної вологи в ґрунті, додатній 

баланс органічних речовин та отримання сталих високоякісних урожаїв – 

цим вимогам відповідають сидеральні пари.    

  

 5.1 Вологість ґрунту   

 

 Одним із вирішальних чинників досягнення високих і сталих урожаїв 

сільськогосподарських культур в умовах нестійкого зволоження Лісостепу 

України є накопичення та раціональне використання вологи, яка є одним із 

найважливіших нерегульованих чинників, що лімітують урожайність. 

Виходячи із закону мінімуму, вона визначає екологічну межу врожаю в 

конкретних умовах [112]. 
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 Водночас, як показують дослідження іноземних і вітчизняних учених, 

чистий пар неефективний для вирішення цього питання. Так, у дослідженнях 

Г. Петерсона [220] під чистим паром накопичувалось 100 мм ґрунтової 

вологи, або лише 16 % від загальної кількості опадів (617 мм). Тобто, 84 % 

вологи втрачалось. Подібні результати отримано в Інституті с.-г. 

мікробіології і агропромислового виробництва НААН – під чистим паром 

втрата атмосферних опадів складала 98 мм, або 18 % від їх кількості за 

рік [13]. За даними Інституту зрошувального землеробства НААН чистий пар 

за період квітень–вересень втрачає 18 мм вологи ґрунту, або 14 % весняних 

запасів за кількості опадів за цей період 233 мм [133]. 

 За умови заміни чистого пару на сидеральний волога не втрачається 

випаровуванням, а використовується парозаймальними культурами. Отже, 

основою збереження вологи є часткова заміна випаровування з поверхні 

ґрунту – транспірацією рослин [219]. 

 Аналізуючи дані запасів доступної вологи на час сівби сидератів і 

перед їх зароблянням у ґрунт, можна зробити висновок, що досліджувані 

парозаймальні культури знижують запаси доступної ґрунтової вологи 

(рис. 5.1, табл. Д.1–Д.3).   

 Так, до моменту заорювання сидератів запаси доступної вологи в шарі 

ґрунту 0–60 см у середньому за три роки зменшувалися в порівнянні з 

передпосівним періодом (83,9 мм) на 37,8–53,7 мм залежно від культури та 

удобрення. За цей період запаси вологи на ділянках чистого пару 

знижувалися лише на 21,7 мм. Найменше запасів доступної вологи під 

сидеральними парами було у варіанті без добрив. До часу заробляння 

сидератів у ґрунті залишалося 39,3–46,1 мм вологи, що порівняно із весняним 

показником менше на 37,8–44,6 мм. Внесення лише азотних (40 кг/га д. р.) та 

сумісне внесення калійних і фосфорних (P40K40) та азотних і калійних 

(N40K40) добрив зумовлювало зменшення вмісту вологи у кореневмісному 

шарі на 38,4–51,5 мм. Найменше вологи було у варіантах досліду з внесенням 

мінеральних добрив у дозах N40P40K40 та N80P40K40 – 30,2–38,7 мм, або ж на 
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45,2–53,7 мм менше, ніж весною. При цьому під посівами сидератів 

доступної вологи містилося на 16,1–32,0 мм менше, ніж на чистому парі. 

  

Рис. 5.1 Вплив удобрення сидератів на запаси доступної вологи у шарі 

ґрунту 0–60 см перед приорюванням зеленої маси (2013–2015 рр.) 

  

 Дослідженнями відмічено істотний вплив різних видів і доз 

мінеральних добрив та їх поєднання на показники сумарного 

водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання сидератами (табл. 5.1). 

 За внесення лише азотних (варіант N40) та сумісне внесення фосфорних 

і калійних (варіант P40K40) добрив показник водоспоживання приблизно був 

на однаковому рівні, відповідно 2069–2527 та 2091–2525 м3/га залежно від 

культури. Коефіцієнт водоспоживання при цьому відповідно становив 250–

318 і 242–312. У варіанті досліду без застосування мінеральних добрив 

коефіцієнт водоспоживання був 268–328 залежно від культури. Застосування 

мінеральних добрив у дозі N40К40 та N40Р40 зумовило водоспоживання на рівні 
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2094–2543 та 2092–2552 м3/га з коефіцієнтом водоспоживання 248–350 і  

221–305. Найбільші показники сумарного водоспоживання сидератами – 

2107–2558 та 129–2576 м3/га відмічено у варіантах досліду, де застосовували 

мінеральні добрива у дозі N40Р40К40 та N80Р40К40. У варіантах досліду без 

застосування мінеральних добрив сумарне водоспоживання сидератів 

складало 2015–2483 м3/га. Однак найефективніше використовували рослини 

запаси вологи ґрунту на формування одиниці врожаю за вирощування 

сидератів на ділянках, де вносили N40Р40К40 та N80Р40К40. При цьому 

коефіцієнти водоспоживання складали відповідно 207–302 і 209–298, що 

відповідно на 26–84 та 30–78 одиниць менше, ніж у варіанті без добрив.  

Таблиця 5.1 

Водоспоживання сидератів залежно від видів і доз мінеральних добрив, 

2013–2015 рр. 

Варіант досліду 

Сумарне 
водоспо-
живання, 

м3/га 

Коефіцієнт 
водоспо-
живання, 

Транспіра-
ційний 

коефіцієнт 

1 2 3 4 5 

Буркун білий 2452 268 147 

Гірчиця біла 2313 291 168 

Редька олійна 2418 328 182 

Вика яра 2483 313 196 

Без добрив 

(контроль) 

Гречка 2015 293 210 

Буркун білий 2499 250 135 

Гірчиця біла 2364 290 160 

Редька олійна 2477 318 173 

Вика яра 2527 282 174 

N40 

Гречка 2069 281 197 
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Продовж. табл. 5.1 

1 2 3 4 5 

Буркун білий 2497 242 131 

Гірчиця біла 2368 267 151 

Редька олійна 2484 312 170 

Вика яра 2525 261 162 

P40K40 

Гречка 2091 272 190 

Буркун білий 2504 250 135 

Гірчиця біла 2385 248 141 

Редька олійна 2494 350 169 

Вика яра 2543 286 176 

N40K40 

Гречка 2094 258 181 

Буркун білий 2507 221 120 

Гірчиця біла 2395 221 126 

Редька олійна 2495 305 165 

Вика яра 2552 247 152 

N40P40 

Гречка 2092 232 160 

Буркун білий 2546 219 116 

Гірчиця біла 2395 207 118 

Редька олійна 2505 302 163 

Вика яра 2558 255 156 

N40P40K40 

Гречка 2107 228 158 

Буркун білий 2549 209 112 

Гірчиця біла 2413 213 121 

Редька олійна 2521 298 161 

Вика яра 2576 261 161 

N80P40K40 

Гречка 2129 226 157 
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 Слід зазначити, що серед сидератів, що вивчалися в досліді, незалежно 

від видів і дози добрив, у середньому на варіантах досліду найбільший 

показник сумарного водоспоживання мала вика яра, найнижчий – гречка. 

Найбільший коефіцієнт водоспоживання мали посіви редьки олійної, 

найменші – буркуну білого.  

 Застосування мінеральних добрив сприяло зниженню транспіраційного 

коефіцієнту на 5–30 % залежно від культури та особливостей її удобрення. 

На зниження транспіраційного коефіцієнта слабо впливають калійні  

добрива – 1–6 % залежно від культури, фосфорні добрива знижують його на 

4–16 %, азотні – на 4–22 %. Слід також зазначити, що калійні добрива 

підвищують його у вики ярої на 3 %. 

 Отже, застосування мінеральних добрив під сидерати, підвищує 

ефективність використання доступної вологи ґрунту за рахунок зниження 

кількості витрат вологи на формування одиниці врожаю сухої речовини.  

 Одним з основних критеріїв оцінки культур для сидерації є їх вплив на 

режим вологості ґрунту під наступними посівами озимих [284].  

Для забезпечення дружніх і повних сходів озимих за сівби у шарі 

ґрунту 0–10 см повинно бути не менше 10 мм доступної вологи. За таких 

умов вірогідність сходів становить 93 %. Однак, повні сходи вдається 

отримували і за менших запасів вологи. Це має важливе значення в умовах 

зміни клімату, коли запаси вологи в посівному шарі на момент сівби мають 

вирішальне значення для одержання сходів. Можливість пшениці проростати 

за низьких запасів доступної вологи в ґрунті пов’язані зі змінами її 

біологічних властивостей у процесі селекції [159].  

 Дослідження показали, що запаси вологи в шарі ґрунту 0–10 см на час 

сівби пшениці озимої після чистого пару і сидеральних парів за всіх варіантів 

удобрення були задовільними – 6,5–10,6 мм (табл. 5.2).  
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 Таблиця 5.2 

Вплив сидератів та їх удобрення на запаси доступної вологи в шарі 

ґрунту 0–60 см перед сівбою пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Сидеральний пар (чинник В) 

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 
Вика яра Гречка 

Варіант 

досліду 

(чинник А) 

Шар 

ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–10 6,5 7,6 8,3 9,0 8,2 Без добрив 

(контроль) 0–60 64,9 59,3 63,1 58,7 61,8 

0–10 10,5 6,8 5,2 7,0 6,7 
N40 

0–60 70,7 65,4 70,7 69,5 67,5 

0–10 10,2 6,6 7,3 7,0 7,6 
P40K40 

0–60 75,3 72,4 75,8 71,2 66,8 

0–10 10,6 8,4 8,0 8,8 8,7 
N40K40 

0–60 77,6 80,0 80,9 74,4 69,4 

0–10 10,4 9,9 8,9 8,4 10,4 
N40P40 

0–60 78,6 78,2 82,7 79,5 80,8 

0–10 9,5 9,0 8,0 8,8 10,0 
N40P40K40 

0–60 77,9 78,1 83,6 78,2 79,0 

0–10 9,3 10,2 8,5 9,7 9,7 
N80P40K40 

0–60 79,7 80,3 80,8 80,9 80,7 

0–10 А – 0,4; В – 0,4; АВ – 1,0 2013 р. 
0–60 А –1,9; В –1,6; АВ –4,3 
0–10 А – 0,6; В – 0,5; АВ – 1,4 2014 р. 
0–60 А – 2,3; В – 2,0; АВ – 5,2 
0–10 А – 0,2; В – 0,2; АВ – 0,5 

Н
ІР

05
 

2015 р. 
0–60 А – 1,0; В – 0,8; АВ – 2,2 

 Примітка. Під чистим паром: у шарі 0–10 см – 9,8 мм; у шарі 0–60 см – 79,7 мм. 
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  Разом з тим контрастними були показники доступної вологи у шарі 

ґрунту 0–10 см за роками досліджень (табл. Д. 4–Д.6). Близькими до 

оптимальних були запаси вологи у 2013 та 2014 роках, у середньому 9,2–

16,0 мм. У 2015 році через посушливі умови серпня–вересня на час сівби 

пшениці озимої накопичилось лише 0,8–3,7 мм доступної вологи після 

різноудобрених сидеральних парів та 4,7 мм після чистого пару. Аналогічні 

закономірності спостерігалися і в глибших шарах ґрунту. 

 Отже, в роки з достатньою кількістю опадів, запаси доступної вологи у 

верхньому шарі ґрунту на час сівби пшениці озимої на тлі удобрених 

сидеральних парів є на рівні чистого пару або частково перевищують його. У 

роки з малою їх кількістю перевага є за чистим паром.   

 В середньому за три роки досліджень буркуновий пар істотно 

поступався чистому пару за запасами доступної вологи у шарі ґрунту 0–10 см 

на неудобрених ділянках – на 3,3 мм; гірчичний – у варіантах N40K40, без 

добрив, N40, P40K40 – на 1,4–3,2; редьковий – за всіх варіантів удобрення – 

0,9–4,6; виковий – у варіантах без добрив, N40K40, N40P40K40, N40P40,  

N40, P40K40 – 1,0–2,8; гречаний –  у варіантах N40K40, без добрив, P40K40, N40 – 

на 1,1–3,1 мм. 

 Перевагу сидеральних парів над чистим відмічено після сидерації 

буркуном білим у варіантах P40K40, N40P40, N40, N40K40 на 0,4–0,7 мм, гірчицею 

білою у варіанті N80P40K40 – 0,4; гречкою у варіанті N40P40 – 0,6 мм. За решти 

варіантів досліджуваний показник був на одному рівні або неістотно 

знижувався порівняно з чистим паром. 

 Внесення азотних добрив під сидерати зумовлювало збільшення 

запасів доступної вологи після парів на 0,7–2,4 мм, фосфорних – на 0,6–

1,3 мм, за виключенням редьки олійної та вики ярої, де не спостерігалося їх 

впливу. Застосування калійних добрив спричиняло зменшення її запасів на 

0,4–0,9 мм за виключенням вики ярої, де відмічено підвищення на 0,4 мм.    

 Запаси доступної вологи в шарі ґрунту 0–60 см на час сівби пшениці 

озимої після сидеральних парів залежали від виду сидерату та його 
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удобрення  (див. табл. 5.2). Так, у контролі без добрив сидеральні пари 

поступалися чистому пару на 14,8–21,0 мм доступної вологи залежно від 

сидерату. Внесення лише азотних (варіант N40) та сумісного фосфорних і 

калійних (варіант P40K40) добрив сприяло збільшенню запасу вологи після 

буркунового пару, відповідно на 5,8 і 10,4 мм, гірчичного – 6,1 і 13,1; 

редькового – 7,6 і 12,7; викового – 10,8 і 12,5 і гречаного – 5,7 і 5,0 мм, але 

були нижчими на 3,9–14,3 мм, ніж за чистого пару. 

 Сумісне внесення азотних і калійних (N40K40) та азотних і фосфорних 

добрив (N40P40) спряло підвищенню запасів доступної вологи після 

буркунового пару, відповідно на 12,7 і 13,7 мм; гірчичного – на 20,7 і  

18,9 мм; редькового – на 17,8 і 19,6 мм; викового – на 15,7 і 20,8 мм і 

гречаного – на 7,6 і 19,0 мм порівняно з контролем. 

 Сумісне внесення азотних і фосфорних (N40P40) та застосування 

одинарної і подвійної дози азотних добрив на фосфорно-калійному тлі 

(N40P40K40 і N80P40K40) спряло більшому накопиченню вологи, ніж у варіанті 

без добрив після буркунового пару на 13,0–14,8 мм; гірчичного –  

на 18,8–21,0 мм; редькового – на 17,7–20,5 мм; викового – на 19,5–22,2 мм та 

гречаного – на 15,2–17,2 мм. Проте, доступна вологість ґрунту після 

сидеральних парів була на рівні чистого пару або частково перевищувала 

його лише у варіанті з максимальною дозою добрив (N80P40K40), за 

виключенням редькового сидерального пару,  де переваги спостерігали вже 

за внесення N40K40.  

 Основні запаси вологи в чистому пару створюються завдяки опадам 

осінньо-зимового періоду. Влітку ж на полі чистого пару відмічається втрата 

практично всієї вологи опадів і частини накопичених весняних запасів [133], 

а удобрений сидератами ґрунт додатково накопичує від 30 до 60 м3/га 

атмосферних опадів порівняно із чистим паром [162]. 

 Відомо, що органічні рештки можуть утримувати воду. Встановлено, 

що рослинні рештки здатні вбирати і утримувати різну кількість води 

залежно від родових і біологічних особливостей рослин (рис. 5.2).  
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 Так, найбільше поглинання води одним кілограмом сухої фітомаси 

відмічено в редьки олійної та гречки – відповідно 2,9–3,1 та 2,8–3,2 дм3. У 

вики ярої та гірчиці білої цей показник менший на 0,3–0,5 дм3. Суттєво 

нижче поглинання води має буркун білий – 1,7–1,9 дм3/кг. Це пояснюється 

тим, що стебла буркуна білого вкриті восковим нальотом через який погано 

або майже не адсорбується волога. Для порівняння, вбирна здатність 1 кг 

соломи жита озимого становить 2,5–3 дм3, пшениці озимої – 2–3 дм3, торфу 

низинного 5–7 дм3 [55, с. 190]. 

