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АНОТАЦІЯ 

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

добрив на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України. − 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 «Агрохімія». 

(Сільськогосподарські науки). − Національний науковий центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Харків, 2018. 

На сучасному етапі ведення сільського господарства особливого 

значення набуває питання збільшення врожайності сільськогосподарських 

культур, покращення якості продукції та підвищення родючості ґрунту.  

У зв’язку з цим, одним із шляхів його розв’язання, за дефіциту 

традиційних органічних добрив і подорожчання мінеральних, є використання 

нових комплексних органо-мінеральних добрив (ОМД) із визначеним 

співвідношенням елементів живлення. 

Рецептура комплексних ОМД розробляється для конкретних ґрунтових 

умов та культури, з врахуванням фази розвитку рослин, що дозволяє 

максимально швидко та економічно забезпечити рослину потрібною кількістю 

азоту, створити умови для отримання високих врожаїв зерна та стабілізації 

родючості ґрунту. Тому вивчення ефективності їхнього застосування, в тому 

числі в умовах Лівобережного Лісостепу України, є актуальним питанням 

агрохімічних досліджень, результати яких представлені в дисертаційній 

роботі. Для вирішення задач, окреслених у дисертаційній роботі, 

використовували польовий, лабораторний і статистичний методи дослідження.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

науково обґрунтовано доцільність збагачення азотних добрив препаратами 

гумінової природи для одержання нових комплексних ОМД, рецептуру яких 

оптимізовано для конкретних ґрунтових умов та культури; доведено, що 
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додавання гумату калію до складу азотних добрив сприяє утворенню 

азотовмісних водорозчинних комплексів, що приводить до стабілізації азоту 

та усунення його втрат під час внесення добрив; удосконалено систему 

удобрення ячменю ярого зі встановленням ефективних економічно вигідних 

доз комплексних ОМД за внесення в ґрунт та під час позакореневого 

підживлення ячменю ярого, що забезпечує покращення агрохімічних 

показників чорнозему типового, сприяє підвищенню продуктивності 

культури та поліпшенню якості врожаю; встановлено закономірності зміни 

показників родючості чорнозему типового – накопичення азоту мінеральних 

і легкогідролізованих форм на фоні бездефіцитного балансу цього елементу; 

визначено особливості засвоєння основних елементів живлення ячменем, їх 

винесення урожаєм та баланс азоту в ґрунті залежно від внесення 

комплексних ОМД.  

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням із вивчення 

впливу комплексних ОМД на поживний режим чорнозему типового, 

формування врожайності та якості зерна ячменю ярого за різних доз та 

строків внесення добрив. Узагальнення результатів досліджень, дозволило 

надати рекомендації, щодо розроблення рецептури комплексних ОМД та їх 

застосування на чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу України. 

Науково обґрунтовано доцільність збагачення карбамід-аміачної 

селітри (КАС−32) препаратами гумінової природи, що підсилює 

удобрювально-стимулювальний ефект та дає змогу одержувати добрива 

пролонгованої дії з поліпшеними агрохімічними властивостями.  

У результаті проведених досліджень встановлено оптимальне 

співвідношення компонентів комплексних ОМД, яке містить мінеральну 

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

отриманий екстрагуванням зі стабілізованої органічної сировини. 

Найбільший вихід гумінових речовин забезпечує дотримання визначених 

параметрів у технологічних процесах: використання у якості екстрагенту 

0,5 н розчин гідроксиду калію (КОН), у відношенні речовина : розчин 
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екстрагенту (1 : 10), тривалість та температура настоювання: 1 доба або 

1−2 год інтенсивного перемішування та (60−80) оС, нейтралізація готового 

продукту до рН 8−9 (кислота сірчана, азотна, фосфорна). На завершальному 

етапі отриманий після екстракції розчин піддається центрифугуванню за 

швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв та фільтрації. 

Встановлено, що важливою особливістю нових видів добрив є 

можливість коригування їх властивостей залежно від умов, де їх будуть 

використовувати.  

Комплексні ОМД застосовують у вигляді робочих розчинів, які 

готують шляхом розбавлення водою вихідного концентрату. Для 

прикореневого підживлення доза добрива – 100−109 л/га, для позакореневого 

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

Під час приготування робочих розчинів із концентратів комплексних 

ОМД найкраще використовувати пом’якшену воду із низьким вмістом іонів 

Са та Mg, що забезпечує більш стабільних склад. У разі розбавлення 

концентрату водопровідною водою, виготовлений розчин потрібно 

використовувати упродовж 2 год.  

Встановлено, що порушення температури зберігання добрив впливає на 

їх стимулювальну активність. Підвищення температури зберігання 

призводить до руйнування органо-мінеральних зв’язків, і зниження їх 

біологічної активності. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що внесення 

комплексних ОМД покращує поживний режим чорнозему типового. 

Найефективнішим щодо накопичення вмісту поживних елементів у ґрунті 

виявилось внесення комплексних ОМД під передпосівну культивацію в дозі 

40 кг/га азоту у варіанті Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) спільно з 

позакореневим підживленням комплексними ОМД-2 в дозі 6 кг/га азоту в три 

фази розвитку рослин, які забезпечили порівняно з неудобреним фоном 

зростання вмісту нітратного азоту, відповідно, на 7,63 і 8,84 мг/кг, 

амонійного − на 7,03 і 4,84 мг/кг ґрунту.  



 5 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук під впливом внесення 

комплексних ОМД після завершення вегетації підвищився на 37,21 і 

47,71 мг/кг, що свідчить про значний внесок азотної складової добрив у 

формуванні врожаю культури. 

В умовах досліду інтегроване застосування комплексних ОМД під 

передпосівну культивацію та позакоренево забезпечує збільшення показників 

вмісту рухомих сполук фосфору відносно контролю на 3,61 і 4,04 мг/кг, 

калію − на 4,73 і 4,98 мг/кг ґрунту. 

Внесення комплексних ОМД опосередковано через збільшення врожаю 

сприяє нагромадженню більшої кількості органічної речовини в ґрунті та 

підвищенню її запасів у шарі 0−30 см на 0,22−0,24 %. Показник рНKCl 

залежно від варіанту досліду підвищується на 0,1−0,4 од. 

Застосування комплексних ОМД сприяє підвищенню вмісту азоту, 

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

в зерні підвищився на 0,7 %, в соломі − 0,7−0,9 %. Поряд із вмістом азоту для 

оцінки якості зернових культур важливим є вміст фосфору та калію. Так, 

інтегроване застосування комплексних ОМД сприяло підвищенню вмісту 

фосфору в зерні на 0,4 %, в соломі − 0,3 %; калію, відповідно − 0,4 % в зерні і 

0,6−0,7 % в соломі. 

Найвищу врожайність зерна ячменю ярого забезпечують варіанти із 

комплексним внесенням ОМД, де отримано 2,85−3,34 т/га, які переважали на 

0,48−0,97 т/га або на 20−41 % порівняно з неудобреним фоном. Найбільший 

ефект від позакореневого підживлення комплексними ОМД отримано на 

фоні внесення ОМД-2, де приріст зерна становив 0,43−0,63 т/га або 16−23 % 

порівняно з фоном без позакореневого підживлення. 

Вміст білка в зерні характеризується найвищим значенням за 

комплексного внесення ОМД, де він становить 12,2−12,3 %. Внесення добрив 

забезпечує найвищі прирости вмісту білка − на 0,42−0,49 % порівняно з 

контролем, та найвищий його вихід 0,35−0,41 т/га. 
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Слід підкреслити, що в проведених нами дослідженнях добрива 

сприяли адаптації рослин до стресових факторів завдяки участі гумінових 

речовин складових комплексних ОМД у загальних захисно-пристосувальних 

реакціях рослинного організму. 

Вирощування ячменю ярого за внесення комплексних ОМД на 

чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу України є доцільним з 

економічної та енергетичної точки зору.  

Комплексне застосування добрив забезпечує чистий дохід у межах 

1593,90−3730,70 грн/га та дохід на 1 грн. витрат 1,52−2,31 грн. Рівень 

рентабельності є найвищим на фоні внесення ОМД за позакореневих 

підживлень і становить 152−231 %. 

Обґрунтовано, що комплексне внесення ОМД під ячмінь ярий 

забезпечує найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 3,51−3,80 од. 

залежно від фону. Енергетична собівартість однієї тонни зерна ячменю ярого 

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

Проведені модельно-лабораторні дослідження, а також польові досліди 

показали перспективність технології виробництва комплексних ОМД. Ефект 

від впровадження технології одержання добрив виявляється в економії 

мінеральних добрив на 15−25 %, підвищенні рівня врожайності зерна до 40 % 

та якості продукції. Запропонована технологія забезпечує високорентабельну 

переробку органічної сировини, що відображається на покращенні довкілля. 

Впровадження основних результатів дисертаційної роботи проведено в 

2018 році в господарствах Дніпропетровської області на площі 500 га у ФОП 

«Аленін І. К.» (акт від 03.09.2018 р.) та у господарствах Чернівецької, 

Тернопільської, Львівської областей на площі 900 га «ФОП Луценко А. А.» 

(акт від 05.09.2018 р.). На основі матеріалів досліджень отримано два патенти 

на корисну модель: № 125036 «Спосіб отримання рідких азотовмісних органо-

мінеральних добрив» та № 121447 «Спосіб отримання біологічно активного 

добрива». 
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Результати досліджень увійшли складовою частиною до рекомендацій 

«Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив». На основі 

отриманих результатів експериментальних досліджень розроблено та 

зареєстровано технологію одержання та застосування рідких азотовмісних 

органо-мінеральних добрив (№ ДР 0617U000125). Комплексні ОМД, 

вироблені з використанням даної технології, зможуть користуватися попитом 

на ринку виробництва продукції рослинництва, а технологія може бути 

реалізована на ринку виробників ОМД та стимуляторів росту рослин, як 

України, так і країнах ЄС та Азії. 

Ключові слова: комплексні органо-мінеральні добрива, місцева 

сировина, екстрагування, гумат калію, карбамід-аміачна селітра, 

ефективність, чорнозем типовий, ячмінь ярий. 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Артем`єва К. С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими 

органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого. Агрохімія і 

ґрунтознавство. 2015. № 83. С. 110−113. 

2. Артем’єва К. С. Зміни азотного режиму чорнозему типового за умов 

внесення рідких органо-мінеральних добрив. Агрохімія і ґрунтознавство. 2016. 

№85. С. 120−124. 

3. Артем’єва К. С. Наукові підходи до отримання рідких органо-

мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. №1. С. 83−86. 

4.  Артем’єва К. С. Економічна ефективність комплексного застосування 

рідких органо-мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. №5. C. 73−76. 

5. Артемьева Е.С., Скрыльник Е.В. Эффективность применения жидких 

органоминеральных удобрений под яровой ячмень в условиях изменения 

климата. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2018. №1 (60) январь−июнь 

С. 148−154. (проведення польових та лабораторних досліджень, аналіз 

результатів експериментальних даних, написання статті). 



 8 

6.  Артемьева Е.С., Скрыльник Е.В. Оценка биологической активности 

и фитотоксичности жидких органоминеральных удобрений в условиях 

температурного стресса. Почвоведение и агрохимия. Алматы, 2018. №2 

C. 37−46. (проведення модельно-лабораторних дослідів, узагальнення 

результатів, їх статистична обробка, написання статті).  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7.  Артемьева Е. С. Оценка применения жидкого органоминерального 

удобрения в посевах ячменя ярового. Воспроизводство плодородия почв и их 

охрана в условиях современного земледелия: материалы межд. науч.-практ. 

конф. и V съезда почвоведов и агрохимиков (г. Минск, 22−26 июня 2015 г.). 

Минск, 2015. Ч. 2. С. 12−14.  

8.  Артем’єва К. С. Вплив різних концентрацій гумату калію на посівні 

якості пшениці озимої. Аграрна наука – виробництву: тези доповідей держ. наук.-

практ. конф. (м. Біла Церква, 17 листопада 2016 р.). Біла Церква, 2016. Ч. 2. 

С. 3−4.  

9.  Артем’єва К. С. Пролонгована дія рідких органо-мінеральних 

добрив на продуктивність ячменю ярого. Інноваційні розробки молоді – 

агропромисловому виробництву: матеріали міжн. наук.- практ. конф. мол. вч. 

(м. Херсон, 28 квітня 2017 р.). Херсон, 2017. С. 12−13.  

10.  Артем’єва К. С. Сировинна база для виготовлення органічної 

складової рідких органо-мінеральних добрив. Теорія і практика інноваційних 

розробок молодих вчених у грунтово-агрохімічній науці: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. круглого столу для мол. вч. (м. Харків, 18−19 травня 

2017 р.). Харків, 2017. С. 34−37.  

11.  Артем’єва К. С. Застосування КАС та рідких органо-мінеральних 

добрив на її основі для підживлення ячменю ярого на чорноземі типовому. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. вч. і спец. 

(м. Дніпро, 25−26 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 72−74.  



 9 

12.  Артемьева Е. С. Гуминовые препараты – составляющие 

органического земледелия. Молодежь и инновации−2017: материалы межд. 

науч.-практ.конф. мол. уч. (г. Горки, 1−3 июня 2017 г.). Горки, 2017. Ч. 1. 

С. 273−276.  

13.  Артемьева Е. С. Эффективность применения в растениеводстве 

жидких органоминеральных удобрений на основе КАС. Плодородие почв: 

оценка, использование и охрана, воспроизводство: материалы межд. науч.-

практ. конф. мол. уч. (г. Минск, 26−30 июня 2017 г.). Минск, 2017. С. 15−18.  

14.  Артем’єва К. С. Зміна вмісту легкогідролізного азоту в чорноземі 

типовому під впливом удобрення рідкими органо-мінеральними добривами. 

Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Вип. до ХІ з’їзду ґрунтознавців та 

агрохіміків України (м. Харків, 17−21 вересня 2018 р.). Харків, 2018. Кн. 2. 

С. 135−136. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

15.  Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив: 

рекомендації / Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко, К. С.Артем’єва, 

В. П. Москаленко, Ю. М. Товстий, М. А.  Попірний, Я. В.  Колпаков. Харків, 

2018. 24 с. (проведення польових і лабораторних досліджень, узагальнення 

результатів, написання рекомендацій). 

16.  Cпосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив: 

пат.125036 Україна: МПК (2018.01). № u 2017 12111; заявл. 08.12.2017; опубл. 

25.04.2018, Бюл. №8. 4 с. (проведення польових та модельно-лабораторних 

досліджень, аналіз результатів експериментальних даних, підготовка до 

друку). 

17.  Спосіб отримання біологічно активного добрива: пат.121447 

Україна: МПК (2017.01). № u 2017 04921; заявл. 22.05.2017; опубл.11.12.2017. 

Бюл. №23. 4 с. (проведення модельно-лабораторних досліджень, аналіз 

результатів експериментальних даних). 

 



 10 

SUMMARY 

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

chernozem typical under conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine. – 

The qualification thesis with manuscript copyright. 

Thesis for PhD degree in agricultural sciences on a specialty 

06.01.04 – agrochemistry. – National Scientific Center «Institute 

for Soil Science and Agrochemistry Research named after O. N. 

Sokolovsky», Kharkiv, 2018. 

At the present stage of agriculture it is very important to increase the 

productivity of agricultural crops, improve the quality of production and increase of 

fertility of soil. In this regard, one of the ways of its solution, with a shortage of 

traditional organic fertilizers and a rise in price of mineral fertilizers, is the use of 

new complex organo-mineral fertilizers (OMF) with a definite ratio of nutrient. 

The recipe for complex OMF is developed for specific soil conditions and 

culture, taking into account the phase of plant development, which allows the plant to 

grow as much as possible quickly and economically with the required amount of 

nitrogen, create conditions for obtaining high grain yields and stabilizing soil fertility. 

Therefore, the study of the effectiveness of their application, including in the 

conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine, is a topical issue of 

agrochemical research, the results of which are presented in the dissertation. 

For the solution of the problems outlined in the dissertation, field, laboratory and 

statistical methods of research were used.  

The scientific novelty of the obtained results is that it is scientifically proved for 

the first time the expediency of enrichment of nitrogen fertilizers with preparations of 

humic nature, in order to obtain new complex OMF, the formulation of which is 

optimized for specific soil conditions and culture; it is proved that the addition of 

potassium humate to nitrogen fertilizers contributes to the formation of nitrogen-

containing water-soluble complexes, which leads to the stabilization of nitrogen and 
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elimination of its losses during the introduction of fertilizers; the system of fertilizer 

application of spring barley has been improved with the establishment of effective 

economically profitable doses of complex OMF by application into the soil and 

during foliar feeding of spring barley, and the terms of fertilizing, which provides 

improvement of agrochemical indicators of chernozem typical, promotes increase of 

productivity and improvement of the quality of the crop; the regularities of changes in 

fertility indicators of chernozem typical the accumulation of mineral nitrogen, its 

hydrolysing forms against the background of a deficit-free balance of this element; the 

features of mastering the main nutrients by spring barley, their removal by harvest and 

the nitrogen balance in the soil depending on the introduction of complex OMF are 

determined. 

The dissertation is a finished scientific research on studying of influence of 

complex ОМF on a nutritious mode of chernozem typical, formations of 

productivity and quality of grain of spring barley at various doses and terms of 

entering of fertilizer. Generalisation of results of research, has allowed giving 

recommendations about working out of a compounding complex ОМF and their 

application on chernozem typical to Left Bank Forest-Steppe of Ukraine. 

It is scientifically substantiated the expediency of enriching carbamide-

ammonium nitrate (CAN−32) with preparations of humic nature, which enhances the 

fertilizing-stimulating effect and allows obtaining prolonged-action fertilizers with 

improved agrochemical properties. 

As a result of our research, it was determined an optimal ratio of components of 

complex OMF, which contains the mineral component − CAN (95 % and 85 %) and 

organic − potassium humate (5 % and 15 %), obtained by extraction from stabilized 

organic raw materials. The greatest quantity of humic substances ensures 

compliance with certain parameters in the technological processes: use as an 

extractant 0,5 n potassium hydroxide solution (KOH), in the ratio of substance: 

extractant solution 1 : 10, duration and temperature of infusion: 1 day or 1−2 hours 

of intense mixing and (60−80) °C, neutralization of the finished product to pH 8−9 
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(sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid). At the final stage, the solution 

obtained after extraction is centrifuged at a rate of 3000 rpm. for 15 minutes, and 

filtering. 

It is established that an important feature of new types of fertilizers is the 

possibility of adjusting their properties depending on the conditions where they will 

be used. 

The complex OMF are used in the form of working solutions, which are 

prepared by diluting with water of the output concentrate. For root nutrition, the 

rate of fertilizer consumption is 100−109 l/ha, for foliar feeding – 15−17 l/ha is 

diluted in 200−300 liters of water. When preparing working solutions from 

concentrates of complex OMF, it is better to use softened water with a low content 

of Ca and Mg ions, then they have a more stable composition. In the case of 

diluting the concentrate with tap water, the prepared solution should be used within 

2 hours. 

 It is established that disturbance of temperature of storage of fertilizers affects 

their stimulating activity. Increasing the temperature of storage leads to the destruction 

of organo-mineral bonds, as a consequence of reducing their biological activity. 

The conducted studies allowed establishing that the application of complex 

OMF improves the nutritional regime of chernozem typical. The most effective in 

the accumulation of nutrient content in the soil was the introduction of complex 

OMF in pre-sowing cultivation at a dose of 40 kg/ha active substance of nitrogen 

in the version Background 2 (OMF-1) and Background 3 (OMF-2) complex with 

non-root nutrition complex OMF-2 at a dose of 6 kg/ha active substance in three 

phases of development of plants, which provided, in comparison with the unabated 

background, the growth of nitrate nitrogen content, respectively, at 7,63 and 

8,84 mg/kg, ammonium at 7,03 and 4,84 mg/kg of soil respectively. 

The nitrogen content that is easily hydrolysed under the influence of the 

introduction of complex OMF after the end of the growing season increased by 

37,21 and 47,71 mg/kg, which indicates a significant contribution of the nitric 

component in the formation of crop yields. In the experimental conditions, the 
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application of complex OMF in pre-sowing cultivation and the non-rooting 

provides an increase in the content of phosphorous available compounds relative to 

the control of 3,61 and 4,04 mg/kg, of the available potassium at 4,73 and 

4,98 mg/kg of soil. 

The applacation of complex OMF indirectly due to the increase in yield 

contributes to the accumulation of more organic matter in the soil and increase its 

reserves in a layer 0−30 cm to 0,22−0,24 %. The indicator рНKCl depending on an 

experience variant has raised on 0,1−0,4 units. 

Joint use of complex OMF contributes to increasing the content of nitrogen, 

phosphorus and potassium in the main and by-products of spring barley. The 

content of nitrogen in the grain increased by 0,7 %, in the straw − 0,7−0,9 %. 

Along with the nitrogen content, phosphorus and potassium are important for the 

evaluation of the quality of cereals. Thus, the complex introduction of complex 

OMF contributed to an increase in phosphorus content in grain by 0,4 %, in straw 

– 0,3 %, potassium, respectively, 0,4 % in grain and 0,6−0,7 % in straw. 

The highest yield of spring barley was provided in variants with a complex 

introduction of complex OMF, which received 2,85−3,34 t/hа, which prevailed at 

0,48−0,97 t/ha or 20−41 % compared to control (without fertilizers). The greatest 

effect from non-root nutrition with complex OMF was obtained on the background 

of the introduction of OMF-2, where the grain growth was 0,43−0,63 t/ha or 

16−23 % compared to the background without foliar application. 

The content of protein in grain is characterized by the highest value for the 

integrated introduction of complex OMF, where it is 12,2−12,3 %. Fertilizer 

application provides the highest increment of protein content − by 0,42−0,49 % 

compared to control, and its highest yield is 0,35−0,41 t/ha.  

It should be emphasized that in our studies the fertilizers contributed to the 

adaptation of plants to stress factors, due to the participation of humic substances 

components of complex OMF in the general protective and adaptive reactions of the 

plant organism.  
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Growing spring barley with the application of complex OMF on 

chernozem typical Left Bank Forest-Steppe of Ukraine is economically and 

energetically expedient. Complex fertilizer application provides net income within 

the limits of 1593,90−3730,70 UAH/ha and income per 1 UAH. expenses 

1,52−2,31 UAH. The level of profitability is the highest against the background of 

the introduction of OMF for fecal feeding and is 152−231 %. 

It is substantiated that the integrated introduction of complex OMF under 

spring barley provides a high energy efficiency ratio of 3,51−3,80 units depending 

on the background. The energy cost of one ton of grain of spring barley is 

19,48−19,68 GJ against 17,97 GJ on the control. 

The conducted model-laboratory studies, as well as field experiments showed 

the promise of the technology of production of complex OMF. The effect of the 

introduction of fertilizer technology is to save 15−25 % of mineral fertilizers, 

increase grain yield to 40 %, and product quality. The proposed technology provides 

highly profitable processing of organic raw materials, reflected on the improvement 

of the environment. 

The production inspection and implementation of the main 

results of the dissertation work was conducted in 2018 at the 

Dnipropetrovsk farms on the area of 500 hectares of Entrepreneur 

«Alenin I. K.» (Act of 03/09/2018) and Chernivtsi, Ternopil and Lviv 

regions farms on the area of 900 hectares of Entrepreneur «Lytsenko 

A. A.» (Act of 05/09/2018). On the basis of the research materials, two patents 

for the utility model were received: № 125036 «Method of obtaining liquid nitrogen-

containing organomineral fertilizers» and № 121447 «Method of obtaining 

biologically active fertilizer». The research results are part of the recommendations 

of «Agrotechnologies of production and application of new fertilizers». On the basis 

of results of experimental research the technology of production and application of 

liquid nitrogen-containing organo-mineral fertilizers was developed and registered 

(state registration number 0617U000125). The complex OMF produced using this 
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technology will be able to be in demand on the market for crop production, and the 

technology can be realized on the market of producers of organo-mineral fertilizers 

and plant growth promoters, both in Ukraine and in the EU and Asia. 

Keywords: complex organo-mineral fertilizers, local raw material, 

extraction, potassium humate, carbamide-ammonium nitrate, efficiency, 

chernozem typical, spring barley. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Нині, виробництво та 

раціональне використання добрив є надзвичайно актуальним для 

агропромислового комплексу, а для науки − поштовхом для пошуку нових 

видів складних добрив, головним чином за дефіциту традиційних органічних 

добрив і подорожчання мінеральних, особливо це стосується азотних.  

В асортименті азотних добрив, що використовуються в усіх ґрунтово-

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

Вони трансформуються в системі грунт-рослина і активно включаються в 

загально біологічний кругообіг азоту, забезпечуючи потреби вегетуючих 

рослин в азоті. Але поряд з відомими перевагами, ці форми азотних добрив 

мають істотні недоліки – високу розчинність у воді, підвищене вимивання з 

орного шару нітратів, що призводить до забруднення поверхневих і 

підґрунтових вод, а аміак, що випаровується, пригнічує ріст рослин. Крім того, 

застосування високих доз добрив часто пов’язане з накопиченням у 

сільськогосподарській продукції, а також у ґрунті, значної кількості нітратного 

азоту, що призводить до зниження якості продукції.  

Все це визначає необхідність проведення досліджень та удосконалення 

розробок щодо підвищення якості мінеральних добрив додаванням до їх складу 

препаратів гумінової природи. Отримані таким чином комплексні органо-

мінеральні добрива (ОМД) мають пролонговану дію, забезпечуючи ефективне 

використання азоту впродовж усього періоду вегетації. 

За застосування комплексних ОМД достовірно зростає продуктивність 

культур, поліпшуються агрохімічні властивості ґрунту. Комплексні ОМД 

сприяють зв’язуванню шкідливих речовин, важких металів і залишків 

пестицидів у нерозчинній формі, не забруднюють навколишнє природне 

середовище. Це добрива 4-го класу токсичності, які можна використовувати 
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для кореневого підживлення при внесенні безпосередньо у грунт, чи 

позакореневого обприскування листків рослин. 

Застосування добрив не тільки позитивно впливає на ріст і розвиток 

рослин, підвищує схожість та енергію проростання, а також стимулює 

коренеутворення, сприяє підвищенню врожайності культур та якості 

сільськогосподарської продукції. 

Нині розроблено нові технологічні підходи щодо виготовлення 

комплексних ОМД з використанням сучасного обладнання, створених в 

Україні на основі вітчизняної місцевої сировини. Тому, актуальність 

зазначених питань, їх наукова та практична значущість, особливо в умовах 

дефіциту сировинних та енергетичних ресурсів, обумовили вибір теми 

дисертаційної роботи.  

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

 Основою дисертаційної роботи є матеріали науково-дослідних робіт, що 

виконувались упродовж 2013−2017 рр. відповідно до тематичних планів 

лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О. Н. Соколовського» у рамках  ПНД НААН 01 «Родючість, 

охорона і раціональне використання ґрунтів» (2011−2015 рр.) за завданням 

01.00.08.04.П «Розробити інформаційно-технологічне забезпечення 

переробки місцевої сировини та відходів органічного походження на 

стимулятори росту рослин і добрива та їх раціонального застосування у 

сучасних системах удобрення» (№ ДР 0114U003069), ПНД НААН 1 

«Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та 

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

технологій виробництва конкурентоздатних добрив на основі природної та 

вторинної сировини для підвищення родючості ґрунтів, продуктивності 

сівозмін та охорони довкілля» (№ ДР 0116U000611). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити 

ефективність нових комплексних ОМД у системі удобрення ячменю ярого, 
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обґрунтувати доцільність їх застосування на чорноземі типовому для 

підтримання родючості ґрунту і підвищення продуктивності культури. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

− обґрунтувати технологію виготовлення комплексних ОМД на основі 

КАС та гумату калію; 

− визначити агрохімічний склад комплексних ОМД; 

− обґрунтувати оптимальні дози і строки внесення комплексних ОМД 

для вирощування ячменю ярого на чорноземі типовому; 

− встановити вплив комплексних ОМД на зміну вмісту доступних для 

рослин сполук азоту, фосфору і калію на чорноземі типовому;  

− встановити вплив добрив на якісні та кількісні показники урожаю 

ячменю ярого; 

− розрахувати баланс азоту за внесення комплексних ОМД; 

− провести економічну та енергетичну оцінку ефективності 

застосування комплексних ОМД під ячмінь ярий на чорноземі типовому.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 

використовували такі методи: польовий − для встановлення впливу різних 

доз комплексних ОМД на поживний режим чорнозему типового та процеси 

росту та розвитку рослин, формування врожайності ячменю ярого; модельно-

лабораторний – методом біотестування, для оцінювання біологічної 

активності та фітотоксичності новостворених добрив, ефективність їх дії в 

умовах температурного стресу; лабораторно-аналітичний – для визначення 

агрохімічного складу добрив, ґрунту та рослин; статистичний – для 

встановлення достовірності одержаних експериментальних даних. 

Лабораторні аналізи зразків добрив, ґрунту та рослинного матеріалу 

проведено за атестованими і стандартизованими методиками з наступною 

статистичною обробкою даних.  

Наукова новизна отриманих результатів: 

− уперше науково обґрунтовано доцільність збагачення азотних 

добрив препаратами гумінової природи для одержання нових комплексних 
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ОМД, рецептуру яких оптимізовано для конкретних ґрунтових умов та 

культури. Доведено, що додавання гумату калію до складу азотних добрив 

сприяє утворенню азотовмісних водорозчинних комплексів, що приводить до 

стабілізації азоту та усунення його втрат під час внесення добрив; 

− удосконалено систему удобрення ячменю ярого зі встановленням 

ефективних економічно вигідних доз комплексних ОМД за внесення в ґрунт та 

під час позакореневого підживлення ячменю ярого, що забезпечує покращення 

агрохімічних показників чорнозему типового, сприяє підвищенню 

продуктивності культури та поліпшенню якості врожаю;  

− встановлено закономірності зміни показників родючості чорнозему 

типового – накопичення азоту мінеральних і легкогідролізованих форм на 

фоні бездефіцитного балансу цього елементу;  

− визначено особливості засвоєння основних елементів живлення 

ячменем, їх винесення урожаєм та баланс азоту в ґрунті залежно від внесення 

комплексних ОМД.  

Практичне значення отриманих результатів. На підставі результатів 

досліджень розроблено рекомендації для виробництва щодо застосування 

комплексних ОМД, які забезпечують підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, покращення якісних показників отриманої 

продукції та поліпшення агрохімічних показників ґрунту.  

Результати наукових досліджень були впроваджені в 2018 році в 

господарствах Дніпропетровської області на площі 500 га у ФОП 

«Аленін І. К.» (акт від 03.09.2018 р.) та у господарствах Чернівецької, 

Тернопільської, Львівської областей на площі 900 га ФОП «Луценко А. А.» 

(акт від 05.09.2018 р.). (додаток А). На основі матеріалів досліджень 

отримано два патенти на корисну модель: № 125036 «Спосіб отримання 

рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив» та № 121447 «Спосіб 

отримання біологічно активного добрива» (додаток Б).  

Матеріали досліджень включено до рекомендацій «Агротехнології 

виробництва та застосування нових видів добрив». На основі отриманих 
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результатів експериментальних досліджень розроблено та зареєстровано 

технологію одержання та застосування рідких азотовмісних органо-

мінеральних добрив (№ ДР 0617U000125) (додаток В). 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні основних ідей 

та положень, що складають наукову новизну дисертаційної роботи, у 

визначенні та обґрунтуванні мети і завдань дослідження, плануванні та 

проведенні польових дослідів, відборі зразків ґрунту та рослин і проведенні 

аналітичних робіт, узагальненні експериментальних даних та їх статистичній 

обробці. Особиста участь дисертанта полягає в інформаційному пошуку, 

аналізі й узагальненні даних літературних джерел за темою досліджень, 

зіставленні отриманих даних з літературними. 

Основні положення, висновки та рекомендації виробництву 

сформульовано автором особисто. Публікації за темою дисертації 

підготовлено самостійно та у співавторстві (додаток Г). Зі спільних наукових 

публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки власні ідеї та 

отримані результати наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Міжнародній 

науково-практичній конференції і V з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків 

Республіки Білорусь «Воспроизводство плодородия почв и их охрана в 

условиях современного земледелия (м. Мінськ, 22−26 червня 2015 р.), 

ХІ з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, 

сьогодні, завтра» (м. Харків, 17−21 вересня 2018 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Плодородие почв: оценка, 

использование и охрана, воспроизводство» (м. Мінськ, 26−30 червня 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Молодежь и 

инновации−2017» (м. Горки, 1−3 червня 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах 

змін клімату» (м. Дніпро, 25−26 травня 2017 р.), Міжнародній науково-
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практичній конференції молодих вчених «Інноваційні розробки молоді – 

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

Всеукраїнському науково-практичному круглому столі для молодих вчених 

«Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у грунтово-

агрохімічній науці» (м. Харків, 18−19 травня 2017 р.), Державній науково-

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

17 листопада 2016 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

який включає 245 найменувань, з яких 26 латиницею. У роботі подано 

34 таблиці, з яких 6 винесено в додатки, та 15 рисунків, з яких 2 винесено в 

додатки. Дисертаційну роботу викладено на 206 сторінках комп’ютерного 

тексту (з них 132 сторінки основного тексту). 
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ (огляд літератури) 

 

 

Органо-мінеральні добрива є вищою формою, наступним етапом у 

розвитку застосування мінеральних і органічних добрив. Вивчення та 

технології приготування яких почались ще у Радянському Союзі, та тривають і 

до нині. Раніше під цим поняттям розуміли «гумінові добрива», основним 

діючим удобрювальним фактором яких була гумінова кислота. Багаті азотом 

гумінові добрива створювали для регулювання засвоєння важко доступних 

фосфатів кальцію і заліза, вони впливали на структуру, водний і тепловий 

режим ґрунтів. Органічна речовина, що містилась у дуже малій кількості, 

краще засвоювалась вищими рослинами і впливала на їх розвиток. 

Новостворені добрива сприяли засвоєнню рослинами азотистих речовин 

ґрунтів, та стимулювали ріст і розвиток рослин [65, 182]. 

Те, що в той час намічалося тільки як пропозиція, як робочий план, на 

сьогодні вже в ряді випадків реалізовано. В останні роки дослідження 

науково-дослідних установ направлені на вдосконалення регулюючої 

активності гумінових добрив, різниться їх склад та форма. Тому, для 

розуміння фізіологічної ролі нових видів добрив, насамперед необхідне 

знання властивостей їх хімічної природи і будови. 

  

1.1   Властивості гумінових (гумусових) речовин, компонентів 

комплексних органо-мінеральних добрив  

 

Історію вивчення гумінових речовин (ГР) зазвичай пов’язують з 

першою публікацією Ф. Архарда в 1786 р. в журналі «Chemische Annаlen» 

[154]. Автор описав досліди, в яких проводилось виділення із різних шарів 
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торфу хімічних речовин, що пізніше отримали назву «гумінові речовини», 

тому саме німецькі вчені розробляли перші схеми виділення і класифікації 

ГР, а також ввели і сам термін − «гумінові речовини» (похідне від 

латинського humus - «ґрунт»).  

Значний внесок у вивчення гумусових речовин (ГР) внесли вітчизняні 

та зарубіжні вчені: І. В. Тюрин, М. М. Кононова, С. С. Драгунов, 

Л. Н. Александрова , Л. А. Христєва, Л. Р. Пивоваров, А. Є. Пшеничний, 

І. І. Ярчук, А. І. Горова, Д. С. Орлов, І. В. Пермінова, дослідники зарубіжних 

країн, в тому числі В. Фляйг (Німеччина), Ф. Дюшофур (Франція), Т. Хаясі 

(Японія), М. Шнітцер (Канада), Ф. Стівенсон (США), М. Х. Б. Хейес (Англія) 

та ін. [44, 45, 67, 151, 155, 158, 212, 226]. Не дивлячись на тривалу історію 

вивчення ГР, та велику кількість виконаних робіт, до сьогоднішнього часу 

практично не вирішені важливі питання: термінологія, номенклатура, їх генезис 

та будова. 

У ґрунтознавців застосовується термін «гумусові речовини», у 

вуглехіміків − «гумінові». Міжнародне товариство з вивчення ГР (International 

Humic Substances Society − IHSS) запропонувало використовувати термін 

«гумінові речовини» як синонім до «гумусові речовини», часто ці поняття 

ототожнюють [159].  

Нині найбільш досконалою вважається класифікація за Д. С. Орловим, 

згідно якої до категорії ГР відносять гумінові, фульво і гіматомеланові 

кислоти та гуміни дана загальноприйнята класифікація ґрунтується на 

відмінності їх розчинності в кислотах і лугах [151, 152]. 

Гумінові кислоти (ГК) – представляють собою найбільш велику групу 

ГР, вони розчинні у лугах і нерозчинні у кислотах, характеризуються полі 

дисперсністю, хімічною гетерогенністю, а також відносно високою 

стабільністю і виразною реакційною здатністю. До їх складу входить 

вуглець (50−62 %), водень (2,8−6,6 %), кисень (30−40 %), азот (3,5−6 %) і 

зольні елементи. Молекули мають високу фізіологічну активність та 
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молекулярну масу від 10000 до 100000 Да, з катіонами кальцію, натрію, 

калію, магнію утворюють солі, які називають гуматами. 