 Рис. 5.2 Здатність сухої фітомаси сидератів вбирати воду (модельний 

дослід) 
 

 Отже, залежно від виду сидерату та особливо врожайності його 

фітомаси, накопичення вологи опадів і вологість ґрунту може змінюватися 

досить істотно, що й засвідчили  польові дослідження (табл. 5.3).   

 У роки проведення досліджень від заробляння у ґрунт сидератів до 

сівби пшениці озимої випадало 70,0–183,5 мм атмосферних опадів (табл. Г.1–

Г.3). За цей час запаси доступної вологи на ділянках чистого пару 

збільшилися на 17,5 мм, тобто із загальної кількості лише 17 % було 

використано, а 83 % або 85,5 мм, було втрачено. Разом з тим, у варіантах 

досліду, де застосовували мінеральні добрива під сидеральні пари 

спостерігалося вагоме накопичення доступної вологи у ґрунті та ефективніше 

використання опадів. 
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  Таблиця 5.3 

Ефективність накопичення вологи опадів у шарі ґрунту 0–60 см від  

заробляння сидератів до сівби пшениці озимої (2013–2015 рр.) 

Відхилення від 

Варіант досліду 

Накопичення 

доступної 

вологи під 

паром, мм 

контро-

лю 

чистого 

пару 

Ефектив-

ність 

пару, % 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 18,8 – +1,3 18 

Гірчиця біла 18,4 – +0,9 14 

Редька олійна 23,6 – +6,1 19 

Вика яра 19,4 – +1,9 15 

Без  

добрив 

(контроль) 

Гречка 17,9 – +0,4 17 

Буркун білий 26,3 +7,5 +8,8 26 

Гірчиця біла 29,2 +10,8 +11,7 23 

Редька олійна 36,7 +13,1 +19,2 29 

Вика яра 33,0 +13,6 +15,5 26 

N40 

Гречка 26,2 +8,3 +8,7 25 

Буркун білий 29,8 +11,0 +12,3 29 

Гірчиця біла 37,1 +18,7 +19,6 29 

Редька олійна 42,5 +18,9 +25,0 33 

Вика яра 33,8 +14,4 +16,3 27 

P40K40 

Гречка 27,7 +9,8 +10,2 27 

Буркун білий 32,2 +13,4 +14,7 31 

Гірчиця біла 46,2 +27,8 +28,7 36 

Редька олійна 48,5 +24,9 +31,0 38 

Вика яра 39,6 +20,2 +22,1 31 

N40K40 

Гречка 32,1 +14,2 +14,6 31 
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Продовж. табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 34,4 +15,6 +16,9 33 

Гірчиця біла 45,2 +26,8 +27,7 36 

Редька олійна 50,7 +27,1 +33,2 40 

Вика яра 43,1 +23,7 +25,6 34 

N40P40 

Гречка 43,1 +25,2 +25,6 42 

Буркун білий 39,2 +20,4 +21,7 38 

Гірчиця біла 45,5 +27,1 +28,0 36 

Редька олійна 52,9 +29,3 +35,4 42 

Вика яра 44,2 +24,8 +26,7 35 

N40P40K40 

Гречка 42,0 +24,1 +24,5 41 

Буркун білий 42,4 +23,6 +24,9 41 

Гірчиця біла 48,5 +30,1 +31,0 38 

Редька олійна 50,6 +27,0 +33,1 40 

Вика яра 48,9 +29,5 +31,4 39 

N80P40K40 

Гречка 45,7 +27,8 +28,2 44 

 Примітка. Під чистим паром накопичено доступної вологи 17,5 мм; ефективність 

чистого пару – 17 %. 

 

 Внесення лише азотних (варіант N40) та сумісне фосфорних і калійних 

(варіант P40K40) добрив забезпечувало накопичення доступної вологи у ґрунті 

приблизно на однаковому рівні, відповідно 26,2–36,7 та 27,7–42,5 мм, за 

ефективності засвоєння опадів 23–33 %. Застосування мінеральних добрив у 

дозі N40К40 та N40Р40 зумовило акумуляцію вологи на рівні 32,1–48,5 та  

34,4–50,7 мм з ефективністю використання опадів відповідно 31–38 і 33–42 %. 

 Найефективніше накопичення доступної вологи опадів було на ділянках, 

де сидерати були вирощені на тлі N40Р40К40 та N80Р40К40, відповідно – 35–42 % і 
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38–44 %. При цьому акумуляція запасів доступної вологи у ґрунті склала 

39,2–52,9 і 42,4–50,6 мм, що відповідно на 20,4–27,1 та 23,6–30,1 мм більше, 

ніж у варіанті заробляння сидератів, що вирощувалися без удобрення і на 

21,7–35,4 мм від рівня акумуляції за умов чистого пару. Використання 

сидератів знижує інфільтрацію та випаровування вологи в 2,3–2,6 рази 

порівняно з чистим паром [13].  

 Дослідженнями встановлення, що внесення азотних добрив у 

сидеральних парах забезпечувало додаткове накопичення 8,4–14,3 мм 

доступної вологи в ґрунті залежно від сидерату, фосфорних – 4,4–9,9 мм 

(винятком була гірчиця біла де спостерігалося зниження досліджуваного 

показника на 0,7 мм); калійних – на 0,3–4,8 мм за виключенням гречки де 

відбувалося зниження на 1,1 мм.   

 Надходження сидеральної мульчі в ґрунт значно покращує його 

протиерозійну стійкість, що дозволяє майже повністю уникнути змиву ґрунту 

та дефляції. Цьому також сприяють процеси підвищення структурності та 

утворення водостійкої структури, що спостерігаються за розширеного 

відтворення вмісту гумусу в ґрунтах [227]. 

 Вирощування культур на зелене добриво сприяло підвищенню 

стійкості ґрунтових агрегатів до розпадання у воді (рис. 5.3). 

 Так, найбільший вміст водостійких агрегатів, не залежно від 

удобрення, спостерігався після заробляння сидеральної маси гірчиці білої, 

вики ярої та буркуна білого – 54,4–58,6 %. Це можна пояснити тим, що за 

вирощування цих рослин, порівняно з іншими, в ґрунт надходило більше 

сухої речовини як із фітомасою, так і з кореневою системою. 

 Найменший вміст водостійких агрегатів був за сидерального пару з 

гречки – 51,7–55,5 % залежно від удобрення. За даними В. В. Медведєва 

[181], модальні значення умісту водостійких мікроагрегатів у чорноземі 

опідзоленому на час сівби у шарі 0–20 см становлять 45 %. Подібну думку 

підтримує А. Г. Бондарєв [16], зазначаючи, що для чорноземних ґрунтів 

оптимальний уміст водостійких агрегатів 40–75 %. 
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 Рис. 5.3 Вплив удобрення культур сидерального пару на вміст 

водостійких агрегатів в шарі ґрунту 0–30 см (2013–2015 рр.):  

 1) без добрив – контроль; 2) N40; 3) P40K40; 4) N40K40; 5) N40P40; 

6) N40P40K40; 7) N80P40K40. 
 

 Застосування лише азотних (N40) та сумісне фосфорних і калійних 

(P40K40) добрив зумовлювало приблизно однакове збільшення вмісту 

водостійких агрегатів після буркунового пару. Застосування повного 

мінерального добрива забезпечувало вагоміше збільшення водостійкі 

агрегатів. Варіант із застосуванням подвійної дози азотних добрив на 

фосфорно-калійному фоні (N80P40K40) в середньому за три роки забезпечив 

вагоме підвищення вмісту водостійких агрегатів, при зароблянні рослинної 

маси: редьки олійної – на 5 %; буркуну білого, гірчиці білої, вики ярої та 

гречки – на 7 %.  

 Після сидеральних парів спостерігалося збільшення вмісту водостійких 

агрегатів залежно від удобрення культур на 11–25 % порівняно із чистим 

паром.  

 Отже, внесення мінеральних добрив на чорноземі опідзоленому 
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важкосуглинковому Правобережного Лісостепу під культури сидерального 

пару сприяє підвищенню вмісту водостійких агрегатів на 1–7 абсолютних 

відсотка порівно із варіантом без добрив та на 12–25 % проти чистого пару. 
  
 5.2 Поживний режим ґрунту 
 

 Оптимізація мінерального живлення рослин є запорукою одержання 

високих врожаїв та основним критерієм в управлінні якістю продукції [74]. В 

його основу покладено принцип комфортності живлення, тобто створення 

таких умов, які забезпечують відсутність стресів у рослин від нестачі або 

надлишкових концентрацій елементів живлення, доступність їх кореневій 

системі, пролонгованість дії добрив, наявність в них як макро-, так і 

мікроелементів. 

 Важливим чинником формування врожаю пшениці озимої є достатня 

забезпеченість азотом в осінній період [108]. Встановлено, що внесення 

мінеральних добрив на тлі сидеральних парів сприяє істотному підвищенню 

в ґрунті вмісту нітратів (табл. 5.4).  

 Так, у фазі сходів пшениці озимої завдяки інтенсивним нітрифікаційним 

процесам як у чистому пару, так і після сидератів у варіанті без добрив вміст 

нітратного азоту в шарі ґрунту 0–20 см сягав 10,0–12,0 мг/кг. Під впливом 

застосування добрив спостерігалося підвищення його вмісту на 3–17 % 

порівняно з контролем. Це свідчить про те, що сидеральні пари у поєднанні з 

мінеральними добривами є дієвим чинником, що впливає на нітратний режим 

ґрунту. Найвищим досліджуваний показник був у варіанті з внесенням 

N80P40K40 під сидерат і P20K20 – під пшеницю озиму – 12,6–13,8 мг/кг ґрунту.  

 Вміст нітратного азоту в ґрунті після чистого пару був меншим  

на 12–38 %, ніж після удобрених сидеральних парів.  У фазу повної стиглості 

пшениці озимої за рахунок використання рослинами, а також сповільнення 

процесів мінералізації вміст нітратного азоту зменшувався до 3,2–5,8 мг/кг 

ґрунту залежно від сидерату та удобрення.   
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Таблиця 5.4 
Вплив удобрення сидератів на вміст азоту нітратів і рухомих сполук фосфору і калію в шарі ґрунту 0–20 см під 

пшеницею озимою (2013–2015 рр.) 
Варіант досліду: внесено під Сходи Повна стиглість 

N–NO3
− P2О5 K2О N–NO3

− P2О5 K2О 
сидерат пшеницю озиму 

Попередник 
вміст, мг/кг ґрунту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– N80P60K60 Чистий пар 10,0 136 141 3,4 117 124 

Буркун білий 11,9 140 141 4,6 134 129 
Гірчиця біла 11,3 140 144 4,3 134 133 
Редька олійна 11,2 139 142 4,8 134 132 
Вика яра 12,0 139 140 4,8 133 128 

Без добрив 
(контроль) 

N80P60K60 

Гречка 11,1 143 147 4,4 138 136 
Буркун білий 12,5 142 142 4,6 136 129 
Гірчиця біла 11,6 140 145 4,1 134 133 
Редька олійна 12,0 139 143 4,9 133 132 
Вика яра 12,4 140 142 4,9 134 129 

N40 N40P60K60 

Гречка 11,6 143 149 3,7 137 136 
Буркун білий 12,1 137 143 5,0 131 130 
Гірчиця біла 11,4 134 145 5,8 128 133 
Редька олійна 11,7 133 143 5,6 127 132 
Вика яра 12,3 135 143 5,5 128 130 

P40K40 N80P20K20 

Гречка 11,2 138 149 5,7 132 137 
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Продовж. табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Буркун білий 12,5 142 142 4,0 135 129 
Гірчиця біла 11,7 141 146 3,9 135 134 
Редька олійна 12,0 139 143 4,0 133 130 
Вика яра 12,6 140 142 3,7 133 128 

N40K40 N40P60K20 

Гречка 11,6 144 150 3,6 138 137 
Буркун білий 12,6 139 144 3,7 132 130 
Гірчиця біла 11,8 137 148 3,8 131 135 
Редька олійна 12,1 135 145 3,7 128 132 
Вика яра 12,9 137 144 3,3 130 129 

N40P40 N40P20K60 

Гречка 11,6 141 153 3,6 134 140 
Буркун білий 12,8 140 145 3,3 133 130 
Гірчиця біла 12,3 138 149 3,9 131 135 
Редька олійна 12,3 136 145 3,4 129 131 
Вика яра 13,1 137 143 3,2 129 128 

N40P40K40 N40P20K20 

Гречка 11,7 142 154 4,2 135 140 
Буркун білий 13,8 140 145 3,6 132 130 
Гірчиця біла 13,0 140 149 3,9 132 134 
Редька олійна 13,1 136 145 4,2 129 130 
Вика яра 13,9 138 144 3,4 130 128 

N80P40K40 P20K20 

Гречка 12,6 142 153 4,0 135 138 
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 Серед досліджуваних культур на зелене добриво, найкращими щодо 

нітратного режиму ґрунту була вика яра та буркун білий однорічний, 

найгіршою – гречка.  

 У фазу сходів рослин пшениці озимої вміст рухомих сполук фосфору 

після сидератів на тлі удобрення був у межах 133–144 мг/кг ґрунту і не 

залежав від строку внесення мінеральних добрив (див. табл. 5.6). Поряд з 

цим, за внесення такої ж дози добрив (N80P60K60) у чистому пару, вміст 

рухомих сполук фосфору був на рівні сидеральних парів. У фазу повної 

стиглості пшениці озимої перевага була за сидерацією на 9–18 %, що 

пояснюється мінералізацією заробленої біомаси зелених добрив і 

вивільненням елементів живлення. З погляду оптимізації фосфатного режиму 

ґрунту під пшеницю озиму краще висівати в сидеральних парах гречку. 

 Щодо калійного режиму ґрунту після сидеральних парів, то у фазу 

сходів пшениці озимої вміст рухомих сполук калію знаходився в межах 140–

154 мг/кг ґрунту. Перерозподіл мінеральних добрив у часі суттєво не впливав 

(лише на 1–4 %) на збільшення вмісту рухомих сполук калію в ґрунті на час 

сходів пшениці озимої. Встановлено, що досліджуваний показник більше 

залежав від культур на зелене добриво. Так, найкращим сидератом у цьому 

відношенні була гречка, після якої вміст рухомих сполук калію становив 

147–154 мг/кг ґрунту, найгіршим – вика яра (140–144 мг/кг).  

 До фази повної стиглості пшениці озимої відбувалось зменшення 

вмісту рухомих сполук калію до 128–138 мг/кг ґрунту залежно від 

сидерального пару та удобрення за рахунок використання рослинами і 

необмінної фіксації. При цьому їх вміст після сидеральних парів був  

на 3–13 % вищим, ніж за чистого пару.    

  Отже, перерозподіл мінеральних добрив у часі в ланці сівозміни 

сидеральний пар–пшениця озима створює кращий поживний режим ґрунту 

порівняно з внесенням всієї дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму 

після неудобреного сидерального або чистого пару. 
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 5.3 Ріст і розвиток пшениці озимої  

 

 На польову схожість і пов’язану з нею густоту рослин, окрім рівня 

зволоження, щільності, поживного режиму ґрунту й погодних умов 

обов’язково впливають рослинні рештки попередників та їх виділення – 

алелопатичний режим ґрунту [66].  