Фульвокислоти (ФК) – специфічні ГР, розчинні у кислотах, воді і 

лугах, утворюючи фульвати, їх елементний склад відрізняється від складу 

ГК. Вони містять вуглець (41−49 %), водень (4−5 %), азот (2−4 %) та кисень 

(44−49 %). Отже, ФК містять менше вуглецю і більше кисню, ніж ГК та 

характеризуються нижчими молекулярними масами від 800 до 10000 Да і 

більш вираженими кислотними властивостями. 

Гіматомеланові кислоти (ГМК) є групою ГР, частина ГК розчина у 

спиртах. Відмінною особливістю ГМК є відношення Н:С (більш одиниці).   

Гумін – залишок після вилучення ГК практично нерозчинний, 

молекулярною масою понад 100000 Да, що являє собою сукупність ГК та ФК 

зв’язаних з мінералами [25, 45, 154, 159, 227, 229]. 

Так, академік В. І. Вернадський вказував на те, що ГК виділені з торфів, 

сапропелів, слід називати біокосними, а виділені з вугілля − косними [36, 222]. 

І. В. Тюрін класифікував ГР за їх формою зв'язку з мінеральною 

частиною ґрунту: ГР у вільному стані; ГР у формі гуматів сильних основ; 

ГР у формі гуматів гелів з гідрооксидами алюмінію та заліза; ГР у формі 

комплексних сполук з мінеральними компонентами; ГР міцно зв'язані з 

глиною [153]. 

К. К. Гедройц розрізняє 4 групи органічних ГК: гумінові − продукт 

життєдіяльності аеробних бактерій; ульмінові – продукт життєдіяльності 

анаеробними бактеріями; кренові кислоти − продукт виділень грибів; 

апокренові кислоти - солі яких утворюються в ґрунті в результаті відновлення 

анаеробними бактеріями кренових кислот [42]. Гумінові та ульмінові кислоти 

в свою чергу поділяються на 3 групи: ГК не розчинні в лугах; ГК розчинні в 

лугах і не розчинні в спирті; ГМК розчинні в спирті [38]. 

За Л. Н. Александровою, гумус складається з трьох груп речовин: 

речовини вихідних органічних решток, які поступово піддаються 

трансформації; проміжних продуктів, утворених у процесі розкладу першої 
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групи сполук; ГК та їхніх похідних − особливого класу органічних сполук, 

який утворюється у процесі гуміфікації органічних решток [3, 45, 159]. 

М. І. Лактіонов у складі органічної частини ґрунту виділяє три 

компоненти: нерозкладені органічні залишки, продукти розкладу органічних 

решток (детрит) і специфічні власне ГР.  

Про всі ці групи ГК зазвичай говорять у множині, оскільки їх склад і 

властивості змінюються в залежності від джерела ГР, але навіть в 

препаратах, отриманих з одного джерела (одного типу ґрунтів, торфу, 

вугілля), вони неоднорідні, полідисперсні і представлені великим набором 

подібних за будовою, але неідентичних молекул. 

Найбільш дискусійним питанням до цього часу залишається питання 

щодо механізму утворення ГК в природі. Сучасні уявлення про будову і 

генезис ГР базуються на визнанні їх природними полімерами, що утворилися 

шляхом глибоких перетворень вихідного біологічного матеріалу при активній 

діяльності мікроорганізмів. Внесок різних груп сполук і продуктів 

метаболізму мікроорганізмів індивідуальний для кожного виду сировини. 

Всі ГР утворюються в результаті перетворення органічних залишків − 

процесу гуміфікації. Він йде поза живих організмів як з їх участю, так і шляхом 

чисто хімічних реакцій окислення, відновлення, гідролізу, конденсації і ін. На 

відміну від живої клітини, в якій синтез біополімерів здійснюється, відповідно, 

до генетичного коду, у процесі гуміфікації немає будь-якої встановленої 

програми, тому можуть виникати будь-які сполуки, як більш прості, так і більш 

складні, ніж вихідні біомолекули. Утворені продукти знову піддаються 

реакціям синтезу або розкладання, і такий процес йде практично безперервно. 

В результаті численних реакцій в природних тілах накопичуються тільки 

найстійкіші сполуки, що існують більш тривалий час, ніж лабільні речовини.  

У світовій літературі домінують, хоч дещо і у модифікованій формі, дві 

гіпотези: конденсації або полімеризації (Тусов А. Г., Кононова М. М., 

Фляйг В.) і окислювального кислото утворення (Александрова Л. Н.). Згідно 

першої гіпотези утворення ГР відбувається поза живої клітини шляхом 
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конденсації високо- і низькомолекулярних продуктів розпаду органічної 

речовини з подальшим розпадом до мономерів, окисленням і утворенням 

стійких форм ГР [3, 101]. 

Основою другої гіпотези є поступова гуміфікація рослинних полімерів 

без їх попереднього розпаду до мономерних одиниць [67].  

Встановлено, що для живих залишків можливий практично повний 

розклад до мономерів і наступна їх конденсація або трансформація 

високомолекулярних компонентів шляхом ароматизації і карбоксилювання. 

Виходячи з цього запропонована єдина біохімічна гіпотеза формування ГК в 

складі гумусу, за якою обидва типи реакцій відбуваються одночасно, але їх 

вклад в процес гуміфікації залежить від рівня біологічної активності ґрунту. 

Вона передбачає взаємне перетворення речовин різної молекулярної маси − 

розпад і синтез полімерів [57, 58, 215]. 

ГР виконують в біосфері безліч функцій, Д. С. Орлов [151, 154] виділяє 

такі найважливіші: 

−  акумулятивна, яка полягає в накопиченні у формі ГР енергії, 

хімічних елементів та органічних сполук необхідних живим організмам. При 

цьому основним фактором, що обумовлює важливість даної функції, є 

поступовий перехід елементів живлення рослинам, тим самим зберігаючи 

потенційну родючість ґрунтів упродовж тривалого часу;  

− транспортна, яка полягає у формуванні геохімічних потоків 

мінеральних і органічних речовин, за рахунок утворення стійких, але порівняно 

легкорозчинних комплексних сполук ГР з катіонами металів або гідроксидами. 

Транспортна функція певною мірою суперечить акумулятивній функції, 

оскільки їх результати прямо протилежні, але суперечливість дії забезпечує 

різноманіття впливу ГР на мінеральні компоненти ґрунтів і гірських порід; 

−  регуляторна, об'єднує безліч різних явищ і процесів, відноситься до 

ґрунтів, вод та інших природних тіл. У регуляторної функції ГР можна 

виділити кілька головних складових: формування ґрунтової структури і 

водно-фізичних властивостей ґрунтів; регулювання реакцій іонного обміну 
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між твердими і рідкими фазами; вплив на кислотно-основні та окисно-

відновні режими; регулювання умов харчування живих організмів шляхом 

зміни розчинності мінеральних компонентів; регулювання теплового режиму 

ґрунтів і атмосфери, включаючи прояви парникового ефекту; 

−  протекторна, яка полягає в здатності ГР зв'язувати в малорухомі або 

важкодисоціюючі сполуки токсичні і радіоактивні елементи, а також сполуки, 

що негативно впливають на екологічну ситуацію в природі, в тому числі вони 

можуть інкорпорувати деякі пестициди, вуглеводні, феноли. Захисна функція 

ГР настільки велика, що багаті ними ґрунти можуть повністю запобігти 

надходженню в рослини іони свинцю та інші токсичні речовини; 

− фізіологічна, яка полягає в прямому фізіологічному впливі ГК на 

рослини та їх роль як носіїв незамінних амінокислот, деяких вітамінів та 

антибіотиків. Встановлено, що різні ГР, особливо ГК і їх солі, можуть 

стимулювати проростання насіння, активізувати дихання рослин.  

Напевно, тут перераховані далеко не всі функції, які виконують ГР в 

природних середовищах, але наведених прикладів досить, щоб підкреслити 

не тільки виключно важливу, але й незамінну роль ГР у біосфері. 

1.1.1   Молекулярна будова гумінових речовин, взаємодія з 

мінеральними компонентами  

Широке використання в дослідженнях сучасних методів: молекулярної 

спектрометрії, рентгенографії, електронної мікроскопії, електронного 

парамагнітного резонансу та ін., дозволило розширити уявлення про 

молекулярну будову і реакційну здатність ГР. Встановлено, що молекула ГР 

складається із негідролізованого ядра і гідролізованої периферичної частини. 

Ядро збагачене конденсованими ароматичними та гетероциклічними 

бензойними фрагментами, основу яких становлять, кільця бензолу, фурану, 

нафталіну, антрацена, пірола, індола, піридина, тиофена та хіноліну [3, 163]. 

Периферична частина молекули представлена аліфатичними сполуками та 

вуглеводно-пептидним комплексом [152, 154 ].  
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Співвідношення ядра і периферичної частини різне в молекулах 

різних ГР. Основними структурними одиницями ГР є полікарбонові кислоти, 

амінокислоти, аміди, аміноцукри, вуглеводи, феноксікислоти та ін. [226]. ГР 

містять більше 10 різних типів функціональних груп, серед яких 

найважливішими є карбоксильні, гідроксильні (спиртові, фенольні та 

гідрохінонні), азотовмісні (амінні, амідні, імінні) та ін. [3, 152, 153,163]. 

Функціональні групи в молекулі ГР можуть бути приєднані як до ароматичних 

кілець, так і до аліфатичних ланцюжків. В структурі ГР переважають 

кисневмісні функціональні групи, їх масова частка становить 30−35 %, в першу 

чергу карбоксильні (-СООН) та гідроксильні (-ОН), водень яких активно 

вступає в реакцію заміщення, що й обумовлює кислотні властивості і ємність 

катіонного обміну ГР.  

Як правило, ГК містять менше кисневмісних функціональних груп 

порівняно з ФК. Так, в молекулах ФК майже вся кількість кисню зосереджена 

в функціональних групах, тоді як в ГК близько 30−40 % припадає на інші 

структурні компоненти в тому числі на кисневмісні гетероцикли. Наявність 

ароматичного ядра та аліфатичної периферії, широкого спектру різних типів 

функціональних груп дозволяє розглядати ГР як високо реакційні речовини, 

що активно вступають у взаємодії (іонні, донорно-акцепторні, окислювально-

відновні, гідрофобні та ін.) з неорганічними та органічними сполуками. 

На думку багатьох авторів, взаємодія ГР з мінеральними компонентами, 

в тому числі комплексоутворення із сполуками азоту здійснюється 

здебільшого за рахунок карбоксильних і гідроксильних функціональних груп, 

це сприяє утворенню гетерополярних комплексів азото−гумінової взаємодії. 

Де сполуки азоту виступають у ролі комплексоутворювача, а молекули ГК − 

ліганда. Комплекси азоту та ГК в першу чергу характеризуються високою 

стійкістю та і міцністю в порівняні з простими комплексними сполуками, за 

рахунок взаємодії з центральним іоном азоту двох і більше донорних груп 

[65, 67, 109, 152]. 
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1.1.2  Механізми дії комплексних органо-мінеральних добрив на 

рослини та ґрунти 

 

Утворення комплексів азотовмісних сполук з ГК є одним з основних 

процесів, що впливають на розчинність азоту, його міграційну активність в 

природному середовищі і доступність рослинам. ГК, що входять до складу 

комплексних ОМД, є транспортними агентами для інших біофільних 

елементів, вони підвищують проникність мембран клітини сприяючи 

надходженню в неї азоту добрива, завдяки активації обмінних процесів в 

рослинах, стимуляції росту тканин, підвищують їх імунітет та стійкість рослин 

до несприятливих факторів навколишнього природнього середовища – 

екстремальних температур, посух, надлишкового зволоження й токсичної дії. 

Все це дозволяє рослині швидко адаптуватися в стресових ситуаціях [58, 65, 

109, 163].  

Комплексні ОМД впливають на рослини двома шляхами: 

безпосередньо через листову поверхню, кореневу систему та через 

підвищення біологічної активності ґрунту. 

Вплив комплексних ОМД на рослини носить складний 

багатоступінчатий характер і охоплює весь період вегетації. Потрапляючи в 

рослини через покривну целюлозну оболонку кореневих волосків, 

компоненти комплексних ОМД активізують ферментативну активність всіх 

клітин рослини й утворення стимулюючих сполук із самою рослиною. Як 

підсумок, зростання енергетики клітини, зміна фізико-хімічних 

властивостей протоплазми, інтенсифікація обміну речовин клітини, 

збільшення проникності мембрани клітин кореня. У кореневій системі 

відбувається синтез органічних речовин – амінокислот, цукрів, вітамінів і 

так далі. Оброблення комплексними ОМД підсилює синтез всіх цих сполук. 

Частина речовин, синтезованих у корінні і в рослині в цілому, через 

коріння виділяється в ґрунт. Чим інтенсивніший обмін речовин у рослині і 

потужніше коріння, тим більше кореневих виділень. Кислоти, що 
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виділяються корінням (вугільна, яблучна та інші), активно впливають на 

розчинення важкодоступних речовин у ґрунтах [109, 164, 226].  

За внесення розчинів позакоренево на листя перешкодою для засвоєння 

ГК в рослину є кутикула. В багатьох рослин кутикула зовнішньої поверхні 

листка представлена у вигляді переривчастих лусок, які розміщені 

паралельно зовнішнім стінкам епідермісу, від якого проходять канали, 

заповнені пектиновими речовинами, які можуть бути «каналами» для 

проникнення водних розчинів. Інша можливість надходження ГК через листя 

обумовлена наявністю продихів та проникнення через міжклітинні прошарки 

мезофілу [48, 59]. 

Щодо проникнення ГК безпосередньо в клітину, то тривалий час 

існувала гіпотеза, яка була запропонована Л. А. Христєвою та підтримана 

більшістю вчених [45, 68, 171, 198], що ГК в іоннодисперсному стані 

надходить в рослину та приймає участь в обміні речовин.  

С. Пратом, Ф. Поспішеним експериментально встановлено та 

прокоментовано М. М. Кононовою, що через листову поверхню, як правило, 

проникають низькомолекулярні гумінові сполуки зі швидкістю 2−10 мм/добу. 

Проникнення ж високомолекулярних ГР через мембрани клітини 

відбувається за допомогою розпаду великих молекул на фрагменти з 

поетапним транспортуванням через мембрани в цитоплазму клітини, де вони 

включаються в процеси обміну речовин [45]. 

Л. Ф. Логіновим та І. Д. Комісаровим, пізніше, при використані методу 

електро-парамагнітного резонансу, було показано, що молекули ГК, або їх 

фрагменти, які зберігають парамагнітні властивості, можуть проникати в 

рослину, а хімічні реакції, що протікають за участю ГК, за своїм механізмом 

можна віднести до двох типів: гетеролітичні реакції, де макромолекули ГК при 

формуванні нового зв'язку завдяки своєму поліфункціональному характеру 

виступають як нуклеофільний або електрофільний реагент; радикальні або 

гемолітичні реакції, в котрих утворення ковалентного зв'язку обумовлено 

взаємними одноелектронними вкладами реагентів, що з’єднуються.  
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Колективом авторів під керівництвом А. Д. Фокіна та 

Л. А. Христєвої встановлено безпосередній вплив ГК на життєдіяльність 

рослин: ГК надходить в рослину не лише в окремі органи вищих рослин, але і 

в клітини, досягаючи їх важливих органел – ядра, мітохондрії, хлоропластів і 

на відповідних етапах розвитку виконує функцію оксигеназ; включає в обмін 

речовин додаткову кількість кисню, і таким чином посилює оксидативний 

обмін, що в свою чергу підвищує енергетичний потенціал і всю 

життєдіяльність організму [212, 241]. В ряді робіт [171] також підтверджено 

вплив ГК на посилення поглинання кисню, активізацію ферментативних 

систем (каталази, пероксидази, амілази, інвертази та ін.) і вуглецевого 

обміну, посилення утворення хлорофілу, збільшення вмісту цукрів і білків.  

Встановлено, що під впливом ГК в рослині активізується 

коренеутворення, за рахунок селективності протоплазматичних мембран 

посилюється надходження води і елементів живлення [22, 34, 136, 163]. 

Дослідженнями А. І. Горової виявлено, що ГК позитивно впливають на всі 

фази мітотичного циклу клітин і сприяють збільшенню мітотичного індексу в 

1,5 рази [22, 46, 215, 234, 237, 240]. 

Послідуючими дослідженнями відмічено, що ГК можуть здійснювати 

пряму і побічну дію на фотосинтетичні процеси в рослин. Пряма – 

обумовлена активізацією протонної помпи хлоропластів, побічна – 

проявляється в зростанні розміру фотосинтетичних одиниць фото системи і 

кількості її реакційних центрів на одиницю площі листка, що пов’язано з 

впливом ГК на білок синтезуючу систему. Обидва шляхи ведуть до 

збільшення асиміляції вуглекислого газу, фотосинтетичної продуктивності, в 

кінцевому результаті, врожаю. На основі цього авторами зроблений 

висновок, що ГК можуть бути ефективними екзогенними регуляторами 

фотосинтетичних процесів [14].  

Значно менша увага приділялась у вивченні властивостей та функцій 

ФК. Про їх існування відомо ще з часів Я. Берцеліуса, Р. Германа, С. Ордена, 

Г. Мульдера, але в більшості випадків при досліджені властивостей та функцій 
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ГК їх не брали до уваги. Встановлено, що ФК також володіють фізіологічно 

активними властивостями та активно взаємодіють з хімічними елементами 

поживного розчину, розчиняючи мінерали з утворенням органо-мінеральних 

сполук з макро- і мікроелементами. Вони приймають участь в процесах 

регулювання надходження елементів живлення та органічних сполук в рослину, 

впливають на дихальні процеси в рослинах та повітряний режим ґрунту [38]. 

ОМД здійснюють комплексний вплив на ґрунт, поліпшуючи його 

фізичні, хімічні й біологічні властивості. Багатокомпонентний склад добрив 

завдяки наявності ГК, дозволяє їм ефективно сорбувати органічні токсиканти  

перешкоджаючи тим самим потрапляння їх в рослини. Таким чином, 

впливаючи на ґрунт, комплексні ОМД опосередковано впливають і на 

рослини, сприяючи їх більш активному росту та розвитку. Створення низько 

концентрованого азотного фону, значно інтенсифікує діяльність різних груп 

мікроорганізмів, з якими тісно пов’язана мобілізація поживних речовин 

ґрунту й перехід потенційної родючості в ефективну. За рахунок росту 

чисельності силікатних бактерій відбувається постійне поповнення 

засвоєного рослинами калію. Внесення добрив позитивно впливає на 

функціонування фосфат мобілізуючих мікроорганізмів, що в комплексі 

сприяє переведенню важкорозчинних мінеральні та органічні сполуки 

фосфору в доступні форми.  

За внесення добрив поліпшується забезпеченість ґрунту засвоюваними 

запасами азоту: чисельність амонофікуючих бактерій зростає в 3−5 разів. 

Кількість нітрифікуючи бактерій збільшується в 3−7 разів. Результатом є 

вивільнення певної кількості елементів мінерального живлення, та 

переведення важкодоступних мінеральних сполук фосфору і калію у 

доступні для рослин форми. Ці елементи активно споживаються рослинами. 

В цьому і полягає опосередкований вплив добрив на рослини через ґрунтову 

мікрофлору [3, 108, 109, 212]. 
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1.2   Технологічні підходи до отримання комплексних органо-

мінеральних добрив 

 

Існує значна кількість різноманітних технологій отримання ОМД. 

В основу всіх технологій покладено процес поєднання органічних і мінеральних 

добрив у новій органо-мінеральній формі, що передбачає використати в них 

позитивні властивості кожної зі складових і за можливості позбутися негативних.  

Під час приготування ОМД органічна складова добрив піддається 

перетворенню та переведенню ГК сировини в доступну для рослин форму. 

З середини  60-х років минулого століття і до початку нинішнього 

практично єдиною технологією виробництва гуматвмісних препаратів (ГП) 

була технологія лужної екстракції гуматів з органічної сировини. Дана 

технологія є переважаючою і на даний момент. Однак в останні 10−15 років 

стали з'являтися нові технології отримання ГП, засновані переважно не на 

хімічному (за допомогою лугів), а фізичному впливі (акустичне, 

електрохімічне, механічне) на сировину.  

Спочатку розглянемо традиційні технології виробництва ГП, методом 

вилуження ГК. Їх виробництво спрямоване в двох напрямках – отримання 

баластних та безбаластних гуматів. В процесі виробництва баластних 

гуматів, гумінові та інші біологічно активні речовини не відділяються від 

вихідної сировини. Через це до ГП їх можна віднести лише умовно, 

оскільки вони є лише напівпродуктами, а гумати виділяють із них шляхом 

подальшого настоювання у воді. Технологія отримання баластних гуматів 

передбачає оброблення сировини розчином лугу за надлишкового тиску в 

автоклавах з наступним відділенням рідкого продукту від твердого осаду 

[110, 200].   

При розробці технологічних засад для виділення ГК найбільш 

ефективним є використання у якості реагентів розчини лугів (гідроксид 

натрію, калію та амонію) із включенням диспергатора (кавітатора) для 

доведення вихідної сировини до колоїдного стану і покращення взаємодії 
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між компонентами [40, 175]. Схему виділення ГР із органічної сировини 

лужним екстрагуванням можна представити наступним чином [40]: 

С(R-СООН) + NaOH → ГК1–COONa + ГМК1–COONa + ФК1–COONa,          (1.1) 

де С – сировина, що містить гумінові кислоти;  

ГК1 – радикали гумінових кислот;  

ФК1 – радикали фульвокислот;  

ГМК1 – радикали гіматомеланових кислот. 

В більшості відомих технологій для виготовлення ГП на заключному 

етапі використовують кислоту рН 1−2, для осадження ГК та ГМК з 

подальшим висушуванням або доведенням реакції розчину до нейтральної, 

тоді як в розчині залишаються ФК і неспецифічні речовини, в даному 

випадку процес протікає за наступною схемою 1.2 та 1.3:  

С (R-СООН) + NaOH → ГК1–COONa + ГМК1–COONa + ФК1–COONa, 

2ГК1–COONa + 2ГМК1–COONa + 2ФK1–COONa + 3H2SO4 →2ГК1–COOH↓+ 

2ГМК1–COOH↓ + 2ФК1–COOH + 3Na2SO4                                                     (1.2) 

або, С (R-СООН)+NaOH→ГК1−СООNa+ГМК1−СООNa+ФК1−СООNa+3НCl 

→ГК1−СООН↓+ГМК1−СООН↓+ФК1−СООН + 3NaCl.                                 (1.3) 

Осад ГК і ГМК, що легко виділити, висушують і отримують темно-

бурі або майже чорні порошки. Щоб в чистому вигляді отримати ФК, 

кислий розчин пропускають через активоване вугілля, промивають водою і 

ацетоном, потім знову розчиняють адсорбовані кислоти розчином лугу. 

Після пропускання через Н-катіоніт, висушування отримують темно-

червоні голчасті ФК. Схема в цілому проста, хоча в багатьох випадках її 

ускладнюють, щоб отримати не тільки сумарні кількості ГР, але і їх 

фракції, що розрізняються за характером зв'язків з Са2+, Fe3+, 

алюмосилікатами [40] (рис.1.1). Як правило, технологічні операції при 

виробництві ГП екстрагуванням включають такі основні етапи: 

подрібнення вихідної сировини − приготування суспензії − екстракція ГР − 

очищення отриманого продукту.  
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        Нерозчинний осад                               +0,1, 0,5 н. NaОН, КОН,пірофосфатний витяг  
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Рис.1.1 Схема виділення гумінових речовин 

Ступінь вилучення ГР істотно залежить від умов екстракції: виду 

реагентів, концентрації розчинів, часу контакту сировини з розчином, 

температури, співвідношення обсягів сировини і розчину. З будь-якої 

природної сировини повністю витягти всі ГР не вдається ніякими 

прийомами. Діапазон концентрацій лугу, варіює для різних типів сировини від 

0,01 до 0,5 н. На думку ряду авторів, найбільш оптимальною концентрацією 

розчинів лугів є 0,1 та 0,5 н концентрація [189, 191]. Дана концентрація в 

найбільш повній мірі сприяє протіканню процесу солеутворення, при якому 

водень всіх функціональних груп заміщається на іони лужного металу. При 

цьому відбувається утворення водорозчинних солей ГК без істотних змін їх 
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хімічної структури. Підвищення концентрації лугу понад 0,5 н призводить 

до хімічної деструкції ГК і руйнуванню найбільш активних структурних 

молекулярних фрагментів [192]. 

Як вже було зазначено невід'ємною умовою здійснення процесу 

лужної екстракції ГР є підвищена температура. Незважаючи на це, діапазон 

застосовуваних для виробництва ГП температур вкладається у відносно 

вузькому інтервалі – (80−160) °С. Використання більш високих температур 

негативно впливає на біологічну активність препаратів, при більш низьких 

температурах істотно знижується вихід продукту і збільшується тривалість 

процесу екстракції [193-196]. 

В даний час існують різні модифікації технології лужної екстракції із 

додавання різних хімічних добавок і присадок (карбаміду, цукру, ПАР, 

комплексонів, азотних, калійних і фосфорних добрив) [197, 198]. Так, 

наприклад, відомий спосіб отримання «нітрогумату», який заснований на 

процесах окислення сировини азотною кислотою і киснем повітря в лужному 

середовищі, при цьому відокремлюються периферичні ділянки молекул ГК, 

представлені поліпептидами і полісахаридами, змінюється їх конфігурація і 

молекулярна маса, збільшується вміст кисневмісних функціональних груп, та 

як наслідок – підвищується біологічна активність препарату [137, 199]. 

Поряд з термохімічним обробленням сировини запропоновано ряд 

способів одержання гуматів без нагрівання з використанням окислювачів – 

оброблення сировини концентрованою кислотою, пероксидом водню, киснем 

повітря, хлором, озоном, окисом азоту з наступною екстракцією лужним 

розчином при підвищених температурах. Ці способи дозволяють отримувати 

біологічно активні препарати з високим виходом ГК. Для виділення ГК 

використовують органічні розчинники – ацетон, діоксан, тетрагідолфуран, 

диметилсульфоксид, диметилформальдегід та пірофосфат натрію. Останній 

показав найвищий ступінь екстрагування, але завдяки високій дороговизні 

майже не використовується. 
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Аналіз даних літературних джерел і патентний пошук показали, що 

технологія лужної екстракції має ряд недоліків. Істотними технологічними 

недоліками є велика витрата реагенту (луга), висока енергоємність, 

трудомісткість і багато стадійність процесу. У зв'язку з цим досить актуальним 

є питання використання більш м'яких способів вилучення ГР. Так, 

альтернативу хімічному способу отримання ГП представляють фізичні методи, 

засновані на механічній, електрохімічній і акустичній обробці органічної 

сировини. 

В останні роки все більшу поширеність отримують інноваційні 

кавітаційні технології виробництва ГП. В основу цих технологій покладено 

явище кавітації, процес пароутворення і подальшої конденсації пари в 

потоці рідини, що супроводжується утворенням в рідині порожнин 

(кавітаційних бульбашок, або каверн), заповнених паром самої рідини. 

Причиною виникнення кавітації є місцеве зниження тиску в рідині, що 

відбувається, при збільшенні її швидкості (гідродинамічна кавітація), або 

при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності (акустична 

кавітація), існують і інші агенти, що викликають кавітацію 

(електрогідравлічний вибух, лазер та ін.) [210].  

На даний момент в практиці виробництва ГП найбільш часто 

використовують ультразвук, застосування якого дозволяє досягати енергії 

великої інтенсивності [197]. Інші види кавітаційної обробки органічної 

сировини (гідродинамічна, лазерна) дуже слабо висвітлені в науковій 

літературі і поки не мають під собою необхідної наукової бази. Як вже було 

зазначено, під час проходження ультразвукової хвилі через водно-

сировинну суспензію викликає явище кавітації,. при цьому, спостерігається 

складний рух утворення бульбашок, їх схлопування, дроблення і злиття 

один з одними, всі ці процеси викликають потужні гідродинамічні 

хвилювання у вигляді мікропотоків (кумулятивні струмені) і мікроударні 

хвилі (сильні імпульси стиснення) [188].  
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Одним з головних ефектів, які супроводжують ультразвукову 

кавітацію є подрібнення твердих частинок оброблюваної сировини, при цьому, 

ступінь дисперсності суспензії може збільшуватися на кілька порядків, 

схематично цей процес представлений на рис. 1.2 [210]. 

 

Рис. 1.2 Процес диспергування сировини при ультразвуковій кавітації 

Під впливом мікроударних хвиль відбувається не просто розламування 

агрегатів, пов’язаних силами злипання та спікання, але і обколювання їх з 

поверхні і обкатування частинок, що утворюються, це сприяє перетворенню 

сировини на глибокому структурному рівні. Паралельно з процесами 

диспергування в оброблюваній суміші активно відбуваються і процеси 

емульгування. Виникаючі при ультразвуковій кавітації мікропульсації рідини 

сприяють її проникненню в тріщини, пори і капіляри оброблюваних речовин, 

що призводить до інтенсифікації реакцій їх розчинення. Крім цього, 

проходження ультразвукової хвилі викликає так званий «ефект губки», тобто 

витіснення бульбашок повітря з капілярів, утворення вакууму і прискорення 

процесу екстракції ГР із сировини. 

Акустичний ультразвуковий вплив призводить до деяких змін 

молекулярних структур, що входять до складу сировини. Відомо, що під дією 

ультразвукової кавітації відбувається деполімерізація високомолекулярних 

сполук, в тому числі і ГР. На думку ряду авторів, дане явище пояснюється тим, 

що при проходженні ультразвукової хвилі «легкі» частини молекул (аліфатичні 

фрагменти) починають коливатись з нею в резонансі, при цьому «важкі» 

(ароматичні фрагменти) відстають, виникають зони напруженості, де і 
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відбувається розрив хімічного зв'язку [129, 235]. Даний процес часто 

приводить до збільшення кількості вільних радикалів і функціональних груп, в 

тому числі гідроксильних і карбоксильних, що сприяє підвищенню хімічної та 

біологічної активності препарату [129, 236]. Всі перераховані процеси, що 

виникають при ультразвуковій обробці сировини, сприяють більш 

ефективному вилученню ГР. Так, по даними ряду авторів, їх вихід в продукт 

порівняно з технологією лужної екстракції підвищується в 1,5−2 рази [128]. 

Технологію ультразвукового кавітаційного диспергування часто застосовують 

спільно з технологією лужної екстракції. При цьому, вплив мікропотоків і 

мікроударних хвиль на прикордонний шар твердих частинок дозволяє значно 

інтенсифікувати процес екстракції ГР з сировини [210]. 

Застосування ультразвукової кавітації для виробництва ГП пов'язане і з 

низкою технологічних особливостей. Так, процес оброблення сировини 

здійснюється за (30−45) °С, що дозволяє уникнути негативного впливу 

високих температур на молекулярну структуру видобутих речовин і зберегти 

в складі препарату вітаміни, ферменти і інші біологічно активні речовини, що 

розкладаються при високотемпературній обробці [188]. Крім того, 

обладнання, застосовується в даний час для виробництва ГП за допомогою 

ультразвукової кавітації, характеризується низьким рівнем енергоспоживання і 

високим ступенем автоматизації. Однак застосування отриманих по даній 

технології препаратів в різних галузях господарської діяльності вимагає 

наявності під собою необхідної наукової бази і, відповідно, проведення ряду 

фундаментальних і прикладних досліджень. 

Проведений огляд літературних джерел показує, що вивченню ГК 

присвячена значна кількість наукових робіт, в яких висвітлено їх термінологію, 

класифікацію, процеси утворення, механізми дії, проаналізовано способи 

виготовлення гуматів та ефективність їх впливу на сільськогосподарські 

культури. Проте недостатньо вивчена можливість застосування гуматів в 

складі мінеральних добрив. В даний час існує декілька способів введення 

гуматів в мінеральні добрива: оброблення гранул мінеральних добрив при 
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приготуванні тукосумішей, введення гуматів в мінеральні добрива в процесі 

його виробництва (вплав) або в порошок з подальшою грануляцією, механічне 

змішування мінеральної компоненти з ГР, в якості мінеральної компоненти 

виступають азотні (карбамід, сульфат амонію, КАС), фосфорні або рідкі 

комплесні добрива (РКД) [62]. Агрохімічна характеристика добрив наведена в 

таблиці 1.1 [174, 183].  

В останні роки на ринку України намітилася тенденція зростаючої 

популярності рідкі комплексні ОМД на основі азотних добрив КАС з 

добавками ГП. 

Таблиця 1.1 

Агрохімічна характеристика добрив, у відсотках на суху речовину 

Добриво Сзаг 
Загальні форми Рухомі форми 

N Р2О5 К2О N-NH4 N-NO3 

ОМД порошкоподібні 24,2 5,00 7,40 5,45 2,63 0,13 

ОМД гранульовані 23,0 5,50 5,90 8,40 1,80 0,03 

ОМД рідкі 0,41 19,62 - - 8,96 10,66 

Отримані шляхом змішування комплексні ОМД поєднують в собі 

привабливі з точки зору кінцевих споживачів, властивості органічних і 

мінеральних добрив, включають у своєму складі три форми азоту – амонійну 

(13,0−14,0 %), нітратну (9,4−12,0 %) і амідну (5,6−6,0 %). Такий склад 

забезпечує пролонговану дію, тобто рослина забезпечена азотом у різних його 

формах упродовж усього періоду вегетації, оскільки кожна із зазначених форм 

має свої особливості поводження у ґрунті, доступності рослинам і засвоєння 

останніми. Комплексні ОМД мають агрономічні та екологічні переваги у 

порівнянні зі стандартними формами добрив. Тому важливим у цьому сенсі є 

проведення досліджень щодо розробки технологічних засад отримання 

комплексних ОМД та вивчення ефективності їх використання у 

сільськогосподарському виробництві для отримання стабільних врожаїв та 

продукції високої якості. 
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1.3  Агрохімічні аспекти застосування гуматвмісних препаратів 

та комплексних органо-мінеральних добрив в сільському господарстві 

 

В останні десятиліття, вичерпавши можливості інтенсивного внесення 

органічних і мінеральних добрив, аграрна наука пішла шляхом створення 

нових видів добрив, до яких належать ГП та комплексні ОМД на їх основі. 

Вони знаходять все більше поширення, насамперед, в економічно розвинених 

країнах. Застосування таких добрив сприяє активізації ростових процесів 

рослин, підвищенню їх стійкості до несприятливих біотичних і абіотичних 

факторів, що в кінцевому результаті приводить до підвищення врожайності, 

покращення якості вирощеної продукції [93, 96, 166, 223].   

Виробництво ГП та комплексних ОМД в останні роки переживає 

справжній бум. Їх використання пов'язане зі справжньою революцією в 

біології, хімії, біотехнології. Прогнозувалось, що до 2018 року зростання ринку 

цих добрив досягне 2241 млн. доларів США [217]. В зарубіжних країнах, 

використання добрив орієнтоване на вирішення конкретних завдань 

поставлених перед виробництвом сільськогосподарської продукції - отримання 

продукції заданої якості і кількості [165, 224]. У таких галузях як овочівництво, 

плодівництво, декоративне садівництво застосування добрив стало 

обов'язковим агротехнічним прийомом. Всього ГП та комплексні ОМД 

обробляється 50-80% посівів сільськогосподарських культур [216]. Інший 

важливий фактор, який дав додатковий поштовх до різкого зростання ринку 

добрив − їх органічне походження і екологічність [220]. Тому в Європі основні 

складові цього ринку − синтетичні стимулятори росту рослин, ГП, екстракти 

на основі морських водоростей і рослин з вираженими імуномодуляторними 

властивостями та ОМД [230]. 

В Україні ринок ГП та комплексних ОМД формують, в основному, 

вітчизняні розробники і виробники. В нашій країні цю роботу проводять у 

наукових установах, де за останні 15 років створено більше 20 сучасних 

препаратів. Провідне місце за кількістю зареєстрованих препаратів сьогодні 
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займає Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук 

та ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та 

МОН України, які є авторами майже 40 % вітчизняних препаратів, 13 з яких 

дозволені для застосування в Україні та ряді країн світу (Росії, Білорусі, 

Казахстані, Німеччині, Китаї). Поряд із вітчизняними препаратами в нашу 

країну систематично імпортують іноземні, які рекламують і, нерідко, 

реалізують без відповідної перевірки в атестованих лабораторіях та в польових 

умовах. Ефективність їх не завжди виправдовується [167].  

За останні роки кращі вітчизняні препарати перевірені на тисячах 

гектарів у сотнях базових господарств різних зон України [180, 219]. Їх 

виробнича перевірка на площі 35 тис. га озимої пшениці під урожай 2003 р. 

була організована у 67 господарствах 20 районів Одеської області. 

Застосування препаратів на посівах озимої пшениці сприяло збільшенню 

валового збору зерна на 15,0 тис. тонн вартістю 6,0 млн. грн. Перевірка ГП на 

40 тис. га посівів основних культур під урожай 2006 р. була проведена також у 

62 господарствах Хмельниччини. Вони забезпечили збільшення виробництва 

продукції рослинництва на 15 млн. грн., при окупності витрат на впровадження 

цього агрозаходу приростами урожаїв у 18 разів. 

Дослідження ефективності дії ГП та комплексних ОМД на врожай і 

якість соняшнику сорту «Сівер» та «Харківський−49» було проведено ННЦ 

«ІГА імені О. Н. Соколовського» на чорноземі типовому та на Сумській ДС, 

де приріст урожайності до контролю становив 6−21 % та 33−34 % із 

застосуванням гумату спільно з мінеральними добривами. Оброблення 

рослин на початку цвітіння сприяла збільшеню вмісту жиру на 2,35 % [177]. 