 Вченими встановлено різносторонню дію водних витяжок залежно від 

розведень та тест-культури. Так, алелопатична активність водних витяжок з 

насіння люпину за розведення 1 : 10 виявляє достовірно гальмівний характер 

порівняно з ростом корінців гречки на дистильованій воді, а за розведення 

1 : 100 спостерігається стимулюючий вплив на їх ріст [221]. За даними 

О. М. Шевчука та І. В. Агурової [277] схожість та енергія проростання 

насіння пирію знижується під дією водних екстрактів розторопші плямистої 

у концентраціях 1 : 1 і 1 : 100 на 15 %, у люцерни посівної – на 30 %. Водні ж 

екстракти у концентрації 1 : 10 майже не впливають на схожість та енергію 

проростання насіння цих видів.  

 Дослідження з вивчення впливу водних екстрактів різних сидератів у 

концентрації 1 : 100 на схожість, енергію проростання, довжину і кількість 

корінців та довжину і масу проростків пшениці озимої показали як 

позитивний, так і негативний алелопатичний ефект (табл. 5.5). 

 Встановлено, що водні витяжки із сидератів чинили пригнічуваний 

ефект на енергію проростання. Так, у варіанті з дистильованою водою вона 

склала 90,3 %, а водні витяжки з редьки олійної, вики ярої та гречки 

зумовили достовірний пригнічуваний ефект – 78,1–81,2 % (за НІР099 – 8,4). 

Енергія проростання на фоні витяжок з буркуну білого була в шість раз 

нижчою, ніж у контрольному варіанті.  

 Схожість пшениці озимої у контрольному варіанті з дистильованою 

водою склала 91,9 % і майже такою була на тлі водних витяжок з гречки, 

редьки олійної та гірчиці білої. За екстрактів буркуну білого та вики ярої 

відмічено тенденцію до її зниження.  
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Таблиця 5.5 

Алелопатична дія водних екстрактів з фітомаси сидератів (1 : 100) на 

схожість насіння та розвиток проростків пшениці озимої 

(лабораторний дослід) 

Корінці Проросток 

Варіанти 

досліду 

Енергія 

проро- 

стання, 

% 

Схо- 

жість, 

% 

Кіль- 

кість, 

шт. 

Довжи-

на, мм 

Довжи-

на, мм 

Сира 

маса, г 

Дистильована 

вода (контроль) 
90,3 91,9 3,8 97,2 82,8 0,85 

Буркун білий 15,6 81,7 1,7 15,5 24,7 0,33 

Гірчиця біла 84,3 95,0 3,7 99,3 92,9 0,99 

Редька олійна 78,1 95,0 3,9 108,0 90,5 1,11 

Вика яра 80,1 85,0 3,9 110,6 89,7 1,03 

Гречка 81,2 91,6 4,0 113,6 95,9 1,05 

НІР099 8,4 12,5 0,5 13,8 12,1 0,20 

 Примітка. Для буркуну білого – довжина клеоптиля. 

 

 Досліджувані сидерати, за винятком буркуну білого, не виявляли 

негативний алелопатичний вплив на кількість корінців та їх довжину. При 

цьому достовірної різниці в показниках кількості корінців не виявлено, а за їх 

довжиною істотна різниця спостерігалася лише у варіанті водної витяжки з 

гречки. Екстраговані коліни з буркуну білого знижували кількість корінців у 

1,9 рази, довжину корінців в 6,3 рази порівняно із дистильованою водою. 
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У досліді спостерігалася стимуляція росту проростків пшениці озимої 

за дії водних витяжок з гірчиці білої, редьки олійної, вики ярої та гречки. 

Істотна різниця збільшення довжини проростка відмічена при виділенні 

колінів з гречки на 13,1 мм проти контроля (при НІР099 – 12,1). Екстракт з 

буркуну білого сильно гальмував процес росту і розвитку сходів пшениці 

озимої. На восьму добу досліджень у цьому варіанті спостерігалося 

формування клеоптиля та початок пробивання за його межі перших 

проростків, в той час, як у контрольному варіанті, так і за інших 

досліджуваних сидеральних культур вже були сформовані повноцінні 

проростки довжиною 82,8–95,9 мм (рис. 5.4).  

 
 Рис. 5.4 Алелопатичний вплив водних витяжок з сидеральних культур 

на схожість та початковий ріст пшениці озимої:  

 1 – дистильована вода (контроль); водні витяжки з: 2 – буркуну білого; 

3 – гірчиці білої; 4 – редьки олійної; 5 – вики ярої; 6 – гречки.  
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 Іншими вченими [109] встановлено, що алелопатична активність 

ґрунту під редькою і гірчицею впродовж вегетаційного періоду 

характеризується стимулюючою дією щодо ростових процесів біотестів 

(кресс-салату) на 9–62 % відносно контролю. Тоді як, вирощування буркуну 

білого на сидерат, може проявляти токсичну дію через вміст кумарину [216]. 

 Встановлено, що виділення колінів із досліджуваних сидератів, окрім 

буркуну білого, позитивно впливає на збільшення сирої маси проростку 

пшениці озимої порівняно до дистильованої води: з гречки на 0,20 г і редьки 

олійної – 0,26 г (за НІР099 – 0,20). Сира маса проростка на фоні витяжок з 

буркуну білого була в 2,6 рази нижчою, ніж у контрольному варіанті.  

 Прижиттєві виділення і виділення мортмаси, що потрапляють у ґрунт на 

шляху від однієї рослини до іншої, можуть зазнавати різних перетворень, 

ступінь і направленість яких визначається їх фізико-хімічними властивостями 

та сукупністю зовнішніх чинників. Всі виділення рослинних організмів і 

продукти їх перетворень обумовлюють фізіолого-біохімічну взаємодію в 

агроценозі [71]. Дослідження С. П. Коваля та В. О. Єщенка [134] вказують на 

протиріччя алелопатичних впливів, отриманих у лабораторному та польовому 

досліді. Встановлено, що внесення 30 і 60 кг/га д. р. мінеральних добрив на 

темно-сірому опідзоленому ґрунті алелопатична активність його 

кореневмісного шару не зростає, в той час як вищі дози – її посилюють [286]. 

 Польові дослідження показали суперечливість отриманих у 

лабораторних умовах даних (рис. 5.5).  

 Найвищу польову схожість насіння пшениці озимої виявлено у варіанті 

досліду з чистим паром і на тлі одинарної і подвійної дози азотних добрив, 

внесених на фосфорно-калійному тлі (N40P40K40 і N80P40K40) під сидерати 

незалежно від культур на зелене добриво – 89,2–91,6 %. На нашу думку, це 

пояснюється тим, що саме в цих варіантах була найбільша кількість 

доступної вологи в посівному шарі ґрунту. Між вмістом доступної вологи у 

ґрунті перед сівбою та схожістю пшениці озимої встановлена пряма 

залежність (R2= 0,60). 
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 Отже, на польову схожість пшениці озимої не виявлено токсичного 

впливу буркуну білого, який проявлявся під час модельного досліду. На 

схожість насіння озимини в більшій мірі впливали погодні умови, зокрема, 

кількість опадів і вміст рухомих сполук елементів живлення в ґрунті, а ніж 

алелопатичний режим ґрунту після сидерації.  

 

 Рис. 5.5 Вплив удобрення сидератів на польову схожість пшениці 

озимої (2013–2015 рр.):  

 1 – N80P60K60 під пшеницю озиму (контроль); 2 – N40 під сидерат + 

N40P60K60 під пшеницю озиму; 3 – P40K40 під сидерат + N80P20K20 під пшеницю 

озиму; 4 – N40K40 під сидерат + N40P60K20 під пшеницю озиму; 5 – N40P40 під 

сидерат + N40P20K60 під пшеницю озиму; 6 – N40P40K40 під сидерат + N40P20K20 

під пшеницю озиму; 7 – N80P40K40 під сидерат + P20K20 під пшеницю озиму 
  

 Відомо, що фенольні сполуки є попередниками гумусових речовин. 

Перебуваючи у ґрунті у вільному стані, вони можуть виконувати 

алелопатичну функцію [290]. Тому протиріччя даних пояснюється тим, що 

фізіологічно активні речовини сидеральної маси інтенсивно мінералізуються 
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та включаються в гумусоутворювальні процеси, що нівелює їх токсичний чи 

стимулюючий вплив на пшеницю озиму. Це підтверджує дані інших учених 

[71]. Так, встановлено [286], що при розкладанні шавлієвих і лавандових 

решток упродовж шести місяців спостерігається поступове збільшення 

фенольних і кумаринових сполук у ґрунті та зниження їх у фітомасі. Разом з 

тим, під впливом деградуючої мортмаси зростає вміст гумусу в ґрунті. 

Суперечливість даних, також пояснюється вимиванням більшості колінів до 

сівби основної культури з посівного шару ґрунту [134]. 

 Важливим показником, що характеризує попередник і забезпеченість 

ним ґрунтових умов є стан посівів пшениці озимої після перезимівлі на час 

відновлення весняної вегетації. Встановлено (табл. 5.6), що за сівби 4,5 млн 

шт/га насінин у фазу відновлення весняної вегетації у середньому за два роки 

густоту рослин була в межах 314–352 шт/м2. Це обумовлено як погодними 

умовами в осінньо-зимовий період за час досліджень, так і поживним 

режимом ґрунту.  

 На час відновлення весняної вегетації найнижча густота стояння 

рослин після сидеральних парів була у варіанті без добрив – 314–324 шт/м2. 

Внесення лише азотних (40 кг/га д. р.) та сумісне внесення фосфорних і 

калійних (P40K40) добрив під сидерати істотно не впливало, за виключенням 

гречаного пару, на підвищення густоти стояння пшениці озимої порівняно з 

контролем. Азотні і калійні (N40K40) та азотні і фосфорні (N40P40) добрива 

зумовлювали її підвищення відповідно на 4–7 і 5–8 %. Найвища густота була 

у варіантах досліду за внесення мінеральних добрив у дозах N40P40K40 та 

N80P40K40, відповідно – 341–347 і 344–352 шт/м2, або ж на 6–11 % більше, ніж 

у варіанті без добрив. Отже, внесені компенсуючі дози мінеральних добрив 

під пшеницю озиму не змогли нівелювати дію удобрення сидератів.    

 Доведено, що вміст хлорофілу в листках є кращим показником 

прогнозування урожаю, ніж вміст загального азоту в них та встановлено 

дуже високий кореляційний зв’язок (R2 = 0,94 ± 0,05) між вмістом хлорофілу 

і вмістом загального азоту в рослинах пшениці озимої [276]. 
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   Таблиця 5.6 

Вплив перерозподілу мінеральних добрив у часі на густоту пшениці 

озимої на час відновлення весняної вегетації (2014–2015 рр.) 

Варіант досліду: 

внесено під  
Сидеральний пар 

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 

Вика 

яра 
Гречка 

сидерат 
пшеницю 

озиму 
густота, шт/м2 

Без добрив 

(контроль) 
N80P60K60 324 317 315 323 314 

N40 N40P60K60
 331 325 319 331 332 

P40K40 N80P20K20 335 322 317 337 326 

N40K40 N40P60K20 342 329 334 344 332 

N40P40 N40P20K60 339 334 337 342 338 

N40P40K40 N40P20K20 344 341 343 347 344 

N80P40K40 P20K20 344 347 348 352 348 

2014 р. А – 8; В – 7; АВ – 17 
НІР05 

2015 р. А – 9; В – 7; АВ – 19 

 Примітка. За внесення добрив (N80P60K60) у чистому пару – 345 шт/м2. 

 

 Вплив попередника та різних систем удобрення сидератів на азотний 

режим ґрунту в фазі цвітіння пшениці озимої оцінювали за вмістом 

хлорофілу в листках пшениці, який визначали за результатами польових 

вимірювань приладом «N-тестер» (табл. 5.7).  
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 Таблиця 5.7 

Показники приладу «N-тестер» у фазу цвітіння пшениці озимої після 

різних попередників-парів та строків внесення добрив (2014–2015 рр.) 

Варіант досліду: 

внесено під 
Сидеральний пар 

Буркун 

білий 

Гірчиця 

біла 

Редька 

олійна 

Вика 

яра 
Гречка 

сидерат 
пшеницю 

озиму 
Показники приладу «N-тестер», од. 

Без добрив 

(контроль) 
N80P60K60 549 563 570 599 569 

N40 N40P60K60
 

581 578 586 611 576 

P40K40 N80P20K20 585 584 585 622 615 

N40K40 N40P60K20 605 592 598 622 613 

N40P40 N40P20K60 599 602 579 646 616 

N40P40K40 N40P20K20 623 628 582 639 626 

N80P40K40 P20K20 624 631 606 656 640 

2014 р. А – 21; В – 18; АВ – 47 
НІР05 

2015 р. А – 20; В – 18; АВ – 43 

 Примітка. Після удобреного (N80P60K60) чистого пару – 629 од. 
 

 Перенесення азотних добрив (40 кг/га д. р.) під сидерат підвищувало 

показники приладу «N-тестер» на посівах пшениці озимої на 11–44 од., 

фосфорних у такій дозі –  на 13–36 од. залежно від сидерату, за виключенням 

редьки олійної, де спостерігалося їх зниження за обох видів мінеральних 
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добрив, відповідно на 3 та 16 одиниць. Калійні туки в дозі 40 кг/га д. р. 

сприяли підвищенню показників після редькового, гречкового, буркунового 

та гірчичного пару на 3–26 од. та зниженню показників на 7 одиниць після 

викового пару. Максимальне перенесення добрив (N80P40K40) від пшениці 

озимої під сидерат сприяло збільшенню показників приладу «N-тестер» на 

36–75 од. залежно від сидерату порівняно з внесенням всієї дози (N80P40K40) 

безпосередньо під пшеницю озиму після сидеральних парів. 

 Найвище значення приладу «N-тестер» зафіксовано за внесення під 

сидерат з вики ярої N80P40K40 та P20K20 під пшеницю озиму – 656 одиниць. 

 Отже, перерозподіл мінеральних добрив у ланці сівозміни сидеральний 

пар–пшениця озима є вагомим чинником впливу на ріст і розвиток рослин 

пшениці озимої.  

 

 5.4 Врожай і якість пшениці озимої 

 

 Пшениця озима має значний біологічний потенціал продуктивності. 

Проте для отримання високого врожаю з належною якістю, для неї потрібно 

створити оптимальні умови росту, які залежать у першу чергу від 

розміщення в сівозміні, системи удобрення та біологізації технології 

вирощування [37]. Отже, квінтесенцією сучасної стратегії застосування 

добрив мають бути комплексні, високоефективні, екологічно безпечні 

добрива [151]. 

 Використання сидератів у поєднанні з внесенням мінеральних добрив є 

досить ефективним заходом підвищення продуктивності сівозміни. Без 

внесення мінеральних добрив лише за рахунок сидератів вона зростає на 33–

41 %, а з додаванням мінеральних добрив – на 98 % [135]. 

 Збільшення дози мінеральних добрив під сидерат не завжди 

характеризується вищою ефективністю. Так, в дослідженнях В. Д. Голубєва 

[38] прибавка врожаю наступної культури від заорювання буркуну і Р90К60 

була 34 %, тоді як сидерат і повне мінеральне добриво (N60Р90К60) давало 
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прибавку 27 % у відношенні до контролю без добрив. Це обумовлено 

надмірним азотним живленням. Подібної думки притримуються й інші вчені 

[259], зазначаючи, що сидерати, як попередники пшениці озимої створюють 

умови для підвищення її урожайності за умови внесення мінеральних добрив 

в основне внесення (N60P60K60), або у весняне підживлення азотними 

добривами (N30). Більш інтенсивне удобрення не завжди забезпечує 

одержання приростів врожаю зерна через вилягання рослин.  

 Частка сидератів у формуванні врожаю зернових культур становить 

близько 60 %, а мінеральних добрив – до 40 % [199]. Ефективність 

сидерального пару значно підвищується за достатнього зволоження, коли 

створюються кращі умови для розкладання заробленої в ґрунт біомаси [83].  