За даними Інституту виноградарства та виноробства ім.Таїрова, 

внаслідок обприскування насаджень чотирьох сортів винограду вітчизняним 

ГП «Біолан», «Агростимулін», середня вага грон збільшилась на 12−16 %, 

врожай ягід зріс на 13−18 %, а вміст цукру у них підвищився на 0,5−1,2% [186].     

Багаторічними дослідженнями доведено, що ряд вітчизняних ГП за 

ефективністю не поступаються відомим закордонним. За результатами 
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перевірки кращих українських препаратів у Китаї, Росії, Німеччині, 

Казахстані та Білорусі, порівняно з іноземними, вони визнані найбільш 

ефективними. В цих країнах розпочате їх впровадження. Вплив препаратів на 

зростання продуктивності посівів пов’язаний з тим, що вони сприяють 

передачі генетичної інформації, прискорюють поділ клітин, інтенсифікують 

життєдіяльність клітин рослинних організмів, підвищують проникність 

міжклітинних мембран та прискорюють в них біохімічні процеси, що 

приводить до посилення процесів живлення, дихання та фотосинтезу 

підвищується на 20−30 % використання з добрив поживних елементів. Завдяки 

цим препаратам підвищується стійкість посівів до несприятливих погодних 

умов та до ураження їх хворобами, помітно зростає також зимостійкість озимої 

пшениці за рахунок глибшого розміщення вузлів кущення рослин та більшого 

накопичення в них цукру. В цілому під впливом ГП повніше реалізується 

генетичний потенціал рослин, створений природою та селекційною роботою.       

Вітчизняні ГП істотно збільшують вміст клейковини в озимій пшениці, 

протеїну в зерні кукурудзи, олії в насінні соняшника і ріпака, цукру в 

коренеплодах цукрових буряків, крохмалю в картоплі, і також підвищують 

схожість і енергію проростання насіння, прискорюють достигання посівів 

кукурудзи, соняшника на 5−7 днів та опосередковано через збільшення врожаю 

сприяють нагромадженню більшої кількості органічної речовини в ґрунті та 

збільшенню фосфатмобілізувальних та азотфіксуючих мікроорганізмів в зоні 

кореневої системи. Завдяки малим дозам внесення та низьким цінам на 

закупівлю, сучасні ГП характерні надзвичайно високим рівнем окупності 

витрат приростами урожаїв. Нині жоден з відомих агрозаходів за окупністю 

витрат не спроможний перевищити застосування ГП. При розгляді обсягів 

промислового виробництва вітчизняних препаратів на перспективу доцільно 

врахувати, що вони можуть сприяти збільшенню експортного потенціалу 

України на сотні мільйонів доларів, а також зміцненню економіки господарств 

і держави в цілому. За експертною оцінкою застосування українських 

препаратів на третині орних площ України дозволить додатково отримати 
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3 млн. тонн зерна озимої пшениці покращеної якості, 500 тис.тонн цукру, 

400 тис. тонн насіння соняшника, кукурудзи. За даними Поліської ДС 

застосування ГП на основі сапропелю позакоренево на захищеному грунті 

забезпечило приріст врожайності овочевих культур до контролю на рівні 

15,4−39,4 %, при замочувані розсади зростання врожаю на 38,1−88,9 %, 

порівняно з контролем [60]. Оброблення насіння пшениці озимої розчинами 

гуматів на основі торфу та вугілля вироблених за різною технологією 

екстрагування з концентрацією 0,001−0,1 % сприяла формуванню більш 

розгалуженої кореневої системи, при цьому довжина зародкових корінців 

збільшувалась на 9−63 %, проростка – на 2−17 % порівняно з контролем [16]. 

Біологічно активні добрива із включенням ГП активно використовуються 

у органічному виробництві. За внесення однієї тонни у ґрунт вноситься до 

348 кг органічної речовини, надходить значна кількість ГК − 15 кг та ФК − 

12 кг, до 9 кг азоту та калію і 5 кг фосфору. За рахунок підвищеного вмісту 

загального вуглецю в добриві поліпшується гумусовий стан ґрунту, що сприяє 

підвищенню продуктивності сівозмін в органічному землеробстві [190]. 

Агроприйоми щодо внесення в ґрунт ГП, в тому числі спільно з 

мінеральним підживленням, введені в постійну практику ряду передових 

аграрних країн: США, Канади, Іспанії, Італії [231, 232]. Останнім часом зростає 

швидкими темпами китайський ринок ГП, а цілий ряд великих компаній, 

виробників для вдосконалення та підвищення зростання регулюючої 

активності даних добрив включають їх до складу азотних і РКД [169, 234]. 

Отримані комплексні ОМД у своєму складі мають достатню кількість 

гумінових сполук, вміст макро і мікроелементів дозволяє віднести їх до 

активних джерел живлення. Різниться і форма добрив: чисті препарати та 

збагачені мікроелементами, тверді та порошкоподібні, гранульовані та рідкі. 

Останні набули популярності не тільки на ринку України, але й Росії та 

Білорусії.  

Нові форми твердих комплексних ОМД володіють хорошими фізичними 

властивостями, підвищеною на 10−15 % міцністю гранул, розсипчастістю. 
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Підвищують врожайність сільськогосподарських культур на 15−20 %, 

покращують якість сільськогосподарської продукції [161]. Встановлено, що 

внесення ОМД локально і врозкид забезпечує приріст урожаю на рівні 

15−18 %. Передпосівне і припосівне внесення ОМД сприяє підвищеню 

продуктивності ланки сівозміни (кукурудза−озима пшениця−ячмінь) на 

13−22 %. Внесення ОМД сприяє підвищенню вмісту лабільної органічної 

речовини у чорноземі типовому у 2,2−2,4 рази порівняно з контролем. За 

внесення добрив розширюється відношення Сгк/Сфк і зростає ступінь 

гуміфікації, вони сприяють збагаченню азотом органічної речовини чорнозему 

типового з відповідним звуженням відношення С/N, змінюють загальну 

кількість активних форм мінеральних фосфатів на 14-23% врозкид, та за 

локального внесення – на 20−44 %. Впливають на зміну вмісту всіх форм 

калію, легкорозчинного на 11−61 %, обмінного на 23−70 %, забезпечуючи 

культури оптимальним рівнем мікроелементів впродовж вегетації [178, 183].  

Встановлено, що внесення комплексних ОМД на основі курячого посліду 

за середньорічної дози 2,4 т/га впливає на азотний режим ґрунту, адже є в 

основному азотно−фосфорним добривом, окупність 1 т становить 315 кг 

зернових одиниць [106]. 

Рідкі комплексні ОМД перспективні для застосування в 

сільськогосподарському виробництві, тому що склад їх можна змінювати в 

широких межах, що дозволяє розробляти найрізноманітніші добрива під 

конкретні сільськогосподарські культури з урахуванням їх біологічних 

особливостей та рівня родючості ґрунтів. Рідка форма добрив дозволяє 

застосовувати їх в будь-яких кліматичних зонах, в тому числі посушливих, в 

регіонах з високою жорсткістю води. Найважливішою особливістю добрив є 

те, що вони, в легкодоступній формі й засвоюються рослинами упродовж 

5−6 год і тут же дають віддачу, а значне зниження токсикації амонійний 

азотом рослин за внесення в ґрунт, запобігає інгібуваня росту рослини в 

перші періоди розвитку. Використовуючи методи супрамолекулярної хімії, 

рідкі ОМД набувають стійку структуру, з новими властивостями: аморфна, 
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збільшення поверхневого заряду макромолекули, амонійна і нітратна групи 

додатково фіксуються гуміновими структурами, підвищується значення 

поверхневого натягу краплі (знижується ймовірність опіку листкової поверхні). 

Традиційно КАС при зміні параметрів кристалізується і розділяється, при 

низьких температурах і впливу ґрунтових мінералів, нітрат промивається в 

глибокі шари ґрунтів, а аміак до 10% випаровується, пригнічуючи ріст рослин. 

Однією з важливих особливостей рідких комплексних ОМД є формування 

гумата амонію в ґрунті і трансформація амідного азоту в амонійну форму з 

виділенням вуглекислого газу. Така комбінація сполук азоту та вуглецю дає 

можливість переходити в розчинну форму фосфатам, що додатково збагачує 

ґрунт рухомими сполуками фосфору, поліпшує буферну здатність ґрунтів, 

знижує токсичний вплив іонів Na+ і Cl- які знаходяться в ґрунтовому розчині на 

розвиток і життєдіяльність рослин. Ця особливість також збільшує рухомість 

мікроелементів в ґрунтовому розчині. Таким чином, добриво забезпечує 

пролонговане живлення рослин азотом. Зважаючи на відсутність в його складі 

вільного аміаку за внесення в грунт він не випаровується в атмосферу, нітратна 

група перебуває на глибині 20−25 см в кореневій зоні рослин. Втрати азоту за 

внесення рідких добрив не перевищують 1−2 % від загального азоту, в той час 

як за внесення гранульованих азотних добрив вони досягають 30−40 %, а 

традиційного КАС не більше 10 %. Більш висока конверсія поживних речовин, 

дозволяє використовувати рідкі комплексні ОМД в менших дозах (на 25%), при 

більш високій ефективності, з підвищенням врожаю більше 30 % [10, 86, 160]. 

За даними РУП «Інституту ґрунтознавства і агрохімії» (м. Мінськ) 

застосування рідких комплексних ОМД забезпечує на дерново-підзолистих 

ґрунтах збільшення продуктивності сівозмін на 10−16 % і врожайності 

сільськогосподарських культур – на 10−28 % (зернових – на 10−20 %, 

просапних – на 15−28 %), збільшення якості продукції за рахунок зниження 

вмісту нітратів на 15−30 %, збільшення білку, сахарів і крохмалю, порівняно зі 

стандартним добривом КАС [160, 161].   
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За даними ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського» застосування 

рідких комплексних ОМД на основі КАС та гумату у підживлення пшениці 

озимої забезпечує на чорноземі типовому підвищення рівня врожайності 

від 0,3 до 0,9 т/га [176].   

Виробництво та широке впровадження комплексних ОМД відкривають 

шлях до практичного зменшення шкідливості забруднення навколишнього 

середовища. Переваги цих добрив порівняно із твердими є такими: по-перше, 

вони більш повно засвоюються рослинами за кореневого й позакореневого 

підживлення, менше залежать від опадів і, як наслідок цього, менша кількість їх 

залишається невикористаними і втраченими внаслідок вимивання і 

вивітрювання; по-друге, завдяки рідкій формі добрива вносяться рівномірно по 

всій площі, тому живлення рослини одержують однакове; по-третє, за 

фізичними й хімічними властивостями добрива можна змішувати в різних 

пропорціях і вносити оптимальне співвідношення поживних речовин під 

культури. У майбутньому на підставі широких і різнобічних науково-

виробничих досліджень слід впроваджувати нові високоефективні технології 

застосування комплексних ОМД у сільськогосподарському виробництві 

України й поступовому переходити від твердих до рідких форм добрив.  

Проведений огляд літературних джерел показує, що вивченню ГР 

присвячена значна кількість наукових робіт, проте недостатньо вивчена 

можливість отримання комплексних ОМД у рідкій формі, органічною 

складовою яких становлять екстраговані з органогенної сировини ГП, що 

хімічно зв’язані з біогенними елементами мінеральної частини добрива. Тому 

важливим у цьому сенсі є проведення досліджень щодо розробки технологічних 

засад одержання рідких комплексних ОМД та вивчення ефективності їх 

застосування у сільськогосподарському виробництві для отримання стабільних 

врожаїв та продукції високої якості. Наведені аспекти є підтвердженням 

доцільності проведення досліджень за темою дисертації. 

Аналіз наукових джерел який подано в розділі, висвітлено в працях [6, 16, 

189, 190]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1  Ґрунтово-кліматична характеристика зони досліджень 

 

З метою встановлення ефективності дії рідких комплексних ОМД (далі 

− рідкі ОМД) на підвищення врожайності та якості зерна ячменю ярого та 

родючість чорнозему типового важкосуглинкового (далі − чорнозем 

типовий), у дослідному господарстві ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», що розташоване в 

Чугуївському районі в 60 км на південний схід від м. Харкова упродовж 

2014−2016 років було закладено тимчасові польові досліди.  

Територія дослідного поля відноситься до Лівобережної високої 

провінції Лісостепу України, а за геоморфологічними характеристиками – до 

четвертої тераси лівобережної частини долини річки Сіверський Донець. 

Рельєф – рівнинний, місцями пересічений балками, наявність неглибоких з 

похилими схилами ярів надає йому злегка хвилястий характер. 

Ґрунтотворною материнською породою виступають бурувато-патеві 

карбонатні лесовидні суглинки та глини. Ґрунтові води залягають на глибині 

8,7-10,0 м, помітного впливу на процеси грунтотворення вони не мають.  

Грунт дослідного поля – чорнозем типовий середньогумусний 

важкосуглинковий на лесовидних породах. По профілю ґрунт 

характеризується досить глибокою гумусованістю.  

Н 

0−43(45) см 

−  гумусовий горизонт темно-сірий, зернисто-порохуватий, 

в шарі грунту 0−30 см грудкувато-брилистий з наявністю 

ущільненої плужної «підошви», в підорному шарі 30−43 см 

з добре вираженою комкувато-горіхуватою структурою та 

ущільненням у перехідних горизонтах, з поступовістю 

переходів між горизонтами, пронизаний коренями рослин; 
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Нр/k 

43−70 см 

−  верхній перехідний гумусовий горизонт, темно-сірий з 

буруватим відтінком, добре і рівномірно гумусований, із 

зниженою глибиною скипання від соляної кислоти з 

глибини 55 см від 10% HCl, карбонати кальцію у формі 

псевдо міцелій, зернисто-горіхувато-грудкуватий в нижній 

частині зустрічаються кротовини, корені рослин;  

НРk 

70−89 см 

−  перехідний горизонт, нерівномірно гумусований, 

бурувато-сірий, горіхувато-комкуватий, ущільнений, 

карбонатний, зустрічаються реліктові копроліти та 

кротовини; 

Phk 

89−110 см 

− нижній перехідний горизонт, слабо та нерівномірно 

гумусований, сірувато-буро-палевий, комкуватий з 

тенденцією до вертикальної ділимості, карбонати з 85 см у 

вигляді прожилок, зустрічаються кротовини, поступовий 

перехід до материнської породи; 

Pk 

110 см і 

глибше 

− материнська порода бурувато-палевого кольору з рясною 

карбонатною «пліснявою», важкосуглинковий, 

зустрічаються кротовини. 

Опис профілю ґрунту виконано співробітниками лабораторії 

грунтового покриву у 2013 році. 

До закладання польового досліду ґрунт дослідної ділянки 

характеризувався деякою варіабельністю параметрів за агрохімічними 

показниками (табл. 2.1), високим вмістом гумусу, близьким до нейтрального 

показником кислотності, високим вмістом рухомого калію, середнім вмістом 

рухомих сполук фосфору та азоту, що легко гідролізується. Проте згідно з 

ДСТУ 4362:2004 вміст мінерального азоту був дещо понижений [75]. Тому 

дефіцит цього елементу у живлені рослин може бути бар'єром, який 

перешкоджає отриманню високої продуктивності ячменю ярого. 
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 Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика чорнозему типового  

перед закладанням досліду 

Показник 
Шар ґрунту, см 

0-10 10-20 20-30 

Вміст гумусу, % 5,40 5,34 4,88 

Кислотність, рНKCl 6,8 6,7 6,7 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук, мг/кг 182,1 176,4 170,3 

Вміст нітратного азоту, мг/кг 6,5 6,1 5,9 

Вміст амонійного азоту, мг/кг 4,1 4,9 3,8 

Вміст рухомих сполук фосфору, мг/кг 92,1 87,3 84,9 

Вміст рухомих сполук калію, мг/кг 125,7 120,7 110,1 

 

Загалом чорнозем типовий характеризується високою родючістю і 

придатністю для вирощування ячменю ярого. Властивості чорнозему, на якому 

проводились дослідження, і рельєф дослідного поля за своїми особливостями 

відповідають ґрунтовим різновидностям помірно континентальної 

Лівобережної високої провінції Лісостепу України, в межах якої можуть мати 

значення результати проведених досліджень. 

Клімат зони – помірно континентальний. Середньорічна температура 

повітря становить (+6,5) °С. Найбільш високі середньомісячні температури на 

протязі року відмічаються в липні та серпні від (+24,0) до (+25,5) °С, а найнижчі 

– в січні (-15,5) °С. Проте абсолютний максимум може досягати (+36) °С, а 

мінімум – (-25) °С. 

Кліматичне літо починається в середньому в середині – на початку 

травня, а закінчується в середині – кінці вересня і триває, як правило, довше 

календарного. Літо ділиться на два пів сезони: вологий (травень−червень) і 

сухий (липень−вересень). За даними спостережень метеопункту дослідного 

поля, за останні 5 років у більшості випадків січень вирізнявся нестійкою 

погодою із значними змінами температури повітря, частими тривалими 

відлигами та перевищенням середніх багаторічних показників температури 

повітря на 2–4 °С. Сніговий покрив нестійкий, лежить в середньому 3 місяці, 

середня висота його досягає 15−17 см. Середня глибина промерзання ґрунту 
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становить біля 65 см. Без морозний період триває 155 днів, а період з 

температурами вище (0) °С складає 230−240 днів. Весна звичайно холодна і з 

частими вітрами, які бувають в основному на початку періоду. 

За багаторічними даними метеопункту дослідного поля річна сума 

атмосферних опадів коливається від 415 мм до 508 мм. Розподіл їх за 

сезонами року нерівномірний. Найбільша кількість опадів випадає у квітні, 

травні (55−85 мм), головним чином, у вигляді злив із градом, найменша – у 

лютому (25−30 мм).  

За період вегетації (квітень-липень) сільськогосподарських культур 

випадає в середньому 295 мм або 58 % від річної кількості опадів, але їх 

розподіл у часі нерівномірний. Тому в деякі роки у цей період відбувається 

різка нестача вологи, що посилюється суховіями. Середньомісячна 

температура повітря за цей період року становить (+16,7) °С, відносна 

вологість повітря – 65 %. Кліматичні умови в цілому сприятливі для 

вирощування більшості районованих сільськогосподарських культур, в тому 

числі і ячменю ярого.  

 

2.2  Агрометеорологічні умови за період проведення досліджень 

 

Ріст та розвиток рослин відбуваються в результаті постійної їх 

взаємодії з навколишнім природним середовищем. Найінтенсивніше ці 

процеси проходять за наявності необхідних факторів у оптимальних 

співвідношеннях. Як відомо, температура і волога є провідними факторами, 

оскільки впливають на інтенсивність розвитку рослин та біохімічні процеси в 

ґрунті. Тепловий режим приземного шару повітря визначає не тільки темпи 

розвитку рослин, а й долю врожаю в цілому. Ще однією необхідною умовою 

одержання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур є повне 

забезпечення їх вологою, що потрібна рослинам від початку проростання 

насіння до фази достигання [121, 157]. З метою виявлення ступеня впливу 

вказаних факторів на формування врожайності ячменю ярого, було 
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проаналізовано температурний режим та кількість опадів характерних для 

умов місця вирощування. 

За роки проведення польових дослідів (2014−2016 рр.) враховували 

погодні умови впродовж весняно−літнього вегетаційного періоду вегетації 

ячменю ярого, який триває з квітня по серпень. Погодні умови в роки 

проведення досліджень складались по-різному. Основні агрометеорологічні 

показники складені на підставі даних метеорологічного пункту 

«Комсомольське»,  Харківська обл., Зміївський район.  

Агрометеорологічні умови 2014 року впродовж періоду вегетації 

ячменю ярого сорту «Парнас» в цілому були сприятливі для росту і розвитку 

рослин та закладання високої потенційної біологічної урожайності (табл.2.2).  

Таблиця 2.2 

Температура повітря за період вегетації ячменю ярого в 2014−2016 рр.  

Декада 
Температура повітря,оС 

квітень травень  червень липень  

2014 р. 

I 7,5 14,5 14,5 19,2 

II 12,1 14,6 18,2 21,3 

III 14,4 15,0 19,2 21,5 

середня за місяць 11,3 14,7 17,3 20,3 

2015 р. 

I 9,5 14,3 19,0 22,5 

II 13,2 17,4 21,2 23,9 

III 14,4 19,2 21,8 21,8 

середня за місяць 12,4 17,0 20,6 22,7 

2016 р. 

I 9,1 14,5 19,4 20,2 

II 13,5 16,2 20,2 21,0 

III 14,7 17,7 21,5 21,5 

середня за місяць 12,4 16,1 20,3 20,9 

 

Весна характеризувалася дуже теплою і дощовою погодою. За даними 

метеопосту, середньомісячна температура повітря у квітні становила 

(+11,3) °С, що на 2,4°С вище норми, у травні (+14,7) °С на 1,8°С. Червень 

видався теплим, середньомісячна температура становила (+17,3) °С, 
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перевищення багаторічної – на 1°С. Найвища середньомісячна температура 

літа спостерігалась у липні (+20,3) °С  і була вищою від багаторічної на 3,6 °С. 

Дані метеостанції щодо кількості опадів упродовж вегетаційного 

періоду 2014 р. (табл. 2.3) свідчать про нерівномірний характер їх випадання. 

Ячмінь ярий потребує найбільшої кількості вологи та елементів живлення, 

особливо азоту у фазу кущіння, виходу в трубку та колосіння.  

Таблиця 2.3 

Кількість опадів в період вегетації ячменю ярого в 2014−2016 рр.  

 

Декада 

Кількість опадів, мм 

квітень травень  червень липень  

2014 р.  

I 28,4 22,5 29,8 10,1 

II 20,5 11,2 10,2 18,4 

III 36,6 22,0 9,8 15,7 

сума за місяць 85,5 55,6 49,8 44,2 

2015 р.  

I 30,1 7,9 22,5 5,2 

II 15,2 20,4 10,0 5,2 

III 5,2 26,5 1,7 19,1 

сума за місяць 50,5 54,8 34,2 29,5 

2016 р.  

I 28,8 25,0 14,0 22,4 

II 26,9 24,2 18,5 21,2 

III 23,0 16,2 23,2 32,0 

сума за місяць 78,7 65,4 55,7 75,6 

В цей період розпочинається формування квіток та колосків, 

визначається закладання колосків у верхній та нижній частині колосу, в роки 

досліджень, період припадав на II декаду травня − II декаду червня. 

Несприятливі умови в цей час (підвищення температури повітря, відсутність 

або ж надмірність опадів) можуть нівелювати закладені на попередніх етапах 

передумови формування високої врожайності. За квітень−липень випало 

235,1 мм опадів, що нижче від середньої багаторічної норми на 60 мм. 

Найбільша кількість опадів випала у квітні 85,5 мм, що перевищувала норму 

у 2,4 рази, найменша у липні 44,2 мм.  
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Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту в II−III декаді квітня 

були достатніми та оптимальними і становили 25−36 мм.  

У II декадах травня-червня кількість опадів становила, відповідно, 

55,6 та 49,8 мм. Опади, що випали у цей період, позитивно вплинули на 

озерненість колоса, що позначилося на кінцевій продуктивності культури. 

Важливим елементом формування високої продуктивності ячменю ярого є 

достатня вологозабезпеченість у фазу молочної стиглості. Це III декада 

червня – I декада липня. У III декаді червня − I декаді липня випадіння опадів 

було на низькому рівні 9,8 та 10,1 мм. Через дефіцит вологи в цей період не 

вдалося реалізувати закладену на початку вегетації високу біологічну 

урожайність. Особливістю погодних умов 2014 р. було інтенсивне 

накопичення ефективних температур у квітні−травні, що прискорило 

проходження фази кущення та виходу рослин у трубку.  

Погодні умови періоду вегетації ячменю ярого в 2015 р. були більш 

посушливі для росту і розвитку та реалізації потенційних можливостей сорту 

«Парнас» порівняно до попереднього року. Весна розпочалась дещо раніше 

звичайних строків, та була тривалою та нестійкою, із значними опадами у 

вигляді дощу та снігу. Стійкий перехід температури повітря через (+10) °С 

відмічено у II декаді квітня місяця, середньомісячна температура повітря 

становила (+12,4) °С, у травні (+17,0) °С. Відносно високими температурами 

характеризувалися літні місяці. У червні температура сягала (+20,6) °С, у 

липні – (+22,7) °С і була вищою від норми на 3,9 і 6 °С відповідно 

(див. табл. 2.2).  

За сприятливого температурного режиму та незначної кількості опадів 

погодні умови були несприятливі у критичні за водоспоживанням періоди 

вегетації рослин ячменю ярого. За квітень-липень 2015 року випало 168,8 мм 

опадів, що нижче від середньої багаторічної норми на 126,2 мм. Найбільшу 

кількість опадів було зафіксовано в квітні-травні 105,3 мм. У II декадах травня-

червня кількість опадів становила, відповідно, 20,4 та 49,8 мм. Опади, які 

випали позитивно вплинули на озерненість колоса, але в III декаді червня – 
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I декаді липня в період наливу зерна випадіння опадів було на низькому 

рівні 1,7 та 5,2 мм, незначна кількість опадів та ґрунтові посухи мали 

вирішальний вплив на отримання невисокої продуктивності культури 

(див. табл. 2.3).  

У період вегетації 2016 року погодні умови також мали свої особливості, 

за температурою повітря та кількістю опадів. Середньомісячна температура 

повітря у квітні склала (+12,4) °С, що на 3,3°С вище місячної норми, у травні 

(+16,1) °С. Відносно високими температурами характеризувались літні місяці 

(+20,3) та (+20,9) °С, що вище від норми на 3,6 і 4,2°С (див. табл. 2.2). 

Оптимальні для формування зерна ячменю ярого виявилися погодні 

умови 2016 року. Закладка репродуктивних органів та їх формування 

відбувалося за досить сприятливих умов, опади, що випали за осінньо-зимовий 

період 2015−2016 рр., в цілому були достатніми для сходів ячменю ярого в 

оптимальні строки, та сприяли отриманню високого за роки досліджень 

врожаю. Сума опадів за період з квітня по липень становила 275,4 мм. 

Впродовж квітня спостерігалась досить тепла із значною кількістю опадів 

погода. Найбільша кількість опадів випала у місяці квітні 78,7 мм та липні 

75,6 мм, що є високими показниками. I декада травня та II декада червня 

відзначались випадінням опадів на рівні 25,0 та 18,5 мм. У період наливу зерна 

– III декаді червня та I декаді липня випало 23,2 та 22,4 мм опадів (див. 

табл. 2.3). У весняно − літній період процес росту і розвитку ячменю ярого в 

деякі періоди проходив сповільнено в результаті підвищеного температурного 

режиму та достатньої кількості опадів. Загалом погодні умови 2016 року були 

сприятливими для формування високого врожаю ячменю ярого. 

Таким чином, погодні умови, які складалися у період вегетації ячменю 

ярого, за три роки досліджень були контрастними та мали неоднозначний 

вплив на ріст, розвиток рослин і формування продуктивності зерна ячменю 

ярого. Зміни температурного та водного режимів зумовлювали значну 

варіабельність тривалості вегетаційного періоду, його окремих складових і в 

підсумку – врожайність ячменю ярого.  
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2.3  Методика проведення досліджень 

Для вирішення поставлених задач використовували польові, модельно- 

лабораторні, лабораторно-аналітичні, статистичні методи. Всі досліди проводили 

за атестованими і тимчасово дозволеними для використання методами. 

Дослідження проводились в лабораторії органічних добрив і гумусу 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» 

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

інструментальних методів дослідження ґрунтів (свідоцтво про атестацію 

№ 100-153/2014 від 01.08.2014 р.) упродовж 2013−2017 років. Вивчали 

технологічні параметри одержання рідких ОМД із залученням місцевих 

сировинних ресурсів (МСР): леонардит, торф, сапропель, буре вугілля, 

перегній, вермикомпост тощо, та їх вплив на лабораторні показники насіння 

тест-культур та біопродуктивність ячменю ярого в умовах польового досліду.  

Вивчення технологічного процесу одержання рідких ОМД із 

залученням МСР базується на пропорційному збагаченні КАС (N32) 

препаратами гумінової природи, одержаними екстрагуванням ГР з органічної 

сировини − різні типи торфів. При обґрунтуванні технологічних засад для 

виділення ГК найбільш ефективним є застосування гідрооксиду калію (КОН) 

– концентрація 0,5 н, відношення речовина : розчин екстрагенту (1 : 10), 

температура не більше (60−80) оС, термін настоювання 1 доба або 1−2 год 

інтенсивного перемішування, нейтралізація готового продукту до рН 8−9 

(кислота сірчана, азотна, фосфорна). Для прискорення процесу екстрагування 

і покращення взаємодії між компонентами, сировину попередньо 

подрібнювали. Отриманий після екстракції розчин піддавали центрифугуванню 

за швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв, після розчин фільтрували.  

Приготування розчинів рідких ОМД на 1 га оброблюваної площі для 

кореневого підживлення рослин здійснюється − із розрахунку 40 кг азоту 

КАС, де частка гумату становить 5 % та 15 % від об’єму КАС, для 
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позакореневого підживлення із розрахунку 6 кг азоту КАС, де частка 

гумату становить 5 % та 15 % від об’єму КАС. 

2.3.1  Польові досліди  

 Метою польового досліду є встановлення ефективності дії рідких ОМД 

за різних доз і строків їхнього внесення на врожайність та якість зерна ячменю 

ярого, родючість чорнозему типового. Дослідження проведено в умовах 

польового тимчасового досліду на чорноземі типовому.   

Схема польового досліду:  

1. Без внесення добрив (контроль); 

2. Внесення в грунт КАС40 під передпосівну культивацію (фон 1); 

3. Внесення в грунт рідких ОМД-1 під передпосівну культивацію (фон 2); 

4. Внесення в грунт рідких ОМД-2 під передпосівну культивацію (фон 3); 

5. Позакореневе підживлення КАС6 на контролі; 

6. фон 1 + позакореневе підживлення КАС6; 

7. фон 1 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-1;  

8. фон 1 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-2;  

9. фон 2 + позакореневе підживлення КАС6; 

10. фон 2 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-1; 

11. фон 2 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-2;  

12. фон 3 + позакореневе підживлення КАС6; 

13. фон 3 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-1;  

14. фон 3 + позакореневе підживлення рідкими ОМД-2.  

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС+5% гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15% гумат  

Загальна площа посівної ділянки − 20 м2, площа облікової − 4 м2. 

Повторення досліду триразове з рендомізованим розміщенням варіантів. 

Закладка і проведення польового досліду за методикою Б. А. Доспєхова [64]. 

Культура вирощування − ячмінь ярий сорту «Парнас».  
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Схемою досліджень передбачено створення трьох агрохімічних 

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

періодичністю внесення. В досліді для створення оптимального агрофону 1 

з мінеральних добрив застосовували КАС (N32), агрофону 2 та 3 рідкі ОМД 

на її основі. Кожна ділянка агрохімічного фону була розділена навпіл. На 

одній частині проводилось кореневе підживлення КАС із розрахунку 40 кг/га 

азоту та рідкими ОМД відповідної концентрації під передпосівну 

культивацію, на другій позакореневе підживлення рослин КАС із розрахунку 

6 кг/га азоту та рідкими ОМД відповідної концентрації у фазу кущіння, вихід 

у трубку та колосіння.   

 

2.3.2  Модельно-лабораторні досліди  

 

З метою встановлення впливу температурного фактора на біологічні 

властивості рідких ОМД та визначення їх фітотоксичності, було проведено 

серію модельно-лабораторних дослідів методом біотестування при 

пророщуванні насіння тест−культур згідно з відповідними методиками 

[172, 244]. Метод біотестування – спосіб оцінювання біологічної активності 

та фітотоксичності добрив, що володіють стимулюючою активністю. Це 

простір з контрольованими умовами, включаючи тест−об'єкти (досліджувані 

добрива, що впливають на рослин) і тест−культури (види рослин, за 

параметрами зростання яких ведеться спостереження). Принцип методу 

полягає в реєстрації даних параметрів у тест-культур, що розвиваються в 

присутності тест−об'єкту порівняно з контрольним варіантом, що не містить 

тестованих речовин. Контрольними  тест-функціями під час біотестування за 

допомогою вищих рослин є такі характеристики, як схожість, енергія 

проростання насіння, дружність, розвиток коренів, ріст проростків, біомаса 

рослин і деякі інші [95, 120, 172, 244]. Фіксуються тест−параметри 

(біометричні показники), які кількісно відображають значення тест−функції, 

тобто реакцію рослин на вплив тест−об’єкта. Критерієм токсичності служить 
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значення тест−параметра на підставі якого роблять висновок про стан 

досліджуваних зразків добрив. 

Метод відрізняється компактністю, високою чутливістю, дешевизною, 

збереженням тест−культур і нетривалою експозицією насіння [20, 120]. 

В якості тест−культур, придатних для оцінки дії біологічної активності 

і токсичності добрив, відповідно до ISO 11269-2-2002 [85] застосовували серії 

з двох рослин − однодольних (пшениця озима) і двудольних (редис). Вибір 

даних тест−культур пов'язаний з їх чутливістю до широкого спектру 

полютантів, інформативністю, здатністю давати надійні та відтворювані 

результати [72, 83, 84, 207].  

Для створення високотемпературного стресу робочі розчини рідких ОМД 

з різною концентрацією та складом розміщували в термостаті на 48 год та 

нагрівали до температури (+50) ºС; низькотемпературного стресу − в 

морозильну камеру, охолоджували до температури (0) ºС. Потім насіння 

пшениці замочували на 2 год у дистильованій воді (контроль) і робочих 

розчинах рідких ОМД.  

У чашках Петрі розміщували по 25 насінин пшениці на фільтрувальному 

папері, попередньо зволоженому 10 мл дистильованої води. Пророщували сім 

діб при змінних температурах − вдень (+25) °С, вночі (+20) °С, в умовах 

природного освітлення, передбачених ДСТУ 4138-2002. 

Схема досліду: 

1.    Контроль (замочування насіння у дистильованій воді); 

2.    Замочування насіння у розчині ОМД-1 (КАС + гумат калію) 0,1; 0,5 %; 

3. Замочування насіння у розчині ОМД-2 (РКД + гумат калію) 0,1; 0,5 %; 

4.    Замочування насіння у розчині ОМД-3 (карбамід +гумат калію) 0,1;0,5 %. 

Лабораторний дослід проводили у шестиразовій повторності. Оцінка і 

підрахунок проводились щоденно.  

Систематичний облік пророслого насіння дозволяє визначити їх 

схожість, енергію і дружність проростання. Під схожістю (Сх) розуміли 

кількість насінин, які проросли за 5 діб, виражених у відсотках від загальної 
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кількості насінин, які були взяті для пророщування; під енергією 

проростання (Е) − кількість насінин, які проросли за перші 3 доби, 

виражених у відсотках від загальної кількості насінин; дружність 

проростання (Д) розраховували за формулою 2.1: 

                                                                
А

П
Д  ,                                                (2.1) 

де Д − дружність пророщування (середній відсоток насінин, 

пророщених за 1-у добу пророщування), %; 

П – повна схожість, %; 

А – кількість днів пророщування. 

Довжину проростків і корінців визначали на 7 добу у кожній чашці.  

Фітотоксичний ефект (ФЕ) визначали у відсотках до довжини 

кореневої системи за формулою 2.2: 

                                                          100
Lo

Lx - Lo
ФЕ   ,                                (2.2) 

де Lo – cередня довжина кореня рослини, що вирощена на 

контрольному середовищі, см;  

Lx – середня довжина кореня рослини, що вирощена під впливом 

токсичного фактора, см.  

Нетоксичними вважали проби, в яких пригнічення росту коренів не 

перевищувало 20 % відносно контролю [203]. 

З метою встановлення складу та оптимальної концентрації робочих 

розчинів рідких ОМД для оброблення насіння, біотестування проходило в 

декілька етапів.  

Першим етапом було встановлення ріст активуючого впливу органічної 

складової рідких ОМД – гуматів калію, вироблених за різною технологією 

екстрагування, з органічної сировини різного походження (торф, буре 

вугіля), різної препаративної форми (суха, рідка). Оброблення насіння 

пшениці проводили замочуванням упродовж 2 год в водних розчинах гуматів 

з концентрацією в межах 0,001−1 % вуглецю гумінових кислот. Робочі 
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розчини готували з вихідних розчинів гуматів, концентрації були отримані 

розведенням необхідної кількості вихідного розчину дистильованою водою і 

доведення загального об’єму до ста мілілітрів. Потім розміщували по 25 

насінин пшениці у чашках Петрі на фільтрувальному папері, попередньо 

зволоженому дистильованою водою. Пророщували сім діб при змінних 

температурах − вдень (+24) °С, вночі (+18) °С.  

Схема досліду: 

1. Контроль (замочування насіння у дистильованій воді); 

2. Замочування насіння у розчині Гумату калію торфяному (1; 0,1; 0,01; 

0,001% вуглецю гумінових кислот); 

3. Замочування насіння у розчині Гумату калію вугільному (1; 0,1; 0,01; 

0,001% вуглецю гумінових кислот). 

З метою коректної оцінки впливу гуматів калію, вироблених за різною 

технологією екстрагування, готувались робочі розчини з однаковою 

концентрацією солей гумінових кислот. Повторність досліду восьмиразова. 