 Дослідження показали, що врожайність пшениці озимої залежала від 

погодних умов, але вагоміший вплив мало перенесення частини дози 

мінеральних добрив, призначених для пшениці озимої під сидеральний 

пар (табл. 5.8). 

 Так, у 2014 р. впродовж квітня–червня випало 299 мм опадів, що на 

109 мм більше середньобагаторічного показника. В результаті цього рослини 

пшениці озимої за внесення добрив під сидеральні пари були сильно 

загущені, перерослі та вилягали (особливо за варіантів удобрення сидератів у 

дозі N40P40K40 та N80P40K40 і відповідно N40P20K20 та P20K20 під пшеницю 

озиму), що, в свою чергу, призвело до зниження врожаю. Водночас, за 

внесення всієї дози мінеральних добрив (N80P60K60) безпосередньо під 

пшеницю озиму вилягання рослин пшениці не простежувалося.  

 Результати обліку зерна врожаю в 2014 р. показали, що у варіанті з 

внесенням N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму урожайність була в 

межах 4,6–5,4 т/га залежно від виду сидерату. Найменша вона була після 

гірчиці білої, найбільша – вики ярої. Внесення під сидерат N80P40K40 і P20K20 

під пшеницю озиму сприяло формуванню врожаю зерна пшениці на рівні 

6,1–6,5 т/га залежно від культури на зелене добриво. Найнижчий показник 

отримано за сидерації буркуном білим, найвищий – викою ярою. 
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Таблиця 5.8 

Вплив строків внесення мінеральних добрив на врожайність пшениці 

озимої після чистого і сидеральних парів (2014–2015 рр.) 

Варіант досліду: 

внесено під 2014 р. 2015 р. 
Середнє 

за два 
роки 

сидерат 
пшеницю 

озиму 

Сидерат 

урожайність, т/га 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 5,3 5,5 5,4 

Гірчиця біла 4,6 5,5 5,1 

Редька олійна 4,7 4,8 4,8 

Вика яра 5,4 5,4 5,4 

Без 

добрив 

(контроль) 

N80P60K60 

Гречка 4,7 5,2 5,0 

Буркун білий 5,6 6,0 5,8 

Гірчиця біла 5,1 5,8 5,5 

Редька олійна 5,3 5,0 5,2 

Вика яра 5,5 6,0 5,8 

N40 N40P60K60 

Гречка 5,2 6,4 5,8 

Буркун білий 5,5 6,4 6,0 

Гірчиця біла 4,9 5,8 5,3 

Редька олійна 5,0 5,2 5,1 

Вика яра 5,9 6,1 6,0 

P40K40 N80P20K20 

Гречка 5,1 5,9 5,5 

Буркун білий 5,8 6,9 6,3 

Гірчиця біла 5,2 6,2 5,7 

Редька олійна 5,5 6,3 5,9 

Вика яра 5,9 6,9 6,4 

N40K40 N40P60K20 

Гречка 5,5 6,1 5,8 
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Продовж. табл. 5.8 

1 2 3 4 5 6 

Буркун білий 5,8 7,4 6,6 

Гірчиця біла 5,4 6,5 5,9 

Редька олійна 5,5 6,6 6,1 

Вика яра 6,1 7,5 6,8 

N40P40 N40P20K60 

Гречка 5,8 6,4 6,1 

Буркун білий 5,9 7,8 6,8 

Гірчиця біла 5,7 7,3 6,5 

Редька олійна 5,8 6,8 6,3 

Вика яра 6,4 7,8 7,1 

N40P40K40 N40P20K20 

Гречка 6,0 6,8 6,4 

Буркун білий 6,1 7,9 7,0 

Гірчиця біла 6,2 7,6 6,9 

Редька олійна 6,2 7,5 6,9 

Вика яра 6,5 7,9 7,2 

N80P40K40 P20K20 

Гречка 6,2 7,4 6,8 

За чинником удобрення 0,2 0,2 

За чинником види пару 0,1 0,2 НІР05 

Взаємодія чинників 0,4 0,6 

 

 Примітка. Після чистого пару за внесення N80P40K40 врожайність у 2014 р. – 

6,4 т/га; 2015 р. – 6,2 т/га, в середньому за два роки – 6,3 т/га. 

 

 Особливістю вегетації пшениці озимої у 2014–2015 роках була нестача 

тепла восени, тому половина посівів озимини увійшли в зиму 

нерозкущеними. Однак, перезимівля минула успішно, а вегетація 

відновилася на 2–3 тижні раніше звичайного. При цьому, характер весни того 

року з поступовим наростанням тепла та достатньою кількістю вологи в 

ґрунті дозволив рослинам нормально розкущитися та укорінитися, що 

позитивно вплинуло на врожайності пшениці озимої. Так, врожай зерна за 
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внесення всієї дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму становив 

4,8–5,5 т/га залежно від сидерату. Найменший він був після редьки олійної, 

найбільший – буркуну білого та гірчиці білої. Найефективнішим було 

внесення під сидерат N80P40K40 і P20K20 під пшеницю озиму, що сприяло 

формуванню врожаю на рівні 7,4–7,9 т/га залежно від культури на зелене 

добриво. Найнижчий показник отримано за сидерації гречкою, найвищий – 

буркуном білим та викою ярою.   

 В середньому за два роки перенесення під сидерат азотних добрив у 

дозі 40 кг/га д. р. підвищувало врожай пшениці озимої на 0,4–0,8 т/га залежно 

від зеленого добрива, сама ж доза азоту на тлі P40K40 – на 0,9–1,3 т/га. 

Додаткове внесення N40 на тлі N40P40K40 підвищувало врожай зерна лише на 

0,1–0,5 т/га. Фосфорні та калійні туки у дозі по 40 кг/га д. р. підвищували 

урожайність, відповідно на 0,4–0,8 і 0,2–0,6 т/га залежно від сидерату. Отже, 

додатковий приріст урожаю за рахунок перерозподілу мінеральних добрив у 

часі може складати 0,3–2,1 т/га порівняно з контролем залежно від сидерату 

та удобрення. 

 Слід зауважити, що у досліді не виявлено переваги сидерального пару 

над чистим за внесення всієї дози добрив (N80P60K60) безпосередньо під 

пшеницю озиму. Аналогічна закономірність простежувалася і у варіантах 

перенесення під сидерат добрив у дозах N40; P40K40; N40K40. Перевага 

проявлялася за вирощування пшениці озимої на тлі внесення N40P40 під 

буркун білий однорічний та вику яру, відповідно на 2,6 і 4,3 т/га, або 4 і 7 % 

порівняно з чистим паром. Для сидерату з гірчиці білої та гречки це був 

варіант N40P40K40, для редьки олійної – максимальна доза добрив N80P40K40. 

 Як видно з даних табл. 5.8, найкращим є варіант з внесенням під 

сидерат N80P40K40 і P20K20 під пшеницю озиму, де формувався врожай зерна 

пшениці на рівні 6,8–7,2 т/га залежно від культури на зелене добриво. 

Внесення всієї дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму, як після 

сидерального пару, так і на тлі чистого пару, зумовило зниження врожайності 

відповідно на 29–44 та 14–25 %. Подібні результати отримано в дослідженнях 
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М. Н. Новикова  та ін. [202], де приріст врожаю від сидератів за внесення 

добрив у дозі N120P120K120 безпосередньо під жито озиме в середньому склав 

0,5 т/га (11 %) порівняно з чистим паром, а за внесення добрив у дозі 

N90P120K120 під сидеральний пар та N30 під жито – 1,1 т/га (27 %). Додатковий 

урожай за рахунок перенесення мінеральних добрив у часі склав 0,6 т/га 

(16 %).  

 Отже, в ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима доцільно 

удобрювати зернову культуру через сидерат, що підвищує ефективність 

мінеральних добрив. Найвищий урожай пшениці озимої формується після 

вики ярої на тлі внесення під сидерат N80P40K40 і P20K20 під пшеницю озиму – 

7,2 т/га, що на 34 % більше за контрольний варіант і на 14 % – за показник 

чистого пару. Поряд з цим, за такої системи удобрення найбільший приріст, 

порівняно з внесенням всієї дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю 

озиму, отримується за використання редьки олійної на сидерат – 2,1 т/га або 

44 % порівняно з контролем.   

 Проблема поліпшення якості зерна пшениці озимої, поряд з 

підвищенням урожайності, має важливе значення. Щоб управляти процесом 

формування врожаю і його якості, необхідно вести спостереження за 

комплексом чинників, які впливають на рівень врожаю та якість зерна, і 

використовувати ці результати для їх поліпшення [32]. 

 Результати досліджень показали, що якісні показники зерна пшениці 

озимої змінювалися як під дією метеорологічних умов (табл. Д. 7–Д.14), так і 

від перерозподілу мінеральних добрив у ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима (табл. 5.9).  

 На ділянках з внесенням всієї дози добрив (N80P40K40) під пшеницю 

озиму на тлі сидеральних парів уміст білка був найменшим – 12,1–12,6 % 

залежно від сидерату–попередника. Перенесення азотних добрив 

(40 кг/га д. р.) під сидерат підвищувало уміст білка на 0,2–0,9 абс. %, 

фосфорних у такій же дозі –  на 0,3–0,7 абс. % залежно від сидерату-

попередника. Калійні туки в дозі 40 кг/га д. р. сприяли підвищенню 
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показника після гречкового, буркунового та гірчичного пару на 0,1–

0,6 абс. % та не мали впливу після викового пару. За перенесення калійних, 

азотних і фосфорних туків під редьковий сидерат спостерігалося зниження 

умісту білка в зерні пшениці на 0,1–0,5 абс. %. 

 Отже, у разі використання в якості сидерату редьки олійної, як 

попередника пшениці озимої доцільним є внесення добрив безпосередньо під 

пшеницю озиму. Також слід зазначити, що на тлі сидерації редькою олійною 

незалежно від удобрення відмічено найнижчий вміст білка в зерні – 12,2–

12,9 %. Внесення всієї кількості добрив (N80P40K40) під сидерат сприяло 

підвищенню вмісту білка в зерні на 0,4–1,6 абс. % залежно від сидерату 

порівняно з їх внесенням безпосередньо під пшеницю озиму. 

Таблиця 5.9 

Вплив перенесення мінеральних добрив у часі в ланці сівозміни 

сидеральний пар–пшениця озима на якість зерна, 2014–2015 рр. 

Варіант досліду: 

внесено під 

сидерат 
пшеницю 

озиму 

Сидерат або 

пар 

В
мі

ст
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1 2 3 4 5 6 7 
 N80P60K60 Чистий пар 13,6 37,1 758 62 

Буркун білий 12,4 41,1 728 58 
Гірчиця біла 12,1 43,4 743 58 
Редька олійна 12,2 44,2 755 54 
Вика яра 12,5 41,2 728 58 

Без 

добрив 

(контроль) 

N80P60K60 

Гречка 12,6 43,7 758 59 
Буркун білий 12,7 42,7 731 60 
Гірчиця біла 12,7 43,4 742 55 
Редька олійна 12,7 46,0 778 54 
Вика яра 12,9 43,3 740 60 

N40 N40P60K60 

Гречка 12,8 44,9 761 60 
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Продовж. табл.5.9 

1 2 3 4 5 6 7 
Буркун білий 12,9 43,7 746 60 
Гірчиця біла 12,9 45,0 767 54 
Редька олійна 12,8 45,5 770 58 
Вика яра 13,2 42,4 727 61 

P40K40 N80P20K20 

Гречка 13,3 44,0 756 60 
Буркун білий 13,2 44,2 754 61 
Гірчиця біла 12,9 44,2 754 56 
Редька олійна 12,9 46,3 773 53 
Вика яра 13,1 43,8 748 60 

N40K40 N40P60K20 

Гречка 13,2 45,0 757 60 
Буркун білий 13,2 43,8 749 60 
Гірчиця біла 13,0 43,5 754 54 
Редька олійна 12,5 47,2 776 60 
Вика яра 13,5 44,2 760 61 

N40P40 N40P20K60 

Гречка 13,4 44,1 758 59 
Буркун білий 13,8 45,0 767 61 
Гірчиця біла 13,6 45,7 767 62 
Редька олійна 12,4 46,5 775 62 
Вика яра 13,5 45,5 774 63 

N40P40K40 N40P20K20  

Гречка 13,5 45,7 766 62 
Буркун білий 13,7 44,6 761 59 
Гірчиця біла 13,6 43,5 758 60 
Редька олійна 12,6 47,2 781 58 
Вика яра 14,1 44,6 760 58 

N80P40K40 P20K20 

Гречка 13,8 45,1 763 60 
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 Найвищий уміст білка в зерні був за внесення під сидерат з вики ярої 

N80P40K40 та P20K20 під пшеницю озиму – 14,1 %, за показника після чистого 

пару – 13,6 %. 

 Буркун білий, вика яра, гірчиця біла, редька олійна та гречка як зелене 

добриво у варіанті без внесення під них добрив виявили різний вплив на масу 

1000 зерен пшениці озимої. У варіантах із застосуванням азотних і 

фосфорних (N40P40) і повного мінерального добрива (N40P40K40 та N80P40K40) 

під сидеральну культуру спостерігалось найвагоміше збільшення маси 1000 

зерен до рівня 43,5–47,2, за показника на тлі чистого пару з внесенням 

N80P60K60 – 37,1 г. 

 Удобрення вики ярої на сидерат виявило найвагоміший серед інших 

сидератів вплив на масу 1000 зерен. Так, за повного мінерального добрива 

(N40P40K40) та за внесення азотних і фосфорних (N40P40) під виковий пар 

формувалась найвища маса 1000 зерен, відповідно – 45,0 і 45,3 г, що на 4,6 та 

4,9 г перевищувало варіант внесення всієї дози добрив (N80P60K60) 

безпосередньо під пшеницю озиму.  

 Слід зазначити, що серед всіх сидеральних попередників, незалежно 

від видів і доз добрив, найбільшу масу 1000 зерен пшениця озима 

сформувала після редьки олійної – 44,8–46,9 г.  

 Натурна зерна пшениці озимої після сидеральних парів у варіанті 

внесення всієї дози добрив (N80P40K40) безпосередньо під пшеницю озиму  

була 728–758 г/л. Перенесення частини добрив під сидерати суттєво на неї не 

впливало. Найвища натура зерна була у варіанті досліду з внесенням під 

сидерат N40P40K40 та N40P20K20 під пшеницю озиму – 767–775 г/л, що на 3–6 % 

більше, ніж на контролі. При цьому після удобреного чистого пару цей 

показник становив – 758 г/л.  

 Незалежно від видів і доз добрив, найвища натура зерна пшениці 

озимої формувалася після редьки олійної – 755–781 г/л.  

 Перенесення добрив від пшениці озимої під сидерат порівняно з 

внесенням всієї дози безпосередньо під пшеницю на тлі сидерату істотно не 

впливало на склоподібність зерна.  
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 Отже, перерозподілом добрив у часі в ланці сівозміни сидеральний 

пар–пшениця озима можна підвищити урожайність та якість зерна пшениці 

озимої за рахунок таких чинників:  

 1. Використана культурами сидерального пару ґрунтова волога не 

відновлюється за рахунок атмосферних опадів на час сівби пшениці озимої у 

варіантах без добрив; N40; P40K40; N40K40. За сумісного внесення азотних і 

фосфорних (N40P40) та застосування одинарної і подвійної дози азотних 

добрив на фосфорно-калійному фоні (N40P40K40 і N80P40K40) спостерігається 

відновлення та часткове збільшення запасів доступної вологи порівняно із 

чистим паром.  