Тест−параметрами обрано схожість насіння, морфометричні параметри 

проростків та їх загальна маса.  

Дослідження з вивчення захисної дія рідких ОМД в умовах 

температурного стресу проводили біотестуванням за методом проростків. В 

якості тест−культури використовували проростки пшениці озимої. 

Враховуючи дослідження біологічної активності та фітотоксичності рідких 

ОМД, робочі розчини готували з вихідного концентрату гумату калію 

торф’яного (масова частка гумінових кислот − 5,42 %) та КАС (N32).  

Концентрації робочих розчинів рідких ОМД: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001% 

вуглецю гумінових кислот.  

Насіння пшениці упродовж 72 год пророщували у дистильованій воді в 

чашках Петрі при змінних температурах − вдень (+25) °С, вночі (+19) °С. 

Триденні проростки пшениці переносили у півлітрові стаканчики, що 

містили розчини рідких ОМД і піддавали дії стрес фактору. Для створення 

температурного стресу проростки пшениці з розчинами рідких ОМД 
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поміщали у термостат при температурі (+35) °С (високотемпературний 

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

на 48 год.  

Облік морфометричних параметрів проростків, коріння та біомаси 

рослин проводили після 72 год пророщування та 48 год дії стрес фактору. В 

якості контролю використовували проростки, вирощені упродовж 48 год при 

змінних температурах − вдень (+25) °С, вночі (+19) °С (Кз) в умовах 

природного освітлення та проростки вирощені в умовах стрес фактору (Кт).  

Схема досліду: 

1. Контроль (замочування проростків у дистильованій воді);  

2. Замочування проростків у розчинах рідких ОМД (0,1; 0,01; 0,001; 

0,0001% вуглецю гумінових кислот). 

Лабораторний дослід проводили у шестиразовій повторності. 

 

2.3.3  Методи лабораторно - аналітичних досліджень 

 

Аналіз місцевої сировини, рідких ОМД, ґрунтових та рослинних 

зразків проводили в атестованих лабораторіях ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за чинними методиками. 

Ґрунтові зразки відбирались до закладки польового досліду, у фазу 

кущіння і після збирання врожаю з глибини 0−10 см, 10−20 см та 20−30 см у 

триразовій повторності. Відбирання ґрунтових проб та підготування їх до 

аналізу здійснювалось згідно з вимогами ДСТУ 4287:2007 [73]. 

У ґрунтових зразках було визначено наступні агрохімічні показники: 

− вмісту загального вуглецю за методом Тюріна згідно з 

ДСТУ 4289:2004 [74]; 

−  доступної (лабільної) органічної речовини за методом Єгорова М.А. 

згідно з ДСТУ 4732:2007 [77]; 

− вміст загального азота за методом К’єльдаля згідно з 

ДСТУ ISO 11261-2001 [83]; 
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−  вміст азоту легкогідролізованих сполук за методом Корнфілда 

згідно з ДСТУ 7863:2015 [79]; 

−   вміст нітратного і амонійного азоту згідно з ДСТУ 4729:2007 [76]; 

−  рухомі сполуки фосфору – вилученням їх розчином вуглекислого 

амонію з наступним фотоколориметруванням за методом Чирикова згідно з 

ДСТУ 4115-2002 [71]; 

− рухомі сполуки калію – вилученням їх розчином вуглекислого 

амонію на полуменевому фотометрі за методом Чирикова згідно з 

ДСТУ 4115-2002 [71]; 

−  кислотність ґрунту рНKCl згідно з ДСТУ ISO 10390-2007 [82]; 

Рослині зразки відбиралися у фазу кущіння та після збирання врожаю. 

У рослинних зразках було визначено: 

           − вмісту загальних форм азоту, фосфору, калію методом мокрого 

озолення за МВВ 31-497058-019-2005 [181].  

− якість рослинницької продукції визначали на ІЧ 

аналізаторі СПЕКТРАН-119М. 

У зразках МСР, КАС та рідких ОМД було визначено: 

− вміст органічної речовини згідно з ДСТУ 8454:2015 [81]; 

− вміст вологи та сухого залишку згідно з ГОСТ 26713-85 [53]; 

− вміст золи згідно з ГОСТ 26714-85 [54]; 

−  загальний вуглець за методом Тюріна згідно з ДСТУ 4289:2004 [74]; 

− сумарну масову частку азоту та масову частка амонійного азоту 

згідно з ДСТУ 7911:2015 [80]; 

− сумарну масову частку гумінових кислот і масову частку вільних 

гумінових кислот оксидиметрично згідно з ДСТУ 7083:2009 [78]; 

−  рН згідно з ДСТУ EN 13037:2005 [69];  

Для статистичної обробки результатів досліджень і визначення 

достовірності одержаних експериментальних даних використовували пакет 

стандартних програм Microsoft Exel та дисперсійний аналіз за методикою 

Б. А. Доспєхова [63]. 
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Економічну ефективність застосування добрив розраховували за 

загальноприйнятими методиками, з урахуванням витрат за технологічними 

картами та реалізаційних цін III кварталу 2016 р. [122, 170].  

Енергетичну ефективність – за методикою О. К. Медведовського та 

П. І. Іваненка (1988) [119]. 

 

2.4 Агротехнологія вирощування ячменю ярого та біологічні 

особливості сорту  

 

Дослідна культура ячмінь ярий, дуже вимоглива до родючості ґрунту, 

що пояснюється його біологічними властивостями − коротким вегетаційним 

періодом (90−100 днів) і слаборозвиненою мичкуватою кореневою системою 

з низьким рівнем засвоювання важкодоступних форм елементів живлення та 

стислим строком інтенсивного накопичення поживних речовин (особливо на 

початкових періодах росту та розвитку).  

Тому, важливою умовою інтенсивного росту та розвитку ячменю є 

створення максимально сприятливих умов для розвитку коренів рослин та 

збереження вологи в ґрунті. Достатнє забезпечення його легкорозчинними 

сполуками поживних речовин в період їх максимального використання 

рослинами – від кущіння до колосіння, за цей період (26−28 діб) у рослини 

надходить 42−46 % азоту, 51−64 % фосфору та 64−70 % калію.  

У період кущіння рослинами поглинається 29−36 % азоту, 18−23 % 

фосфору та 30−41 % калію від максимальної кількості. До фази виходу в 

трубку він споживає майже 67 % кількості калію, приблизно 46 % фосфору, а 

також значну кількість азоту, що використовується за весь вегетаційний 

період. До фази колосіння в рослинах ячменю нагромаджується 64−78 % 

азоту, і 65−91 % фосфору, а поглинання калію до цієї фази переважно 

закінчується [123, 173]. 

Найкращими ґрунтами для забезпечення високої врожайності та 

пивоварної якості зерна ячменю ярого є чорноземи типові та опідзолені 
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Лісостепу України. Завдяки великому вмісту гумусу вони поглинають 

багато променевої енергії (на 10−15 % більше, ніж мало гумусні ґрунти). 

Тепловий режим чорноземів забезпечує швидке поглинання води і елементів 

мінерального живлення ячменем із самого початку розвитку, а нейтральна 

реакція ґрунтового розчину повністю забезпечує реалізацію біологічного 

потенціалу урожайності культури.  

Агротехнологія вирощування ячменю ярого в досліді відповідала 

загальноприйнятій для Лісостепу України. Восени, після збору попередника, 

проводили дискування стерні та зяблеву оранку на глибину 22−25 см плугом 

ПЛН – 5−35, це сприяє більшому волого забезпеченню на 15−19 %. 

Попередником першого року був соняшник, другого та третього пшениця 

озима. Рано навесні, за настання фізичної стиглості ґрунту для формування 

найбільш сприятливих для проростання насіння ярих культур агрофізичних 

умов, проводили ранньовесняну культивацію на глибину 6−8 см культиватором 

КТС−6 з метою поліпшення аерації та активізації мікробіологічних процесів. 

Слідом за передпосівним обробітком було здійснено сівбу ячменю сівалкою 

СЗ−5,4, глибина загортання насіння 2−4 см, норма висіву 180 кг/га. 

Досліджувані КАС та рідкі ОМД за допомогою оприскувача у дозі 40 кг/га 

д. р. азоту вносили під передпосівну культивацію, внесені у такий спосіб 

добрива створюють низько концентрований азотний фон, який виконує 

функцію енергозабезпечення рослини на початкових етапах органогенезу, 

таким чином раціонально використовується весь обсяг внесених добрив. 

Період початок кущіння − колосіння є визначальним для формування 

остаточного рівня врожайності і якості зерна. На початку фази кущіння – 

розпочинається формування пагонів кущіння та закладання елементів колосу, 

формування колосків, квітів, зачатків пиляків.  На початку виходу в трубку-

колосіння – розпочинається інтенсивний ріст колосу всередині стебла, і за 

короткий проміжок часу він може досягти 10 см. Саме в цей час створюються 

умови, коли вміст грунтовго азоту майже повністю вичерпався, в такій 

критичній ситуації в ролі «швидкої допомоги» виступають позакореневі 
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оброблення в дозі 6 кг/га д. р. азоту, що дозволяють дуже оперативно 

допомогти рослині, швидко заповнити нестачу у рослин необхідного 

елемента живлення. На нашу думку обрані етапи органогенезу є найбільш 

відповідальними у реалізації генетичного потенціалу продуктивності ячменю 

ярого, бо саме у цей період рослини гостро реагують на нестачу вологи та 

елементів живлення, особливо азоту, окрім втрати врожайності це призводить 

до суттєвого зниження якості зерна, ячмінь переходить у категорію кормового. 

Вирощували сорт ячменю ярого «Парнас». Сорт занесений до 

Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні з 

2008 року у зоні Лісостепу і Степу. Створений в Інституті рослинництва 

ім. Юр'єва В.Я. НААН. Cорт середньостиглий, пивоварний, стійкий до хвороб, 

посухи та вилягання. Вегетаційний період від сходів до першого збору 

84−94 дні. Сорт характеризується високою продуктивною кущуватістю, колос 

дворядний. Пивоварні властивості ячменю ярого: вміст білка у зерні до 12,5 %, 

 крохмалю − 78−84 %, вуглеводів − 2,4 %, жиру до 3 %, екстрактивність – 81 %, 

вирівняність зерна − 98,3. Маса 1000 зерен 46−54 г [97]. 

Збирання і облік врожаю проводили суцільним методом з усієї 

облікової площі ділянок з наступним перерахунком на площу 1 га.  

Математичне та статистичне оброблення результатів врожайності 

ячменю ярого проводили за використанням програми Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ОДЕРЖАННЯ РІДКИХ 

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

 

3.1  Сировинна база для виготовлення органічної складової рідких 

органо-мінеральних добрив 

 

На сучасному етапі всебічне залучення до біологічного кругообігу 

МСР органічного походження та відходів антропогенної діяльності 

розглядається як одна з важливих умов ресурсозбереження. Агрономічне 

оцінювання МСР базується на таких принципах: за впливом на родючість 

грунтів; за впливом на біологічні та ферментативні процеси; за впливом на 

ріст і розвиток рослин; за впливом на екологічну систему. Значну частину 

органічної речовини місцевої сировини, можна застосовувати безпосередньо 

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

ОМД. Органічні добрива доцільно застосовувати, для поліпшення фізичних 

властивостей грунту, насамперед його структури. З 1 т органічної сировини в 

грунт може бути внесено від 13 кг до 170 кг азоту, фосфору і калію, при 

цьому співвідношення цих елементів у складі сировини також дуже 

коливається [14, 179, 183].  

Якщо в минулому столітті сировиною виробництва ГП були торф та 

буре вугілля, то нині в її якості застосовують леонардит, лігнін, пелоїди, 

вермикомпости, перегній, сапропелі, а також побутові відходи, відходи 

тваринництва і птахівництва тощо [220, 225, 228]. Склад різної за 

походженням місцевої сировини за основними агрохімічними показниками 

коливається в значних межах (табл. 3.1) [183]. МСР органічного походження – 

істотне (а у ряді випадків – найголовніше) джерело органічних речовин в орних 

грунтах. Специфічною особливістю хімічного складу більшості органічної 

сировини у тому, що в її складі містяться «готові» ГК. 
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Таблиця 3.1 

Склад органічної речовини місцевої сировини  

Органічна сировина 
Сзаг, 

%  

Лужний витяг Сгк/

Сфк 

Nзаг, 

%  
С/N 

Сзаг Сгк Сфк 

Торф низинний 34,6 
7,9 

23 

5,4 

16 

2,5 

6 
2,2 2,4 14 

Сапропель 30,0 
0,6 

2 

0,4 

74 

0,2 

26 
2,0 2,3 13 

Лігнін  43,5 
3,8 

9 

2,5 

6 

1,3 

3 
1,9 0,9 48 

Буре вугілля 29,0 
18,8 

65 

13,6 

47 

5,2 

18 
2,6 0,2 145 

Леонардит  35,0 
12,7 

36 

10,4 

30 

2,3 

7 
4,5 0,4 88 

Вермикомпост 8,1 
2,8 

35 

1,5 

19 

1,2 

15 
1,3 1,7 5 

ОСВ тривалого зберігання  28,8 
8,9 

31 

5,5 

19 

3,4 

12 
1,6 2,3 13 

Примітки:  

1) Над рискою – екстраговано вуглецю з вихідної сировини; під рискою - % від 

Сзаг сировини;  

2) Номенклатура та характеристика сировинної бази для виробництва рідких 

ОМД заснована на аналітичних даних лабораторії органічних добрив і гумусу 

 

Кількість цих сполук різна і обумовлена, насамперед, вмістом у сировині, 

а їх якість залежить від умов екстракції: виду екстрагентів, сировини, 

концентрації розчинів, часу контакту сировини з розчином, температури, 

співвідношення обсягів сировини і розчину.  

Вміст вуглецю гумінових кислот знаходиться у межах від 1 до 14 %, а 

вміст фульвокислот коливається від 0,2 до 5 %. Вміст загального азоту 

знаходиться в інтервалі від 0,2 до 3 % на суху речовину. Крім ГК, органічні 

добрива містять різну кількість компонентів, що легко і важко 

розкладаються. Наприклад, вермикомпости та компости на основі пташиного 

посліду чи свинячого гною на підстилці із соломи містить незначну кількість 

ГК і підвищену кількість вуглеводів та лігніну.  

За складом органічної речовини ГП в значній мірі успадковують риси, 

властиві вихідній сировині, не дивлячись на технологічні особливості їх 
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виробництва. Для ГП отриманих з торфів, сапропелів і відходів 

комунального господарства характерна наявність в їх складі молекул 

залишків лігніт-протеїнових комплексів, що не розкладаються для торфів і 

вуглеводнопротеїнових - для сапропелей. Про це свідчить низький вміст 

вуглецю гумінових кислот 0,4−6 %, ароматичність, присутність азоту у 

кількості 2,3−2,4 %. 

На противагу тому ГП отримані з вуглефікованої сировини представлені 

конденсованими ароматичними структурами, з мінімальною присутністю 

аліфатичних фрагментів: низьким значенням азоту 0,2−0,4 %, високою 

ароматичністю та вмістом вуглецю гумінових кислот на рівні 10−14 %. 

Проаналізована сировина може розглядатися як джерело гумінових сполук та 

азоту після проведення відповідних технологічних рішень. 

 

3.2  Технологічні підходи до отримання гумінових препаратів та 

рідких органо-мінеральних добрив 

 

Одним з раціональних шляхів підвищення ефективності органічних та 

мінеральних добрив і зменшення їхнього негативного впливу на навколишнє 

природне середовище є застосування нових видів і форм добрив 

пролонгованої дії, які поступово вивільняють поживні речовини під час 

взаємодії з ґрунтом і рослиною під час вегетаційного періоду рослин, і мають 

екологічні, агрономічні та економічні переваги порівняно зі стандартними 

формами добрив. Нами пропонується єдиний підхід до переробки МСР в 

технології виробництва рідких ОМД нового типу. Одержання ОМД зі 

змінним співвідношенням азоту і ГР досягається шляхом модернізації 

формули добрива. Технологічний процес складається з приготування розчинів 

ГП з вихідного органічного матеріалу, збагачення КАС (N32) препаратами 

гумінової природи, підготування розчинів рідких ОМД та контроль рН. 

Нині розроблено значну кількість різноманітних технологій отримання 

ГП із різних видів сировини. В основу всіх технологій покладено процес 
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переведення ГК сировини в доступну для рослин форму шляхом 

оброблення сировини розчинами неорганічних та органічних речовин за 

підвищених температур та високому тиску. Найбільш розповсюдженим 

методом є вилуження ГК [40, 110].  

Встановлено, що регульованим процесом екстрагування можна 

отримати різну кількість органічних сполук з різною біологічною активністю 

[110]. При розробці технологічних засад для виділення ГК найбільш 

ефективним є застосування у якості реагентів розчини лугів (гідроксид 

натрію, калію та амонію або пірофосфат натрію). З урахуванням попередніх 

результатів досліджень отримання ГП з різних видів органічної сировини та 

екстрагентів, співробітниками лабораторії встановлено, що найбільш 

ефективним є екстрагування калійним лугом. Враховуючи вище зазначене, 

проведено дослідження, метою яких було, по-перше, удосконалити процес 

екстрагування калійним лугом ГК зі стабілізованої органічної речовини (різні 

типи торфів) для підвищення концентрації препаратів; по-друге – 

обґрунтувати доцільність введення розчинних форм мінеральних добрив 

(джерела азоту) під час створення рідких ОМД [6, 183, 189].  

Для експериментальних робіт в якості сировини для виділення ГК 

використовували зразки семи різних типів торфів. Встановлено, що ГК торфу 

за складом і будовою близькі до ГК ґрунту, тому рослини швидко реагують 

на їх застосування [183, 222]. Агрохімічна характеристика органічної 

сировини, з якою проводилися дослідження, представлена в таблиці 3.2. 

Вихідна сировина вологістю від 63,10 до 72,87 % містила органічної 

речовини від 76 до 92 %, органічного вуглецю від 35 до 42 %. За цими 

основними показниками підібрані торфи були використані для процесу 

екстрагування гумінових кислот.  

Для покращення взаємодії екстрагенту із торфом проводили 

подрібнення сировини. З фізичної точки зору механоактивація сировини 

призводить до збільшення питомої поверхні та розкриття недоступних пор. 
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З урахуванням попередніх досліджень, було вибрано розчин КОН з 

концентрацією 0,5 н, яка забезпечує найбільший вихід ГК. Що до об’єму 

гідроксиду калію, то найкращим варіантом є відношення речовина: розчин – 

1 : 10. Для вилучення ГК розчин екстрагенту нагрівали до температури не 

більше (60−80) оС, змішували із сировиною та настоювали (1 доба або 1−2 год 

інтенсивного перемішування). Отриманий після екстракції розчин піддавали 

нейтралізації до рН 8−9 (кислота сірчана, азотна або фосфорна) та 

центрифугуванню за швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв, після розчин 

фільтрували. Отримані препарати за зовнішнім виглядом – рідина темно-сірого 

до чорного кольору. Результати аналізів наведено на графіку 

(рис. 3.1, табл. Д.1). 
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Рис. 3.1 Екстрагування гумусових речовин з різних типів торфів 

За умов дотримання даних технологічних засад, виготовлені гумати 

містять солей гумінових кислот від 4,86 % до 9,72 %, та солей фульвокислот від 

2,23 % до 5,23 %. Найбільший вихід солей гумінових та фульвокилот отримано 

за використання торфу з вмістом органічної речовини 76 %, вуглецю гумінових 

кислот – 5,40 %, вуглецю фульвокислот – 2,49 % відповідно (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2  

Агрохімічна характеристика різних типів торфів 

Показник 

Фактичний вміст у сировині 

Торф 1 Торф 2 Торф 3 Торф 4 

% г/кг % г/кг % г/кг % г/кг 

Масова частка вологи 63,10 - 72,87 - 70,90 - 71,06 - 

Масова частка сухої речовини 36,90 369,0 27,13 271,3 29,10 291,0 28,94 289,4 

Масова частка золи 24,25 242,5 8,00 80,0 15,25 152,5 11,75 117,5 

Масова частка органічної речовини 75,75 757,5 92,00 920 84,75 847,5 88,25 882,5 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг  34,58 345,8 41,92 419,2 41,92 419,2 40,69 406,9 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, 

Сгк 
5,40 54,0 4,25 42,5 3,35 33,5 3,55 35,5 

Масова частка гумінових кислот  9,72 97,2 7,65 76,5 6,03 60,3 6,39 63,9 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк 2,49 24,9 1,50 15,0 1,19 11,9 1,31 13,1 

Масова частка фульвокислот  5,23 52,3 3,15 31,5 2,49 24,9 2,75 27,5 

Масова частка гумусових речовин  14,95 149,5 10,80 108,0 8,52 85,2 9,14 91,4 

Масова частка гумінових кислот у 

органічній речовині торфу, % 
13 - 8 - 7 - 7 - 
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Продовж. табл. 3.2 

 

 

 

Показник 

Фактичний вміст у сировині 

Торф 5 Торф  6 Торф 7 

% г/кг % г/кг % г/кг 

Масова частка вологи 66,49 - 72,80 - 67,45 - 

Масова частка сухої речовини 33,51 335,1 27,20 272,0 32,55 325,5 

Масова частка золи 14,25 142,5 11,50 115,0 12,25 122,5 

Масова частка органічної речовини 85,75 857,5 88,50 885,0 87,75 877,5 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг  41,31 413,1 41,62 416,2 39,47 394,7 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, Сгк 3,10 31,0 3,55 35,5 2,70 27,0 

Масова частка гумінових кислот 5,58 55,8 6,39 63,9 4,86 48,6 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк 1,06 10,6 1,51 15,1 1,27 12,7 

Масова частка фульвокислот  2,23 22,3 3,17 31,7 2,67 26,7 

Масова частка гумусових речовин 7,81 78,1 9,56 95,6 7,53 75,3 

Масова частка гумінових кислот у органічній 

речовині торфу, % 
6 - 7 - 6 - 
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Завершальним етапом технологічного процесу виготовлення рідких 

ОМД є збагачення КАС (N32) препаратами гумінової природи, одержаними 

екстрагуванням ГР з органічної сировини, у відповідних співвідношеннях 

(рис. Д.1). 

Cуть технологічного процесу виготовлення добрив полягає в 

стабілізації азоту за допомогою природних лігандів (гумусові сполуки), 

здатних включитися в природні метаболічні цикли і відтворювати 

водорозчинні комплекси. Рідкі ОМД представляють суміш органічних і 

мінеральних добрив після їх фізико-хімічної взаємодії (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Агрохімічний склад рідких органо-мінеральних добрив 

Показник Фактичний вміст 

Масова частка загального азоту, N, % 19,62 

Масова частка амідного азоту, N-NH2 ,% 10,66 

Масова частка амонійного азоту, N-NH4, % 8,96 

Масова частка нітратного азоту, N-NO3, % 11,90 

Вміст азоту за діючою речовиною, % 31,52 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг, % 0,41 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, Сгк, % 0,29 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк, % 0,12 

Масова частка вуглецю гумінових кислот (Сгк) у 

загальному вуглецю (Сзаг), % 
71 

Масова частка солей гумінових кислот, г/л 5,20 

Масова частка солей фульвокислот, г/л 2,50 

Масова частка гумусових речовин, г/л 7,70 

Кислотність, рН 7,5 

 

Основне завдання нової форми добрив – поєднати в них позитивні 

властивості кожного з компонентів і за можливості позбутися негативних. 

Заслуговує на особливу увагу застосування КАС, що включає у своєму 

складі три форми азоту – амонійну (13,0−14,0 %), нітратну (9,4−12,0 %) і 

амідну (5,6−6,0 %). У поєднанні із гуматом, екстрагованим з торфу, такий 
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склад забезпечує пролонговану дію, оскільки кожна із зазначених форм 

має свої особливості поводження у ґрунті, доступність рослинам, а дозування 

враховує потреби сільськогосподарських культур в елементі живлення. Для 

ярих зернових культур оптимальна доза азота становить 40 кг/га азоту, за 

внесення під передпосівну культивацію. Та 6 кг/га азоту для позакореневого 

підживлення рослин, у період від початку кущіння до колосіння, коли рослина 

відчуває дефіцит надходження азоту.  

Підсумовуючи вище наведене можна зробити висновок, що місцеву 

сировину (торф, сапропель, буре вугілля, леонардит, вермикомпост тощо) 

можна застосовувати не тільки безпосередньо як органічне добриво, але і як 

органічну складову під час виробництва рідких ОМД, у яких органічна 

частина становить – 5 % і 15 %. Усе інше – азотні або РКД. Нині розроблено 

технології виготовлення нових видів рідких ОМД пролонгованої дії. 

Проведені модельно-лабораторні дослідження, а також польові досліди, які 

показали перспективність технології виробництва рідких ОМД. Розробка та 

удосконалення технологій виробництва рідких ОМД має одне із вирішальних 

значень у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур. 

 

3.3  Стійкість робочих розчинів рідких органо-мінеральних добрив 

залежно від якості води та температури зберігання  

 

Стійкість робочих розчинів рідких ОМД має особливе значення, тому 

що вона багато в чому визначає рентабельність виробництва добрив. Крім 

того, стійкість добрив під час зберігання є найважливішою характеристикою 

їх якості, тому що у процесі зберігання під впливом багатьох факторів 

розчини рідких ОМД можуть руйнуватися з утворенням неактивних і 

токсичних продуктів. Тому наступним завданням нашого дослідження стало 

вивчення впливу факторів якості води та температури на стійкість розчинів 

рідких ОМД під час їх зберігання.  
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Рідкі ОМД застосовували у вигляді робочих розчинів, які готували 

на основі дистильованої, водопровідної та води зі свердловини шляхом 

розбавлення водою вихідного концентрату для отримання потрібної 

концентрації солей гумінових кислот, азоту та близько до нейтрального рН 

розчину. Концентрації робочих розчинів були обрані згідно літературних 

джерел [47, 66, 169] для оброблення посадкового матеріалу – від 0,1 до 

0,001% вуглецю гумінових кислот. Відбір проб води проводили зі 

свердловини розташованої у с. Борки Харківської області, за даними аналізів 

лабораторії інструментальних методів дослідження, вода характеризувалась 

наступним хімічним складом: рН − 6,5, вміст нітратного азоту − 0,32 мг/дм3, 

хлоридів − 0,40 мг/дм3, сульфатів − 1,24 мг/дм3, карбонатів − 3,45 мг/дм3, 

натрій − 1,13 мг/дм3, калій − 0,02 мг/дм3, кальцію 1,98 мг-екв/дм3, магнію − 

0,66 мг-екв/дм3. Водопровідна вода, за даними аналізів КП 

«Харківводоканал», характеризувалась наступним хімічним складом: 

рН − 7,3, вміст нітратного азоту − 1,4 мг/дм3, хлоридів − 10,7 мг/дм3, 

сульфатів − 11,5 мг/дм3, кальцію − 5,7 мг-екв/дм3, магнію − 2,5 мг-екв/дм3. 

Стан розчинів візуально фіксували: після приготування та через 2; 24; 

48 год та 7 діб. Отримані результати (табл. 3.4) вказують на те, що у 

свіжовиготовленому розчині на всіх варіантах осадження гумінових кислот 

не встановлено. Через 2 год в розчинах рідких ОМД-2, виготовлених на 

водопровідній воді при концентрації 0,1 та 0,01%, спостерігається незначне 

осадження, що зникає після збовтування розчинів, а через 24 год з’являється 

значний осад. У варіантах застосуванням добрив через 48 год відмічено 

утворення осаду. 

Через 7 діб така ж тенденція продовжувалась, з’явився желеподібний 

осад, що усувається перемішуванням. При концентрації 0,001% через 48 год 

та 7 діб з’являється незначний осад. 

У виготовлених розчинах рідких ОМД-1 та ОМД-3, розбавлених 

водопровідною водою, через 7 діб було відмічено початок осадження ГК у 
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концентраціях 0,1%. При 0,01 і 0,001% концентраціях у рідких ОМД-1 і 

ОМД-3 упродовж всього часу осаду не було зафіксовано. 

Таблиця 3.4 

Наявність желеподібного осаду гумінових кислот в розчинах рідких 

ОМД під час зберігання (данні за 2016-2017 рр.) 

Назва 

добрива 

Концентрація 

розчину,% 

Тривалість витримування 

свіжоприго- 

товлений 

2  

год 
24 год 

48  

год 
7 діб 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ОМД-1 

КАС 

0,1 - - - - - - - - - - 

0,01 - - - - - - - - - - 

0,001 - - - - - - - - - - 

ОМД-2 

РКД 

0,1 - - - + - ++ - ++ - ++ 

0,01 - - - + - ++ - ++ - ++ 

0,001 - - - - - - - + - + 

ОМД-3 

карбамід 

0,1 - - - - - - - + - + 

0,01 - - - - - - - - - - 

0,001 - - - - - - - - - - 

Примітки: 

1) «−» немає осаду; «+» незначний осад; «++» значний осад; 

2) 1 – приготування розчинів з використанням дистильованої води та води зі 

свердловини; 

3) 2 – приготування розчинів з використанням водопровідної води 

 

Щодо варіантів, де для приготування розчинів використовували 

дистильовану воду та воду зі свердловини, то на жодному з варіантів не 

відмічено навіть незначного осадження ГК.  

Це явище можна пояснити тим, що жорстка водопровідна вода знижує 

ефективність рідких ОМД-2 на основі РКД, бо складові гумати калію 

коагулюючи з іонами Ca і Mg переходять в желеподібний стан тим самим 

строюючи осад, що усувається перемішуванням. У такому випадку доцільно 

у якості мінеральної складової використовувати карбамід та КАС, що 

підвищують стабільність робочого розчину рідких ОМД та ефективність 

роботи гуматів у жорсткій воді.  
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Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що 

виробництву під час приготування робочих розчинів рідких ОМД слід 

використовувати пом’якшену воду із низьким вмістом іонів Са та Mg, що 

забезпечує більш стабільних склад. У випадку розбавлення концентрату 

водопровідною водою, виготовлений розчин потрібно використати упродовж 

2 год, тому що далі спостерігається поява желеподібного осаду ГК. Доцільно 

також використовувати помякшувачі води такі як КАС та карбамід. 

Для вивчення впливу фактора температури на стійкість розчинів рідких 

ОМД упродовж 2014−2017 рр. було проведено серію модельно лабораторних 

дослідів методом біотестування згідно з відповідними методиками [172, 244].  

Нашим завданням на першому етапі проведення досліджень був вибір 

тест-культури, умов біотестування, вибір органічною складовою рідких ОМД 

− гумінових препаратів і їх концентрацій. У ході проведених експериментів 

було встановлено, що серед досліджених культур найкращою 

відтворюваністю і точністю досліду (високі значення схожості та 

біометричних показників коренів і проростка) характеризувалася пшениця 

озима. Тому в подальшому для проведення біотестування як тест-культури 

використовували саме її.  

Упродовж 2015−2016 років у модельному досліді, розглядаючи ГП як 

фізіологічно активні речовини, вивчали вплив оброблення водними розчинами 

гумату калію у межах концентрації 0,001-1% гумінових кислот на початковий 

розвиток пшениці. З метою коректної оцінки впливу гуматів калію, 

вироблених за різною технологією екстрагування, з органічної сировини 

різного походження (торф, буре вугілля), різної препаративної форми (суха, 

рідка) (табл. 3.5), готували робочі розчини з однаковою концентрацією солей 

ГК, шляхом розведення необхідної кількості вихідного розчину 

дистильованою водою і доведення загального об’єму до ста мілілітрів [12].  

Встановлено, що замочування насіння пшениці в гуматі калію 

активізувало ріст насіння, що виразилося у підвищенні схожості, енергії, 

дружності проростання, а також зміні параметрів кореневої системи і 
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проростка. Зміна даних параметрів відбувається залежно від 

концентрацій гумату калію у водному розчині (рис 3.2, 3.3, табл. Д.2). 

Таблиця 3.5 

Характеристика досліджуваних гуматів калію, вироблених за різною 

технологією екстрагування з органічної речовини різного походження 

Препарат 
Сгк 

Масова частка солей 

гумінових кислот 

% г/л % г/л 

Гумат калію − 1 0,92 9,20 1,66 16,60 

Гумат калію − 2 2,48 24,80 4,46 44,60 

Примітка. «Гумат калію −1» сухий, вугільний,  «Гумат калію −2» рідкий, торф’яний 
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Рис. 3.2 Вплив розчинів гуматів калію на показники схожості, енергії та 

дружності проростання пшениці озимої 

Найвищі прирости в порівнянні з контролем (замочування насіння в 

дистильованій воді) при використанні «Гумату калію − 1» і «Гумату калію − 2» 

відмічено при концентраціях розчину 0,1; 1%, так показник енергії 

проростання (Е) зростає на 2−4 %, схожості (Сх) – 4 %. На контрольному 

варіанті показник енергії проростання становив 20 %, схожості – 96 %. 
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Оброблення насіння пшениці розчинами гумату калію з 

концентрацією 0,01% та 0,001% сприяла формуванню більш розгалуженої 

кореневої системи, що проявляється в кількості і довжині зародкових 

корінців, тут були зафіксовані найменші показники схожості та енергії 

проростання (рис 3.3, табл. Д.2). При цьому довжина зародкових корінців за 

оброблення «Гуматом калію − 1» збільшилась на 39−43 % порівняно з 

контролем, довжина проростка – на 27-31%, за застосування «Гумату калію − 

2» довжина корінця та проростка збільшилась на 49−75 % та 19−23 % 

відповідно. Вимірювання сирої маси корінців і проростків підтверджує 

стимулювальну дію гумінових препаратів на рослини пшениці.  

Гумат калію - 1                                                                     Гумат калію - 2
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Рис. 3.3 Вплив розчинів гуматів калію на морфометричні показники 

пшениці озимої  

У варіанті з обробленням насіння пшениці 0,01% та 0,001% розчинами 

гуматів сира маса корінців і проростків збільшилась на 41−64 %, порівняно з 

контролем. 
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Аналіз і узагальнення отриманих результатів дозволяє зробити 

наступні висновки, що ріст активуючий вплив концентрацій 0,1 і 1% гумату 

калію сприяє формуванню життєздатного насіння, підвищуючи схожість та 

енергію проростання. Оброблення насіння розчинами гуматів у концентраціях 

0,01% та 0,001% спочатку діє як стрес-фактор, зменшуючи показники 

схожості насіння, але через три доби на цих варіантах спостерігається 

збільшення довжини головного корінця і проростка, як результат збільшення 

сирої маси рослин.  

Наступним етапом нашої роботи стало встановлення впливу 

температурного фактора на біологічні властивості рідких ОМД. Біологічна 

активність препаратів оцінювалася за двома серіями експериментів, що 

відрізнялись концентрацією робочого розчину − 0,1 % або 1 г/л і 0,5 % (5 г/л). 

Застосовували рідкі ОМД-1, ОМД-2, ОМД-3, які готували з вихідного 

концентрату гумату калію торф’яного (масова частка гумінових 

кислот − 5,42 %) і азотних добрив: КАС (N32), РКД (N16) і карбаміду (N46).  

З метою коректної оцінки впливу рідких ОМД різного складу робочі 

розчини з концентраціями 0,1 % і 0,5%, готували з вихідних розчинів шляхом 

їх послідовних розведень, одночасно проводячи вирівнювання за вуглецем 

гумінових кислот та азотом. Встановлено, що замочування насіння пшениці в 

розчинах рідких ОМД активізувало ріст насіння, що виразилося у підвищенні 

схожості, енергії, дружності проростання, а також зміні параметрів кореневої 

системи і проростка. Зміна даних параметрів відбувається в залежності від 

концентрації досліджуваних добрив і величини температурного фактору.  

Всі досліджені рідкі ОМД проявили значний рістстимулюючих ефект в 

області низьких концентрацій добрив 0,1%. У разі подальшого збільшення 

концентрації до 0,5% величина стимулюючої дії добрив була вкрай незначна 

(рис. 3.4; 3.5, табл. Д.3). 

В ході досліджень встановлено, що не тільки концентрація, а й фактор 

температури впливає на стимулювальну активність рідких ОМД. Так, рідкі 

ОМД стійкі до низьких температур, зберігають свої властивості. 
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Найбільш ефективним є замочування насіння пшениці в розчинах 

рідких ОМД (охолоджених) в концентрації 0,1%, що забезпечує появу сходів 

на 2−3 доби раніше контрольних. При цьому спостерігалося максимальне 

значення показника схожості 100 %, енергії проростання – 25 % та дружності – 

20 % (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Вплив низькотемпературного фактору на стимулювальну 

активність рідких ОМД під час вирощування пшениці озимої 

Під час нагрівання рідких ОМД, відбувається процес руйнування 

органо-мінеральних зв’язків, що супроводжується зміною молекулярно-

вагового розподілу часток, це призводить до зміни конфігурації і конформації 

молекул. Дії нагрівання, перш за все, піддаються органічні складові добрив 

(гумінові кислоти), тому що вони більш рухомі і беруть участь в 

структуроутворенні. Згідно з літературними даними в результаті нагрівання 

відбувається старіння гумінових кислот, що супроводжується деформацією 

молекул, втратою розчинності, внутримолекулярним блокуванням частини 

функціональних груп. Все це призводить до зниження їх впливу на рослини 

[91].  
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На всіх варіантах досліду рідкі ОМД (підігріті) інгібуюче діяли на 

проростання насіння пшениці, знижуючи показники схожості на 20−50 %, 

енергії проростання − 5−13 %, дружності − 4−10 % в порівнянні з контролем 

(рис. 3.5, табл. Д.3). Отримані результати добре узгоджуються з літературними 

даними про зміну молекул гумінових речовин при впливі різних факторів 

температури, освітленості і вологості [91]. 
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Рис. 3.5 Вплив високотемпературного фактору на стимулювальну 

активність рідких ОМД під час вирощування пшениці озимої 

Під час проведення досліджень нами встановлено, що на деяких 

варіантах досліду практично не можливо відмітити різниці у показниках 

схожості, енергії та дружності проростання під час замочування насіння у 

різних концентраціях робочих розчинів ОМД та контролем. Проте 

спостерігалась суттєва різниця у довжині проростка і коріння. Тому ми 

використали ці показники для більш точного встановлення впливу рідких ОМД 

на пророщування насіння пшениці. 
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Проаналізувавши отримані результати досліджень можна зробити 

висновок, що при замочуванні насіння позитивний ефект спостерігається за 

застосування добрив у концентрації 0,1% (рис. 3.6, табл. Д.3).   