 2. Внесення мінеральних добрив на чорноземі опідзоленому 

важкосуглинковому Правобережного Лісостепу під сидерати зумовлює 

висушування ґрунту в зв’язку із формуванням більшої біомаси, але сприяє 

підвищенню ефективності використання вологи на формування одиниці 

врожаю сухої речовини на 5–30 %. Використана сидератами ґрунтова волога 

повністю не поповнюється за рахунок атмосферних опадів на час сівби 

пшениці озимої у варіантах без добрив; N40; P40K40; N40K40. За сумісного 

внесення азотних і фосфорних (N40P40) та застосування одинарної і подвійної 

дози азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (N40P40K40 і N80P40K40) 

спостерігається відновлення та часткове збільшення запасів доступної вологи 

порівняно із чистим паром. 

 3.  На використання опадів та накопичення доступної вологи в ґрунті 

від заробки різноудобрених сидератів до сівби пшениці озимої найістотніше 

впливає внесення азотних добрив. Після сумісного внесення лише калійних і 

фосфорних добрив у ґрунті залишалась більша кількість доступної вологи, 

ніж за самих азотних, але за поєднання їх з азотними туками та внесення 

повного мінерального добрива забезпечується найбільше її накопичення. 

Навіть за мінімальних доз мінеральних добрив (N40 та P40K40) спостерігається 

збільшення запасів доступної вологи в ґрунті (на 9–20 та 11–21 мм) 

порівняно з варіантом без внесенням добрив.  



168 

 
 

 4. Найбільше поглинання води одиницею сухої фітомаси встановлено в 

редьки олійної та гречки – 2,8–3,2 од., потім у порядку зниження, 

розміщуються вика яра, гірчиця біла та буркун білий. 

 5. У лабораторних умовах водні витяжки з фітомаси гірчиці білої, 

редьки олійної, вики ярої та гречки, знижуючи енергію проростання насіння, 

проявляють фітопротекторну (стимулюючу) дію на довжину і масу 

проростка пшениці озимої, з буркуну білого – алелопатичне пригнічення за 

всіма показниками. Токсичний чи стимулюючий вплив сидеральних парів на 

час сівби пшениці озимої в польових умовах не простежується.  

 Перспективною подальших досліджень є вивчення можливостей 

використання водних витяжок з гірчиці білої, редьки олійної, вики ярої та 

гречки як природних стимуляторів росту рослин.   

 6. За характером впливу застосування сидератів під пшеницю озиму на 

тлі внесення мінеральних добрив є досить ефективним заходом, який 

підвищує масу 1000 зерен на 0,1–4,3 г. 

 7. Встановлено, що на склоподібність і натуру зерна перерозподіл 

мінеральних добрив в часі істотного впливу не має.  

 Результати досліджень тематики цього розділу відображено нами в 

працях [42, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 168, 257]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СИДЕРАТИ 

 

 З наукового та практичного погляду існує потреба розробки всебічно-

обґрунтованих підходів до використання й охорони орних земель та 

забезпечення стійкості агроландшафтів і економічно ефективного 

відтворення родючості ґрунтів. При цьому оптимізація використання та 

охорони земель передбачає обґрунтування економічно ефективних сценаріїв 

землекористування [235]. 

 Витрати на вирощування сидератів у порівняні з утриманням ґрунту 

без рослинності, підвищуються на 16–26 %, а за насиченістю ґрунту 

еквівалентною кількістю гною є в 2,2 рази більшими [227]. 

 Ресурсозбережувальна технологія вирощування пшениці повинна бути 

направлена на те, щоб забезпечити потребу в продовольстві і економити 

(зберігати, відновлювати) основні ресурси сільського господарства (ґрунт, 

вода, мінеральні та органічні добрива, пестициди, паливо, насіння та інше). В 

той же час ресурсозбереження існує лише тоді, коли темпи приросту 

врожайності або підвищення якості продукції перевершують збільшення 

виробничих витрат [271]. 

   

 6.1 Економічна ефективність сидерального пару  
 
 Вирощування сидератів ускладнює і без цього ризиковий 

сільськогосподарський бізнес і збільшує витрати. Найбільші прямі витрати 

на сидерацію пов’язані із витратами на насіння, оплату праці, паливо, 

удобрення та гербіциди чи обробіток ґрунту для припинення росту сидерату 

[21]. Разом з тим, витрати на застосування зеленого добрива нижчі витрат на 

приготування, доставку на поле і внесення гною. Високий економічний ефект 

сидерації обумовлений ще й прихованою дією – ефективним використанням 
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вологи, поживних речовин і мінеральних добрив за рахунок їх пролонгованої 

дії, а також збереження ґрунтової родючості та покращенням якості 

продукції [12].   

 Найвищий рівень рентабельності показують ланки сівозміни, де з 

сидеральною масою вноситься у ґрунт найбільша кількість поживних 

речовин, що в свою чергу зменшує витрати на вирощування пшениці озимої. 

Водночас за невисокого врожаю сидеральної маси відбувається зниження 

врожайності пшениці озимої, що знижує економічну ефективність порівняно 

з ланкою з чистим паром [108]. Економічна ефективність сидерації сумісно із 

застосуванням мінеральних добрив є досить високою: умовно чистий 

прибуток може сягати 4784–11270 грн/га [244]. 

 До оцінки економічної ефективності зеленого добрива можна підійти з 

двох сторін: перша – вплив зеленого добрива на загальну родючість ґрунту; 

друга – вплив зеленого добрива на врожай культури, висіяної після них [33]. 

У розрахунках було обрано другий варіант.  

 Встановлено, що перенесення частини мінеральних добрив, 

призначених пшениці озимій під сидерат має високу економічну 

ефективність (табл. 6.1). Із врахуванням цін, що склалися на ринку в IV 

кварталі 2015 р. (1 т зерна – 3500 грн, 1 т аміачної селітри – 7000 грн, 1 т 

суперфосфату подвійного – 11000 грн, 1 т калію хлористого – 9700 грн) 

вартість приросту врожаю пшениці порівняно з контролем становила – 945–

7350 грн/га. 

 Загальні витрати у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима 

можна поділити на три складових: витрати на утриманням парів, 

застосування добрив та на вирощування пшениці озимої і становлять 

відповідно 27–37; 29–36 та 34–40 % у загальній структурі витрат залежно від 

культури на сидерат та її удобрення. Тобто застосування мінеральних добрив 

збільшує виробничі витрати на третину. Витрати на вирощування пшениці 

озимої, без врахування вартості добрив, були однаковими незалежно від 

попередників і становили 5083 грн/га.  
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність перенесення частини мінеральних добрив, призначених для пшениці озимої під 
сидерат, 2014–2015 рр. 

Витрати на 1 га, грн Варіант досліду: 
внесено під у тому числі пов’язані з: 

сидерат 
пшеницю 

озиму 

Сидерат 

В
ар

ті
ст

ь 
вр

ож
аю

, г
рн

/г
а 

Всього 
утриман- 
ням парів 

застосуван-
ням добрив 

вирощуванням 
пшениці озимої 

Чи
ст

ий
 д

ох
ід

, 
гр

н/
га

 

Рі
ве

нь
 

ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ті
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Буркун білий 19005 13645 4322 4240 5083 5360 39 
Гірчиця біла 17745 12873 3550 4240 5083 4872 38 
Редька олійна 16660 12847 3524 4240 5083 3813 30 
Вика яра 18865 14766 5443 4240 5083 4099 28 

Без 
добрив 
(конт-
роль) 

N80P60K60 

Гречка 17325 14316 4993 4240 5083 3009 21 
Буркун білий 20230 13794 4322 4389 5083 6436 47 
Гірчиця біла 19145 13039 3550 4406 5083 6106 47 
Редька олійна 18165 13023 3524 4416 5083 5142 39 
Вика яра 20125 14919 5443 4393 5083 5206 35 

N40 N40P60K60 

Гречка 20265 14626 4993 4550 5083 5639 39 
Буркун білий 20825 13850 4322 4445 5083 6975 50 
Гірчиця біла 18690 12996 3550 4363 5083 5694 44 
Редька олійна 17745 12983 3524 4376 5083 4762 37 
Вика яра 21105 15010 5443 4484 5083 6095 41 

P40K40 N80P20K20 

Гречка 19285 14534 4993 4458 5083 4751 33 
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Продовж. табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Буркун білий 22085 13968 4322 4563 5083 8117 58 
Гірчиця біла 19880 13108 3550 4475 5083 6772 52 
Редька олійна 20685 13258 3524 4651 5083 7427 56 
Вика яра 22470 15138 5443 4612 5083 7332 48 

N40K40 N40P60K20 

Гречка 20405 14639 4993 4563 5083 5766 39 
Буркун білий 23100 14063 4322 4658 5083 9037 64 
Гірчиця біла 20790 13193 3550 4560 5083 7597 58 
Редька олійна 21210 13307 3524 4700 5083 7903 59 
Вика яра 23695 15252 5443 4726 5083 8443 55 

N40P40 N40P20K60 

Гречка 21455 14737 4993 4661 5083 6718 46 
Буркун білий 23870 14135 4322 4730 5083 9735 69 
Гірчиця біла 22750 13376 3550 4743 5083 9374 70 
Редька олійна 22155 13396 3524 4789 5083 8759 65 
Вика яра 24815 15357 5443 4831 5083 9458 62 

N40P40K40 N40P20K20 

Гречка 22435 14829 4993 4753 5083 7606 51 
Буркун білий 24535 14197 4322 4792 5083 10338 73 
Гірчиця біла 24115 13503 3550 4870 5083 10612 79 
Редька олійна 24010 13569 3524 4962 5083 10441 77 
Вика яра 25270 15400 5443 4874 5083 9870 64 

N80P40K40 P20K20 

Гречка 23800 14956 4993 4880 5083 8844 59 

Примітка. Після чистого пару за внесення N80P60K60 вартість врожаю пшениці озимої – 20370 грн/га; витрати на 1 га – 12687 грн; 
чистий дохід – 7683 грн/га; рівень рентабельності – 61 %. 
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 Порівняно із сидеральними парами, витрати на утримання чистого пару 

найнижчі – 3044 грн/га. Застосування сидератів збільшувало витрати:  

за вирощування капустяних культур на 408–506 грн/га, бобових – 1278– 

2399 грн/га та гречки – на 1949 грн/га порівняно з чистим паром. Для вики 

ярої та гречки вища, порівняно з іншими сидератами, собівартість 

пояснюється великими нормами висіву цих культур. Щодо буркуну білого 

однорічного, то додатковими витратами згідно технології його вирощування 

було досходове внесення гербіциду. Гірчицю білу та редьку олійну перед 

сівбою обробляли протруйником проти чорної блішки, що також вплинуло 

на збільшення витрат пов’язаних із сидерацією. Фітомасу рослин на зелене 

добриво перед зароблянням до ґрунту подрібнювали мульчувальником, що 

також збільшувало витрати на їх застосування. Проте подрібнення 

сидеральної маси, прискорює біохімічні процеси завдяки збільшенню площі 

поверхні цих матеріалів і поліпшенню контакту мікроорганізмів із 

субстратом. Крім того, подрібнена сидеральна маса рівномірніше 

зволожується, забезпечується киснем, а отже швидше розкладається. Вона 

добре затримує вологу внаслідок порушення капілярної системи і запобігає 

втратам тепла органічною масою. В результаті прискорення процесів 

деструкції органічних речовин за рахунок подрібнення збільшується їх 

витрата на життєдіяльність целюлозоруйнівних мікроорганізмів. Все 

перелічене сприяло створенню кращих умов для росту та розвитку пшениці 

озимої, і в кінцевому результаті формуванні її урожайності та кращому 

економічному ефекту.   

 Додатковий чистий дохід з 1 га був найвищим у варіанті внесення 

N80P40K40 під редьку олійну на сидерат та P20K20 під пшеницю озиму – 

6628 грн, однак найвищий прибуток в ланці сидеральний пар–пшениця озима 

отримано за внесення N80P40K40 під гірчицю білу на сидерат та P20K20 під 

пшеницю озиму – 10612 грн/га.  

 Щодо рівня рентабельності, то найвищим він був у тих самих варіантах 

досліду, що й чистий дохід і складав 77–79 %.  
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 Слід зауважити, що економічна перевага (103–571 грн/га) капустяних 

сидератів над бобовими проявлялася лише за умови перенесення під них всієї 

дози добрив (N80P40K40), передбачених під пшеницю озиму. За внесення 

N40P40K40 під бобові на зелене добриво чистий прибуток бобових порівняно з 

капустяними був більшим на 84–976 грн/га. Аналогічні показники були і у 

варіантах досліду: без добрив – контроль; N40; P40K40; N40K40; N40P40.  

 Отже, максимальною економічно виправданою дозою перенесених 

мінеральних добрив, виділених для пшениці озимої, під сидеральний пар за 

вирощування буркуну білого однорічного та вики ярої є N40P40K40.  

 Застосування гречки в якості сидерату мало найгірші показники 

економічної ефективності – чистий дохід складав 3009–8844 грн/га за рівня 

рентабельності 21–59 % залежно від удобрення.  

 Дослідженнями не встановлено економічної переваги сидерального 

пару над чистим у варіанті з перенесення N40K40 під сидерат, за виключенням 

буркуну білого однорічного. Вирощування пшениці озимої на тлі внесення 

N40P40 під редьку олійну, вику яру та буркун білий однорічний сприяло 

збільшенню чистого доходу, відповідно на 220, 760 та 1354 грн/га порівняно 

з чистим паром. Для сидерату з гірчиці білої кращим був варіант N40P40K40, 

для гречки – максимальна доза добрив (N80P40K40). Найбільший приріст 

чистого доходу порівняно з чистим паром відмічено у варіанті внесення 

N80P40K40 під редьку олійну і гірчицю білу та P20K20 під пшеницю озиму, 

відповідно – 2758 і 2929 грн/га.  

 Про агрономічну ефективність перенесення частини норми добрив під 

сидерати свідчать дані окупності 1 кг д. р. мінеральних добрив приростом 

урожаю зерна (табл. 6.2). Так, найвищою окупність 1 кг д. р. приростом 

урожаю пшениці озимої була у варіанті внесення N80P40K40 під сидерат та 

P20K20 під пшеницю озиму – 7,9–10,5 кг зерна залежно від культури на зелене 

добриво. Встановлено, що перенесення частини азотних добрив під сидерат 

зумовлює підвищення рівня окупності добрив урожаєм озимини на 4,4–6,3 кг 

зерна, фосфорних на 2,1–4,1 кг та калійних – 1,1–2,8 кг зерна. 
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Таблиця 6.2 

Окупність 1 кг NPK приростом урожаю зерна за перенесення частини 

мінеральних добрив, призначених для пшениці озимої під сидерат,  

2014–2015 рр. 

Варіант досліду: 
внесено під Сидерат 

Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна Вика яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму окупність, кг 

N40 N40P60K60 1,8 2,0 2,2 1,8 4,2 

P40K40 N80P20K20 2,6 1,4 1,6 3,2 2,8 

N40K40 N40P60K20 4,4 3,1 5,8 5,2 4,4 

N40P40 N40P20K60 5,9 4,4 6,5 6,9 5,9 

N40P40K40 N40P20K20 7,0 7,2 7,9 8,5 7,3 

N80P40K40 P20K20 7,9 9,1 10,5 9,2 9,3 

  

 Отже, перенесення частини мінеральних добрив під сидерати є 

ефективнішим, ніж внесення їх безпосередньо під пшеницю озиму після 

сидерального пару в нормі N80P60K60. 

 

 6.2 Енергетична ефективність сидерального пару 
 

 За рахунок застосування зелених добрив ефективніше 

використовуються зональні агрокліматичні ресурси, тому сидерація повинна 

розглядатися як важлива ланка енерго- та ресурсозбережувальних 

технологій [171]. 

 Використання сидератів підвищує коефіцієнт енергетичної 

ефективності на 0,2–0,3 од. За вкладення однієї одиниці енергії отримується 

2,2–2,3 од. енергії основної продукції, в той час як за чистого пару – 2,1 од., 

за гною – 1,7–1,9 од.[142]. 
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 Енергетична ефективність виробництва зерна пшениці озимої після 

сидерального пару має коефіцієнт 4,8, при застосуванні мінеральних добрив 

він знижується на 30 % [157]. Застосування сидерації без мінеральних 

добрив, внаслідок зменшення ефективності удобрення дещо знижує значення 

коефіцієнту енергетичної ефективності [244]. 

 Як видно з даних табл. 6.3, перенесення в часі частини мінеральних 

добрив під сидерати впливало на показники енергетичної ефективності ланки 

сівозміни сидеральний пар–пшениця озима. 

 Енерговитрати у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима 

зростали пропорційно збільшенням частки перенесення мінеральних добрив 

від пшениці озимої до сидерату і змінювалися від 10,77 ГДж/га (варіант 

внесення під буркун білий N40 і N40P60K60 під пшеницю) до 15,60 ГДж/га 

(варіант внесення під редьку олійну N80P40K40 і P20K20 під пшеницю). Це 

пояснюється перш за все збільшенням енергетичних витрат на збирання 

додаткової продукції. Вміст енергії в прирості урожаю зерна з 1 га був 

найвищим у варіанті внесення N80P40K40 під редьку олійну на сидерат та P20K20 

під пшеницю озиму – 40,17 ГДж/га, найнижчий – внесення P40K40 під гірчицю 

білу та N80P20K20 під пшеницю озиму – 5,17 ГДж/га.  

 Слід зауважити, що завдяки перерозподілу мінеральних добрив під 

сидерати отримано додатково 3,28–54,83 ГДж/га енергії порівняно з 

внесенням всієї дози N80P60K60 безпосередньо під пшеницю озиму завдяки 

формуванню додаткового врожаю біомаси сидератів. Так, перенесення 

азотних добрив під сидерат в дозі 40 кг/га д. р. підвищувало вміст енергії на 

7,29–39,09 ГДж/га, фосфорних у такій дозі – на 11,47–29,26 ГДж/га залежно 

від сидерату. Калійні туки у дозі 40 кг/га д. р. сприяли підвищенню 

показників буркунового, викового та редькового пару, відповідно на 5,25; 

9,26 і 15,33 ГДж/га та знижували вміст енергії за гречаного і гірчичного пару, 

відповідно на 1,31 та 2,30 ГДж/га. Найвищий вміст енергії у прирості врожаю 

сидератів був за вирощування бобових культур (буркуну білого та вики ярої), 

найнижчий – гірчиці білої. 
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Таблиця 6.3 

Енергетична ефективність перерозподілу в часі мінеральних добрив, призначених для пшениці озимої  
під сидерат у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима, 2013–2015 рр. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Вміст енергії в прирості 
врожаю, ГДж/га 

сидерат 
пшеницю 

озиму 

Сидерат 
сидератів 

пшениці 
озимої 

всього 

Енерговит-
рати, 

пов’язані із 
застосуван-
ням добрив, 

ГДж/га 

Чистий 
енерге-
тичний 
дохід, 

ГДж/га 

Коефі-
цієнт 

енерге-
тичної 

ефектив-
ності 

Енерге-
тична 

собівар-
тість 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Буркун білий 17,46 6,70 24,16 10,77 13,39 1,2 3,1 
Гірчиця біла 3,28 7,65 10,93 10,91 0,02 0,0 2,7 
Редька олійна 9,26 8,23 17,49 10,99 6,50 0,6 2,6 
Вика яра 19,01 6,89 25,90 10,80 15,10 1,4 3,0 

N40 N40P60K60 

Гречка 9,34 16,07 25,41 12,13 13,28 1,1 1,4 
Буркун білий 23,93 9,95 33,88 11,24 22,64 2,0 2,2 
Гірчиця біла 16,39 5,17 21,56 10,55 11,01 1,0 3,9 
Редька олійна 5,25 5,93 11,18 10,66 0,52 0,0 3,4 
Вика яра 35,57 12,24 47,81 11,57 36,24 3,1 1,8 

P40K40 N80P20K20 

Гречка 15,49 10,71 26,20 11,35 14,85 1,3 2,0 
Буркун білий 18,11 16,83 34,94 12,24 22,70 1,9 1,4 
Гірчиця біла 12,21 11,67 23,88 11,49 12,39 1,1 1,9 
Редька олійна 15,08 22,00 37,08 12,98 24,10 1,9 1,1 
Вика яра 27,37 19,70 47,07 12,65 34,42 2,7 1,2 

N40K40 N40P60K20 

Гречка 11,88 16,83 28,71 12,24 16,47 1,3 1,4 
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Продовж. табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Буркун білий 40,40 22,38 62,78 13,04 49,74 3,8 1,1 
Гірчиця біла 25,98 16,64 42,62 12,21 30,41 2,5 1,4 
Редька олійна 29,01 24,87 53,88 13,40 40,48 3,0 1,0 
Вика яра 37,21 26,40 63,61 13,62 49,99 3,7 1,0 

N40P40 N40P20K60 

Гречка 35,57 22,57 58,14 13,06 45,08 3,5 1,1 
Буркун білий 45,65 26,59 72,24 13,64 58,60 4,3 1,0 
Гірчиця біла 23,68 27,36 51,04 13,75 42,29 2,8 1,0 
Редька олійна 44,34 30,03 74,37 14,14 60,23 4,3 0,9 
Вика яра 46,47 32,52 78,99 14,50 64,49 4,4 0,9 

N40P40K40 N40P20K20 

Гречка 34,26 27,93 62,19 13,84 48,35 3,5 0,9 
Буркун білий 54,83 30,23 85,06 14,17 70,89 5,0 0,9 
Гірчиця біла 23,44 34,82 58,26 14,83 43,43 2,9 0,8 
Редька олійна 46,47 40,17 86,64 15,60 71,04 4,6 0,7 
Вика яра 44,83 35,01 79,84 14,86 64,98 4,4 0,8 

N80P40K40 P20K20 

Гречка 38,03 35,39 73,42 14,91 58,51 3,9 0,8 

Примітка. Після чистого пару за внесення N80P60K60 вміст енергії у прирості врожаю – 14,92–25,90 ГДж/га; чистий енергетичний 

дохід – 0,71–10,30 ГДж/га; коефіцієнт енергетичної ефективності – 0,0–0,7; енергетична собівартість продукції – 1,6 порівняно з внесенням 

всієї дози (N80P60K60) безпосередньо під пшеницю озиму на тлі різних сидератів.  
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  Чистий енергетичний дохід найвищим був на тому самому варіанті, що й 

вміст енергії в прирості урожаю пшениці озимої за показника – 71,04 ГДж/га, 

найнижчий – за внесення N40 під гірчицю білу та N40P60K60 під пшеницю  

озиму – 0,02 ГДж/га. 

  Розрахунок коефіцієнтів енергетичної ефективності показує, що 

перенесення частини мінеральних добрив під сидерат є енергетично вигідним 

заходом, за виключенням варіанту внесення N40 під гірчицю білу і редьку 

олійну та P40K40 під редьку олійну і відповідно N40P60K60 та N80P20K20 під 

пшеницю озиму. 

  Найнижча енергетична собівартість однієї тони зерна пшениці озимої 

(0,7) була за сидерації редькою олійної на тлі внесення під неї N80P40K40.  

 За енергетичною ефективністю переважання сидерального пару над 

чистим спостерігалося вже за перенесення під сидерат мінімальної дози добрив 

(N40).  

 У розрахунках, енерговитрати на застосування сидератів, їх відносили до 

загальних енерговитрат на вирощування пшениці озимої. Проте, Н. Г. Мязін 

[191] рекомендує з урахуванням їх післядії, відносити лише 60 % енерговитрат 

пов’язаних із застосуванням органічних добрив на удобрювану (основну) 

культуру. За такого підходу одержані в досліді розрахунки енергетичної 

ефективності будуть значно вищі.  

 Отже, за результатами проведених розрахунків економічної та 

енергетичної ефективності удобрення та застосування сидератів можна зробити 

такі висновки: 

 1. Максимально економічно доцільною дозою перенесення мінеральних 

добрив, виділених для пшениці озимої, під сидеральний пар за вирощування 

буркуну білого однорічного та вики ярої є N40P40K40. 

 2. Найбільший приріст чистого доходу порівняно з варіантом чистого 

пару забезпечує внесення N80P40K40 під редьку олійну і гірчицю білу та P20K20 

під пшеницю озиму, відповідно – 2758 і 2929 грн/га. 
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 3. Встановлено, що перенесення азотних добрив під сидерат зумовлює 

підвищення рівня окупності 1 кг д. р. мінеральних добрив на 4,4–6,3 кг зерна, 

фосфорних на 2,1–4,1 та калійних – 1,1–2,8 кг зерна. 

 4. Енергоємність приросту урожаю ланки сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима залежала від перерозподілу мінеральних добрив у часі та була в 

межах 10,93–86,64 ГДж/га залежно від сидерату та його удобрення.  

 Результати досліджень, подані в розділі, висвітлено в праці [58].   
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення питання впливу різних видів і доз мінеральних добрив на 

продуктивність сидератів та основні показники родючості чорнозему 

опідзоленого важкосуглинкового Правобережного Лісостепу України шляхом 

встановлення оптимізованих доз внесення під сидерат та пшеницю озиму, що 

дозволило сформулювати наступні висновки: 

 1. Встановлено, що повнота сходів культур залежить від удобрення 

складає: буркуну білого – 63,2–70,4 %; гірчиці білої – 80,0–88,0 %; редьки 

олійної – 73,5–81,0 %; вики ярої – 93,0–97,5 %; гречки – 63,4–70,2 %. 

Мінеральні добрива сприяють збільшенню схожості насіння на 1–8 % залежно 

від їх видів і доз добрив.  

 2. Визначено, що серед усіх сидератів, незалежно від доз добрив, найвищі 

рослини формувала гірчиця біла, завдяки видовим особливостям цього біотипу, 

найнижчі – гречка (висота рослин варіювала від 72 до 139 см). При цьому 

найбільший вплив мають азотні добрива, внесені у дозі 40 кг/га д. р. Висота 

рослин порівняно з фосфорно-калійним фоном підвищується на 6–16 % 

залежно від культури. Фосфорний компонент повного мінерального добрива 

сприяє підвищенню висоти рослин на 5–10 %. Найменший вплив на цей 

показник мають калійні добрива.  

 3. Внесення мінеральних добрив під сидерати сприяє підвищенню 

врожаю біомаси, на 11–55 % залежно від культури і її удобрення (за 

врожайності на контролі 25,9–39,8 т/га). Найбільший вплив на це має азотний 

компонент повного мінерального добрива. Підвищення дози внесення азотних 

добрив до 80 кг/га д. р. ефективне лише під буркун білий. Під усі сидеральні 

культури найменш ефективним є внесення калійних добрив. Фосфорні добрива 

у дозі 40 кг/га д. р. на азотно-калійному фоні сприяють підвищенню 

врожайності сухої речовини на 1,0–2,1 т/га залежно від сидерату. 
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 4. Встановлено тісну залежність (R² = 0,88–0,96) між урожаєм сухої 

речовини фітомаси (х) та підземної частини (у) рослин на сидерати, що 

описується такими статистичними моделями: 

– для буркуну білого: y = 23,201 ln(x) – 62,537; R² = 0,92; 

– для гірчиці білої: y = 63,673 ln(x) – 138,730; R² = 0,88; 

– для редьки олійної: y = 20,415 ln(x) – 53,167; R² = 0,88; 

– для вики ярої: y = 24,533 ln(x) – 62,395; R² = 0,96; 

– для гречки: y = 23,680 ln(x) – 70,460; R² = 0,92. 

 5. Виявлено, що сидерати залежно від рівня мінерального живлення з 

одного гектара площі акумулюють у біомасі 144–397 кг азоту, 40–114 кг P2О5 і 

112–270 кг K2О та 67–355 кг СаО. Внесення азотних добрив у дозі 40–80 кг/га 

д. р. на тлі P40K40 сприяє підвищенню акумуляції елементів – відповідно на 32–

48 % порівняно з контролем за співвідношення N : P2О5 : K2О у біомасі гречки 

1 : 0,5 : 1,3; гірчиці білій та редьці олійній – 1,0 : 0,3 : 1,0; буркуну білому і виці 

ярій – 1,0 : 0,2 : 0,5. 

 6. Під чистим паром мінералізується 1,67 т/га гумусу, тоді як 

застосування сидеральних парів як на тлі удобрення, так і без них сприяють 

збереженню його в ґрунті.  

 7. Встановлено незначний зв’язок між актуальною кислотністю ґрунту та 

надходженням кальцію в кореневмісний шар у складі біомаси сидератів для 

гірчиці білої, редьки олійної і буркуну білого однорічного (R2=0,20–0,27), 

помірний для гречки (R2=0,40) та його відсутність для вики ярої (R2=0,02).  

 8. Визначено, що вирощування сидератів з внесенням мінеральними 

добривами порівняно з чистим паром підвищує інтенсивність дихання ґрунту в 

1,9–2,3 рази, целюлозолітичну активність – на 15–20 %, нітрифікаційну 

здатність – на 15–48 % залежно від сидерату і особливостей удобрення.   

 9. До часу сівби пшениці озимої вміст рухомих сполук основних 

елементів живлення, використаних із ґрунту на формування біомаси сидератів 

на ділянках загортання їх зеленої маси відновлюється і перевищує показники 

чистого пару. Виявлено, що найкращим сидератом за вирощування без добрив 
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для накопичення запасів азоту мінеральних сполук у ґрунті є буркун білий 

однорічний, а для збільшення вмісту рухомих сполук фосфору та калію – 

гречка. Така ж закономірність простежувалася і за внесення мінеральних 

добрив. При цьому найбільше поживних речовин у ґрунті перед сівбою 

пшениці озимої накопичується за внесення всієї норми добрив (N80P40K40) 

безпосередньо під сидерат, або лише її частини – N40P40K40 чи N40P40. 

 10. Найвищу врожайність пшениця озима формує за внесення під 

сидерати N80P40K40 і P20K20 під пшеницю озиму на – рівні 6,8–7,2 т/га. За 

вирощування на сидерат буркуну білого, або вики ярої можна обмежитися 

внесенням під них лише N40P40 або N40P40K40. Зерно першого класу з найвищим 

вмістом білка (14,1 %) формується за внесення мінеральних добрив під сидерат 

з вики ярої в дозі N80P40K40 та P20K20 під пшеницю озиму.  

 11. Показано, що за високого та достатнього рівня ресурсного 

забезпечення господарств, з економічного погляду, застосовування в 

сидеральних парах редьки олійної та гірчиці білої на тлі внесення мінеральних 

добрив в дозі N80P40K40 під сидерат та P20K20 – пшеницю озиму, забезпечує 

чистий дохід у межах 10441–10612 грн/га за рівня рентабельності 77–79 %. За 

низького та задовільного ресурсного забезпечення, доцільно висівати культури 

родини бобових: вику яру і буркун білий однорічний та обмежитися внесенням 

лише N40P40 під сидерат та N40P20K60 – пшеницю озиму, в такому випадку 

чистий дохід може сягати 8443–9037 грн/га за рівня рентабельності 55–64 %. 

 12.  Обґрунтовано, що внесення N80P40K40 під сидерат та P20K20 під 

пшеницю озиму забезпечує найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 

2,9–5,0 залежно від сидерату. Енергетична собівартість однієї тони зерна 

пшениці при цьому складає 0,7–3,9 МДж. 

 13. Агроформуванням Правобережного Лісостепу України для 

підвищення ефективності мінеральних добрив, розширення біорізноманіття 

агроекосистеми, покращання балансу органічних речовин і відтворення 

родючості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового у ланці сівозміни 

сидеральний пар–пшениця озима рекомендується вирощувати буркун білий 
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однорічний, або вику яру на сидерат з внесенням N40P40 або N40P40K40. 