Величина фактору, що викликається підвищеною температурою, значно 

перевищувала величину фактору при низькій температурі. При підвищенні 

температури зразків рідких ОМД до (50) ºС спостерігали посилення 

пригнічення росту як коренів, так і проростків пшениці, довжина коренів 

знизилася майже на 44 % від контрольної, при цьому проростки виявилися 

більш чутливі до змін температури їх довжина знизилася майже на 47 %. 
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Рис. 3.6 Вплив низькотемпературного та високотемпературного  

фактору на стимулювальну активність рідких ОМД під час вирощування 

пшениці озимої 

Зворотна реакція спостерігалася при впливі низьких температур на 

добрива. Оброблення насіння сприяла формуванню більш розгалуженої 

кореневої системи, величини довжин коренів підвищувалися на 14 %, 

проростків на 16 % в порівнянні з контролем. Вимірювання сирої маси корінців 

і проростків також підтверджує стимулювальну дію рідких ОМД на рослини 

пшениці. Найвищі прирости в порівнянні з контролем спостерігалися в разі 
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оброблення рідкими ОМД-1 і ОМД-3 (охолодженими), на даних варіантах 

досліду біомаса рослин вище контролю на 82−146 %, (на контролі − 27,5 г) 

(табл. 3.6). 

При обробці насіння пшениці рідкими ОМД після нагрівання розчинів 

спостерігали пригнічення росту рослин і зменшення біомаси в порівнянні з 

контролем на 4−59 %. Відомо, що пшениця характеризується високими 

показниками схожості (близько 100 %), що різко знижуються під впливом 

токсинів. 

Таблица 3.6  

Вплив рідких ОМД на загальну масу рослин пшениці озимої, 

 фітотоксичність добрив 

Варіант  

Загальна біомаса рослин, г 

низькотемпературний 

фактор 

ФЕ, 

 % 
високотемпературний 

фактор 

ФЕ, 

% 

Контроль 

(дистильована вода) 
27,5±0,3 

ОМД-1 

(КАС) 

0,1% 67,5±0,5 -13,6 26,3±0,2 3,0 

0,5% 66,9±0,3 -11,3 25,3±0,7 4,7 

ОМД-2 

(РКД) 

0,1% 52,5±0,5 3,0 12,5±0,5 29,2 

0,5% 50,0±0,5 4,3 11,3±0,8 43,5 

ОМД-3 

(карбамід) 

0,1% 57,5±0,1 -3,0 22,0±0,5 6,6 

0,5% 60,0±0,3 -8,3 18,8±0,3 18,9 

 

Встановлено, що всі досліджувані зразки рідких ОМД характеризуються 

відсутнім або слабовираженним фітотоксичним ефектом, тому що 

пригнічення росту коренів пшениці не перевищувало 20 % відносно контролю.                 

Але необхідно відзначити, що за дії рідких ОМД-2 на основі РКД був значний 

фітотоксичний ефект наближений до високого рівню 29−44 %.  

Загалом, можна зробити висновок, що досліджувані добрива не містять 

фітотоксичних сполук та їх застосування не завдасть шкоди рослинам, 

Оброблення насіння розчинами рідких ОМД у концентраціях 0,1% та 0,5% 

спочатку діє як стрес−фактор, зменшуючи показники схожості насіння, але 
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через три доби на цих варіантах спостерігається збільшення довжини 

головного корінця і проростка, як результат збільшення сирої маси рослин.  

Отримані результати дозволили зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що місцеву сировину можна використовувати не 

тільки безпосередньо як органічне добриво, але і як органічну складову під 

час виробництва рідких ОМД. Нині розроблено технології виготовлення 

нових видів рідких ОМД, органічною складовою яких є ГП отримані 

екстрагуванням ГР з органічної сировини (леонардит, торф, сапропель, буре 

вугілля, перегній, вермикомпост тощо).  

2. При розробці технологічних засад для виділення ГК зі 

стабілізованої органічної речовини найбільш ефективним є екстрагування 

ГК з використанням у якості реагентів розчини лугів (гідроксид натрію, 

калію та амонію). 

3.  Вивчення технологічного процесу одержання рідких ОМД базується 

на збагаченні КАС (N32) препаратами гумінової природи, у відповідних 

співвідношеннях.  

4.  Встановлено, що на порушення стабільності розчинів рідких ОМД 

впливають такі фактори як якість води та зміна температури під час 

зберігання добрив. Під час приготування робочих розчинів рідких ОМД із 

використанням водопровідної води, спостерігається поява желеподібного 

осаду гумінових кислот. Нагрівання розчинів рідких ОМД призводить до 

руйнування органо-мінеральних зв’язків, як наслідок зниження їх біологічної 

ефективності.  

Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [6, 12, 14, 183, 189 ].
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА 

АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПІД ЧАС 

ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

За останні 20 років у землеробстві України відбулося різке зниження 

рівня застосування добрив. Кількість внесених добрив з перерахунку на гектар 

посівної площі зменшилася до 30 кг д. р. і до 0,5 т гною [89, 98, 146, 148]. 

Урожай сільськогосподарських культур формується за рахунок природної 

родючості ґрунтів, що призводить до поступового виснаження останніх [140]. 

Орний шар ґрунту найактивніше змінюється під дією зовнішніх факторів, 

відображаючи особливості сучасного природно – антропогенного ґрунто 

утворення [107, 131]. Верхній шар 10−20 см, концентруючи поживні речовини, 

що вносяться з добривами, є місцем зосередження кореневої системи, з нього 

рослини споживають 70−75 % азоту і 80−85 % фосфору [19, 94]. Коренева 

система рослин має безпосередній вплив на фізико-хімічні і біологічні 

властивості ґрунту. Компоненти, які виділяє коренева система: вуглеводи, 

амінокислоти, ароматичні, аліфатичні, насичені кислоти, сприяють підвищенню 

рухомості і доступності для рослин важкодоступних сполук фосфору, калію і 

інших елементів живлення [37, 162]. Така активна дія кореневої системи на 

ґрунт залежить від фізіологічного стану рослини і фази розвитку. 

Також відомо [99], що елементи живлення мають неоднакову здатність до 

міграції з осередку добрив, що вносяться під сільськогосподарські культури: 

найбільш рухомі нітрати, менш мобільний амонійний азот і обмінний калій, 

слабкіше переміщається фосфор. За даними [61], для зернових культур 

оптимальний вміст азоту мінеральних сполук у шарі ґрунту 0−20 см становить 

25−30 мг/кг, рухомих форм фосфору − 100−150 мг/кг і калію − 91−120 мг/кг 

ґрунту. Наші дослідження були спрямовані на визначення доступності 

елементів живлення, за застосування азотовмісних рідких ОМД в орному шарі 

ґрунту за вирощування ячменю ярого. 
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4.1  Вплив рідких органо-мінеральних добрив на вміст гумусу 

та реакцію ґрунтового розчину  

 

Роль гумусу у житті ґрунту та землеробстві, як зазначав 

Соколовський О. Н. [187], надзвичайно різнобічна. Гумус є одним із 

основних показників впливу сільськогосподарської діяльності на грунт. З 

його вмістом у ґрунті пов’язані такі властивості як структурність, ємність 

поглинання, буферність, водні та фізичні показники. Залучення ґрунтів у 

сільськогосподарське виробництво призводить до значного зменшення 

кількості гумусу, особливо у верхньому, орному шарі [178].   

Багатьма дослідженнями встановлено тісний зв’язок врожаїв 

сільськогосподарських культур з вмістом гумусу [140, 184, 242]. Саме 

рослинні залишки є джерелом відтворення органічної речовини в грунті, 

засобом формування агрегатів та поліпшення структури, чинником 

регулювання рухомості елементів мінерального живлення, пожнивним та 

енергетичним субстратом для мікроорганізмів, продуцентом 

низькомолекулярних розчинних органічних сполук, які мають принципове 

значення для метаболізму ґрунту. Рослинні залишки сприяють всебічній – як 

прямій, так і не прямій дії на фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунту, 

їх надходження і грунт та подальша трансформація у ГР і органо-мінеральні 

комплекси являє собою шлях секвестрування вуглецю та зниження 

концентрації СО2 в атмосфері [178].  

Як відзначав П. А. Костичев, гумус є важливим джерелом азоту та 

фосфору для живлення рослин [102]. У складних гумусових сполуках 

міститься 90 % азоту орного шару, 60 % фосфору, 80 % сірки та велика 

кількість інших макро- та мікроелементів. Гумус виступає як важливий 

фактор буферності ґрунту, забезпечуючи стійкість реакції ґрунтового 

розчину [101]. М. А. Єгоров вважав, що перш за все визначальна роль у 

забезпеченні сприятливих умов життя рослин належить найбільш рухомій 

частині гумусу (вилучається з ґрунту 0,2 н розчином NaOH), а не 
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органічній частині ґрунту взагалі. Але у той же час, він відмічав також 

важливість і значення загального гумусу у ґрунті [87]. За М. А. Єгоровим, 

вміст рухомого гумусу є показником ступеня окультуреності ґрунту, 

оскільки він є першоджерелом азоту для живлення рослин. Адже основна 

частка азоту (70−90 %) входить до складу гумусових речовин. 

Гумусові речовини здатні поглинати окремі іони та молекули, що 

запобігає вимиванню поживних елементів, які вносяться з добривами в ґрунт 

[111]. Гумус знижує побічний негативний вплив хімічних добрив, сприяє 

закріпленню їх надлишків та нейтралізації шкідливих домішок [41, 100, 103].  

Одним з основних джерел поповнення ґрунту органічною речовиною 

є добрива. Так, деякими дослідженнями [141] доведено, що застосування 

мінеральних добрив забезпечує найбільш інтенсивне накопичення рухомих 

форм гумусу; органічних [135] − забезпечує накопичення в ґрунті як 

загального, так і рухомого. Органічні добрива, як правило, визначають 

формування загальних запасів гумусу, склад новоутворених гумусових 

речовин, здійснюють комплексну дію на показники ґрунтової родючості 

[145, 206].  

Мінеральні добрива впливають на кількісний та якісний склад 

органічної речовини ґрунту прямо або опосередковано. Прямий вплив 

проявляється у зміні умов гумусоутворення і реакції середовища, пептизації 

гумусових речовин, дії на біохімічну активність ґрунту. Залежно від своїх 

фізико-хімічних властивостей вони підкислюють або підлужують ґрунтовий 

розчин, покращують або погіршують агрохімічні та фізичні показники, 

здійснюють вплив на склад обмінних катіонів, підсилюють хімічне 

вбирання біогенних і токсичних елементів, посилюють або знижують 

інтенсивність мінералізації гумусу, мобілізують або іммобілізують поживні 

і токсичні елементи ґрунтів [143−147]. Опосередковане – в зростанні 

біомаси рослинних решток, що сприяє зменшенню втрат гумусу порівняно з 

неудобреним ґрунтом [117, 125, 211, 218, 243]. Більшість вчених відмічає 

позитивну роль добрив на кількісні зміни гумусу. Існує ряд робіт, де не 
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відмічено зміни у вмісті гумусу за внесення добрив [134, 209]. Інші 

автори вважають, що інтенсивне ведення землеробства з використанням 

високих доз мінеральних добрив особливо мінерального азоту вище 56 кг/га 

призводить до значного посилення процесів мінералізації органічних 

речовин. І хоча гумусові сполуки досить стійкі до розкладу, ці процеси 

можуть викликати значне зниження загальних запасів гумусу в ґрунті [112, 

144, 201].  

Внесення КАС та рідких ОМД під передпосівну культивацію в дозі 

40 кг/га д. р., згідно з результатами досліджень, змінювало показники вмісту 

гумусу в бік зменшення, проте на незначні величини. З глибиною 

спостерігалось поступове зниження абсолютних значень цього показника 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.1  

Вміст гумусу та рН у шарі грунту 0−30 см за внесення рідких ОМД у 

фазу кущіння ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 

Шар 

ґрунту, 

см 

рНKCl 

Вміст , % 

Слаб Cзаг Гумус 

 Без добрив (контроль) 

0-10 6,7 0,11 3,02 5,20 

10-20 6,7 0,11 2,95 5,08 

20-30 6,7 0,10 2,67 4,60 

Фон 1 (КАС 40) 

0-10 6,8 0,11 3,00 5,18 

10-20 6,8 0,10 2,90 5,00 

20-30 6,7 0,10 2,66 4,58 

Фон 2 (ОМД-1) 

0-10 6,9 0,12 2,99 5,15 

10-20 6,8 0,11 2,91 5,02 

20-30 6,8 0,11 2,55 4,40 

Фон 3 (ОМД-2) 

0-10 7,0 0,14 2,99 5,15 

10-20 7,0 0,14 2,85 4,92 

20-30 6,9 0,13 2,62 4,52 

HIP05 0,14 0,02 0,08 0,20 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС40 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС 40+15 % гумат 



 

 

94 

У фазу кущіння вміст гумусу на контрольному варіанті в шарі ґрунту 

0−30 см був на рівні 4,96 %. Внесення мінеральних та ОМД в незначній мірі 

впливало на зміну його вмісту. Фони з внесенням КАС40 та рідких ОМД-1 і 

ОМД-2 не забезпечили його приросту, вміст гумусу становив 4,92 % у 

варіанті Фон 1 (КАС40) та 4,86 % у варіантах Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2). 

У фазу повної стиглості ячменю ярого порівняно з неудобреним фоном було 

відмічено підвищення вмісту гумусу на 0,12−0,16 % (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Вміст гумусу та рН у шарі грунту 0−30 см за внесення рідких ОМД у 

фазу повної стиглості ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 

Шар 

ґрунту, 

см 

рНKCl 
Вміст, % 

Слаб Cзаг Гумус 

Без добрив (контроль) 

0-10 6,7 0,09 3,02 5,21 

10-20 6,7 0,08 2,92 5,05 

20-30 6,7 0,07 2,69 4,64 

Фон 1 (КАС 40) 

0-10 6,9 0,08 3,01 5,20 

10-20 6,9 0,08 3,00 5,18 

20-30 6,8 0,07 2,81 4,86 

Фон 2 (ОМД-1) 

0-10 6,9 0,13 3,06 5,27 

10-20 6,9 0,13 3,02 5,21 

20-30 6,8 0,12 2,84 4,90 

Фон 3 (ОМД-2) 

0-10 7,0 0,16 3,06 5,27 

10-20 7,0 0,16 3,05 5,25 

20-30 6,9 0,13 2,82 4,86 

HIP05 0,13 0,03 0,02 0,01 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС40 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС 40+15 % гумат 

 

Найбільше його значення зафіксовано у варіантах із внесенням рідких 

ОМД, Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) – 5,12 %. За позакореневого 

підживлення рослин КАС та рідкими ОМД в дозі 6 кг/га д. р. у три фази 

розвитку ячменю ярого проявляється тенденція до збільшення вмісту гумусу 

порівняно з контролем на 0,02−0,24 % (табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3  

Вмісту гумусу та рН у шарі грунту 0−30 см у фазу повної стиглості ячменю 

ярого залежно від його позакореневих підживлень рідкими ОМД  

(середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 
Шар 

ґрунту, см 
рНKCl 

Вміст, % 

Слаб Cзаг Гумус 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 6,7 0,09 3,02 5,21 

10-20 6,7 0,08 2,92 5,05 

20-30 6,7 0,07 2,69 4,64 

Контроль + КАС 6 

 

0-10 6,7 0,09 3,02 5,22 

10-20 6,7 0,08 3,01 5,18 

20-30 6,7 0,07 2,62 4,53 

Фон 1 (КАС 40) + 

КАС 6 

 

0-10 6,8 0,15 3,01 5,20 

10-20 6,8 0,15 3,01 5,20 

20-30 6,7 0,14 2,84 4,90 

Фон 1 (КАС 40) + 

ОМД-1 

 

0-10 6,9 0,17 3,06 5,27 

10-20 6,9 0,17 3,01 5,19 

20-30 6,8 0,16 2,90 5,00 

Фон 1 (КАС 40) + 

ОМД-2 

 

0-10 6,9 0,13 3,05 5,26 

10-20 6,9 0,14 3,02 5,21 

20-30 6,8 0,13 2,92 5,03 

Фон 2 (ОМД-1) + 

КАС 6 

 

0-10 6,9 0,10 3,06 5,28 

10-20 6,9 0,11 3,02 5,20 

20-30 6,9 0,10 2,91 5,02 

Фон 2 (ОМД-1) + 

ОМД-1 

 

0-10 6,9 0,14 3,07 5,29 

10-20 6,9 0,14 3,07 5,29 

20-30 6,9 0,11 2,87 4,95 

Фон 2 (ОМД-1) + 

ОМД-2 

 

0-10 6,9 0,15 3,07 5,30 

10-20 6,9 0,14 3,07 5,29 

20-30 6,9 0,15 2,88 4,97 

Фон 3 (ОМД-2) + 

КАС 6 

 

0-10 7,0 0,11 3,07 5,30 

10-20 7,0 0,11 3,04 5,24 

20-30 6,9 0,10 2,90 5,01 

Фон 3 (ОМД-2) + 

ОМД-1 

 

0-10 7,0 0,11 3,10 5,35 

10-20 6,9 0,12 3,02 5,20 

20-30 6,9 0,12 2,93 5,05 

Фон 3 (ОМД-2) + 

ОМД-2 

 

0-10 7,1 0,13 3,10 5,35 

10-20 7,1 0,12 3,05 5,26 

20-30 7,0 0,12 2,90 5,01 

HIP05 0,11 0,02 0,05 0,04 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС6 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС6 +15 % гумат 
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Триразове підживлення ячменю ярого КАС сприяло підвищенню 

вмісту гумусу у варіантах Фон 1 (КАС40) + КАС6 на 0,13 %, Фон 2 (ОМД-1) + 

КАС6 − 0,20 % та Фон 3 (ОМД-2) + КАС6 − 0,22 %. Підживлення рідкими 

ОМД було більш ефективним – вміст гумусу збільшився відповідно на 

0,19−0,24 % за внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2. На нашу думку, 

збільшення вмісту гумусу відбувається, за рахунок збільшення обсягу 

кореневих та поверхневих решток, це створює передумови для кращого 

збереження гумусу, ніж на контролі. 

На підставі проведених досліджень вміст лабільної органічної речовини 

у чорноземі типовому упродовж вегетації під впливом внесення добрив істотно 

не змінюється (див. табл. 4.1, 4.2, 4.3). Урожай сільськогосподарських культур 

також залежить від показника рН оскільки він визначає: доступність 

поживних речовин, активність мікроорганізмів, сприйнятливість організмів 

до захворювань, потенційну шкоду культурі, яку завдають деякі препарати. 

Вважають, що оптимальні значення рН для засвоєння рослинами елементів 

живлення з ґрунту такі: азоту – 6−8, фосфору – 6,5, калію та сірки – 6−8,5, та 

мікроелементів – від 4,5−8,5 [50, 51]. Для ячменю ярого сорту «Парнас» 

оптимальним рівнем рН є проміжок від 6,7 до 7,0 од. 

Встановлено, що на початку досліджень у чорноземі типовому в шарі 

ґрунту 0−30 см показник рНKCl був на рівні 6,7 од., тобто грунт придатний 

для вирощування культури та забезпечення її необхідними поживними 

елементами упродовж вегетації.  

У варіанті без застосування добрив показник рНKCl у фазу кущіння в шарі 

ґрунту 0−30 см був на рівні 6,7 од. Внесення мінеральних добрив КАС40 істотно 

не впливало на зміну реакції ґрунтового розчину. За внесення рідких ОМД у 

варіантах Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) спостерігалось підвищення цього 

показника на 0,2−0,3 од (див. табл. 4.1). У період збирання врожаю, тобто у 

фазу повної стиглості значення показників рНKCl залежно від фону живлення у 

шарі ґрунту 0−30 см коливалися в межах 6,8−7,1 од., що на 0,1−0,4 од. більше 

контролю (див. табл. 4.2, 4.3). 
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4.2  Динаміка вмісту азоту в ґрунті 

 

При вирощувані ячменю ярого надзвичайно важливо створити 

оптимальні умови живлення в поверхневому шарі ґрунту, оскільки 

особливістю цієї культури є слаборозвинена коренева система з низькою 

здатністю засвоєння поживних речовин саме в початкові фази росту [92, 181].  

Ячмінь добре реагує на внесення добрив, особливо в умовах 

достатнього зволоження. Тому для отримання бажаного результату в період 

інтенсивного росту та розвитку рослини потрібно забезпечити правильне 

співвідношення азоту, фосфору і калію. Як зазначав академік 

Д. М. Прянишников  [168], забезпечення сільськогосподарських культур 

достатньою кількістю азоту є основною умовою високого врожаю впродовж 

усієї історії землеробства.  

У чорноземах Лісостепу серед елементів живлення азот часто є в 

першому мінімумі, тобто сільськогосподарські культури часто відчувають 

гостру нестачу цього елемента. Тому, для забезпечення оптимального азотного 

живлення рослин ячменю ярого необхідним є своєчасне внесення добрив, у 

тому числі органо-мінеральних. Нашими дослідженнями встановлено, що 

застосування ОМД істотно змінює вміст мінеральних форм азоту у ґрунті, він 

зростає пропорційно дозам їх внесення. Застосування добрив впливає на зміну 

вмісту рухомих форм азоту по всьому профілю ґрунту, при цьому змінюється і 

співвідношення між нітратним і амонійним азотом. 

Слід відмітити, що найінтенсивніше азот засвоюється впродовж досить 

короткого періоду − від фази кущіння до колосіння (25−30 діб), за цей час у 

рослини надходить 40−45 % всього азоту, що виноситься з урожаєм. В перші 

10−30 діб після появи сходів азот сприяє накопиченню вуглеводів. Його 

нестача в цей період призводить до порушення формування генеративних 

органів, а в кінцевому результаті − до зниження врожаю. Тому, 

найраціональнішим й економічно вигіднішим для усунення негативного 

впливу раннього азотного голодування на початку вегетації ячменю є 
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внесення добрив під передпосівну культивацію [51]. Відомо, що однією з 

вимог до пивоварного ячменю згідно з ДСТУ 3769:1998 [70] є вміст 

високомолекулярного білка до 12,5 %, крохмалю (не менш як 60−65 %) 

[88, 113]. Адже при вищому вмісті білка ускладнюється переробка його на 

солод, затягується процес бродіння і підвищується собівартість продукту 

[26]. Для ярих зернових культур (під пивоварні сорти ячменю) оптимальна 

доза азоту становить 40 кг/га д. р. азоту. А позакореневе підживлення 

ячменю ярого у дозі 6 кг/га д. р. азоту в першій половині вегетації − від 

кущіння до колосіння, є надійнішим способом усунення дефіциту азоту у 

зернових, та попередженням зниження врожайності культури [118].  

У живлені рослин вирішальну роль відіграють мінеральні форми азоту 

– нітратний та амонійний. Сумарний їх вміст в шарі ґрунту 0−30 см перед 

сівбою може бути критерієм встановлення потреби рослин у азотних 

добривах і позитивно корелює з урожаєм зернових [104, 132]. Для зернових 

культур на час їх сівби оптимальним у шарі ґрунту 0−30 см є вміст азоту 

мінеральних сполук 25−30 мг/кг [61]. Динаміку мінеральних сполук азоту 

деякі вчені М. В. Федоров [205], Є. Н. Мішустін [185] пов’язують з вмістом у 

ґрунті легкодоступної органічної речовини. Нітратна форма азоту є 

водорозчинною і знаходиться у ґрунтовому розчині, легко засвоюється 

рослинами і відповідно, вона більш динамічна. Вміст нітратного азоту 

використовується у якості критерію оцінки рівня окультуреності ґрунту.  

Амонійний азот у ґрунті є продуктом мінералізації азотовмісних 

органічних сполук і є джерелом утилізації для рослин та мікроорганізмів 

(автотрофів та гетеротрофів). Вплив мікроорганізмів на амонійний азот, перш 

за все нітрифікаторів, переводить його у окиснені форми (NO2
-, NO3

-) [105]. 

Як показують дослідження з використанням міченого азоту (15N), роль 

грунтового азоту за внесення мінеральних азотних добрив не знижується 

[108]. Встановлено, що за внесення мінерального азоту на грунтах із низькою 

культурою землеробства рослини використовували лише 33 %, в грунті 

закріплювалося близько 15 %, а газоподібні втрати становили близько 35 % 
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від загальної кількості азоту, внесеного з добривами. За даними 

В. Н. Кудеяровa [105], на одиницю азоту, внесеного з мінеральними 

добривами, мінералізується 0,1−1,0 од азоту ґрунту.  

На початку вегетації ячменю ярого вміст азоту мінеральних сполук у 

шарі ґрунту 0−30 см був на рівні 10,15 мг/кг на контролі та 10,65 мг/кг на 

фонах, де переважала нітратна форма азоту, що у 1,1−2,0 перевищувала 

амонійну. На контрольному варіанті в шарі ґрунту 0−30 см вміст нітратного 

азоту в середньому за три роки досліджень становив відповідно 6,16 мг/кг. 

Найбільша його кількість була сконцентрована в верхньому шарі 0−10 см. На 

фонах вміст нітратного азоту становив 6,04 і 6,31 мг/кг ґрунту.  

Вміст азоту легкогідролізованих сполук на всіх варіантах досліду 

змінювався в межах 170,30−182,10 мг/кг ґрунту.  

При застосуванні добрив за даними В. А. Борисова [31], кількість 

нітратів у ґрунті різко зростає. Результати проведених досліджень у деякій 

мірі співпадають з цими даними. За рахунок внесення КАС та рідких ОМД 

під передпосівну культивацію в дозі 40 кг/га д. р. у фазу кущіння 

спостерігалась подібна закономірність переваги нітратної форми над 

амонійною, але співвідношення нітратного та амонійного азоту звузилось 

до 1 : 1,5. На нашу думку це відбувається в результаті поступового 

посилення мікробіологічних процесів перетворення органічних та 

мінеральних сполук азоту внесених у грунт добрив. 

У фазу кущіння рослин ячменю ярого, в середньому за роки досліджень, 

показники вмісту азоту мінеральних сполук в шарі ґрунту 0−30 см були дещо 

нижчими, ніж на початку вегетації та становили на контролі 9,31 мг/кг, на 

удобрених варіантах Фон 1 (КАС40) − 9,46 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) − 10,04 мг/кг 

і Фон 3 (ОМД-2) − 10,75 мг/кг ґрунту. У процесі вегетації культури в зв’язку 

з підвищеною потребою рослин в азоті, внаслідок інтенсивного накопичення 

вегетативної маси рослин та росту коріння, вміст нітратної та амонійної його 

форм на всіх удобрених агрофонах знижувався, але під впливом застосування 

добрив проти контрольного варіанту зростав (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4  

Вміст азоту окремих сполук у шарі грунту 0−30 см за внесення рідких 

ОМД у фазу кущіння ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 
Шар 

ґрунту,см 

Вміст азоту окремих сполук, мг/кг 

Nзаг % Nгідрол NO3 NH4 Nмін 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 0,29 162,30 5,61 4,56 10,17 

10-20 0,29 149,55 5,59 3,34 8,93 

20-30 0,29 144,35 5,46 3,38 8,84 

Фон 1  

(КАС 40) 

0-10 0,28 167,50 5,88 3,46 9,34 

10-20 0,29 157,90 5,52 4,64 10,16 

20-30 0,29 149,30 5,41 3,48 8,89 

Фон 2  

ОМД-1 

0-10 0,29 177,20 6,18 3,84 10,02 

10-20 0,29 169,90 6,07 4,07 10,14 

20-30 0,28 166,40 5,99 3,98 9,97 

Фон 3  

ОМД-2 

0-10 0,29 172,20 6,55 4,85 11,40 

10-20 0,28 172,22 6,07 4,84 10,91 

20-30 0,28 168,22 6,07 3,86 9,93 

НIP05 0,01 7,86 0,29 0,44 0,60 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС40 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС 40+15 % гумат 

 

Так, на контролі вміст нітратного азоту в середньому був на рівні 

5,55 мг/кг, амонійного 3,76 мг/кг ґрунту. Застосування мінеральних добрив 

порівняно з неудобреним фоном сприяло зростанню вмісту нітратного та 

амонійного азоту в шарі ґрунту 0−30 см в середньому на 0,1 мг/кг ґрунту. 

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

вміст нітратного азоту підвищився на 0,53 та 0,68 мг/кг, амонійного на 0,20 

та 0,76 мг/кг ґрунту (див. табл. 4.4). 

Вміст азоту легкогідролізованих сполук, залежно від фону, в шарі 

ґрунту 0−30 см без проведення позакореневих підживлень змінювався в 

межах від 144,35 до 162,30 мг/кг на контролі, від 149,30 до 167,50 мг/кг у 

варіанті Фон 1 (КАС40). У варіантах Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) із 

внесенням рідких ОМД цей показник був на рівні 166,40−177,20 мг/кг 

ґрунту. Незначне зниження показників вмісту азоту легкогідролізованих 

споолук, на нашу думку, пов’язане з підвищенням ступеня його засвоєння в 
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період інтенсивного наростання вегетативної маси рослин ячменю ярого, 

а також активізації процесів його мінералізації.  

Аналізуючи дані таблиці 4.4, необхідно відмітити, що вміст загального 

азоту у фазу кущіння ячменю ярого в усіх варіантах досліду характеризувався 

стійкішим значенням по профілю ґрунту порівняно з мінеральними формами і 

в середньому був на рівні 0,29 %. В середині вегетації ячменю ярого під 

впливом ущільнення ґрунту, зменшення його вологості та у зв’язку з 

підвищеною потребою рослин в азоті, на всіх варіантах спостерігалось 

зниження вмісту азоту відносно попередньої фази розвитку.  

Слід зазначити, що у фазу повної стиглості ячменю ярого, порівняно з 

початковими фазами розвитку, характерне зниження інтенсивності засвоєння 

основних елементів живлення зокрема азоту. В цей період відбувається 

перерозподіл (реутилізація) азоту з листків до зерна. На наприкінці вегетації 

внаслідок надходження з кореневої системи в грунт кількість азоту в орному 

шарі ґрунту зростає. На удобрених фонах під впливом застосування КАС та 

рідких ОМД відмічено підвищення кількості азоту та окремих його сполук 

порівняно з неудобреним фоном. Встановлено, що за внесенням лише 

мінеральних добрив, спостерігали меншу кількість азоту порівняно з 

аналогічними варіантами, де були внесені рідкі ОМД (табл. 4.5, 4.6 ).  

Вміст азоту легкогідролізованих сполук на фоні внесення КАС та рідких 

ОМД характеризувався найвищими значеннями серед досліджуваних 

варіантів, і становив відповідно у шарі ґрунту 0−30 см у варіанті 

Фон 1 (КАС40) – 174,60 мг/кг, що на 23 мг/кг більше порівняно з контролем. У 

варіантах із внесенням рідких ОМД цей показник був на рівні Фон 2 (ОМД-1) 

– 190,70 мг/кг (39 мг/кг) та Фон 3 (ОМД-2) − 192,93 мг/кг ґрунту (41 мг/кг). У 

варіанті без внесення добрив вміст азоту легкогідролізованих сполук був на 

рівні 151,52 мг/кг ґрунту (див. табл. 4.5). 

Впродовж вегетаційного періоду ячменю ярого, зокрема, в період від 

фази кущіння до настання повної стиглості, у шарі ґрунту 0−30 см 

спостерігали тенденцію до збільшення вмісту азоту мінеральних сполук. 
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Таблиця 4.5 

Вміст азоту окремих сполук у шарі грунту 0−30 см за внесення рідких 

ОМД у фазу повної стиглості ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст азоту окремих сполук, мг/кг 

Nзаг % Nгідрол NO3 NH4 Nмін 

Без добрив 

(контроль) 

0-10 0,29 160,50 5,91 4,15 10,06 

10-20 0,29 149,55 5,10 3,20 8,30 

20-30 0,29 144,50 5,55 3,38 8,93 

Фон 1  

(КАС 40) 

0-10 0,30 175,68 9,30 9,52 18,82 

10-20 0,30 175,60 11,55 5,97 17,52 

20-30 0,29 172,50 7,10 7,97 15,07 

Фон 2  

ОМД-1 

0-10 0,32 187,60 12,55 7,16 19,71 

10-20 0,30 188,90 11,64 7,42 19,06 

20-30 0,29 195,60 11,07 7,06 18,13 

Фон 3  

ОМД-2 

0-10 0,32 187,60 14,81 7,75 22,56 

10-20 0,31 195,60 11,39 8,41 19,80 

20-30 0,32 195,60 11,03 8,17 19,20 

НIP05 0,02 10,26 1,84 1,33 2,57 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС40 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС40 +15 % гумат 

У варіанті, де ячмінь ярий вирощували на фоні мінерального живлення, 

запаси азоту мінеральних сполук становили 17,14 мг/кг ґрунту. Вміст 

нітратного азоту зростав відносно контролю, відповідно, на 3,8 мг/кг ґрунту, 

амонійного на 4,24 мг/кг. Варіанти Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) з 

внесенням рідких ОМД відзначились більш інтенсивним процесом 

накопичення нітратного азоту під ячменем ярим, де його вміст зростав на 6,23 

і 6,89 мг/кг ґрунту, подібна закономірність спостерігалась із амонійним азотом 

(див. табл. 4.5).  

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

Проведеними дослідженнями встановлено певні особливості стосовно 

поглинання азоту мінеральних сполук в ґрунті під дією позакореневих 

підживлень рослин ячменю ярого рідкими ОМД. Необхідно відмітити, що 

вміст загального азоту у фазу повної стиглості ячменю ярого в усіх варіантах 

досліду характеризувався стійкішим значенням по профілю ґрунту порівняно з 
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мінеральними формами і в середньому був на рівні 0,29 % на контролі, та 

0,31 % на удобрених фонах. 

Встановлено закономірне підвищення вмісту азоту легкогідролізованих 

сполук в шарі ґрунту 0−30 см під дією позакореневих підживлень. Вміст азоту 

у грунті залежав від агрохімічного фону та внесених добрив у позакореневе 

підживлення. Під дією позакореневих підживлень КАС вміст азоту 

легкогідролізованих сполук в шарі ґрунту 0−30 см порівняно з неудобреним 

фоном збільшувався відповідно у варіанті Фон 1 (КАС40) + КАС6 на 

11,91 мг/кг, у варіантах Фон 2 (ОМД-1) + КАС6 і Фон 3 (ОМД-2) + КАС6 

відповідно на 38,98 і 41,81 мг/кг ґрунту. За триразового підживлення рідкими 

ОМД-1 вміст азоту легкогідролізованих сполук збільшився на Фон 1 (КАС40)+ 

ОМД-1 − 27,21 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-1 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-1 – 

35,45 і 48,21 мг/кг ґрунту. Найбільше накопичення азоту спостерігалось у 

варіантах із внесенням ОМД-2, його вміст збільшився на Фон 1 (КАС40) + 

ОМД-2 – 25,15 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 – 

37,21 і 47,71 мг/кг ґрунту (див. табл. 4.6). 

Встановлено, що запаси азоту мінеральних сполук в шарі ґрунту 0−30 см 

за позакореневих підживлень були вищими, ніж на контролі. У варіантах 

досліду із застосуванням КАС залежно від агрохімічного фону запаси азоту 

мінеральних сполук становили 13,36−21,66 мг/кг ґрунту.  

Внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2 в дозі 6 кг/га д. р. підвищувало 

запаси азоту мінеральних сполук в шарі грунту 0−30 см, відповідно на 

9,76−15,78 мг/кг та 12,5−14,67 мг/кг ґрунту порівняно з контролем. 

Вміст нітратного азоту в ґрунті змінювався, у певній мірі, від складу 

застосованих добрив. Так, за триразового підживлення рослин КАС у дозі 6 кг 

д. р. на всіх варіантах досліду порівняно з контролем відбулося підвищення 

вмісту нітратного азоту відповідно на 6,08 мг/кг у варіанті  

Фон 1(КАС40)+КАС6, на 5,63 мг/кг Фон 2 (ОМД-1)+КАС6 та на 7,40 мг/кг 

Фон 3 (ОМД-2)+КАС6. У той же час вміст амонійного азоту підвищився 

відповідно на 5,31; 5,24; 5,17 мг/кг ґрунту.  
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Таблиця 4.6 

Вміст азоту окремих сполук у шарі грунту 0−30 см у фазу повної стиглості ячменю ярого залежно від його 

позакореневих підживлень рідкими ОМД (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст азоту і окремих сполук, мг/кг 

Nзаг % Nгідрол NO3 NH4 Nмін 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 
0-10 0,29 160,50 5,91 4,15 10,06 

10-20 0,29 149,55 5,10 3,20 8,30 

20-30 0,29 144,50 5,55 3,38 8,93 

КАС6 
0-10 0,30 167,80 6,95 8,34 15,29 

10-20 0,30 165,00 5,80 7,32 13,12 

20-30 0,30 157,50 5,10 6,57 11,67 

Фон 1 (КАС 40) + КАС6 
0-10 0,31 177,80 12,30 9,54 21,84 

10-20 0,31 168,90 13,00 9,47 22,47 

20-30 0,31 177,80 9,50 7,64 17,14 

Фон 1 (КАС 40) + ОМД -1 
0-10 0,31 180,60 12,80 9,47 22,27 

10-20 0,29 177,80 10,80 7,82 18,62 

20-30 0,29 177,80 9,30 6,36 15,66 

Фон 1 (КАС 40) + ОМД -2 
0-10 0,30 178,90 13,90 7,19 21,09 

10-20 0,29 173,60 14,25 7,75 22,00  

20-30 0,29 177,50 14,80 6,89 21,69 
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Продовж. табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Фон 2 (ОМД-1) + КАС6 
0-10 0,28 211,70 11,10 9,04 20,14 

10-20 0,30 182,00 11,50 8,24 19,74 

20-30 0,28 177,80 10,84 9,15 19,99 

Фон 2 (ОМД-1)  + ОМД -1 

0-10 0,30 206,60 15,20 6,35 21,55 

10-20 0,30 189,40 11,20 8,90 20,10 

20-30 0,29 164,90 11,99 8,95 20,94 

Фон 2 (ОМД-1)  + ОМД -2 
0-10 0,29 213,40 13,25 11,42 24,67 

10-20 0,29 175,00 13,20 9,16 22,36 

20-30 0,30 177,80 13,00 11,26 24,26 

Фон 3 (ОМД-2)  + КАС6 
0-10 0,30 220,20 13,00 10,37 23,37 

10-20 0,30 179,20 13,25 7,65 20,90 

20-30 0,30 180,60 12,50 8,20 20,70 

Фон 3 (ОМД-2)  + ОМД -1 

0-10 0,30 236,60 14,02 12,27 26,29 

10-20 0,31 180,60 14,15 9,77 23,92 

20-30 0,30 182,00 14,10 10,31 24,41 

Фон 3 (ОМД-2)  + ОМД -2 
0-10 0,30 250,90 14,87 6,20 21,07 

10-20 0,31 179,20 14,20 9,24 23,44 

20-30 0,30 167,60 14,00 9,82 23,82 

НIP05 0,01 2,15 1,72 1,86 2,89 

 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС6 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС6 +15 % гумат 
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Під дією позакореневих підживлень рідкими ОМД-1 і ОМД-2 порівняно 

з контролем вміст нітратного азоту збільшувався відповідно на 5,45 і 

8,79 мг/кг у варіантах Фон 1(КАС40)+ОМД-1 і Фон 1(КАС 40)+ОМД-2, на 

7,27 і 7,63 мг/кг Фон 2 (ОМД-1)+ОМД-1 і Фон 2 (ОМД-1)+ОМД-2 та на 8,57 

і 8,84 мг/кг Фон 3 (ОМД-2)+ОМД-1 і Фон 3 (ОМД-2)+ОМД-2. Щодо вмісту 

амонійного азоту в шарі ґрунту 0−30 см під дією позакореневих підживлень 

рідкими ОМД, спостерігалась подібна закономірність (див. табл.4.6).  

В цілому, характеризуючи динаміку нітратного і амонійного азоту в 

ґрунті, слід відмітити, що вона мала подібний характер. Вміст азоту в ґрунті 

залежав не лише від погодних умов та доз і строків внесення добрив, а й від 

фази росту та розвитку рослин ячменю ярого. У фазу сходів вміст нітратного 

і амонійного азоту визначався погодними умовами і дозою внесення 

азотовмісних добрив. У фазу кущіння за рахунок проходження процесів 

нітрифікації співвідношення між нітратною і амонійною формами азоту 

поступово зменшувалось, по мірі використання рослинами ячменю ярого 

вміст нітратного і амонійного азоту зменшувався.   

На основі проведених досліджень можна зробити висновок щодо 

поліпшення поглинання рослинами ячменю ярого усіх форм азоту із ґрунту 

при застосуванні підживлень КАС та рідкими ОМД. Варто виділити дію 

рідких ОМД у поєднанні з позакореневими підживленнями у критичні фази 

розвитку рослин на процес засвоєння азоту рослинами ячменю, особливо 

тоді, коли умови мінерального живлення відхилені від норми.  

 

4.3  Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті 

 

Фосфор займає особливе місце серед елементів, які визначають 

родючість ґрунту, в зв’язку з його важливою роллю в обміні речовин рослин 

та особливостями динаміки вмісту і співвідношення різних форм сполук у 

ґрунті. Біохімічні цикли фосфорних сполук у ґрунті та їх доступність 

рослинам змінюються під впливом антропогенних факторів [142], 
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температури та вологості ґрунту, запасів фосфору в ґрунті та рухомість 

його сполук [148]. На початку вегетації рослини ячменю ярого створюють 

резерв фосфору, який потім перерозподіляється між органами залежно від 

потреби їх у цьому елементі живлення для синтезу органічних речовин. 

Тому, ця культура 50−65 % фосфору найінтенсивніше засвоює впродовж 

короткого проміжку часу – від початку кущіння до колосіння. А у фазу 

колосіння ячменю майже завершується засвоєння з ґрунту 90 % фосфору від 

загального винесення з урожаєм. Так, у фізіологічних дослідженнях з 

ячменем навіть повне вилучення фосфору зі складу поживного розчину після 

п’ятитижневого періоду росту не впливало на врожай і якість зерна 

(Петербурзький О. В., 1989).  

Вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті впродовж вегетації ячменю 

ярого залежав від співвідношення елементів живлення у внесених добривах. 

На початку вегетації ячменю ярого вміст фосфору в шарі ґрунту 0−30 см 

становив 84,9−92,1 мг/кг ґрунту і характеризувався як середній. За внесення 

КАС та рідких ОМД під передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га д. р. вміст 

фосфору, у середньому на дослідних ділянках, підвищувався відносно 

неудобреного фону у варіантах Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) − на 0,4 та 

4,5 мг/кг, окрім варіанту Фон 1(КАС 40), де він зменшився на 3,42 мг/кг 

ґрунту (табл. 4.7). Ефективність рідких ОМД окрім безпосереднього 

збагачення ґрунту азотом, пов’язана з наявністю у їх складі активних 

органічних кислот [65], які здатні підвищувати рівень біологічної активності 

ґрунту, а також позитивно впливати на функціонування 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, що в комплексі сприяє переведенню 

важкорозчинних ґрунтових сполук фосфору в доступні форми.  

У фазу колосіння ячменю ярого майже завершується засвоєння з ґрунту 

90% фосфору від загального винесення його з урожаєм. У фазу повної 

стиглості надходження його в рослини з ґрунту поступово призупиняється 

[55], вміст рухомих сполук фосфору у шарі ґрунту 0−30 см в результаті 

використання рослинами ячменю ярого зменшується відповідно до 
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90,65 мг/кг на контролі, у варіантах Фон 1 (КАС 40) − 97,80 мг/кг, Фон 2 

(ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) − 85,49 і 90,55 мг/кг ґрунту (табл. 4.8).  

   Таблиця 4.7 

Вміст рухомих сполук фосфору в шарі грунту 0−30 см за внесення рідких 

ОМД у фазу кущіння ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.)  

Варіант  Шар ґрунту, см 
Вміст рухомих сполук фосфору, 

мг/кг 

Без добрив (контроль) 

0-10 94,03 

10-20 93,75 

20-30 92,13 

Фон 1 (КАС 40) 

 

0-10 94,75 

10-20 88,45 

20-30 86,45 

Фон 2 (ОМД-1) 93,68 

0-10 97,90 

10-20 91,80 

20-30 91,35 

Фон 3 (ОМД-2) 97,84 

0-10 99,34 

10-20 99,05 

20-30 95,15 

НIP05 2,83 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС40 +5% гумат, рідкі ОМД-2 – КАС40 +15 % гумат 

 

Проведеними дослідженнями встановлено певні особливості стосовно 

поглинання рухомих фосфатів в ґрунті під дією позакореневих підживлень 

рослин ячменю ярого досліджуваними рідкими ОМД та КАС. Необхідно 

відмітити, що у фазу повної стиглості ячменю ярого на усіх варіантах досліду 

у разі триразового підживлення добривами у дозі 6 кг/га д. р. вміст фосфору 

зменшувався в порівнянні з попередньою фазою, а проти контролю зростав 

на 2,67−4,04 мг/кг ґрунту (див. табл. 4.8). 

За внесення КАС вміст фосфору у шарі ґрунту 0−30 см у варіанті 

Фон 1(КАС40) становив − 92,89 мг/кг, Фон 2 (ОМД-1) − 89,02 мг/кг, 

Фон 3 (ОМД-2) − 90,55 мг/кг ґрунту.  
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Таблиця 4.8 

Вміст рухомих сполук фосфору в шарі грунту 0−30 см у фазу повної 

стиглості ячменю ярого залежно від його позакореневих підживлень 

рідкими ОМД (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 
Вміст рухомих сполук фосфору, мг/кг 

шар ґрунту, см 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
0-10 10-20 20-30 

Без добрив 

(контроль) 

 93,05 90,45 88,45 

+ КАС 6 98,19 93,32 88,45 

Фон 1  

(КАС 40) 

 106,20 101,05 86,16 

+ КАС 6 103,34 92,32 83,01 

+ ОМД-1 105,05 86,73 83,87 

+ ОМД-2 105,76 92,31 77,86 

Фон 2  

ОМД-1 

 99,61 82,73 74,14 

+ КАС 6 100,76 90,74 75,57 

+ ОМД-1 103,91 85,02 83,58 

+ ОМД-2 106,47 92,50 83,01 

Фон 3  

ОМД-2 

 97,90 88,45 85,30 

+ КАС 6 102,76 87,88 88,87 

+ ОМД-1 100,89 92,73 87,18 

+ ОМД-2 102,76 83,01 98,30 

НІР05 3,06 3,06 9,62 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС6 +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС6 +15 % гумат 

Інтегроване застосування рідких ОМД-1 зумовлювало підвищення 

вмісту рухомих сполук фосфору у шарі 0−30 см, та становило 91,97 мг/кг на − 

Фон 1 (КАС 40), 92,84 мг/кг − Фон 2 (ОМД-1) та 93,60 мг/кг − Фон 3 (ОМД-2), 

що було вищим від контролю на 1,32, 2,19 та 2,95 мг/кг ґрунту. Найвищий 

вміст рухомих сполук фосфору був у варіантах із комплексним внесенням 

рідких ОМД-2, та становив відповідно 91,67 мг/кг − Фон 1 (КАС40), 93,26 мг/кг 

− Фон 2 (ОМД-1) та 94,69 мг/кг − Фон 3 (ОМД-2), що було вищим від 

контролю на 1,32, 3,61 та 4,04 мг/кг ґрунту.  
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Отже, спостереження за вмістом рухомих сполук фосфору в ґрунті 

під ячменем ярим показало, що більш інтенсивне їх використання рослинами 

відбувається у другій половині вегетації під час формування врожаю. Ця 

тенденція була відмічена в більшості варіантів досліду і супроводжувалась 

зниженням вмісту рухомого фосфору в ґрунті. Внесення рідких ОМД у дозі 

40 кг/га д. р. під передпосівну культивацію на початку вегетації ячменю 

ярого та позакоренево у в три фази розвитку рослин у дозі 6 кг/га д. р. 

сприяло підвищенню вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті, що зумовлено 

як властивостями добрива, так і наявністю в їх складі гумату калію, який 

здатен впливати на функціонування фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, 

що в комплексі сприяє переведенню важкорозчинних мінеральних та 

органічних сполуки фосфору в доступні форми.  

Наприкінці вегетації ячменю ярого вміст рухомих фосфатів 

підвищувався внаслідок мобілізації його ґрунтових запасів і незначного 

засвоєння рослинами. За рахунок природної родючості чорнозему типового 

було забезпечено рівномірне споживання фосфору ячменем ярим упродовж 

вегетації.  

 

4.4  Динаміка вмісту рухомих сполук калію в ґрунті 

 

Потенційна родючість чорноземів характеризується підвищеною 

забезпеченістю обмінними сполуками калію внаслідок його значних запасів у 

материнській породі [2]. Інтенсивність його балансу в зоні Лісостепу 

становить менше 60 % [214]. 

Калій є одним з найбільш важливих макроелементів у живленні 

сільськогосподарських рослин, запаси якого у ґрунті визначають як невичерпні. 

Встановлено, що калій прискорює фотосинтез рослин, забезпечує 

морозостійкість озимих культур. Дослідним шляхом отримано безліч доказів, 

що калій впливає на азотний обмін. З покращенням забезпеченості калієм 

рослин ефективність використання азоту збільшується. При оптимізації 
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калійного стану ґрунту визначено збільшення ефективності 

використання внесеного азоту, перешкоджаючи надлишковому накопиченню 

нітратів у ґрунті [21, 126]. Існують також факти, що калій підвищує стійкість 

рослин до захворювань, послаблює несприятливі дії засухи, сприяючи 

ефективному використанню вологи [21, 126, 127, 150, 242]. Нестача цього 

елементу гальмує деякі біохімічні процеси в рослині, що негативно впливає 

на обмін речовин. Рослини в’януть, стебла стають ламкими, що спричиняє 

вилягання зернових культур, гальмується розвиток репродуктивних органів, 

зерно формується щуплим і має погану схожість [52]. Дослідженнями 

В. І. Никишена [138, 139], В. Г. Минеєва [124] встановлено, що ефективність 

калію значно залежить від оптимального співвідношення макроелементів у 

системі мінерального живлення рослин, погодних умов, агрофізичних 

властивостей ґрунту.  

Результати проведених досліджень (табл. 4.9) свідчать, що на початку 

вегетації ячменю ярого вміст рухомих сполук калію в шарі ґрунту 0−30 см 

становив 110,10−125,70 мг/кг ґрунту.  

На підставі отриманих даних можна стверджувати, що в шарі ґрунту 

0−30 см вміст рухомого калію відповідав оптимуму 91−120 мг/кг, грунт є 

придатним для вирощування зернових культур. 

На початку фази кущіння ячменю ярого внаслідок поглинання 

рослинами та переходу в необмінні форми відбувалось зменшення вмісту 

рухомих сполук калію в шарі ґрунту 0−30 см на контрольному варіанті 

відповідно до 116,82 та у варіанті Фон 1(КАС40) до 114,37 мг/кг.  

Внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га 

д. р. азоту сприяло підвищенню вмісту рухомих сполук калію в фазу кущіння 

у варіантах Фон 2 (ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2) відповідно до 136,89 і 

147,41 мг/кг ґрунту, що на 18,41 і 28,93 мг/кг більше порівняно з контролем. 

Вищеназване свідчить про значні мобілізуючі властивості чорнозему 

типового і здатність його при внесені рідких ОМД, що містять гумат калію 
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під передпосівну культивацію фіксувати калій з добрив і забезпечувати 

потреби рослин на початкових фазах розвитку.  

Таблиця 4.9 

Вміст рухомих сполук калію в шарі грунту 0−30 см за внесення рідких 

ОМД у фазу кущіння ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.)  

Варіант  Шар ґрунту, см 
Вміст рухомих 

сполук калію, мг/кг 

Без добрив (контроль) 

0-10 118,60 

10-20 117,50 

20-30 114,35 

Фон 1 (КАС 40)  

0-10 122,65 

10-20 120,70 

20-30 99,76 

Фон 2 (ОМД-1)   

0-10 139,99 

10-20 139,66 

20-30 131,02 

Фон 3 (ОМД-2)  

0-10 149,55 

10-20 149,03 

20-30 143,64 

НIP05 9,46 

Примітка. Рідкі ОМД-1 - КАС 40+5 % гумат, рідкі ОМД-2 - КАС 40+15 % гумат 
 

Наприкінці вегетації ячменю ярого вміст рухомих сполук калію в 

ґрунті дещо зростав внаслідок припинення поглинання його кореневою 

системою рослин та поступового перетворення фіксованого ґрунтом калію в 

обмінні форми. Так, на контролі вміст його рухомих сполук становив 

відповідно 129,54 мг/кг, у варіанті Фон 1 (КАС40) – 124,47 мг/кг. У варіантах 

із внесенням рідких ОМД відбувалась протилежна закономірність, вміст 

калію зменшувався в порівнянні з попередньою фазою, а проти контролю 

зростав та становив у варіантах Фон 2 (ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2) відповідно 

133,32 і 135,56 мг/кг ґрунту (табл. 4.10). Це пов’язане з винесенням урожаєм, 
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бо саме у варіантах із застосуванням рідких ОМД відмічені найвищі 

прирости врожаю ячменю ярого.  

Таблиця 4.10 

Вміст рухомих сполук калію в шарі грунту 0−30 см у фазу повної 

стиглості ячменю ярого залежно від його позакореневих підживлень 

рідкими ОМД (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 
Вміст рухомих сполук калію, мг/кг 

шар ґрунту, см 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
0-10 10-20 20-30 

Без добрив 

(контроль) 
 162,67 129,54 96,40 

+ КАС 6   135,56 123,51 97,36 

Фон 1  

(КАС 40) 

 171,71 106,40 95,31 

+ КАС 6    165,69 110,50 114,47 

+ ОМД-1  153,64 132,55 114,47 

+ ОМД-2  174,72 125,50 101,45 

Фон 2  

ОМД-1 

 159,66 120,50 119,80 

+ КАС 6   164,72 122,55 108,45 

+ ОМД-1  179,53 121,57 101,44 

+ ОМД-2  180,90 122,49 99,41 

Фон 3  

ОМД-2 

 174,72 129,54 102,42 

+ КАС 6   174,71 117,49 102,41 

+ ОМД-1  174,29 123,72 105,44 

+ ОМД-2   171,71 120,40 111,46 

НІР05 7,90 9,81 12,22 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС6+5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС6 +15 % гумат 

 

Проведеними дослідженнями встановлено певні особливості стосовно 

поглинання рухомих сполук калію в ґрунті під дією позакореневих підживлень 

рослин ячменю ярого досліджуваними рідкими ОМД. 

Необхідно відмітити, що у фазу повної стиглості ячменю ярого в усіх 

варіантах досліду де були проведені позакореневі підживлення КАС та рідкими 

ОМД у дозі 6 кг/га д. р. було відмічено збільшення вмісту рухомих сполук 

калію (див. табл. 4.10). Так, проведення позакореневих підживлень КАС у 
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варіантах Фон 1 (КАС40), Фон 2 (ОМД-1), Фон 3 (ОМД-2) зумовило 

збільшення вмісту калію відповідно на 0,68; 2,37 та 2,46 мг/кг порівняно з 

неудобреним фоном. Триразове позакореневе підживлення рідким ОМД-1 у 

варіантах Фон 1 (КАС40), Фон 2 (ОМД-1), Фон 3 (ОМД-2) зумовило збільшення 

вмісту калію відповідно на 4,01; 4,64 і 4,94 мг/кг порівняно з контролем. 

Підживлення рослин рідкими ОМД-2 істотно не відрізнялось від попередніх 

варіантів із внесенням ОМД-1, однак спричиняло підвищення рухомого калію 

у шарі 0−30 см у варіантах Фон 1 (КАС 40), Фон 2 (ОМД-1), Фон 3 (ОМД-2) на 

4,35; 4,73 і 4,98 мг/кг ґрунту. 

На основі проведених досліджень можна констатувати, що внесення 

рідких ОМД під передпосівну культивацію істотно вплинули на збільшення 

вмісту рухомих сполук калію в шарі ґрунту 0−30 см на початку вегетації. А 

позакореневі підживлення, сприяли кращому засвоєнню його рослинами та 

винесенням разом з урожаєм. Вищеназване свідчить про значні мобілізуючі 

властивості чорнозему типового і здатність його при внесені рідких ОМД, що 

містять гумат калію фіксувати калій, з осередку добрив і забезпечувати 

потреби рослин ячменю ярого впродовж вегетації.  

Отримані результати дозволили зробити такі висновки: 

1. Комплексне застосування рідких ОМД за вирощування ячменю ярого 

сприяє підвищенню вмісту основних елементів живлення (азоту мінеральних 

та легкогідролізованих сполук, рухомих форм фосфору і калію), гумусу та 

показника рНKCl. 

2. Найефективнішим щодо накопичення вмісту поживних елементів у 

ґрунті виявилось внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію у дозі 

40 кг/га д. р. у варіанті Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2) комплексно з 

позакореневим підживленням рідкими ОМД-2 у дозі 6 кг/га д. р. в три фази 

розвитку рослин, які забезпечили порівняно з контролем зростання вмісту 

азоту легкогідролізованих сполук в шарі ґрунту 0−30 см відповідно на 37,21 і 

47,71 мг/кг, нітратного азоту на 7,63 і 8,84 мг/кг, амонійного на 7,03 і 4,84 мг/кг 

ґрунту. 
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3. Під впливом рідких ОМД підвищується вміст рухомих сполук 

фосфору та калію в чорноземі типовому. В умовах досліду застосування рідких 

ОМД під передпосівну культивацію та позакоренево забезпечує збільшення 

показників вмісту рухомих сполук фосфору відносно контролю у шарі ґрунту 

0−30 см на 3,61 і 4,04 мг/кг, калію на 4,73 і 4,98 мг/кг ґрунту. 

4. За вмістом гумусу та реакції 

ґрунтового розчину максимально 

ефективною виявилось інтегроване 

застосування рідких ОМД-1 та ОМД-2, яке 

забезпечило зростання цих показників 

в шарі ґрунту 0−30 см відповідно на 0,22−0,24 % 

та 0,1−0,4 од. 

Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [5, 18, 183]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ДИНАМІКУ 

ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЕМ 

ЯРИМ 

Одним з найголовніших факторів ґрунтового середовища, що має 

усесторонній вплив на життя рослин, їх продуктивність та показники якості є 

мінеральне живлення. Тому найбільш повне уявлення про рівень 

мінерального живлення посівів вдається отримати, використовуючи поряд з 

ґрунтовими, показники рослинної діагностики проведення якої за фазами 

росту і розвитку рослин дає можливість обґрунтувати раціональні заходи 

використання добрив під ячмінь ярий і встановити оптимальне 

співвідношення поживних речовин [49, 138, 139].   

 

5.1  Динаміка вмісту азоту в рослинах 

 

Одержання високих і стабільних урожаїв ячменю ярого тісно пов’язано 

з споживанням поживних речовин. Застосування добрив забезпечує від 30 до 

60 % врожаю, якісне насіння 5−20 %, засоби захисту рослин 5−15 %. Такий 

розподіл впливу на врожайність сформувався завдяки впровадженю нових 

технологій застосування азотних і комплексних добрив. Серед 

макроелементів азот є одним із біогенних елементів, без якого не можливий 

синтез білків, амінокислот, ензимів. 

Ячмінь ярий – культура з коротким вегетаційним періодом, яка 

формує врожай за рахунок первинної кореневої системи, що проникає на 

глибину 30−40 см. У таких культур зазвичай загальна біомаса і врожай тісно 
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пов’язані. Тому із зернових культур ячмінь ярий найвимогливіший до 

елементів живлення [116]. 

На високих агрофонах, що має місце при розміщенні ячменю ярого після 

удобрених просапних, високі дози азоту, внесені до сівби, стимулюють 

інтенсивне кущіння, активізують надмірний вегетативний ріст, що спричиняє 

вилягання рослин, нерівномірне достигання, підвищену ламкість стебел та 

колосся. За нестачі азоту в живленні, зменшується інтенсивність кущіння, 

посилюється редукція потенційно продуктивних пагонів, колосків, знижується 

фертильність квіток, формується щупле зерно і, як наслідок, зменшується 

врожайність [115]. Крім того, азотні добрива є не тільки засобом підвищення 

врожайності, але й необхідною передумовою для ефективного використання 

фосфору і калію з ґрунту [1, 27]. Удобрення пивоварного ячменю, особливо 

азотними добривами, має деякі особливості. Однією з вимог є найбільша 

кількість високомолекулярного білка до 12,5 % та вміст крохмалю (не менше 

як 60−65 %). Тому дуже важливо знайти такі норми внесення азотних добрив, 

які забезпечували б високу продуктивність цієї культури, не погіршуючи якості 

сировини і не знижуючи родючість ґрунту. Підвищеною вимогливістю до 

азотного живлення ячмінь відзначається в період від початку кущіння  до 

колосіння. В цей період відбувається розвиток пагонів кущіння, 

асиміляційного апарату і формування колосу [23]. 

Результати  проведених досліджень (табл. 5.1) вказують на те, що вміст 

азоту в листках рослин змінюється упродовж вегетації. У фазу кущіння рослин 

спостерігались найвищі показники вмісту азоту в листках ячменю ярого. Так, 

на контролі вміст загального азоту в листках становив 2,28 % на суху речовину, 

а за рахунок внесення азотовмісних добрив під передпосівну культивацію у дозі 

40 кг/га д. р. вміст азоту в листках зростав до 2,40 % у варіанті Фон 1 (КАС40), 

до 2,67 % у варіанті Фон 2 (ОМД-1) та 2,85 % у варіанті Фон 3 (ОМД-2).  

За класифікацією забезпеченості рослин елементами живлення 

В. В. Церлінг [213], оптимальним для ячменю ярого вважається вміст 

загального азоту в листках у фазу кущіння на рівні 2,6−4,7 % на суху 
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речовину. Тому, на основі проведених досліджень можна зробити 

висновок, що внесення 40 кг/га д. р. азотовмісних добрив перед сівбою 

ячменю ярого дозволяє усунути дефіцит азоту в живлені посівів і наблизити 

показники вмісту азоту в рослинах до оптимальних.  

     Таблиця 5.1 

Вміст загального азоту в рослинах ячменю ярого за підживлення 

рідкими ОМД (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант  
Вміст загального азоту, % на суху реч. 

кущіння повна стиглість 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
листки  солома зерно 

Без добрив 

(контроль) 

 2,28 0,45 1,13 

+ КАС 6 - 0,47 1,29 

Фон 1  

(КАС 40) 

 2,40 0,52 1,32 

+ КАС 6 - 0,61 1,35 

+ ОМД-1 - 0,64 1,41 

+ ОМД-2 - 0,66 1,41 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 2,67 0,60 1,54 

+ КАС 6 - 0,83 1,65 

+ ОМД-1 - 0,91 1,76 

+ ОМД-2 - 0,94 1,76 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 2,85 1,38 1,76 

+ КАС 6 - 1,38 1,95 

+ ОМД-1 - 1,41 1,97 

+ ОМД-2 - 1,76 1,98 

НIP05 0,15 0,07 0,05 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5% гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15% гумат 

Наприкінці вегетації вміст азоту в вегетаційній масі ячменю ярого 

зменшувався в зв’язку з ростовим розбавленням і переміщенням його у 

генеративні органи. Так, на контролі вміст азоту в соломі становив 0,45 %, у 

варіанті Фон 1 (КАС 40) – 0,52 %, у варіантах із внесенням рідких ОМД, 

Фон 2 (ОМД-1) – 0,60 %, Фон 3 (ОМД-2) – 1,38 %, на суху речовину, що на 

0,07; 0,15; 0,93 % більше контролю. У зерні, вміст азоту був на рівні 

1,32−1,76 % на удобрених фонах, що на 0,19; 0,41; 0,63 % більше контролю 

(1,13 %). 
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За результатами досліджень, позакореневі підживлення азотними 

добривами у дозі 6 кг/га д. р. у три фази розвитку рослин поліпшували не лише 

азотний обмін рослин, а й сприяли його накопиченню в зерні і соломі ячменю 

ярого. Поліпшувався відтік азоту в зерно і підвищувався його вміст до 

1,35−1,95 % на суху речовину. У варіантах Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-1 і Фон 2 

(ОМД-1) + ОМД-2 – 1,76 % на суху речовину, що на 0,63 % більше контролю. 

Найбільше підвищення вмісту азоту в зерні було відмічено у варіантах 

Фон 3 (ОМД-2)+ОМД-1 і Фон 3 (ОМД-2)+ОМД-2 вміст азоту був на рівні – 

1,97 і 1,98 % на суху речовину, на 0,85 % більше контролю. 

Вміст азоту в соломі змінювався залежно від кількості позакореневих 

підживлень і був на рівні 0,47−1,76 % на суху речовину. Найбільше 

підвищення вмісту азоту в соломі було відмічено у варіантах Фон 2 (ОМД-1) 

+ ОМД-2 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 – до 0,94 і 1,76 % на суху речовину, що 

на 0,49 і 1,31 % більше в порівняні з контролем.  

Як свідчать результати проведених досліджень внесення рідкими ОМД 

під передпосівну культивацію в дозі 40 кг/га д. р. дозволяє поліпшити 

живлення рослин ячменю ярого азотом у початкові етапи росту, а позакореневі 

підживлення у дозі 6 кг/га д. р. впливають на засвоюваність азоту в критичні 

періоди росту ячменю ярого і наприкінці вегетації сприяють надходженню з 

соломи в зерно, підвищуючи його вміст у зерні на 0,74 %, соломі − на 

0,71−0,90 % порівняно з контролем.  

5.2  Динаміка вмісту фосфору в рослинах 

На початкових стадіях розвитку рослин ячменю ярого особливе 

значення має забезпечення їх фосфором, який сприяє доброму розвитку 

кореневої системи, збільшенню в подальшому співвідношення зерна до 

соломи, формуванню більш крупного зерна [202]. До того ж, фосфор 

підвищує стійкість рослин до хвороб і посухи, покращує азотний обмін. 

Дефіцит фосфору затримує ріст і розвиток рослин. Зовнішнім проявом 

фосфорного голодування у молодих рослин є антоціанове забарвлення 



 

 

120 

листка. Впродовж перших 10 днів після проростання насіння рослини 

використовують запаси фосфору, які є в зернівці у період сходів рослини 

дуже погано засвоюють фосфор із ґрунту, тому за відсутності мінеральних 

легкодоступних фосфорних сполук вони відчувають фосфорне голодування, 

що має негативний вплив на весь наступний ріст і розвиток рослин [24]. 

Результати проведених досліджень (табл. 5.2) свідчать, що рослини 

ячменю ярого на контрольних ділянках відчували дефіцит фосфору.  

Таблиця 5.2  

Вміст фосфору в рослинах ячменю ярого за підживлення рідкими ОМД 

(середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант  
Вміст фосфору, % на суху реч. 

кущіння повна стиглість 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
листки  солома зерно 

Без добрив 

(контроль) 

 1,38 0,25 1,41 

+ КАС 6 - 0,25 1,44 

Фон 1  

(КАС 40) 

 1,52 0,26 1,49 

+ КАС 6 - 0,28 1,49 

+ ОМД-1 - 0,28 1,61 

+ ОМД-2 - 0,32 1,69 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 1,64 0,34 1,74 

+ КАС 6 - 0,37 1,75 

+ ОМД-1 - 0,49 1,76 

+ ОМД-2 - 0,49 1,77 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 1,83 0,58 1,77 

+ КАС 6 - 0,59 1,81 

+ ОМД-1 - 0,60 1,81 

+ ОМД-2 - 0,62 1,83 

НIP05 0,09 0,03 0,03 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5% гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15% гумат 

Так, на контролі вміст фосфору в листках становив 1,38 % на суху 

речовину. Застосування азотовмісних добрив під передпосівну культивацію 

сприяло поліпшенню азотного живлення та забезпечило надходження 

фосфору у рослини. У варіантах із внесенням добрив підвищення цього 

показника зростало до 1,52 % у варіанті Фон 1 (КАС40), до 1,64 % у варіанті 
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Фон 2 (ОМД-1) та 1,83 % у варіанті Фон 3 (ОМД-2) на суху речовину. 

Згідно з класифікацією забезпеченості рослин елементами живлення за 

В. В. Церлінг [214] вміст фосфору в рослинах ячменю ярого в фазу кущіння 

на рівні 1,52−1,83 %, характеризується як високий. Це свідчить про те, що 

внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію створювало оптимальні 

умови для фосфорного живлення рослин ячменю ярого. 

Наприкінці вегетації вміст фосфору в вегетаційній масі ячменю ярого 

майже вирівнювався за показниками і на контролі становив 0,25 %, у варіанті 

Фон 1 (КАС40) – 0,26 %, у варіантах із внесенням ОМД, Фон 2 (ОМД-1) – 

0,34 %, Фон 3 (ОМД-2) – 0,58 % на суху речовину, що на 0,10 і 0,33 % більше 

контролю. У зерні ячменю ярого накопичувалось у 2,9−5,6 разів більше 

фосфору, ніж у соломі. На контролі вміст фосфору становив 1,41 %, на фонах 

– 1,49−1,77 %, що на 0,08; 0,33; 0,36 % більше контролю. 

Позакореневі підживлення ячменю ярого азотовмісними добривами на 

початку кущіння до колосіння сприяли надходженню фосфору в зерно 

підвищуючи його вміст до 1,44−1,83 % на суху речовину. Так, за триразового 

підживлення КАС6 незалежно від фону вміст фосфору в зерні ячменю ярого 

був вищим на 0,03−0,4 % на суху речовину. Позакореневі підживлення 

рідкими ОМД у три фази розвитку рослин були ефективними, оскільки вміст 

фосфору підвищувався у варіанті Фон 1 (КАС40) на 0,2−0,28 % на суху 

речовину порівняно з контролем. Найбільше підвищення вмісту фосфору в 

зерні було відмічено у варіантах Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2 і Фон 3 (ОМД-2) + 

ОМД-2 – до 1,77 і 1,83 % на суху речовину або на 0,36 і 0,42 %. У соломі 

вміст фосфору у варіантах із внесенням добрив був на рівні 0,25−0,62 %, на 

контролі 0,25 % на суху речовину. Найбільше підвищення вмісту фосфору в 

соломі було відмічено із комплексним внесенням рідких ОМД у варіантах 

Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 – до 0,49 і 0,62 % на 

суху речовину або на 0,24 і 0,37 % порівняно з контролем.  

Отже, комплексне внесення рідких ОМД на початку вегетації ячменю 

створює оптимальні умови для фосфорного живлення рослин, а наприкінці − 
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сприяє надходженню його з соломи в зерно, підвищуючи вміст у зерні на 

0,38−0,39 %, в соломі на 0,30−0,31 %. 

 

 

5.3  Динаміка вмісту калію в рослинах 

 

Важливу роль в житті рослин ячменю ярого, особливо в фізіологічних і 

біохімічних процесах, належить калію. В клітинах рослин він знаходиться, 

головним чином, в рухомій формі і сприяє переміщенню продуктів 

асиміляції з листків у інші органи. Калій регулює водний і азотний обмін, 

підвищує стійкість до посухи, полягання, хвороб, прискорює достигання 

зерна [24]. Під впливом калію формується добре розвинута коренева система, 

покращується кущіння. Нестача калію гальмує деякі біохімічні процеси в 

рослині, що негативно впливає на обмін речовин. Дефіцит калію зумовлює 

розщеплення білків, що знижує якість зерна і спричинює ураження рослин 

хворобами. Збільшуються втрати цукрів на дихання, це зумовлює утворення 

щуплого зерна, зниження його життєздатності і схожості. Потреба рослин в 

калії тим вища, чим краще вони забезпечені водою і азотом. Найбільше калію 

рослини ячменю ярого засвоюють у фазах інтенсивного наростання 

біологічної маси. Закінчується надходження калію в рослини у фазу цвітіння 

[115]. Поряд з вивченням азотного і фосфорного живлення рослин ячменю 

важливо дослідити особливості калійного живлення за внесення 

азотовмісних добрив. Результати проведення досліджень (табл. 5.3) вказують 

на те, що у фазу кущіння ячменю ярого спостерігались максимальні значення 

масової частки калію і його вміст зростав пропорційно дозі внесення добрив. 

На контролі вміст калію становив 4,76 %, у варіанті Фон 1 (КАС6) − 4,94 %, 

найбільше засвоєння калію спостерігається у варіантах Фон 2 (ОМД-1) і 

Фон 3 (ОМД-2) − 5,16 і 5,17 % на суху речовину. 

Згідно прийнятої градації вмісту елементів живлення для рослин 

ячменю ярого [214], у фазу кущіння оптимальним вважають уміст калію в 
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листках на рівні 4,9−5,2 % на суху речовину. Згідно з результатами 

проведених досліджень за внесення 40 кг/га д. р. на усіх варіантах у фазу 

кущіння створювався оптимальний вміст калію в рослинах ячменю ярого.  

 

Таблиця 5.3  

Вміст калію в рослинах ячменю ярого за підживлення рідкими ОМД 

(середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант  
Вміст калію, % на суху реч. 