Перерозподіл мінеральних добрив під сидерат дозволяє підвищити урожайність 

пшениці озимої на 22–32 %. За вирощування в сидеральному пару гірчиці білої, 

редьки олійної і гречки необхідно вносити N40P40K40  або N80P40K40. 
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польових досліджень, аналіз результатів даних, підготовка до друку).  

13. Лисянський О. Л. Урожай біомаси сидеральних культур залежно від 

норм мінеральних добрив : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених, 

присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного 

університету садівництва / редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.  

(м. Умань,11–12 березня 2014 р.). Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. С. 47–48.  

14. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив сидеральних парів на 

врожай пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу 

// Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату : зб. 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Херсон, 24 квітня 

2015 р.). Херсон: ІЗЗ, 2015. С. 29–31. (Польові спостереження та дослідження, 

проведення аналізу та узагальнення результатів дослідження, підготовка до 

друку).  

15. Лисянський О. Л. Зміни маси 1000 зерен пшениці озимої залежно 

від удобрення сидерального пару : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих 

учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого 

плодовода П. Г. Шитта / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін.   

(м. Умань, 6 травня 2015 р.). Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 

2015. С. 53–55.  
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16.  Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Особливості вивчення та 

оцінки ефективності сидерального пару // Охорона ґрунтів та підвищення їх 

родючості : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 16-17 

вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 70–71 (Аналіз стану проблеми, висновки – 

спільно). 

17. Господаренко Г. Н., Лысянский А. Л. Влияние удобрения сидератов 

на интенсивность эмиссии С–СО2 на черноземе оподзоленному // 

Агротехнологии ХХI века : матеріали Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА и 150-летию со 

дня рождения академика Д. Н. Прянишникова (г. Пермь, 11–13 ноября 2015 г.) 

Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. Ч. 1. C. 31–35. (Проведення польових 

досліджень, аналіз результатів експериментальних даних, підготовка до 

друку).  

18. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив різноудобреного 

сидерального пару на протиерозійну стійкість ґрунту // Збереження 

біорізноманіття в контексті сталого розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф.  

(м. Черкаси, 8–9 жовтня 2015 р.). Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. С. 42–45. 

(Проведення лабораторних досліджень, аналіз результатів експериментальних 

даних, підготовка до друку).  

19. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Економічна ефективність 

застосування добрив у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима // 

Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства : матеріали Міжнар. наук.-

практ. Інтернет- конф. (м. Львів, 18–19 лютого 2016 р.). Львів, 2016. С. 227–235. 

(Проведення розрахунків, аналіз результатів даних).  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

20. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Сидерати – резерв 

відтворення родючості ґрунту // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 24 (319). –  

С. 31–37. (Аналіз стану проблеми, проведення польових досліджень, висновки – 

спільно). 
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21. Hospodarenko G. M., Lysianskyi O. L. Changes in organic part of the 

soil and acid-base balance depending on green manure fertilization in podzolized 

chernozem // Agricultural Science and Practice. 2016. № 2. P. 11–18. (Проведення 

польових та лабораторних досліджень, аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, підготовка до друку). 

22. Спосіб визначення компенсувальної дози азоту при застосуванні на 

добриво рослинних решток : пат. 104798 Україна, МПК А01С 21/00.  № u 2015 

05461 ; заявл. 03.06.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4. (Аналіз стану проблеми, 

аналіз результатів даних). 

23. Спосіб ресурсоощадного удобрення культур у ланці сидеральний 

пар–пшениця озима : пат. 105281 Україна, МПК А01С 21/00 G01N 33/24. № u 

2015 09149; заявл. 23.09.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. (Проведення 

польових досліджень, аналіз результатів експериментальних даних, підготовка 

до друку). 

Апробація матеріалів дисертації 

 Основні результати та положення дисертації доповідалися і 

обговорювалися на Всеукраїнській науковій конференції «Інноваційні 

технології виробництва рослинницької продукції» (м. Умань, 23-24 квітня 2013 р., 

очно), Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Наука на 

службі сільського господарства» (м. Миколаїв, 5 березня 2013 р., заочно), 

Всеукраїнських наукових конференціях молодих учених (м. Умань, 14–15 березня 

2013 р., 11–12 березня 2014 р., 6 травня 2015 р., очно), ІІ Міжнародній науково-

практичній Інтернет-конференції «Прикладна наука та інноваційний шлях 

розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль, 17–18 жовтня 2013 р., 

заочно), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату» (м. Херсон, 

24 квітня 2015 р., заочно), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка 

Д. М. Прянишникова та Міжнародному Дню агрохіміка «Агрохімічні та 
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агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання 

добрив» (м. Львів, 08–10 червня 2015 р., заочно), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» 

(м. Одеса, 16–17 вересня 2015 р., заочно), Всеукраїнській наукової конференції 

«Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» (м. Черкаси, 8–9 

жовтня 2015 р., заочно), Всеросійській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю, присвячену 85-річчю створення Пермської ДСГА і 150-

річчю з дня народження академіка Д. М. Прянишникова «Агротехнологии ХХI 

века», (г. Пермь, 11–13 ноября 2015 г., заочно), Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми агрохімії та 

ґрунтознавства» (м. Львів, 18–19 лютого 2016 р., заочно). 

 Виробничу перевірку та впровадження основних результатів 

дисертаційної роботи проведено в 2015 році на площі 53 га у 

СТОВ «Журавське» (акт від 18.02.2016 р.) та на площі 107 га у 

СТОВ «Вільшанка» Городищенського району Черкаської області (акт від 

19.02.2016 р.).  
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Додаток Г 

Кліматичні показники
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Таблиця Г.1 

Кількість опадів за 2013–2015 рр. (за даними метеостанції «Умань») 

Р і к 
2013 2014 2015 

Декада декада декада 
I II III 

Всього 
за 

місяць I II III 

Всього 
за 

місяць I II III 

Всього 
за 

місяць 

Серед-
ня 

багато- 
річна 

Місяць 

кількість опадів, мм 
Січень 10,2 26,6 21,3 58,1 3,8 20,0 24,5 48,3 10,6 1,4 25,5 37,5 47 
Лютий 26,9 7,0 2,0 35,9 3,2 0,7 1,4 5,3 7,7 0 12,5 20,2 44 

Березень 14,2 16,8 29,7 60,7 10,8 4,9 0,0 15,7 8,4 24,7 21,6 54,7 39 
Квітень 25,6 10,9 0 36,5 9,8 74,4 15,8 100,0 48,0 20,6 0,6 69,2 48 
Травень 0,6 13,3 57,0 70,9 43,2 50,3 32,0 125,5 22,6 16,9 0,8 40,3 55 
Червень 18,9 13,0 45,9 77,8 29,1 0 43,9 73,0 5,4 100,9 7,8 114,1 87 
Липень 6,7 13,1 3,4 23,2 35,4 7,2 10,3 52,9 33,6 0,8 13,5 47,9 87 
Серпень 6,5 3,3 44,6 54,4 1,4 0 14,2 15,6 2,4 14,4 0 17,3 59 
Вересень 12,7 68,5 7,9 89,1 0,4 0 82,2 82,6 27,1 4,0 6,5 37,6 43 
Жовтень 0 3,1 2,2 5,3 0 10 25,7 35,7 0 6,0 16,0 22,0 33 
Листопад 11,8 1,2 23,8 36,8 0 28,4 1,3 29,7 8,0 21,1 19,9 50,0 43 
Грудень 2,8 2,8 0,2 5,8 4,2 4,4 14,6 23,2 4,0 1,2 3,0 8,2 48 

Всього 
за рік 554,5 607,5 519,0 633 
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Таблиця Г.2 

Середня температура повітря за 2013–2015 рр. (за даними метеостанції «Умань») 

Р і к 
2013 2014 2015 

декада декада декада 
I II III 

Середня 
за 

місяць I II III 

Середня 
за 

місяць  I II III 

Середня 
за 

місяць 

Серед-
ня 

багато- 
річна 

Місяць 

температура повітря, °С 
Січень -3,8 -2,6 -5,2 -3,9 1,7 0,2 -12,6 -3,9 -4,9 0,8 -0,1 -1,4 -5,7 
Лютий 1,6 -0,7 -0,1 0,3 -7,7 1,8 0,9 -1,9 -1,6 -4,5 3,6 -1,1 -4,2 

Березень 0,4 0,5 -0,7 0,1 3,5 6,9 9,2 6,6 2,5 4,3 5,4 4,1 0,4 
Квітень 6,1 10,5 16,1 10,9 6,7 8,8 13,7 9,7 4,6 9,5 12,0 8,7 8,5 
Травень 18,2 19,5 17,6 18,4 12,3 15,2 20,4 16,1 13,0 14,9 18,7 15,6 14,6 
Червень 17,8 21,7 22,0 20,5 19,4 16,7 16,5 17,5 20,4 19,4 18,2 19,3 17,6 
Липень 21,6 19,4 19,2 20,0 19,8 22,4 22,2 21,5 21,6 19,4 22,9 21,3 19,0 
Серпень 21,6 21,2 16,8 19,8 24,0 21,8 17,0 20,8 22,1 21,0 20,5 21,2 18,2 
Вересень 13,9 14,0 8,8 12,3 18,4 15,5 10,7 14,8 19,1 17,1 17,0 17,7 13,6 
Жовтень 5,9 10,0 11,0 9,0 7,9 9,3 2,5 6,4 9,0 6,6 5,0 6,8 7,6 

Листопад 10,1 5,2 4,3 6,5 5,9 2,6 -3,0 1,8 4,6 7,0 2,3 4,6 2,1 

Грудень -1,0 -1,8 0,0 -0,9 -5,6 0,9 -1,3 -2,0 1,9 0,8 2,2 1,7 -2,4 

Середня 
за рік 9,4 9,0 9,9 7,4 
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Таблиця Г.3 

Відносна вологість повітря за 2013–2015 рр. (за даними метеостанції «Умань») 

Р і к 
2013 2014 2015 

декада Декада декада 
I II III 

Середня 
за 

місяць I II III 

Середня 
за 

місяць I II III 

Середня 
за 

місяць 

Серед-
ня 

багато- 
річна 

Місяць 

відносна вологість повітря, % 
Січень 84 93 85 87 96 82 78 85 82 88 95 89 86 
Лютий 88 86 77 84 86 92 82 87 81 78 84 81 85 

Березень 75 78 71 75 82 59 56 65 75 76 65 72 82 
Квітень 74 66 53 65 62 86 67 72 66 64 59 63 68 
Травень 59 67 73 67 69 83 69 73 72 63 63 66 64 
Червень 78 65 74 72 77 69 70 72 59 66 68 64 66 
Липень 69 74 70 71 72 71 67 70 71 65 68 68 67 
Серпень 65 66 76 69 58 66 71 65 58 63 59 60 68 
Вересень 80 90 82 84 66 61 77 68 72 68 73 71 73 
Жовтень 77 83 83 81 67 77 78 74 67 61 82 70 80 
Листопад 85 86 88 87 82 91 83 85 81 82 89 84 87 
Грудень 70 90 92 84 92 93 82 89 83 86 81 83 88 

Середня 
за рік 77 75 73 76 
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Додаток Д 

Результати лабораторно-польових досліджень 

Таблиця Д.1 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед приорюванням зеленої 

маси, 2013 р. 

Сидеральні пари 
Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під 
сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–20  13,0 13,5 9,0 6,8 10,1 9,3 
20–40  14,6 11,6 9,5 8,4 12,6 10,4 
40–60  28,9 6,7 8,0 8,9 6,0 11,7 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 56,5 31,8 26,5 24,1 28,7 31,4 
0–20  –//– 8,5 3,7 4,9 10,9 9,3 
20–40  –//– 12,8 8,2 2,4 9,4 9,6 
40–60  –//– 5,8 3,8 7,3 3,5 6,2 

N40 

0–60 –//– 27,1 15,7 14,6 23,8 25,1 
0–20  –//– 12,6 3,1 5,4 9,6 9,0 
20–40  –//– 12,7 7,9 3,4 11,7 8,4 
40–60  –//– 6,7 3,7 5,0 6,7 8,0 

P40K40 
 

0–60 –//– 32,0 14,7 13,8 28,0 25,4 
0–20  –//– 14,5 3,3 4,8 9,0 6,2 
20–40  –//– 11,2 6,7 4,5 9,6 7,2 
40–60  –//– 3,4 3,0 3,4 2,9 6,0 

N40K40 
 

0–60 –//– 29,1 13,0 12,7 21,5 19,4 
0–20  –//– 10,8 2,9 3,6 10,0 7,4 
20–40  –//– 12,2 5,8 3,9 11,3 7,7 
40–60  –//– 7,1 3,0 4,5 5,7 5,1 

N40P40 
 

0–60 –//– 30,1 11,7 12,0 27,0 20,2 
0–20  –//– 10,7 3,0 2,9 8,5 8,2 
20–40  –//– 5,7 5,8 4,2 7,4 8,1 
40–60  –//– 3,1 2,2 3,3 4,8 5,5 

N40P40K40 
 

0–60 –//– 19,5 11,0 10,4 20,7 21,8 
0–20  –//– 9,7 3,8 3,1 7,9 5,3 
20–40  –//– 5,1 4,9 2,6 5,4 6,6 
40–60  –//– 2,7 3,4 4,3 3,5 5,3 

N80P40K40 

0–60 –//– 17,5 12,1 10,0 16,8 17,2 
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Таблиця Д.2 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед приорюванням  

зеленої маси, 2014 р. 
Сидеральні пари 

Чистий 
пар Буркун 

білий 
Гірчиця 

біла 
Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–20 17,0 16,9 8,1 4,8 17,6 14,1 
20–40 14,6 9,5 9,6 9,7 8,9 12,3 
40–60 32,7 22,0 21,1 21,8 21,0 20,2 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 64,3 48,4 38,8 36,3 47,5 46,6 
0–20 –//– 15,7 8,8 5,0 14,8 16,7 
20–40 –//– 11,9 10,5 7,5 11,9 8,4 
40–60 –//– 20,8 16,2 17,4 17,8 21,3 

N40 

0–60 –//– 48,4 35,5 29,9 44,5 46,4 
0–20 –//– 17,7 6,8 7,2 14,7 12,7 
20–40 –//– 12,8 8,7 8,7 11,8 9,3 
40–60 –//– 16,8 18,1 12,8 16,8 17,7 

P40K40 
 

0–60 –//– 47,3 33,6 28,7 43,3 39,7 
0–20 –//– 18,7 7,1 7,9 12,7 13,0 
20–40 –//– 14,1 7,4 4,6 12,2 9,1 
40–60 –//– 17,7 17,1 14,5 17,0 17,2 

N40K40 
 

0–60 –//– 50,5 31,6 27,0 41,9 39,3 
0–20 –//– 15,9 6,0 5,4 14,9 14,2 
20–40 –//– 12,3 7,6 6,6 10,3 9,9 
40–60 –//– 17,2 17,1 14,7 16,2 16,0 

N40P40 
 

0–60 –//– 45,4 30,7 26,7 41,4 40,1 
0–20 –//– 14,5 6,1 3,8 16,5 13,3 
20–40 –//– 7,5 7,6 7,0 9,5 8,2 
40–60 –//– 17,3 16,1 13,8 14,3 15,6 

N40P40K40 
 

0–60 –//– 39,3 29,8 24,6 40,3 37,1 
0–20 –//– 14,5 7,1 5,9 15,0 11,9 
20–40 –//– 4,5 7,6 7,4 8,5 9,5 
40–60 –//– 18,6 12,1 10,8 15,6 15,0 

N80P40K40 

0–60 –//– 37,6 26,8 24,1 39,1 36,4 
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Таблиця Д.3 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед приорюванням зеленої 