кущіння повна стиглість 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
листки  солома зерно 

Без добрив 

(контроль) 

 4,76 1,44 0,66 

+ КАС 6 - 1,53 0,66 

Фон 1  

(КАС 40) 

 4,94 1,62 0,81 

+ КАС 6 - 1,74 0,87 

+ ОМД-1 - 1,83 0,95 

+ ОМД-2 - 1,74 0,96 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 5,16 1,84 0,99 

+ КАС 6 - 1,89 0,99 

+ ОМД-1 - 1,89 1,01 

+ ОМД-2 - 1,98 1,04 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 5,17 1,95 1,02 

+ КАС 6 - 2,09 1,16 

+ ОМД-1 - 2,09 1,16 

+ ОМД-2 - 2,19 1,16 

НIP05 0,12 0,04 0,05 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5% гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15% гумат 

У фазу повної стиглості зерна вміст калію у вегетативній масі ячменю 

ярого значно зменшувався у зв’язку з відтоком його у генеративні органи і 

корені. Вміст калію в соломі ячменю ярого значно перевищував його вміст у 

зерні – у 1,5−2,2 рази. Найвищі показники вмісту калію в соломі та зерні 

зафіксовано у варіантах Фон 2 (ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2), в соломі 

відповідно 1,84 і 1,95 %, що на 0,40 і 0,51 % більше контролю, в зерні 0,99 і 

1,02 % або 0,33 і 0,36 % на суху речовину. 

Позакореневі підживлення ячменю ярого рідкими ОМД у дозі 6 кг/га 
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д. р. на початку кущіння до колосіння мали неоднозначний вплив на 

вміст калію в рослинах. Так, у соломі вміст калію був на рівні 1,74−2,19 % на 

суху речовину, і значно перевищував вміст у зерні – у 2 рази. Так, найбільше 

накопичення калію в соломі ячменю ярого відбувалось у разі застосування 

трьох позакореневих підживлень рідкими ОМД на удобреному варіанті 

Фон 2 (ОМД-1) + ОМД-2 і Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 – 1,98−2,19 % на суху 

речовину, а це на 0,54−0,75 % більше порівняно з контролем. Проведення 

позакореневих підживлень ячменю ярого рідкими ОМД забезпечило 

підвищення цього показника в зерні до 1,04−1,16 % на суху речовин, або на 

0,38−0,50 % більше від контролю. 

Отже, внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію дозволяє 

поліпшити живлення рослин ячменю ярого калієм у початкові етапи росту, а 

позакореневі підживлення у три фази, наприкінці вегетації сприяють 

накопиченню його в соломі на 0,55−0,65 %, в зерні на 0,43−0,44 % на суху 

речовину. 

Отримані результати дозволили зробити такі висновки:  

1. Вміст азоту в зерні, значною мірою, залежить від забезпеченості 

рослин азотистими сполуками в період від фази кущіння до колосіння, коли 

рослини відчувають гостру нестачу цього елементу. Внаслідок комплекного 

застосування рідких ОМД під передпосівну культивацію в дозі 40 кг/га д. р. та 

позакоренево в дозі 6 кг/га д. р. підвищується його вміст у зерні 1,76−1,98 % , 

в соломі 0,91−1,76 %, що на 0,74 % і 0,71−0,90 % на суху речовину.  

2. Комплексне внесення рідких ОМД створює оптимальні умови для 

фосфорного живлення рослин ячменю ярого у початкові етапи росту та 

наприкінці вегетації, підвищуючи його вміст у зерні 1,76−1,83 %, в соломі 

0,49−0,62 % на суху речовину, що на 0,38−0,39 % і 0,30−0,31 % більше 

контролю. 

3. Вміст калію в зерні та соломі ячменю ярого підвищувався 

закономірно із внесенням рідких ОМД, найбільше його накопичення 
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спостерігалось у соломі 1,89−2,19 %, найменше у зерні 1,01−1,16 % на 

суху речовину, що на 0,55−0,65 % і 0,43−0,44 % більше контролю . 

Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [15]. 

 

 

РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ РІДКИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

 

 

6.1 Ефективність дії рідких органо-мінеральних добрив на 

врожайність зерна ячменю ярого 

 

В останні роки в Україні намітилась тенденція до зниження витрат на 

вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі й зернових.  

Правильний підбір сорту та оптимального, економічно обґрунтованого фону 

живлення під ячмінь ярий є найдешевшим та ефективним засобом 

збільшення його врожайності. У зв’язку з цим і виникла потреба у вивченні 

цих факторів з метою підвищення продуктивності культури та стабілізації 

виробництва зерна при застосувані рідких ОМД в різні за метеорологічними 

умовами роки. 

Експериментальні дані, отримані упродовж трьох років наукових 

досліджень, свідчать, що сорт «Парнас» ячменю ярого, що вивчався, 

характеризувався високою продуктивністю. Одержання високих врожаїв 

зерна ячменю лімітується, насамперед, погодними умовами впродовж 

вегетаційного періоду культури. Проте, незважаючи на те, що упродовж 

трьох років вегетації ячменю ярого погодні умови були різними, урожайність 

сорту з одночасним вивченням впливу застосування рідких ОМД, була 

достатньо високою.   
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Встановлено, що рідкі ОМД мають істотний вплив на формування 

структурних елементів урожаю ячменю ярого. Застосування позакореневих 

підживлень на фоні основного удобрення у критичні етапи органогенезу  

ячменю ярого з одного боку, дають змогу в повному обсязі використати 

елементи живлення, внесені з добривами, з другого – активізують кореневу 

абсорбцію елементів шляхом стимулювання ростових процесів у корені. Це 

дозволяє підвищити врожайність зерна залежно від варіанту дослід до 

2,73−3,34 т/га (табл. Е.1). Роки проведення досліджень відрізнялись за 

вологозабезпеченістю, що дало можливість всебічно вивчити ефективність 

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

дослідних варіантах ефективність позакореневих підживлень ячменю рідкими 

ОМД зростала з підвищенням вологозабезпеченості посівів упродовж вегетації 

та з настанням посушливих умов. У сприятливому 2014 році врожайність 

зерна ячменю ярого у варіантах досліду зростала на 15−37 % порівняно з 

контролем (2,10 т/га), на 5−6 % порівняно з Фон 1 (КАС40), на 6−22 % порівняно 

з Фон 2 (ОМД-1) та на 3−23 % порівняно з Фон 3 (ОМД-2) (рис. 6.1, табл. Е.1). 
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 Рис. 6.1 Вплив рідких ОМД на врожайність зерна ячменю ярого 

В посушливих умовах 2015 року врожайність зерна ячменю ярого, 
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порівняно з попереднім роком була вищою. Так, у варіантах із 

комплексним внесенням рідких ОМД врожайність зерна зростала на 15−40 % 

порівняно з контролем (2,26), на 7 % порівняно з Фон 1 (КАС40), на 11−13 % 

порівняно з Фон 2 (ОМД-1) та на 23−26 % порівняно з Фон 3 (ОМД-2). 

Найбільшу врожайність відмічено у достатньо зволоженому 2016 році. У 

варіантах із комплексним внесенням рідких ОМД врожайність зерна зростала 

на 15−44 % порівняно з контролем (2,76 т/га), на 7−8 % порівняно з 

Фон 1 (КАС40), на 10−13 % порівняно з Фон 2 (ОМД-1) та на 21−24 % 

порівняно з Фон 3 (ОМД-2). У зв’язку з вищеподаним, важливо відмітити роль 

досліджуваних азотовмісних добрив у підвищені посухостійкості посівів.  

Реакція рослин ячменю ярого на оброблення КАС і рідкими ОМД була 

різною, але негативного впливу на рослини не спостерігалось.   

У середньому за три роки найбільше зростання врожайності 

відбувалось за застосування азотовмісних рідких ОМД на основі КАС із 

включенням гумінових кислот. Ф. Ф. Мацков [118] писав, що позакореневе 

підживлення може бути надійнішим способом усунення дефіциту азоту у 

зернових, ніж внесення їх у грунт. 

В середньому за три роки досліджень приріст урожаю зерна ячменю на 

першому агрохімічному фоні Фон 1 (КАС40) становив 0,21 т/га (9 %), на 

другому Фон 2 (ОМД-1) − 0,24 т/га (10 %). 

Максимальний приріст отриманий від застосування рідких ОМД на 

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

У разі внесення збільшеної дози рідких ОМД відмічається тенденція до 

збільшення врожайності зерна.  

Під впливом позакореневих підживлень ячменю ярого рідкими ОМД-1 

та ОМД-2 на початку кущіння−колосіння, приріст урожаю зерна на першому 

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

прирости врожаю на рівні 0,39 т/га (15 %) та 0,63 т/га (23 %) на агрохімічних 

фонах 2 та 3 від внесення рідких ОМД-2.  

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що в цілях 
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збільшення врожайності найефективнішим у даних ґрунтово-кліматичних 

умовах є внесення рідких ОМД під передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га 

д. р. та позакореневі підживлення у фазу кущіння – колосіння у дозі 6 кг/га 

д. р., що ймовірно, обумовлено дуже низьким вмістом азоту у ґрунті.  

 

 

6.2 Ефективність дії рідких органо-мінеральних добрив на якість 

зерна ячменю ярого  

 

За вирощування зернових культур якість зерна має не менш важливе 

значення, ніж рівень урожаю. Проте якість не завжди збігається з добрим 

урожаєм. В окремі роки за високого врожаю зерна якість була посередньою 

або ж, навпаки, за нижчого врожаю якість зростала [39, 204, 245]. Тому під 

час розробки  систем  удобрення  культур  необхідною умовою є дослідження 

їх впливу на формування показників якості продукції. 

Одним з важливих показників якості зерна ячменю ярого є вміст білка 

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

умов вирощування та норм внесення мінеральних добрив – в першу чергу 

азотних [56, 133, 149]. Встановлено, що підвищити вміст білка можливо 

створивши оптимальні умови живлення азотом за достатньої забезпеченості 

рослин фосфором і калієм [88, 125, 156, 239].  

Вимоги для показників якості зерна ячменю ярого залежать від його 

цільового призначення. У літературних джерелах, за даними багаторічних 

спостережень на сортодільницях, вказується, що кількість білка (протеїнів та 

продуктів їх розщеплення)  в зерні  ячменю може коливатися в межах від 8 

до 20 % [123]. При використанні ячменю як кормової та круп’яної культури 

вміст білка має бути високим, а клітковини − низьким.  

Кормова цінність ячменю ярого значно вища порівняно з пшеницею 

завдяки кращій збалансованості амінокислотного складу білка, в тому числі 

за дефіцитним лізином (3−4 % від вмісту протеїнів). Нині вченими виявлено, 
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що зерно ячменю містить надзвичайно цінні для здоров’я людини 

компоненти пролін і глютамін, які майже відсутні або містяться у незначній 

кількості в зерні й борошні інших культур [149]. Тому ячмінь є не тільки 

кращим концентрованим кормом для відгодівлі тварин, але й унікальним 

продуктом харчування людини. Результати досліджень [114] свідчать про те, 

що хліб з пшеничного борошна може бути поліпшеним за показником 

дієтичної цінності за рахунок добавки до 30 % борошна ячменя. 

У процесі пивоваріння білкові сполуки потрібні для життєдіяльності 

дріжджів (низькомолекулярні протеїни) і утворення піни (високомолекулярні 

протеїни). Найкращим пивоварним ячменем є той, що має найбільшу 

кількість високомолекулярного білка до 12,5 %. Ефективність внесених 

добрив під ячмінь значно залежить від метеорологічних умов у період 

вегетації. У вологі роки азотні добрива суттєво підвищують врожай і 

незначно впливають на вміст білка в зерні. У посушливі роки, навпаки, різко 

підвищується вміст білка в зерні за незначного зростання врожайності [24]. 

Дослідження (рис. 6.2, табл. Е.2) показали, що вміст білка в зерні 

ячменю ярого змінювався як під впливом погодних умов року, азотного 

живлення, так і під впливом строків позакореневих підживлень рідкими 

ОМД.  
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Рис. 6.2 Вплив рідких ОМД на вміст білка в зерні ячменю ярого  
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Найвищий вміст білка в зерні ячменю ярого формувався в умовах 

посушливого вегетаційного періоду 2015 р.: на контролі – 11,85 %, а істотне 

підвищення цього показника було у варіанті Фон 1 (КАС40) – 12,10 %. Під 

впливом внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2 під передпосівну культивацію 

показник зростав до 12,25, 12,27 % у варіантах Фон 2 (ОМД-1), Фон 3 (ОМД-2), 

хоч істотної переваги між цими варіантами не виявлено 

(див. рис. 6.2, табл. Е.2).  

Позакореневі підживлення ячменю ярого мінеральними добривами та 

рідкими ОМД значно підвищували вміст білка на всіх варіантах. Застосування 

мінеральних добрив КАС в дозі 6 кг/га д. р. у варіантах Фон 1 (КАС40) та 

Фон 2 (ОМД-1) сприяло його зростанню на 0,35 та 0,42 %, показники 

становили 12,20 та 12,27 %. Вищий приріст вмісту білка отримано у варіанті 

Фон 3 (ОМД-2) − 0,48 %, показник становив 12,33 %. Підживлення ячменю 

рідкими ОМД на удобрених агрофонах забезпечувало загальне підвищення 

вмісту білка на 0,40 % у варіанті Фон 1 (КАС40), 0,42 % – Фон 2 (ОМД-1) та 

0,49 % – Фон 3 (ОМД-2). Показники становили 12,25, 12,27 та 12,34 %.  

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

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

формування рослинами ячменю ярого. На контрольних ділянках вміст білка 

становив 11,79 %, а з підвищенням рівня азотного живлення зростав і 

найвищим був у варіантах: Фон 1 (КАС40) – 0,36 %, Фон 2 (ОМД-1) – 0,39 % 

та Фон 3 (ОМД-2) – 0,47 %. Позакореневі підживлення ячменю ярого 

мінеральними добривами та рідкими ОМД значно підвищували вміст білка 

на всіх варіантах.  

Застосування мінеральних добрив КАС у варіантах Фон 1 (КАС40), 

Фон 2 (ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2) сприяло його зростанню на 0,35, 0,42 та 

0,47 %, показники становили 12,16, 12,23 та 12,26 %. В умовах даного 

періоду вегетації рідкі ОМД спричиняли сильніший вплив на вміст білка, 

коли їх вносили в фазу колосіння. Істотне підвищення вмісту білка отримано 
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у варіантах з внесенням ОМД-1 та ОМД-2: Фон 1 (КАС40) – 12,18 %, 

Фон 2 (ОМД-1) – 12,20 % та Фон 3 (ОМД-2) – 12,27 %.  

Проміжні показники за вмістом білка в зерні ячменю ярого отримано в 

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

контролі становив 11,80 %, на фоні внесення КАС та рідких ОМД під 

передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га д. р. цей показник зростав до 

12,05 % у варіанті Фон 1 (КАС40), до 12,20 та 12,22 % у варіантах Фон 2 

(ОМД-1) та Фон 3 (ОМД-2). В умовах даного року істотне підвищення вмісту 

білка отримано за комплексного внесення рідких ОМД, разом із 

позакореневим підживленням у варіантах Фон 1 (КАС40) – 12,20 %, Фон 2 

(ОМД-1) – 12,22 % та Фон 3 (ОМД-2) – 12,29 %.  

Суттєвий вплив на підвищення вмісту білка в зерні ячменю ярого мали 

як дози так і строки внесення добрив. На контрольних ділянках вміст білка 

становив 11,81 %. Вихід білка був на рівні 0,28 т/га. 

За внесення добрив під передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га д. р. у 

варіантах одержано прирости вмісту білка на рівні 0,29 % у варіанті 

Фон 1 (КАС40) та 0,40; 0,44 % у варіантах із внесенням ОМД: Фон 2 (ОМД-1) 

та Фон 3 (ОМД-2), де показники становили, відповідно: 12,10; 12,23 та 

12,25 %. Вихід білка змінювався в межах 0,31−0,33 т/га. 

У проведених дослідженнях зазначено неоднозначний вплив 

позакореневого підживлення ячменю добривами у дозі 6 кг/га д. р. у фазу 

колосіння на показники якості зерна. Порівняно з фоном одержано прирости 

вмісту білка на рівні 0,02−0,06 % від внесення КАС, та 0,05−0,11 % від 

внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2.  

Комплексне застосування рідких ОМД в усі роки досліджень має 

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

При чому найвищий вміст білка за роки досліджень одержано за 

внесення рідких ОМД-1 та ОМД-2 у варіанті Фон 3 (ОМД-2) – 12,30 %, де 

отримано найвищі значення виходу білка – 0,39−0,41 %. 



 

 

133 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

оптимізація живлення ячменю ярого рідкими ОМД не тільки підвищує 

врожайність, а і впливає на якість продукції. Включення в метаболізм 

рослини ячменю біологічно активних сполук азотного обміну, до яких 

належать гумінові кислоти, підвищують вміст білка та покращують 

пивоварні властивості зерна ячменю ярого.  

 

6.3 Захисна дія рідких органо-мінеральних добрив в умовах 

несприятливих температур  

 

Останнім часом умови існування рослин ускладнюються в зв'язку з 

глобальними процесами на Землі, як природними, так і антропогенними. При 

цьому особливого значення набуває стійкість рослин до абіотичних 

несприятливих факторів. Одним з них є екстремальні температури. На 40 % 

територій помірного клімату Землі рослини відчувають дію підвищених 

стресових температур [43].  

Температурні зрушення викликають зміни структури біополімерів, а, 

отже, і швидкостей біохімічних реакцій і фізіологічних процесів у рослинах. 

Крім того, за несприятливих температур, як і за інших стресових станах, у 

рослин спостерігається підвищення вмісту активних форм кисню. Наприклад, 

при зниженні температури до (+4) °С спостерігається накопичення пероксиду 

в мітохондріях і хлоропластах [130]. 

У вирішенні цієї проблеми значиму роль набуває протекторна функція 

рідких ОМД, що мають у своєму складі гумінові речовини.  

В даний час існує величезна кількість експериментального матеріалу, 

що свідчить про прояв ГР адаптогенних властивостей по відношенню до 

рослин, що знаходяться в умовах різноманітних абіотичних фізико-хімічних 

стресів: несприятливих значеннях кислотності середовища, підвищених і 

знижених температурах, посухах, перезволожені, підвищеному або 

недостатньому мінеральному живленні та ін. [47, 163, 216, 221]. 
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ГР здатні сорбуватись на поверхні живих клітин і надходити у 

внутрішньоклітинний простір. Величини фактора біонакопичення ГР 

знаходиться в діапазоні 0,9−13,1 л/кг. Кількість ГР, що надходить в клітини, 

зростає при збільшенні поверхневої активності ГР і становить 20−100 % від 

загальної кількості поглинених. В умовах температурного стресу 

відбувається посилення поглинання ГР клітинами, при цьому фактор їх 

біонакопичення може зростати в 10 разів порівнянно з оптимальними 

умовами. Максимальна швидкість поглинання рослиною внесених добрив 

зростає при збільшенні їх гідрофобності і знаходиться в межах                    

0,9−4,2 нмоль/г/год. Отже, концептуальна модель захисної дії гумінових 

речовин, складових рідких ОМД, по відношенню до рослин в умовах різних 

абіотичних стресів включає в себе надходження гумінових речовин в 

рослини, включення їх в ліпідний метаболізм рослин і участь в 

неспецифічних реакціях рослин на стрес, спрямованих на відновлення 

мембранних структур внаслідок розривів в мембрані і пероксидного 

окислення ліпідів [109].  

Дослідження захисної дії рідких ОМД в умовах температурного стресу 

проводили з використанням добрив у концентрації від 0,1 до 0,0001% 

вуглецю гумінових кислот, найбільш виражену дію добрив в обох варіантах 

дії стрес фактору спостерігали за концентрацій 0,1−0,001% (рис. 6.3). 

Встановлено, що за високотемпературного та низькотемпературного 

стресу морфометричні показники проростків пшениці озимої підвищувались 

порівнянно з контрольними варіантами (рис. 6.4, 6.5, табл. Е.3).   

Як видно із таблиці Д.3, на всіх варіантах досліду із обробленням 

рослин рідкими ОМД, після дії стрес фактору довжина проростків та коріння 

зростала порівняно з початковими варіантами у 2,5−3 рази. Це пояснюється 

ефективністю впливу добрив на формування вегетативних органів рослин, 

яке забезпечує поліпшення режиму живлення та кращий їх розвиток.  

При цьому коренева система виявилась більш чутлива до 

температурного стресу: за зниження температури спостерігали підвищення 
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довжини коріння на 21−69 %, а за підвищення температури − на 16−34 % 

порівняно з контролем Кз, оброблення рослин рідкими ОМД сприяла 

формуванню більш розгалуженої кореневої системи, що проявляється в 

наявності бокових пагонів та довжині зародкових корінців. 

 

 

Рис.6.3 Вплив оброблення рідкими ОМД на підвищення стійкості 

рослин пшениці озимої до несприятливих температур: 

1) ОМД 

2) Контроль 
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У разі проростків вплив температури був менш виражений: при її 

знижені величини довжин проростків збільшувались на 2−6 %, підвищені –  

5−13 % в порівняні з контролем Кз (див. рис.6.4, 6.5). 
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Рис.6.4 Вплив низькотемпературного стресу на довжину коріння та 

проростків пшениці озимої: 

Кт − контрольні проростки, вирощені в умовах низькотемпературного стрес 

фактору; 

К3 − контрольні проростки, вирощені за змінних температур, в умовах 

природного освітлення 

 

Як видно з рис. 6.4 у разі пониження температури до (+4) °С внесення 

рідких ОМД приводило до часткового або повного зняття стресу у 

проростків пшениці, найбільш виражену дію добрив в умовах 

низькотемпературного стресу спостерігали при концентраціях 0,1−0,001 %. 

Довжина коріння була більш чутлива до змін температури ніж 

проростку та змінювалась від 41,0 до 54,4 см, що на 27−69 % більше 

контролю Кз та на 10−46 % контролю Кт. Довжина проростків змінювалась у 

межах 13,2−13,4 см, що на 5−6 % більше контролю Кз, та на 10−12 % 

контролю Кт (рис. Е.1). Вимірювання сирої маси корінців і проростків також 
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підтверджує захисну дію рідких ОМД на рослини пшениці. Найвищі 

прирости в порівнянні з контролем спостерігали за оброблення 0,01 та 

0,001% розчинами рідких ОМД (на 50−69 %).  

В умовах підвищених температур, захисна дія рідких ОМД була менш 

виражена, бо підвищена температура, мабуть, є надзвичайно сильним 

стресором для росту рослин.  

Залежність адаптогенної дії рідких ОМД від їх концентрації в умовах 

високотемпературного стресу наведена на графіку (див. рис. 6.5). 
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Рис. 6.5 Вплив високотемпературного стресу на довжину коріння та 

проростків пшениці озимої 

Кт − контрольні проростки, вирощені в умовах високотемпературного стрес 

фактору; 

К3 − контрольні проростки, вирощені за змінних температур, в умовах 

природного освітлення 

 

Найбільш виражену дію рідких ОМД в умовах високотемпературного 

стресу спостерігали за концентрації 0,1−0,001 %. Довжина коріння була 

більш чутлива до змін температури ніж проростку та змінювалась від 37,4 до 

43,0 см, що на 17−36 % більше контролю Кз та на 1−15 % контролю Кт. 

Довжина проростків змінювалась у межах 13,2−13,8 см, що на 5−10 % більше 
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контролю Кз, та на 10−15 % контролю Кт (рис. Е.1). Найвищі прирости 

сирої маси рослин в порівнянні з контролем спостерігали за оброблення 

0,1 та 0,001 % розчинами рідких ОМД − 2,1−2,2 г, що на 31−38 % більше 

контролю.  

Отже, отримані дані свідчать про те, що рідкі ОМД здатні частково або 

повністю нівелювати високо- і низькотемпературний стрес, а величина 

захисної дії рідких ОМД залежить від величини стресу, що впливає. Слід 

підкреслити, що в проведених нами дослідженнях добрива сприяли адаптації 

рослин до стресових факторів, завдяки участі гумінових речовин складових 

рідких ОМД в загальних захисно-пристосувальних реакціях рослинного 

організму. 

6.4  Баланс азоту в грунті за вирощування ячменю ярого 

Баланс елементів мінерального живлення рослин є найбільш 

об’єктивним показником ступеня збіднення або збагачення грунту певними 

елементами, є підґрунтям для вивчення колообігу цих елементів, що дає 

можливість цілеспрямовано впливати на підвищення ефективної родючості.  

Визначення наявності азоту в основній і побічній продукції ячменю 

ярого дозволило встановити ступінь його поглинання і накопичення залежно 

від застосування КАС та рідких ОМД. На основі цього нами розраховано 

його винесення з урожаєм. Розраховуючи баланс азоту за вирощування 

ячменю ярого до основних статей надходження нами були включені – 

внесення добрив (КАС, рідкі ОМД) з урахуванням газоподібні втрати 

амонійного азоту під час їх внесення; надходження азоту з атмосферними 

опадами та посівним матеріалом; несимбіотична азотфіксація 

мікроорганізмами, а до статей витрат – винесення азоту з господарським 

урожаєм. За результатами проведених розрахунків визначали баланс азоту, 

як різницю між надходженням кількості елементу живлення та його 

винесення в перерахунку на гектар та баланс до винесення, що відображає на 
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скільки відсотків надходження елементу живлення в грунт більше або 

менше від винесення його з урожаєм [28]. Результати розрахунків свідчать, 

що господарське винесення – величина непостійна і обумовлюється рівнем 

урожайності та вмістом азоту в основній та побічній продукції. При цьому 

винесення азоту зростає зі збільшенням урожайності (табл. 6.1).  

Таблиця 6.1 

Баланс азоту у чорноземі типовому за вирощування ячменю ярого на 

різних фонах живлення (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 
Надходження, кг/га Винесення 

з урожаєм 

кг/га 

Баланс ± 

кг/га 

Баланс  

(% до вин-ня) Д  О Н А 

Без добрив 

(контроль) 
0 8,9 4,4 3 39,9 −23,6 − 

Фон 1 

КАС 40 
46 8,9 4,4 5 50,5 13,8 27 

Фон 2 

ОМД-1 
46 8,9 4,4 6 59,5 5,8 10 

Фон 3 

ОМД-2 
46 8,9 4,4 6 62,2 3,1 5 

Примітки:  

1) Рідкі ОМД-1 – КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС +15 % гумат; 

2) Надходження азоту з: добривами (Д), опадами (О), насінням (Н), 

азотфіксація (А) 

 

Внесення оптимальних доз добрив, збільшувало винесення азоту 

порівняно з контролем у варіанті Фон 1 (КАС40) – на 27 %, у варіантах із 

внесенням рідких ОМД цей показник змінювався в межах 49−56 %. 

За вирощування ячменю ярого на неудобреному варіанті баланс азоту 

був від`ємний, та становив (-23,6) кг/га, це пояснюється перевищенням 

статей витрат над статтями надходження.  

Внесення азотовмісних добрив КАС і рідких ОМД в дозі 40 кг/га д. р. 

азоту за вирощування культури забезпечило бездефіцитний баланс азоту в 

чорноземі типовому. Баланс азоту в результаті застосування КАС підвищився 

до 13,8 кг/га, надходження азоту в грунт на 27 % перевищувало його 
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винесення. На фонах із найвищими показниками врожайності отримано 

позитивні значення балансу на рівні 5,8 і 3,1 кг/га, надходження перевищувало 

винесення на 10 і 5 %. 

Отримані результати дозволили зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що комплексне застосування рідких ОМД під 

передпосівну культивацію у дозі 40 кг/га д. р. та позакоренево у дозі 6 кг/га 

д. р. значно впливає на процеси росту і розвитку рослин, забезпечує 

зростання врожайності та якості зерна ячменю ярого.  

2. В середньому за роки досліджень найвищий рівень врожайності 

зерна отримано у варіанті Фон 3 (ОМД-2) + ОМД-2 відповідно 3,34 т/га, 

зростання відносно контролю становить 0,97 т/га або 41 %. Найбільший 

ефект від позакореневого підживлення рідкими ОМД-2 отримано у варіантах 

Фон 2 (ОМД-1) і Фон 3 (ОМД-2), де приріст зерна становить 0,39 т/га або 

15 %, та 0,63 т/га або 23 %.  

3. Комплексне застосування рідких ОМД в усі роки досліджень має 

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

Найвищий вміст білка за роки досліджень одержано за внесення рідких 

ОМД-1 та ОМД-2 у варіанті Фон 3 (ОМД-2) – 12,30 %, де отримано найвищі 

значення виходу білка – 0,39−0,41 %. 

4. Захисна дія рідких ОМД по відношенню до рослин в умовах 

абіотичних стресів обумовлена наявністю гумінових речовин у добриві, що 

включаються в ліпідний метаболізм рослин та беруть участю в 

неспецифічних реакціях рослин на стрес, спрямованих на відновлення 

пошкоджень мембранних структур у клітинах рослин. 

5. Встановлено, що внесення оптимальної дози азоту 40 кг/га д. р. під 

ячмінь ярий забезпечує бездефіцитного балансу азоту у межах 3,1−13,8 кг/га, 

та перевищує надходження азоту над його винесенням урожаєм на 5−27 %. 

Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [4, 8, 9, 11, 13, 17, 183]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ ОРГАНО-

МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

 

Розширення посівних площ і збільшення виробництва ячменю ярого 

спонукає на пошук нових енергоощадних елементів технології його 

вирощування. Сьогодні пріоритетним завданням сільськогосподарського 

виробництва є отримання високих урожаїв культур з дотриманням вимог 

щодо якості продукції з мінімальними затратами, що забезпечать високу 

економічну доцільність та енергетичну ефективність.  

Саме тому енергетичне та економічне оцінювання ефективності 

застосування нових елементів технології є важливим заключним етапом 

проведення наукових досліджень. 

 

7.1  Енергетична оцінка вирощування ячменю ярого  

 

Будь-яке виробництво – це процес споживання енергії [30, 35, 238]. Не 

випадково за сьогоднішнього рівня сільськогосподарського виробництва значно 

збільшуються енерговитрати на техніку, добрива, поливну воду, набагато 

перевищуючи нормативи. Тому раціональне використання не поновлюваної 

(земної) і поновлюваної (сонячної) енергії розглядається як найважливіша 

умова для збільшення виробництва продукції рослинництва [119].  

Розробкою методик енергетичної оцінки технологій та вивченням 

проблеми енергозбереження у сільськогосподарському виробництві займалися 

такі вчені, як В. К. Буга, Г. Ф. Добиш, А. А. Мацкевич [32], Ю. О. Тараріко, 

Л. Д. Глущенко, О. Ю. Несмашна, О. М. Бердніков, Г. І. Личук [202], 

О. К. Медведовський [119], Є. А. Бузовський, В. А. Скрипниченко, 

О. Д. Витвицька [33], В. В. Гришко, В. І. Перебийніс, В. М. Рабштина [55] та 
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інші. Наукові пошуки тривають і нині, оскільки проблема максимально 

ефективного використання енергії з не поновлюваних та поновлюваних 

джерел за умови економії матеріалізованої енергії й прямих витрат живої 

праці у сільському господарстві та рослинництві зокрема є надзвичайно 

актуальною. У зв’язку з цим для більш детального оцінювання технологій 

використання добрив доцільним є розрахунок їх енергетичної ефективності. 

Розрахунок енергетичної оцінки виробництва ячменю ярого сорту 

«Парнас» проводили згідно існуючих методик, за основними показниками: 

енергія накопичена у вигляді основної і побічної продукції культури, сукупні 

енерговитрати на її отримання та коефіцієнт енергетичної ефективності 

[30, 119]. Основою для розрахунку сукупних енерговитрат були технологічні 

карти витрат на вирощування сільськогосподарських культур, за якими 

встановлювали повний перелік робіт, а потім на підставі нормативних 

енергетичних еквівалентів розраховували витрати сукупної енергії за такими 

основними групами: основні засоби виробництва (машини, устаткування та 

електроенергія), паливно-мастильні матеріали, добрива, вода, насіння, 

трудові ресурси тощо. 

Величину сукупних (антропогенних) енерговитрат (Еа) у гігаджоулях 

на гектар, розраховували за формулою 7.1: 

                        ЕтЕнЕвЕдЕпЕоЕа                             (7.1) 

де  Ео − витрати енергії на основні засоби виробництва, ГДж/га; 

Еп − витрати енергії на паливні та мастильні матеріали, ГДж/га; 

Ед − витрати енергії на мінеральні та органічні добрива, ГДж/га; 

Ев − витрати енергії на воду, ГДж/га; 

Ен − витрати енергії на посівний матеріал, ГДж/га; 

Ет − витрати енергії вкладеної трудовими ресурсами, ГДж/га. 

Розрахунок витрат сукупної енергії на основні засоби виробництва за 

вирощування ячменю ярого проводили із врахуванням наступних 

технологічних операцій: передпосівна культивація, доставка добрив, води і 
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заправка сівалок, підготовка і навантаження  добрив, транспортування 

зерна і заправка сівалок, сівба, внесення добрив, збирання урожаю з 

подрібненням соломи, доставка зерна у зерносховище. За нашими 

розрахунками, за вирощування ячменю ярого величина витрат сукупної 

енергії для кожного варіанту досліджень змінювалась залежно від виконання 

необхідних операцій і становила 5,76−10,78 ГДж/га, ця стаття витрат була 

найенергоємнішою, та склала від 46 до 56 % від загальних енергозатрат для 

виробництва продукції (табл. 7.1). 

 Таблиця 7.1 

Витрати сукупної енергії на основні засоби виробництва із врахуванням 

наступних технологічних операцій 

Технологічний прийом 
Одиниця 

виміру 
Склад агрегата 

Всього 

затрат, 

ГДж/га 

Передпосівна культивація га ХТЗ−120+КТС−6 0,17 

Доставка добрив, води і 

заправка сівалок 
т Т−16М 0,04 

Підготовка і навантаження  

добрив 
т ЮМЗ−6Л+ПЕ−Ф−1А 0,06 

Транспортування зерна і 

заправка сівалок 
га ГАЗ−53А+УЗСА−40 0,09 

Сівба га 
ХТЗ−120+СП−11+ 

2 сівалки СЗ−5,4 
5,15 

Внесення  добрив га ЮМЗ−6Л+ПОМ−630 4,96 

Збирання  урожаю з 

подрібненням соломи 
га Дон−1500 0,17 

Доставка  зерна у 

зерносховище 
т КАМАЗ−5510 0,14 

Всього 10,78 

Враховуючи час роботи агрегатів, потужність двигунів та питому 

витрату палива, задіяних у процесі вирощування ячменю ярого тракторів та 

машин (КАМАЗ−5510, Дон−1500, Т−16М, ЮМЗ−6Л, ХТЗ−120, ГАЗ−53А), 

визначено загальні витрати на паливні та мастильні матеріали їх величина 

становила 2,13 ГДж/га або 11 % від загальних енергозатрат. Під час 

вирощуваня ячменю ярого витрати сукупної енергії вкладеної трудовими 
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ресурсами із урахуванням праці трактористів, польових, ремонтних 

робочих, інженерно-технічних робітників становили 3,07 ГДж/га або 16 % 

від загальних енергозатрат. Показник витрат енергії на оборотні засоби 

(добрива, вода, насіння) змінювався залежно від виду застосування добрив 

(табл. 7.2). За вирощування ячменю ярого енергетичні витрати, пов’язані з 

застосуванням добрив, включали витрати на виробництво азотних добрив та 

регуляторів росту рослин (енергетичні еквіваленти, згідно [35, 119], 

становлять 86,8 МДж д. р та 116,6 МДж л.). Проведені розрахунки свідчать, 

що енерговитрати на застосування добрив змінювалися у межах від 1,99 до 

7,47 ГДж/га і підвищувались зі збільшенням кількості компонентів у добриві 

та кількості підживлень.   

Таблиця 7.2 

Витрати сукупної енергії на оборотні засоби виробництва під час 

вирощуваня ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант Витрати сукупної енергії, ГДж/га 

Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
Добрива Вода 

Посівний 

матеріал  
Всього 

Без добрив 

(контроль) 
 - - 0,06 0,06 

+ КАС 6 0,52 1,41 0,06 1,99 

Фон 1  

КАС 40 

 3,47 1,41 0,06 4,94 

+ КАС 6 3,99 1,41 0,06 5,46 

+ ОМД-1 4,08 1,41 0,06 5,55 

+ ОМД-2 4,26 1,41 0,06 5,73 

Фон 2  

ОМД-1 

 4,06 1,41 0,06 5,53 

+ КАС 6 4,58 1,41 0,06 6,05 

+ ОМД-1 4,67 1,41 0,06 6,14 

+ ОМД-2 4,84 1,41 0,06 6,31 

Фон 3 

ОМД-2 

 5,22 1,41 0,06 6,69 

+ КАС 6 5,74 1,41 0,06 7,21 

+ ОМД-1 5,83 1,41 0,06 7,30 

+ ОМД-2 6,00 1,41 0,06 7,47 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС +15 % гумат 
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Слід відмітити, що найменшу кількість енергії витрачено за 

внесення КАС (N40) на фоні 1, та рідких ОМД на створених агрофонах 2 та 3 

за внесення добрив під передпосівну культивацію без позакореневого 

підживлення – 4,94−6,69 ГДж/га відповідно. У разі триразового підживлення 

ячменю ярого у фазу кущіння−колосіння витрати підвищувались до          

6,14−7,47 ГДж/га. Необхідно відмітити, що основна частка витрат на 

оборотні засоби виробництва припадала саме на добрива (26−80 %). 