маси, 2015 р. 
Сидеральні пари 

Чистий 
пар Буркун 

білий 
Гірчиця 

біла 
Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–20 16,3 18,8 19,8 18,8 21,1 12,5 
20–40 20,1 18,3 17,3 17,9 13,2 17,7 
40–60 29,3 21,1 20,4 21,4 7,5 23,5 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 65,7 58,2 57,5 58,1 41,8 53,7 
0–20 –//– 19,4 20,1 19,4 20,4 13,1 
20–40 –//– 18,5 18,9 18,1 12,0 18,5 
40–60 –//– 19,9 18,3 20,1 8,9 20,9 

N40 

0–60 –//– 57,8 57,3 57,6 41,3 52,5 
0–20 –//– 20,2 20,5 20,3 19,4 13,5 
20–40 –//– 18,1 18,1 18,7 12,3 18,7 
40–60 –//– 18,9 18,9 18,4 9,2 19,9 

P40K40 
 

0–60 –//– 57,2 57,5 57,4 40,9 52,1 
0–20 –//– 20,0 20,1 20,1 19,1 13,5 
20–40 –//– 18,3 17,9 18,7 13,0 17,7 
40–60 –//– 18,3 18,9 18,6 8,9 21,9 

N40K40 
 

0–60 –//– 56,6 56,9 57,4 41,0 53,1 
0–20 –//– 19,8 19,9 20 19,1 13,5 
20–40 –//– 19,3 17,4 18,9 13,2 17,9 
40–60 –//– 18,1 19,3 18,4 8,5 21,5 

N40P40 
 

0–60 –//– 57,2 56,6 57,3 40,8 52,9 
0–20 –//– 20,4 21,5 20,4 19,4 13,7 
20–40 –//– 19,1 18,1 18,7 12,6 18,5 
40–60 –//– 17,9 17,3 18,1 8,9 19,9 

N40P40K40 
 

0–60 –//– 57,4 56,9 57,2 40,9 52,1 
0–20 –//– 20,3 21,3 20,4 19,4 13,5 
20–40 –//– 18,7 17,7 18,0 11,8 18,1 
40–60 –//– 17,7 17,4 18,1 8,9 19,9 

N80P40K40 

0–60 –//– 56,7 56,4 56,5 40,1 51,5 
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Таблиця Д.4 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед сівбою пшениці озимої, 

2013 р. 
Сидеральний пар Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під 
сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–10  10,2 9,0 8,6 8,8 10,3 8,7 
10–20 10,6 10,1 11,7 10,8 10,4 12,3 
20–40  29,8 29,2 31,7 31,0 27,0 27,8 
40–60  32,7 28,2 17,4 22,4 22,4 22,6 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 83,2 76,4 69,3 72,9 70,0 71,3 
0–10  10,2 12,2 7,6 7,1 8,6 8,0 
10–20 10,6 10,2 11,8 7,2 9,1 12,7 
20–40  29,8 26,8 28,4 32,4 28,3 28,9 
40–60  32,7 31,3 23,3 30,3 31,7 27,5 

N40 

0–60 83,2 80,4 71,0 76,9 77,6 77,0 
0–10  10,2 11,7 7,5 8,9 8,2 9,5 
10–20 10,6 9,5 8,3 6,4 6,8 10,8 
20–40  29,8 29,8 29,4 29,7 31,8 28,6 
40–60  32,7 33,3 31,7 36,1 35,1 28,9 

P40K40 
 

0–60 83,2 84,2 76,8 81,0 81,8 77,7 
0–10  10,2 12,9 10,6 8,8 9,7 9,7 
10–20 10,6 10,5 11,1 10,2 10,7 12,1 
20–40  29,8 25,1 31,6 33,8 30,2 29,0 
40–60  32,7 36,6 34,8 35,5 34,0 23,2 

N40K40 
 

0–60 83,2 85,0 88,0 88,2 84,5 73,9 
0–10  10,2 11,3 10,1 9,9 8,6 11,0 
10–20 10,6 11,4 10,7 5,9 9,6 12,6 
20–40  29,8 31,0 31,6 30,4 33,4 31,6 
40–60  32,7 33,2 35,5 38,2 35,9 33,3 

N40P40 
 

0–60 83,2 86,8 87,8 84,3 87,4 88,4 
0–10  10,2 10,0 10,3 9,3 8,5 10,1 
10–20 10,6 11,8 12,6 9,4 12,2 12,5 
20–40  29,8 30,9 31,0 34,1 33,4 31,7 
40–60  32,7 34,8 30,9 35,7 35,5 34,8 

N40P40K40 
 

0–60 83,2 87,4 84,7 88,4 89,5 89,0 
0–10  10,2 9,3 10,8 9,9 10,1 10,1 
10–20 10,6 10,9 13,0 8,4 10,8 13,1 
20–40  29,8 32,9 34,3 33,2 33,8 29,4 
40–60  32,7 36,0 30,8 37,1 36,3 34,3 

N80P40K40 

0–60 83,2 89,0 88,8 88,5 90,9 86,8 
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Таблиця Д.5 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед сівбою пшениці озимої, 

2014 р. 
Сидеральний пар Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–10  14,6 9,7 13,2 14,8 15,8 14,7 
10–20 15,4 12,7 16,3 16,3 14,9 18,1 
20–40  33,6 32,5 35,6 39,6 29,0 37,8 
40–60  40,0 32,8 12,6 14,8 14,1 12,9 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 103,5 87,6 77,6 85,4 73,7 83,4 
0–10  14,6 17,6 11,4 7,3 11,3 10,7 
10–20 15,4 16,3 16,4 16,0 15,0 18,5 
20–40  33,6 30,4 32,4 41,0 38,3 32,8 
40–60  40,0 32,9 29,9 35,3 33,7 29,5 

N40 

0–60 103,5 97,1 90,0 99,5 98,2 91,4 
0–10  14,6 17,4 10,9 11,4 11,4 11,6 
10–20 15,4 15,7 13,5 11,4 11,7 12,4 
20–40  33,6 33,1 33,3 38,3 35,4 32,5 
40–60  40,0 34,6 37,8 39,4 38,5 30,7 

P40K40 
 

0–60 103,5 100,7 95,4 100,4 96,9 87,1 
0–10  14,6 19,6 11,7 13,4 14,1 14,1 
10–20 15,4 19,2 16,8 16,3 16,7 16,6 
20–40  33,6 33,9 36,4 37,2 33,4 32,9 
40–60  40,0 29,9 42,0 38,8 35,2 29,7 

N40K40 
 

0–60 103,5 102,5 106,8 105,6 99,3 93,2 
0–10  14,6 17,0 17,0 14,3 13,2 16,7 
10–20 15,4 17,4 15,5 14,7 15,5 20,2 
20–40  33,6 34,2 25,3 39,0 37,5 37,0 
40–60  40,0 34,5 41,4 44,6 45,9 40,5 

N40P40 
 

0–60 103,5 103,0 99,1 112,5 112,0 114,3 
0–10  14,6 15,0 13,7 11,7 14,3 15,9 
10–20 15,4 17,7 17,1 18,1 17,8 18,3 
20–40  33,6 31,4 34,8 45,1 34,6 35,3 
40–60  40,0 35,9 37,0 37,8 37,1 37,0 

N40P40K40 
 

0–60 103,5 99,9 102,5 112,6 103,7 106,4 
0–10  14,6 15,0 16,8 12,9 15,7 15,0 
10–20 15,4 16,9 17,4 16,0 16,5 18,8 
20–40  33,6 35,9 35,4 37,9 39,7 33,2 
40–60  40,0 37,0 36,3 35,7 37,8 33,3 

N80P40K40 

0–60 103,5 104,7 105,8 102,4 109,6 100,2 
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Таблиця Д.6 
Запаси доступної вологи в ґрунті 0–60 см перед сівбою пшениці озимої, 

2015 р. 
Сидеральний пар Чистий 

пар Буркун 
білий 

Гірчиця 
біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

Варіант 
внесення 

під 
сидерат 

Шар 
ґрунту, 

см 
запаси доступної вологи, мм 

0–10  4,7 0,9 1,0 1,2 0,8 1,1 
10–20 5,4 2,8 3,1 2,9 2,8 2,7 
20–40  17,5 9,9 9,9 9,8 8,5 8,9 
40–60  24,8 17,0 16,9 17,2 20,3 18,1 

Без добрив 
(контроль) 

0–60 52,4 30,6 30,9 31,1 32,4 30,8 
0–10  4,7 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3 
10–20 5,4 3,4 3,1 2,2 2,6 2,8 
20–40  17,5 12,1 11,8 13,3 9,7 8,3 
40–60  24,8 17,5 18,8 18,9 19,1 21,7 

N40 

0–60 52,4 34,7 35,2 35,7 32,6 34,1 
0–10  4,7 1,6 1,4 1,7 1,3 1,7 
10–20 5,4 3,2 5,1 5,3 2,7 3,5 
20–40  17,5 18,1 19,1 19,4 10,4 10,2 
40–60  24,8 18,2 19,5 19,6 20,5 20,1 

P40K40 
 

0–60 52,4 41,1 45,1 46,0 34,9 35,5 
0–10  4,7 2,3 2,8 1,9 2,7 2,4 
10–20 5,4 4,3 6,3 5,8 3,5 5,0 
20–40  17,5 17,8 17,8 20,2 12,7 13,8 
40–60  24,8 21,0 18,4 20,9 20,4 20,0 

N40K40 
 

0–60 52,4 45,4 45,3 48,8 39,3 41,2 
0–10  4,7 3,0 2,7 2,5 3,5 3,5 
10–20 5,4 4,5 6,9 7,6 5,7 4,2 
20–40  17,5 17,5 20,4 22,6 11,9 12,6 
40–60  24,8 21,0 17,7 18,7 18,1 19,4 

N40P40 
 

0–60 52,4 46,0 47,7 51,4 39,2 39,7 
0–10  4,7 3,6 3,1 2,9 3,7 4,0 
10–20 5,4 4,3 6,0 5,8 4,5 4,7 
20–40  17,5 18,2 18,2 20,2 12,7 13,0 
40–60  24,8 20,3 19,9 21,0 20,4 19,9 

N40P40K40 
 

0–60 52,4 46,4 47,2 49,9 41,3 41,6 
0–10  4,7 3,7 2,9 2,7 3,3 4,1 
10–20 5,4 4,6 5,9 6,3 4,9 4,5 
20–40  17,5 17,1 17,5 21,5 13,8 14,7 
40–60  24,8 19,9 20,0 21,1 20,1 20,6 

N80P40K40 

0–60 52,4 45,3 46,3 51,6 42,1 43,9 
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Таблиця Д.7 
Вплив строків внесення мінеральних добрив на масу 1000 зерен пшениці 

озимої після чистого і сидеральних парів, 2014 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму маса 1000 зерен, г 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 39,4 42,4 43,5 40,4 44,4 

N40 N40P60K60 41,7 42,5 45,1 42,7 44,7 

P40K40 N80P20K20 41,3 42,7 44,8 41,7 43,7 

N40K40 N40P60K20 42,8 42,2 46,2 43,2 44,2 

N40P40 N40P20K60 43,5 43,4 46,9 45,3 45,1 

N40P40K40 N40P20K20 43,5 45,4 46,7 45 45,5 

N80P40K40 P20K20 

36,7 

43,2 43,3 46,3 44,1 45,2 
 

Таблиця Д.8 
Вплив строків внесення мінеральних добрив на масу 1000 зерен пшениці 

озимої після чистого і сидеральних парів, 2015 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму маса 1000 зерен, г 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 39,4 42,4 43,5 40,4 44,4 

N40 N40P60K60 41,7 42,5 45,1 42,7 44,7 

P40K40 N80P20K20 41,3 42,7 44,8 41,7 43,7 

N40K40 N40P60K20 42,8 42,2 46,2 43,2 44,2 

N40P40 N40P20K60 43,5 43,4 46,9 45,3 45,1 

N40P40K40 N40P20K20 43,5 45,4 46,7 45 45,5 

N80P40K40 P20K20 

36,7 

43,2 43,3 46,3 44,1 45,2 
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Таблиця Д.9 
Вплив перенесення добрив у часі в ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима на вміст білка в зерні, 2014 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму вміст білка, % 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 11,7 11,4 11,5 11,8 11,9 

N40 N40P60K60 12,2 12,1 12,1 12,4 12,3 

P40K40 N80P20K20 12,4 12,4 12,3 12,6 12,6 

N40K40 N40P60K20 12,8 12,7 12,6 12,9 12,9 

N40P40 N40P20K60 13 12,8 12,5 13,2 13,2 
N40P40K40 N40P20K20 13,4 13,2 12,4 13,3 13,3 
N80P40K40 P20K20 

12,3 

13,5 13,4 12,3 13,7 13,5 
 

Таблиця Д.10 
Вплив перенесення добрив у часі в ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима на вміст білка в зерні, 2015 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму вміст білка, % 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 13,0 12,8 12,8 13,1 13,2 

N40 N40P60K60 13,2 13,3 13,3 13,4 13,2 

P40K40 N80P20K20 13,4 13,4 13,2 13,7 13,9 

N40K40 N40P60K20 13,6 13,1 13,2 13,3 13,5 

N40P40 N40P20K60 13,3 13,2 12,4 13,8 13,5 

N40P40K40 N40P20K20 14,1 14,0 12,4 13,7 13,7 

N80P40K40 P20K20 

14,8 

13,9 13,8 12,9 14,5 14,0 
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Таблиця Д.11 

Вплив строків внесення мінеральних добрив на натурну масу зерна 
пшениці озимої після чистого і сидеральних парів, 2014 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму натура зерна, г/л 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 676 692 709 681 713 

N40 N40P60K60 681 693 724 696 717 

P40K40 N80P20K20 675 696 719 681 702 

N40K40 N40P60K20 698 689 721 704 710 

N40P40 N40P20K60 709 707 711 737 724 

N40P40K40 N40P20K20 709 718 728 732 728 

N80P40K40 P20K20 

704 

704 706 722 718 725 

 
Таблиця Д.12 

Вплив строків внесення мінеральних добрив на натурну масу зерна 
пшениці озимої після чистого і сидеральних парів, 2015 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму натура зерна, г/л 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 779 793 800 774 802 

N40 N40P60K60 780 791 831 783 804 

P40K40 N80P20K20 817 838 821 773 790 

N40K40 N40P60K20 810 819 824 791 803 

N40P40 N40P20K60 788 800 841 783 792 

N40P40K40 N40P20K20 825 816 822 816 804 

N80P40K40 P20K20 

811 

817 810 840 802 800 
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Таблиця Д.13 
Вплив перенесення добрив у часі в ланці сівозміни сидеральний пар–

пшениця озима на склоподібність зерна, 2014 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму склоподібність, % 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 42 41 38 42 41 

N40 N40P60K60 43 39 39 43 45 

P40K40 N80P20K20 43 42 43 44 42 

N40K40 N40P60K20 47 43 34 43 42 

N40P40 N40P20K60 43 42 46 47 41 

N40P40K40 N40P20K20 44 47 47 45 43 

N80P40K40 P20K20 

48 

46 46 46 42 45 
 

Таблиця Д.14 

Вплив перенесення добрив у часі в ланці сівозміни сидеральний пар–
пшениця озима на склоподібність зерна, 2015 р. 

Варіант досліду: 
внесено під 

Чис-
тий 
пар 

Бур-
кун 

білий 

Гірчи-
ця біла 

Редька 
олійна 

Вика 
яра Гречка 

сидерат пшеницю 
озиму склоподібність, % 

Без добрив 
(контроль) N80P60K60 74 74 70 74 76 

N40 N40P60K60 76 70 68 76 74 

P40K40 N80P20K20 76 66 72 78 78 

N40K40 N40P60K20 74 68 72 76 78 

N40P40 N40P20K60 76 66 74 74 76 

N40P40K40 N40P20K20 78 76 76 80 80 

N80P40K40 P20K20 

76 

72 74 70 74 74 
 