Вміст акумульованої енергії в урожаї ячменю ярого залежав від 

показників вмісту сухої речовини та врожайності культури, сформований під 

впливом кількості внесених добрив. Для розрахунку енергії, накопиченої у 

вигляді основної і побічної продукції культури, урожайні дані 

перемножували на відповідний енергетичний еквівалент, який для зерна 

ячменю ярого та соломи становить відповідно 16,45 та 10,25 МДж в 1 кг 

продукції [90, 119]. 

Вміст енергії, накопиченої у вигляді основної і побічної продукції 

культури (Еу) у гігаджоулях на гектар, розраховували за формулою 7.2: 

                                      ЕуппУппЕуопУопЕу  ,                              (7.2) 

де  Уоп − урожай основної продукції, т/га; 

Упп − урожай побічної продукції, т/га; 

Еуоп − енерговмість урожаю основної продукції, ГДж; 

Еупп − енерговмість урожаю побічної продукції, ГДж. 

Кількість енергії, накопиченої в отриманій продукції, змінювалась у 

межах від 68,89 до 89,18 ГДж/га, що було пов’язано з різним рівнем урожаю. 

Згідно проведених розрахунків встановлено, що найменша кількість енергії 

була накопичена в продукції у контрольному  варіанті, де вміст її в зерні та 

побічній продукції становив 61,92 Гдж/га. 

За використання рідких ОМД вміст енергії, накопиченої в основній та 

побічній продукції культури, був найвищим та змінювався у межах 

72,89−89,18 ГДж/га. Найвищий показник у цьому випадку спостерігали у 
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варіантах Фон 2 + (ОМД-1) та Фон 3 + (ОМД-2) - 77,64 – 89,18 ГДж/га за 

комплексного внесення рідких ОМД. Підвищення рівня урожайності 

внаслідок застосування рідких ОМД сприяло зростанню виходу енергії з 

урожаєм на цих варіантах порівняно із внесенням КАС (табл. 7.3).  

Таблиця 7.3 

Енергетична ефективність застосування рідких ОМД у разі підживлення 

ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант 

Вміст 

енергії в 

урожаї 

ГДж/га 

Витрати 

сукупної 

енергії на 

вир-во 

ГДж/га 

Чистий 

енергетичн

ий дохід, 

ГДж/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

(Кее) 

П
ер

ед
п

о
сі

в
н

а 

к
у

л
ьт

и
в
ац

ія
 

П
о

за
к
о

р
ен

ев
е 

п
ід

ж
и

в
л
ен

н
я
 

Без добрив 

(контроль) 

 61,92 19,35 42,58 3,20 

+ КАС 6 65,24 20,26 44,98 3,22 

Фон 1  

КАС 40 

 68,89 20,80 48,09 3,31 

+ КАС 6 72,36 21,44 50,92 3,38 

+ ОМД-1 72,89 21,53 51,36 3,39 

+ ОМД-2 73,69 21,71 51,98 3,39 

Фон 2  

ОМД-1 

 69,69 21,39 48,30 3,26 

+ КАС 6 72,36 22,03 50,33 3,29 

+ ОМД-1 77,64 22,12 55,52 3,51 

+ ОМД-2 80,10 22,29 57,81 3,59 

Фон 3 

ОМД-2 

 72,36 22,55 49,81 3,21 

+ КАС 6 83,57 23,19 60,38 3,60 

+ ОМД-1 83,84 23,28 60,56 3,60 

+ ОМД-2 89,18 23,45 65,73 3,80 

Примітка. Рідкі ОМД-1 – КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 – КАС +15 % гумат 

 

Спираючись на дані витрат сукупної енергії на виробництво продукції 

та вміст акумульованої енергії в урожаї ячменю ярого, нами було 

розраховано коефіцієнт енергетичної ефективності при застосування рідких 

ОМД, що дало змогу оцінити їх з позиції енергозбереження.  
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Коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) розраховували за 

формулою 7.3:  

                                                      
Еа

Еу
Кее  ,                                             (7.3) 

де Еу − вміст енергії, накопиченої у вигляді основної і побічної 

продукції культури, ГДж/га; 

Еа − величину сукупних (антропогенних) енерговитрат, ГДж/га. 

На всіх варіантах досліду були отримані енергетичні коефіцієнти вищі 

за двійку, що свідчить про наближення технології вирощування ячменю 

ярого до енергозберігаючої. У варіанті без внесення добрив цей показник був 

найнижчим – 3,20 од. У варіантах із внесенням КАС коефіцієнт енергетичної 

ефективності дорівнює 3,2−3,39 од. та знаходиться в інтервалі 3−3,5, що 

відповідає середньому рівню ефективності. На агрофонах Фон 2 та Фон 3, де 

вносили органо-мінеральні добрива різної концентрації, коефіцієнти, 

відповідно, становили 3,21 і 3,26 од. та були найвищими порівняно із 

неудобреним контролем та варіантом із внесенням КАС. 

Найвищий коефіцієнт Кее≥3,5 був у варіантах із комплексного 

внесення рідких ОМД та зростав із 3,51 од. у варіанті Фон 2+(ОМД-1) до 

3,80 од. у варіанті Фон 3+ (ОМД-2). Включення позакореневих підживлень 

рідкими ОМД на різних фонах забезпечувало підвищення коефіцієнта 

енергетичної ефективності. Чистий енергетичний дохід становив            

55,52−65,73 ГДж/га. 

Підсумовуючи результати проведених розрахунків, можна зробити 

висновок, що енергозберігаючим фактором в технології вирощування 

ячменю ярого було інтегроване застосування рідких ОМД, що за 

ефективністю не поступаються мінеральній системі удобрення.  

Виробничі витрати відповідним чином вплинули на показники затрат 

сукупної енергії, які найбільших значень набували у варіантах із 

комплексним внесенням рідких ОМД і варіювали від 22,12 до 23,45 ГДж/га 
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посіву, але внаслідок більшої врожайності, енергоємність урожаю у 

варіантах становила 77,64−89,18 ГДж/га. Коефіцієнт енергетичної 

ефективності змінювався залежно від складу і періодичності внесення добрив 

і знаходився на рівні 3,51−3,80 од., що на 0,20 й 0,49 од. перевищував 

відповідний показник, розрахований для варіанту з найменшою в досліді 

врожайністю зерна. Енергетична собівартість однієї тонни зерна ячменю 

ярого при цьому становила 19,48−19,68 ГДж проти 17,97 ГДж на контролі. 

 

7.2  Економічна ефективність вирощування ячменю ярого 

 

Економічною основою сучасного рослинництва є виробництво 

продукції з мінімальними матеріальними затратами на її одиницю. При 

визначенні економічної ефективності слід врахувати кількісне і якісне 

співвідношення між затратами та отриманим ефектом. Основними 

показниками для його визначення є встановлення загальної структури витрат, 

вартості виробництва  валової продукції, а також величини отриманого 

прибутку, собівартості виробленої продукції та рівня її рентабельності. 

У більшості наукових праць з агрохімії та агроґрунтознавства наводять 

оцінювання економічної ефективності застосування добрив або іншого 

агроприйому за цінами продукції на момент оцінювання. Це дозволяє виявити 

доцільність конкретних вкладень для отримання приростів врожаю 

[29, 208, 233]. У розрахунках матеріально−грошових витрат ми 

використовували фактичні ціни на продукцію рослинництва і добрива станом 

на 2016 р.  

Розрахунок економічної ефективності застосування КАС та рідких 

ОМД проводили згідно існуючих методик [122, 170], за такими основними 

показниками як умовно чистий прибуток та рівень рентабельності 

застосування добрив. 

Приріст чистого прибутку визначали як різницю вартості приросту 

врожаю та витрат на його отримання, що пов’язані з удобренням. До таких 
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витрат віднесено вартість добрива, затрати пов’язані з їх 

транспортуванням, змішуванням та внесенням. Рівень рентабельності 

застосування добрив у відсотках характеризує співвідношення між 

одержаним ефектом (чистим прибутком) та величиною витрат на отримання 

продукції.  

Враховуючи ціни, що склалися на ринку у вересні 2016 року вартість 1 т 

ячменя становить 5510 грн, азотного добрива КАС−32 – 5350 грн/т, гумату 

калію – 50 грн/л. Результати проведених розрахунків (табл. 7.4) свідчать, що 

застосування рідких ОМД при вирощуванні ячменю ярого має високу 

економічну ефективність. Проведені розрахунки економічної ефективності 

використання рідких ОМД за вирощування ячменю ярого показують, що їх 

внесення є економічно вигідним заходом, у зв’язку із низькою їх вартістю. 

Витрати на одне прикореневе підживлення рідкими ОМД становить – 

906−1381 грн/га, позакореневе – 145−234 грн/га. Практично основна частина 

витрат (близько 60 %) припадає на догляд за рослинами та збирання 

додаткового врожаю, все інше (30−40 %) витрати на добрива. 

Аналіз розрахунків економічної ефективності використання рідких 

ОМД при вирощуванні ячменю ярого свідчить про те, що найвищий умовно 

чистий прибуток отримано у варіанті, де проводилось три обробки (у фазу 

кущіння, вихід в трубку, колосіння) рідкими ОМД-1 та ОМД-2 − 

1594−3731 грн/га, вартість приросту врожаю на 1 га становила 

2645−5345 грн. 

На даних варіантах отримано і найвищу окупність (гривень за одну 

витрачену гривню) – 1,52−2,31 грн. (див. табл. 7.4).  

Витрати на застосування рідких ОМД були найменшими у варіанті 

Фон 2+ (ОМД-1) і становили 1051,1 грн/га та зростали до 1614,3 грн/га у 

варіанті Фон 3+(ОМД-2). Умовно чистий прибуток зростав з 1593,9 грн/га у 

варіанті Фон 2+ (ОМД-1) до 3730,7 грн/га у варіанті Фон 3+(ОМД-2).  

Позакореневі підживлення на створених агрофонах у три фази розвитку 

рослин ячменю ярого забезпечували значно вищий умовно чистий прибуток з 
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1 га порівняно з одним внесенням під передпосівну культивацію. Умовно 

чистий прибуток на 1 грн витрат був вищим за комплексного внесення рідких 

ОМД і зростав із 1,52 грн у варіанті Фон 2+ (ОМД-1) до 2,31 грн у варіанті 

Фон 3+(ОМД-2).  

 Таблиця 7.4 

Економічна ефективність застосування рідких ОМД за вирощування 

ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.) 

Варіант  

Приріст 

урожайн

ості 

зерна, 

т/га 

Варт. 

прир. 

врожаю, 

грн/га 

Витрати 

на 

добрива, 

грн/га 

Умовно 

чистий 

прибуток, грн Рівень  

рентаб

ельнос

ті, % 

П
ер

ед
п

о
сі

в
н

а 

к
у

л
ь
ти

в
ац

ія
 

П
о
за

к
о
р

ен
ев

е 

п
ід

ж
и

в
л
ен

н
я 

з 1 га 

на 1 

грн 

витра

т 

Без добрив 

(контроль) 
+КАС 6 0,12 461 251,7 209,3 0,83 83 

Фон 1  

(КАС 40) 

 0,21 1157 668,8 488,2 0,73 73 

+ КАС 6 0,34 1873 769,1 1103,9 1,44 144 

+ ОМД-1 0,36 1984 813,6 1170,4 1,44 144 

+ ОМД-2 0,39 2149 902,6 1246,4 1,39 139 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 0,24 1322 906,3 415,7 0,50 50 

+ КАС 6 0,34 1873 1006,6 866,4 0,86 86 

+ ОМД-1 0,48 2645 1051,1 1593,9 1,52 152 

+ ОМД-2 0,63 3471 1140,1 2330,9 2,05 205 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 0,34 1873 1380,5 492,5 0,36 36 

+ КАС 6 0,76 4188 1480,8 2707,2 1,83 183 

+ ОМД-1 0,77 4243 1525,3 2717,7 1,78 178 

+ ОМД-2 0,97 5345 1614,3 3730,7 2,31 231 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15 % гумат  
 

Потрібно відмітити, що за комплексного внесення рідких ОМД рівень 

рентабельності був найвищим, і становив 152 % у варіанті Фон 2+ (ОМД-1) 

та 231 % у варіанті Фон 3+(ОМД-2).  

Отже, враховуючи значні економічні витрати на застосування рідких 

ОМД, внесення їх комплексно (під передпосівну культивацію та 
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позакоренево), за рахунок зниження доз є перспективним заходом 

підвищення ефективність виробництва продукції. Додатково отриманий 

прибуток від застосування добрив є економічно виправданим, але різниться 

за рівнем рентабельності. Тому під час вирощування зерна ячменю ярого 

виробник має керуватися економічним порогом раціональності факторів. 

Отримані результати дозволили зробити такі висновки: 

1. Найефективнішим з економічною точки зору виявились варіанти за 

комплексного внесення рідких ОМД-1 і ОМД-2 зі «стартовою» дозою 

40 кг/га д. р. під передпосівну культивацію та 6 кг/га д. р. позакоренево у три 

фази розвитку рослин, де умовно чистий прибуток був на рівні 1,52−2,31 грн 

за 1 витрачену гривню, а рентабельність відповідно 152−231%. Це свідчить, 

що використання добрив в технології вирощування ячменю ярого сорту 

«Парнас» є ресурсо- і енергоощадним заходом. 

2. Коефіцієнт енергетичної ефективності змінювався залежно від 

складу і періодичності внесення рідких ОМД і знаходився на рівні 

3,51−3,80 од., та на 0,20 й 0,49 од. перевищував відповідний показник, 

розрахований для варіанту з найменшою в досліді врожайністю зерна. 

Енергетична собівартість однієї тонни зерна ячменю ярого при цьому 

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

Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [7, 183]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано та практично доведено 

ефективність застосування нових комплексних органо-мінеральних добрив в 

агроценозах ячменю ярого на чорноземі типовому в умовах Лівобережного 

Лісостепу України. За результатами проведених досліджень встановлено 

оптимальний склад добрив, дози їх внесення під передпосівну культивацію 

та для позакореневого підживлення. Встановлено позитивний вплив добрив 

на агрохімічні показники чорнозему типового важкосуглинкового, рівень 

урожайності та якості зерна ячменю ярого. 

1. Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено доцільність 

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

технологічним процесом передбачається отримання органо-мінерального 

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

гуматвмісними препаратами, одержаними екстрагуванням. 

2. Визначено основні технологічні вимоги до процесу екстрагування: 

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

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

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

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

фосфорна), центрифугування за швидкості 3000 об/хв упродовж 15 хв, 

фільтрування. 

3. Встановлено, що на порушення стабільності розчинів комплексних 

ОМД під час зберігання впливають такі фактори як якість води та зміна 

температури. Для приготування робочих розчинів слід використовувати 

пом’якшену воду, що забезпечує більш стабільний склад. У разі розбавлення 

концентрату водопровідною водою виготовлений розчин потрібно 

використовувати упродовж 2 год.  
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4. Встановлено, що порушення температури зберігання добрив 

впливає на їх стимулювальну активність. Комплексні ОМД стійкі до низьких 

температур, зберігають свої властивості. Підвищення температури 

призводить до руйнування органо-мінеральних зв’язків і зниження їх 

біологічної ефективності.  

5. Визначено, що за внесення комплексних ОМД створюються 

оптимальні умови для живлення рослин – у чорноземі типовому 

відбуваються кількісні зміни вмісту гумусу з тенденцією до його зростання в 

шарі ґрунту 0−30 см на 0,22−0,24 % опосередковано через збільшення 

врожаю, це сприяє нагромадженню більшої кількості органічної речовини у 

ґрунті. Показник рНKCl підвищується на 0,1−0,4 од. 

6.  Найефективнішим щодо накопичення вмісту поживних елементів у 

ґрунті виявилось внесення комплексних ОМД під передпосівну культивацію 

у дозі 40 кг/га азоту в комплексі з позакореневим підживленням 

комплексними ОМД-2 у дозі 6 кг/га азоту у фазу кущіння−колосіння, які 

забезпечили порівняно з контролем зростання вмісту азоту 

легкогідролізованих сполук, відповідно, на 37,21 і 47,71 мг/кг, нітратного 

азоту − на 7,63 і 8,84 мг/кг, амонійного − на 7,03 і 4,84 мг/кг ґрунту. 

7. В умовах досліду інтегроване застосування комплексних ОМД 

забезпечує збільшення показників вмісту рухомих сполук фосфору відносно 

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

8.  Застосування комплексних ОМД сприяє підвищенню вмісту азоту, 

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

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

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

речовину. 

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

комплексного внесення ОМД-2 в заданих дозах, де приріст до контролю 

становить 0,97 т/га (41 %), у тому числі від позакореневого підживлення 

0,63 т/га (23 %). Зерно ячменя ярого із вмістом білка до 12,3 % формується за 
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комплексного внесення ОМД та забезпечується найвищий вихід білка 

0,35−0,41 т/га. 

10. Встановлено, що комплексні ОМД здатні частково або повністю 

нівелювати високо- і низькотемпературний стрес, а величина захисної дії 

добрив залежить від сили діючого стресу. Добрива сприяли адаптації рослин 

до стресових факторів завдяки участі гумінових речовин складових 

комплексних ОМД у загальних захисно−пристосувальних реакціях 

рослинного організму. 

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

варіантів удобрення ячменю створюються умови для формування 

бездефіцитного балансу азоту в грунті. Найвищі показники балансу азоту − 

13,8 кг/га забезпечує фон мінерального живлення, та 5,8 і 3,1 кг/га − фон 

органо-мінерального.  

12. Вирощування ячменю ярого за внесення комплексних ОМД на 

чорноземі типовому є економічно обґрунтованим і енергетично доцільним 

заходом. Комплексне застосування добрив забезпечує чистий дохід у межах 

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

енергетичної ефективності 3,51−3,80 од.  

13. Підприємствам, що виготовляють азотовмісні мінеральні добрива, 

для підвищення їх ефективності рекомендовано впроваджувати технології 

виробництва комплексних ОМД із включенням гумінових кислот з 

дотриманням технологічних вимог зазначених у рекомендаціях 

«Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив». 

Запропоновано в якості органічної складової використовувати гумат калію 

(патент на корисну модель № 125036 «Cпосіб отримання рідких азотовмісних 

органо-мінеральних добрив»). 

Виробникам сільськогосподарської продукції на чорноземних ґрунтах 

Лівобережного Лісостепу України з низькою забезпеченістю мінеральним 

азотом, високою – рухомими сполуками фосфору та калію з метою створення 

сприятливих умов мінерального живлення ячменю ярого та отримання 
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стабільних врожаїв зерна 3,3 т/га і вище рекомендовано вносити 

комплексні ОМД під передпосівну культивацію спільно з позакореневим 

підживленням.  

 Для отримання зерна ячменю ярого пивоварного призначення доцільно 

проводити позакореневі підживлення комплексними ОМД у критичні фази 

розвитку рослин (кущіння−колосіння) на фоні основного внесення 

комплексних ОМД, що забезпечує вміст білка в межах технологічних вимог − 

до 12,3 %. 

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

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

Під час приготування робочих розчинів слід використовувати 

пом’якшену воду, що забезпечує більш стабільний склад. У разі розбавлення 

концентрату водопровідною водою виготовлений розчин потрібно 

використовувати упродовж 2 год.  
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Додаток Г 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

і впровадження результатів дисертації 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Артем`єва К. С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими 

органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого. Агрохімія і 

ґрунтознавство. 2015. № 83. С. 110−113. 

2. Артем’єва К. С. Зміни азотного режиму чорнозему типового за умов 

внесення рідких органо-мінеральних добрив. Агрохімія і ґрунтознавство. 2016. 

№85. С. 120−124. 

3. Артем’єва К. С. Наукові підходи до отримання рідких органо-

мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. №1. С. 83−86. 

4. Артем’єва К. С. Економічна ефективність комплексного застосування 

рідких органо-мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. №5. С. 73−76. 

5. Артемьева Е.С., Скрыльник Е.В. Эффективность применения 

жидких органоминеральных удобрений под яровой ячмень в условиях 

изменения климата. Почвоведение и агрохимия. Минск, 2018. №1 (60) 

январь−июнь С. 148−154. (проведення польових та лабораторних 

досліджень, аналіз результатів експериментальних даних,  написання статті). 

6. Артемьева Е.С., Скрыльник Е.В. Оценка биологической активности 

и фитотоксичности жидких органоминеральных удобрений в условиях 

температурного стресса. Почвоведение и агрохимия. Алматы, 2018. №2. 

C. 37−46. (проведення модельно-лабораторних дослідів, узагальнення 

результатів, їх статистична обробка, написання статті). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Артемьева Е. С. Оценка применения жидкого органоминерального 

удобрения в посевах ячменя ярового. Воспроизводство плодородия почв и их 
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охрана в условиях современного земледелия: материалы межд. науч.-

практ. конф. и V съезда почвоведов и агрохимиков (г. Минск, 22−26 июня 

2015 г.). Минск, 2015. Ч. 2. С. 12−14.  

8. Артем’єва К. С. Вплив різних концентрацій гумату калію на посівні 

якості пшениці озимої. Аграрна наука – виробництву: тези доповідей держ. наук.-

практ. конф. (м. Біла Церква, 17 листопада 2016 р.). Біла Церква, 2016. Ч.2. С. 3-4.  

9. Артем’єва К. С. Пролонгована дія рідких органо-мінеральних 

добрив на продуктивність ячменю ярого. Інноваційні розробки молоді – 

агропромисловому виробництву: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. вч. 

(м. Херсон, 28 квітня 2017 р.). Херсон, 2017. С. 12−13.  

10. Артем’єва К. С. Сировинна база для виготовлення органічної 

складової рідких органо-мінеральних добрив. Теорія і практика інноваційних 

розробок молодих вчених у грунтово−агрохімічній науці: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. круглого столу для мол. вч. (м. Харків, 18−19 травня 

2017 р.). Харків, 2017. С. 34−37.  

11. Артем’єва К. С. Застосування КАС та рідких органо-мінеральних 

добрив на її основі для підживлення ячменю ярого на чорноземі типовому. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. вч. і спец. 

(м. Дніпро, 25−26 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 72−74.  

12. Артемьева Е. С. Гуминовые препараты – составляющие органического 

земледелия. Молодежь и инновации-2017: материалы межд. науч.–практ.конф. 

мол. уч. (г. Горки, 1−3 июня 2017 г.). Горки, 2017. Ч. 1. С. 273−276.  

13. Артемьева Е. С. Эффективность применения в растениеводстве 

жидких органоминеральных удобрений на основе КАС. Плодородие почв: 

оценка, использование и охрана, воспроизводство: материалы межд. науч.-

практ. конф. мол. уч. (г. Минск, 26−30 июня 2017 г.). Минск, 2017. С. 15−18. 

14. Артем’єва К. С. Зміна вмісту легкогідролізного азоту в чорноземі 

типовому під впливом удобрення рідкими органо-мінеральними добривами. 

Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Вип. до ХІ з’їзду ґрунтознавців та 
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агрохіміків України (м. Харків, 17−21 вересня 2018 р.). Харків, 2018. Кн. 2. 

С. 135−136. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

15. Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив: 

рекомендації / Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко, К. С. Артем’єва, 

В. П. Москаленко, Ю. М. Товстий, М. А.  Попірний, Я. В.  Колпаков. Харків, 

2018. 24 с. (проведення польових і лабораторних досліджень, узагальнення 

результатів, написання рекомендацій). 

16. Cпосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив: 

пат. 125036 Україна: МПК (2018.01). № u 2017 12111; заявл. 08.12.2017; 

опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. 4 с. (проведення польових досліджень, аналіз 

результатів експериментальних даних, підготовка до друку). 

17. Спосіб отримання біологічно активного добрива: пат. 121447 

Україна: МПК (2017.01). № u  2017 04921; заявл. 22.05.2017; 

опубл. 11.12.2017. Бюл. №23. 4 с. (проведення модельно-лабораторних 

досліджень, аналіз результатів експериментальних даних). 

 

Відомості про апробацію і впровадження результатів дисертації 

Основні результати та положення дисертаційної роботи доповідались 

та обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції і V 

з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків Республіки Білорусь «Воспроизводство 

плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия 

(м. Мінськ, 22−26 червня 2015 р., форма участі − очно), ХІ з’їзді ґрунтознавців 

та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» 

(м. Харків, 17-21 вересня 2018 р., форма участі − очно), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Плодородие почв: оценка, 

использование и охрана, воспроизводство» (м. Мінськ, 26−30 червня 2017 р., 

форма участі − очно), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молодежь и инновации-2017» (м. Горки, 1−3 червня 2017 р., форма 
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участі − заочно), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату» (м. Дніпро, 25−26 травня 

2017 р., форма участі − заочно), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Інноваційні розробки молоді – агропромисловому 

виробництву» (м. Херсон, 28 квітня 2017 р., форма участі − заочно), 

Всеукраїнському  науково-практичному круглому столі для молодих вчених 

«Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у грунтово-

агрохімічній науці» (м. Харків, 18−19 травня 2017 р., форма участі − очно), 

Державній науково-практичній конференції «Аграрна наука – виробництву» 

(м. Біла Церква, 17 листопада 2016 р., форма участі − заочно). 

Впровадження основних результатів дисертаційної роботи проведено в 

2018 році в господарствах Дніпропетровської області на площі 500 га у ФОП 

«Аленін І.К.» (акт від 03.09.2018 р.) та у господарствах Чернівецької, 

Тернопільської, Львівської областей на площі 900 га ФОП «Луценко А.А.» 

(акт від 05.09.2018 р.). 
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Додаток Д 

Технологічні підходи до отримання гумінових препаратів та рідких органо-

мінеральних добрив, оцінка їх біологічної активності 
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Таблиця Д.1 

Порівняльна оцінка хімічного складу гуматів, екстрагованих з торфів 

Показник 

Фактичний вміст у сировині 

Торф 1 Торф 2 Торф 3 Торф 4 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг , % у розчині 

після екстрагування 
7,89 5,75 4,54 4,86 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, Сгк, % у 

розчині після екстрагування 
5,40 4,25 3,35 3,55 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк, % у 

розчині після екстрагування 
2,49 1,50 1,19 1,31 

Масова частка вуглецю гумінових кислот (Сгк) у 

загальному вуглецю (Сзаг.), % у розчині після 

екстрагування 

68 74 74 73 

Масова частка вуглецю фульвокислот (Сфк) у 

загальному вуглецю (Сзаг.), % у розчині після 

екстрагування 

32 26 26 27 

Масова частка солей гумінових кислот, % 9,72 7,65 6,03 6,39 

Масова частка солей фульвокислот, % 5,23 3,15 2,50 2,75 

Масова частка гумусових речовин, % 14,95 10,80 8,53 9,14 
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Продовж. табл. Д.1 

 

Показник 

Фактичний вміст 

Торф 5 Торф 6 Торф 7 

Масова частка загального вуглецю, Сзаг , % у розчині 

після екстрагування 
4,16 5,06 3,97 

Масова частка вуглецю гумінових кислот, Сгк, % у 

розчині після екстрагування 
3,10 3,55 2,70 

Масова частка вуглецю фульвокислот, Сфк, % у 

розчині після екстрагування 
1,06 1,51 1,27 

Масова частка вуглецю гумінових кислот (Сгк) у 

загальному вуглецю (Сзаг.), % у розчині після 

екстрагування 

75 70 68 

Масова частка вуглецю фульвокислот (Сфк) у 

загальному вуглецю (Сзаг.), % у розчині після 

екстрагування 

25 30 32 

Масова частка солей гумінових кислот, % 5,58 6,39 4,86 

Масова частка солей фульвокислот, % 2,23 3,17 2,67 

Масова частка гумусових речовин, % 7,81 9,56 7,53 
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--------  Технологічний процес виготовлення гумату калію 

Рис. Д.1 Схема технологічного процесу отримання рідких ОМД 
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подрібнення  
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Таблиця Д.2 

Вплив гуматів калію на посівні якості насіння пшениці озимої 

(дані за 2015−2016 рр.) 

Варіант  
Схожість 

 (Сх), % 

Енергія 

проростання  

(Е), % 

Дружність 

 (Д), % 

Довжина 

проростка,  

см 

Довжина 

кореневої 

системи, 

см 

Маса 

рослин, 

г 

Кількість 

коренів, 

шт 

Контроль 

(дистильована вода) 
96 20 14 5,2±1,17 20,4±2,79 5,9 4 

Гумат калію − 1 

1% 96 22 14 6,6±0,55 24,9±3,97 7,6 4 

0,1% 100 24 14 6,7±0,52 23,7±3,45 7,6 4 

0,01% 88 22 13 6,6±0,89 28,4±5,10 8,3 5 

0,001% 92 23 13 6,8±1,10 29,2±5,10 9,5 5 

Гумат калію − 2 

1% 96 22 14 6,5±0,55 25,4±2,30 7,6 5 

0,1% 100 24 14 6,3±0,37 28,0±3,54 8,0 5 

0,01% 92 23 13 6,4±0,55 35,8±5,40 9,7 5 

0,001% 88 22 13 6,2±0,45 30,3±0,58 9,5 5 

НІР05 8,52 1,15 1,11 0,33 2,15 - - 

Примітка. «Гумат калію − 1» сухий, вугільний,  «Гумат калію − 2» рідкий, торф’яний.   
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Таблиця Д.3 

Вплив рідких ОМД на посівні якості насіння пшениці озимої  

(дані за 2016−2017 рр.) 

Варіант  

Схожість 

 (Сх), % 

Енергія 

проростан

ня (Е), % 

Дружність 

 (Д), % 

Довжина проростка,  

см 

Довжина кореневої 

системи, см 

Кількість 

коренів, 

шт 

н в н в н в н в н в н в 

Контроль 

(дистильована вода) 
92 23 18 9,5±0,23 30,1±2,05 3 

ОМД-1 

КАС 

0,1% 100 72 25 18 20 14 10,3±0,62 8,9±0,40 34,2±2,66 29,2±2,15 5 5 

0,5 % 96 68 24 17 19 14 10,6±0,05 7,8±0,31 33,5±2,68 28,7±3,06 5 4 

ОМД-2 

РКД 

0,1% 80 68 20 17 16 14 10,8±0,21 6,3±0,20 29,2±3,08 21,3±3,01 4 4 

0,5% 84 40 21 10 17 8 11,0±0,32 5,0±0,21 28,8±5,26 17,0±2,45 4 4 

ОМД-3 

карбамід 

0,1% 92 72 23 18 18 14 10,3±0,56 7,7±0,50 31,0±2,49 28,1±2,05 5 4 

0,5 % 84 52 21 13 17 10 10,6±0,20 7,2±0,23 32,6±3,83 24,4±2,66 5 4 

НІР05 4,37   4,52 1,47   2,47 1,77   2,62 0,19               0,31 0,89             1,44 - 

Примітка. н − вплив низькотемпературного фактору; в − вплив високотемпературного фактору 
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Додаток Е 

Вплив рідких органо-мінеральних добрив на врожайність та показники якості 

ячменю ярого
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Таблиця Е.1 

Вплив рідких ОМД на врожай ячменю ярого (середнє за 2014−2016 рр.)  

Варіант 
Врожайність (середнє з 3-х повторень), 

т/га рік 

Приріст урожаю 

порівняно з контролем  

Приріст урожаю від 

позакореневого 

підживлення порівняно з 

фоном 
Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
2014  2015  2016  середня т/га % т/га % 

Без добрив 

(контроль) 

 2,10 2,26 2,76 2,37 - - - - 

+ КАС 6 2,24 2,37 2,87 2,49 0,12 5 - - 

Фон 1  

(КАС 40) 

 2,31 2,46 2,96 2,58 0,21 9 - - 

+ КАС 6 2,46 2,56 3,11 2,71 0,34 14 0,13 5 

+ ОМД-1 2,42 2,60 3,16 2,73 0,36 15 0,15 6 

+ ОМД-2 2,44 2,63 3,20 2,76 0,39 17 0,18 7 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 2,20 2,48 3,14 2,61 0,24 10 - - 

+ КАС 6 2,28 2,57 3,27 2,71 0,34 14 0,10 4 

+ ОМД-1 2,34 2,74 3,46 2,85 0,48 20 0,24 9 

+ ОМД-2 2,69 2,80 3,50 3,00 0,63 27 0,39 15 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 2,38 2,52 3,22 2,71 0,34 14 - - 

+ КАС 6 2,60 2,99 3,79 3,13 0,76 32 0,42 16 

+ ОМД-1 2,45 3,09 3,89 3,14 0,77 33 0,43 16 

+ ОМД-2 2,88 3,17 3,97 3,34 0,97 41 0,63 23 

НІР05 0,11 0,15 0,10 0,09 - - - - 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15 % гумат 
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Таблиця Е.2 

Вміст білка в зерні ячменю ярого після застосування рідких ОМД (середнє за 2014−2016 рр.)  

Варіант  Вміст білка у зерні, % 
Приріст 

вмісту білка 

від добрив 

порівняно з 

контролем, % 

 

Приріст вмісту 

білка від 

позакореневого 

підживлення 

порівняно з 

фоном, % 

Вихід білка 

(2014-2016),  

т/га 
Передпосівна 

культивація 

Позакореневе 

підживлення 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Середнє 

за три 

роки 

Без добрив 

(контроль) 

 11,80 11,85 11,79 11,81 - - 0,28 

+ КАС 6 11,87 11,92 11,85 11,88 0,07 - 0,30 

Фон 1 

 (КАС 40) 

 12,05 12,10 12,15 12,10 0,29 - 0,31 

+ КАС 6 12,14 12,20 12,15 12,16 0,35 0,06 0,33 

+ ОМД-1 12,15 12,20 12,17 12,17 0,36 0,07 0,33 

+ ОМД-2 12,20 12,25 12,18 12,21 0,40 0,11 0,34 

Фон 2  

(ОМД-1) 

 12,20 12,25 12,18 12,21 0,40 - 0,32 

+ КАС 6 12,22 12,27 12,20 12,23 0,42 0,02 0,33 

+ ОМД-1 12,22 12,27 12,20 12,23 0,42 0,02 0,35 

+ ОМД-2 12,22 12,27 12,20 12,23 0,42 0,02 0,37 

Фон 3  

(ОМД-2) 

 12,22 12,27 12,26 12,25 0,44 - 0,33 

+ КАС 6 12,29 12,33 12,26 12,29 0,48 0,04 0,39 

+ ОМД-1 12,29 12,34 12,27 12,30 0,49 0,05 0,39 

+ ОМД-2 12,29 12,34 12,27 12,30 0,49 0,05 0,41 

НІР05 0,05 0,06 0,08 0,07 - - - 

Примітка. Рідкі ОМД-1 − КАС +5 % гумат, рідкі ОМД-2 − КАС +15 % гумат  
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Таблиця Е.3 

Вплив рідких ОМД на посівні якості насіння пшениці озимої (дані за 2016−2017 рр.) 

Варіант  Концентрація,% 

 

Довжина проростка, 

см 

Довжина кореневої 

системи, см 

Маса 10 шт. 

рослин, г 

Кількість 

коренів, 

шт 

1 2 3 4 5 6 

Контроль 

(дистильована вода) 

25° С 
4,0±0,32 

12,6±1,67 

16,0±0,20 

32,2±3,70 

0,5 

1,6 

3 

3 

35° С 
4,0±0,12 

12,0±1,58 

15,9±0,70 

37,4±7,70 

0,6 

1,7 

3 

3 

4° С 
4,0±2,12 

12,0±1,22 

16,07±0,21 

37,4±10,50 

0,6 

1,6 

3 

3 

Низькотемпературний стрес 

ОМД 

(КАС+гумат) 

0,1 
4,22±0,97 

13,4±1,14 

13,1±2,73 

41,0±7,11 

0,7 

2,1 

3 

5 

0,01 
4,8±4,8 

13,2±1,30 

14,3±2,06 

54,4±2,19 

0,7 

2,7 

3 

5 

0,001 
3,8±0,59 

13,2±0,45 

15,9±3,47 

49,4±4,50 

0,7 

2,4 

3 

5 

0,0001 
8,94±13,35 

12,8±0,84 

12±2,98 

39,0±9,76 

0,7 

2,0 

3 

5 

НІР05 
2,37 

0,47 

2,44 

8,31 
- - 
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Продовж. табл.Е.3 

1 2 3 4 5 6 

Високотемпературний стрес 

ОМД 

(КАС+гумат) 

0,1 
3,9±0,70 

13,5±1,29 

12,5±1,96 

43,0±1,58 

0,7 

2,2 

3 

5 

0,01 
4,4±0,69 

13,2±1,30 

14,9±2,33 

37,4±8,67 

0,7 

2,1 

3 

5 

0,001 
4,6±0,84 

13,8±1,30 

13,3±3,80 

37,6±7,44 

0,68 

2,1 

3 

5 

0,0001 
4,5±0,82 

13,2±0,45 

11,8±2,66 

27,6±4,28 

0,6 

1,8 

3 

5 

НІР05 
0,26 

0,64 

1,85 

5,60 
- - 

 Примітки: 

1) над рискою – проростки пшениці озимої до дії стрес фактора; 

2) під рискою – проростки пшениці озимої після дії стрес фактора 
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   1              2                 3                    4               5                 1              5                 4                   3                   2 

                                          а)                                                                               б) 

Рис. Е.1 Вплив оброблення рідкими ОМД різної концентрації на підвищення стійкості рослин пшениці озимої до 

дії  низькотемпературного (а) та високотемпературного (б) стрес фактору:  

1) контроль                         2) 0,1 %                           3) 0,01 %                           4) 0,001 %                             5) 0,0001 %



 

 

 


